
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/1285/2021, de 26 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la
concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa
de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i s'adopten
mesures de flexibilització de les bases reguladores a fi d'afavorir el compliment de la finalitat de la
concessió de les subvencions per part dels beneficiaris en relació amb les condicions que estableixen les
bases reguladores de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, i donar viabilitat màxima a les actuacions
afectades pel context generat per la COVID-19 (ref. BDNS 560298).

Atesa l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives
d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció (DOGC núm. 7396, de 22.6.2017);

Atesa l'Ordre TSF/46/2019, d'11 de març, de modificació de les bases de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny
(DOGC núm. 7830, de 14.3.2019);

Atès el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DOGC núm. 7196, d'1.9.2016);

Atès el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies (DOGC núm. 8002, de 14.11.2019);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que
regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la
documentació públiques (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Atesa la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació (DOGC núm. 8307, de
31.12.2020);

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i atès el
Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006),
que, pel seu caràcter bàsic, tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que
elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (DOGC núm. 7418, de 24.7.2017),
modificada per la Llei 1/2020, del 17 de febrer (DOGC núm. 8068, de 20.2.2020);

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu al
Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual
s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social
Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i
de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el
Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist que en els supòsits de cofinançament pel Fons Social Europeu la documentació justificativa ha de complir
els requisits que determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables dins del Programa
operatiu que els sigui d'aplicació;

Atès el Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió Europea, de 3 de març, que complementa el
Reglament (UE) núm. 1303/2013;
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Atès el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol, pel qual s'estableixen
disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a
les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació
sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les
operacions, i el sistema per a l'enregistrament i l'emmagatzemament de dades;

Atès l'article 65 del Reglament núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre,
relatiu a la subvencionabilitat, la despesa serà subvencionable amb càrrec als fons que són objecte d'aquest
Reglament si el beneficiari hi ha incorregut i l'ha abonat entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de
2023.

Atès l'article 4.2 de l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses
subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020, que estableix que la
despesa serà subvencionable amb una contribució del Fons Social Europeu si el beneficiari hi ha incorregut i
l'ha abonat entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2023;

A més dels reglaments comunitaris esmentats, es poden aplicar els reglaments de la Unió Europea reguladors
del període 2021-2027 que s'estableixin en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2021-2027
de Catalunya que s'aprovi.

Atesa l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol
procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions,
premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats;

Atès l'Acord del Govern aprovat en la sessió de 20 d'abril de 2021, d'aprovació de la despesa plurianual
corresponent a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria;

Ateses la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm.
8124, de 30.4.2020), i la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen sobre el medi ambient (DOGC núm. 8124,
de 30.4.2020);

Atès el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries;

Atès el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret
926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades
pel SARS-CoV-2;

A proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, amb els informes
previs de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Resolc:

—1 Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim
de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció adreçades a les persones destinatàries
de la renda garantida de ciutadania.

—2 Bases reguladores

Les bases reguladores de les subvencions d'aquesta Resolució s'estableixen mitjançant l'Ordre TSF/128/2017,
de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les
entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones
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destinatàries de la renda mínima d'inserció (DOGC núm. 7396, de 22.6.2017), i l'Ordre TSF/46/2019, d'11 de
març (DOGC núm. 7830, de 14.3.2019), de modificació de les bases de l'Ordre TSF/128/2017.

—3 Aplicació pressupostària i imports màxims destinats

3.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 9.550.000,00 euros, que es
distribueixen de la manera següent:

a) Any 2021, amb un import màxim de 7.640.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries BE15
D/481000100/3330 i BE15 D/482000100/3330 del pressupost de la Direcció General d'Economia Social, el
Tercer Sector i les Cooperatives.

b) Any 2022, amb un import màxim d'1.910.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries BE15
D/481000100/3330 i BE15 D/482000100/3330 del pressupost de la Direcció General d'Economia Social el
Tercer Sector i les Cooperatives.

Les actuacions que preveu aquesta Resolució podran ser elegibles mitjançant el Programa operatiu del Fons
Social Europeu de Catalunya 2021-2027 que s'aprovi, amb la taxa de cofinançament que es determini un cop
es dictin els reglaments del període 2021-2027.

3.2 L'atorgament d'aquestes subvencions està condicionat a l'existència de disponibilitats pressupostàries en el
moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció, així com a la normativa i la distribució dels
recursos dels marcs comunitaris de suport i programes operatius del Fons Social Europeu. La resolució
d'atorgament d'aquestes subvencions no pot superar l'import de la convocatòria.

3.3 L'atorgament de la subvenció es realitzarà als projectes que hagin obtingut més puntuació en els criteris de
valoració que preveu la base 9 de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, sempre que sigui igual o superior a 51
punts, amb subjecció a la disponibilitat pressupostària i la distribució territorial que es detalla a l'annex
d'aquesta Resolució.

3.4 D'acord amb el que disposa la base 8 de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, l'import màxim que es
destina a aquestes subvencions es distribueix territorialment, en l'àmbit comarcal, segons el nombre
d'expedients vigents de la renda garantida de ciutadania. Els imports preassignats per comarca s'especifiquen
a l'annex d'aquesta Resolució.

—4 Sol·licituds i termini de presentació

4.1 El formulari de sol·licitud es pot obtenir al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).

4.2 Les persones interessades han de presentar el formulari de sol·licitud per mitjans electrònics, acompanyat
de la documentació que preveuen la base 7 de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, i l'article 5 de l'Ordre
TSF/46/2019, d'11 de març, de modificació de les bases de l'Ordre TSF/128/2017 (DOGC núm. 7830, de
14.3.2019), a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o l'apartat Tràmits del web de la
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

En cas que es presenti la sol·licitud o s'efectuïn tràmits mitjançant altres formularis, aquests es consideraran
com a no presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i, per tant, la data a partir de la qual s'entendrà
presentada la sol·licitud o efectuat el tràmit serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

4.3 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura que
estableix el Protocol d'identificació i signatura electrònica d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, i
la Resolució PDA/2020/2020, de 20 de juny, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual
s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica. Concretament
s'admeten:

- Els certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat
jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de
l'empresa o de l'ens que s'indica en el certificat.

- Els mecanismes emprats per identificar persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara
que representa una persona jurídica:

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8401 - 4.5.20213/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21123051-2021

http://canalempresa.gencat.cat/
http://tramits.gencat.cat/
http://canalempresa.gencat.cat/
http://tramits.gencat.cat/


- El certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de
Catalunya (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

- El certificat del DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la secció
Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).

- El sistema idCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificarme-digitalment/idcat-mobil/).

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/).

4.4 Les entitats han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea Privada, que consta a la
capçalera del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/).

4.5 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les
9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC  i finalitza a les
15.00 hores del desè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

—5 Òrgan competent en la resolució i la notificació

5.1 L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de
notificació i el règim de recursos s'estableixen a la base 10 de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny.

5.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de sis mesos a comptar de l'endemà de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds.

5.3 La resolució de concessió o de denegació ha de ser degudament motivada. En el supòsit de concessió ha
d'incloure, com a mínim, la identificació de l'entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import i, si
escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat; en cas que s'autoritzin bestretes, ha d'incloure la
justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció, i la forma i la quantia de les garanties que, si escau, ha
de presentar el beneficiari.

5.4 La resolució s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar
addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

5.5 En cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'ha d'entendre que
la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.6 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot
presentar recurs d'alçada davant la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en
el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article
121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

—6 Termini d'execució

Les mesures actives d'inserció s'han d'iniciar dins l'any de l'exercici pressupostari de l'atorgament, a partir de
l'1 de maig; el termini màxim per iniciar les actuacions és de dos mesos posteriors a la data de la notificació de
l'atorgament i, en qualsevol cas, com a màxim, l'1 de desembre de l'any de la concessió. Les accions atorgades
han de finalitzar obligatòriament el 30 d'abril de 2022.

—7 Termini de justificació

D'acord amb la base 17.7 de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, les entitats beneficiàries de les subvencions
estan obligades a presentar-ne la justificació, com a màxim dos mesos després d'haver finalitzat les accions;
per tant, el termini màxim per presentar la justificació de les accions és el 30 de juny de 2022.
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—8 Pagament

El pagament s'ha d'efectuar tal com estableix la base 15 de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny.

—9 Actuacions afectades pel context generat per la COVID-19 o per les mesures adoptades per combatre-la

9.1 Les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions destinades a les entitats sense
ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la
renda garantida de ciutadania s'han d'entendre modificades de manera excepcional, únicament per a aquesta
convocatòria i exclusivament pel context generat per la COVID-19 o per les mesures adoptades per combatre-
la, per tal de donar viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció afectades i també per evitar als
beneficiaris perjudicis derivats del compliment de les seves obligacions envers aquest procediment
subvencional.9.2 D'acord amb el que s'ha indicat abans, com a mesura de flexibilització i en funció de les
necessitats i dels recursos que hi ha a l'abast de les persones destinatàries finals, es podran dur a terme les
actuacions següents:

a) Seguiment personalitzat dels usuaris del programa per mitjà de trucades, videoconferències, correus
electrònics i/o visites, en cas que sigui possible, per conèixer l'estat de les persones destinatàries finals en
aquesta situació excepcional i acompanyar-les, guiar-les i assessorar-les sobre les seves actuacions i
necessitats. Fer-ne també un seguiment amb referents familiars en els casos en què sigui necessari.

b) Mantenir els acompanyaments, les tutories i les accions formatives, ajustant-los a les seves possibilitats
virtuals.

c) Planificar i elaborar eines per poder sostenir la situació d'excepcionalitat: informació, assessorament,
acompanyament, etc.

d) Realització de les activitats programades de manera telemàtica o, si és necessari, en la modalitat presencial,
d'acord amb les mesures de salut i seguretat requerides.

e) Prioritzar les accions que, ateses les circumstàncies, poden aportar mesures i solucions a les persones
afectades per la situació d'excepcionalitat.

f) Assessorament i suport adreçats a les persones participants contractades per una empresa que hagi
presentat un ERTO.

g) Accions diverses de suport: preparació de documentació de gestió, recollida d'informació legal per assessorar
les persones i les empreses; preparació de materials i activitats; revisió i elaboració de noves activitats de
treball individual; actualització dels plans individuals d'inserció o introducció del seguiment de les persones
participants de forma telemàtica; tancament de l'exercici i continuïtat en la gestió del programa.

h) Reunions telemàtiques regulars de coordinació de l'equip

i) Accions d'assessorament, intermediació i fidelització a les empreses en relació amb les pràctiques i el
manteniment de les relacions contractuals i gestions vinculades a la situació d'excepcionalitat.

j) Qualsevol altra actuació que no estigui prevista en els paràgrafs anteriors i que contribueixi a complir la
finalitat que estableix aquesta Resolució.

9.3 Es pot considerar despesa subvencionable la despesa feta per les entitats beneficiàries, directament
relacionada i imprescindible per a l'execució d'actuacions subvencionades, encara que no s'hagin pogut assolir,
totalment o parcialment, l'objecte i la finalitat de la subvenció concedida amb motiu de la situació excepcional
derivada de la COVID-19. S'hi inclouen, als efectes del que preveu la base 5.5 de l'Ordre TSF/128/2017, de 19
de juny, les despeses indirectes derivades d'actuacions de neteja, equips de protecció individual, guants
protectors, pantalles protectores, gel hidroalcohòlic i altres mesures higièniques i de protecció per fer front a la
COVID-19.

En aquest cas, sempre que estigui degudament justificat, el grau d'inexecució de les actuacions objecte de
subvenció no ha d'impedir el finançament de les despeses efectivament realitzades, i compta com a actuació
feta als efectes del que preveuen les bases reguladores.

9.4 D'acord amb l'article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, les modificacions esmentades només es
poden destinar a respondre a les despeses en què realment s'hagi incorregut i no poden suposar un
enriquiment dels beneficiaris de les subvencions o ajuts. Segons aquest criteri, les entitats beneficiàries no
poden tramitar expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions
subvencionades, aspecte que ha de quedar acreditat en l'expedient. Se n'exceptuen els expedients de regulació
temporal d'ocupació.
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Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució produeix efectes l'endemà de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar
recurs potestatiu de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, davant el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 d'abril de 2021

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex

Distribució territorial del pressupost en l'àmbit comarcal, d'acord amb el nombre d'expedients vigents de la
renda garantida de ciutadania

Comarca Expedients
vigents pagats el
mes de març de

2021

Percentatge Adjudicació
(mínim de

grups)

Pressupost mínim
assignat per a una

durada màxima de 12
mesos, en euros

Pressupost preassignat per
comarca (el pressupost

mínim més el pressupost
restant), en euros

Alt Camp 370 0,76% 1 60.000,00 € 105.314,20 €

Alt
Empordà

1.026 2,11% 1 60.000,00 € 185.655,06 €

Alt
Penedès

737 1,52% 1 60.000,00 € 150.261,00 €

Alt Urgell 91 0,19% 1 60.000,00 € 71.144,84 €

Alta
Ribagorça

18 0,00% 0 0,00 € 0,00 €

Anoia 1.006 2,07% 1 60.000,00 € 183.205,65 €

Bages 2.142 4,41% 2 120.000,00 € 382.332,50 €

Baix Camp 1.295 2,67% 1 60.000,00 € 218.599,72 €
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Baix Ebre 548 1,13% 1 60.000,00 € 127.114,01 €

Baix
Empordà

895 1,84% 1 60.000,00 € 169.611,39 €

Baix
Llobregat

3.076 6,33% 3 180.000,00 € 556.720,25 €

Baix
Penedès

1.095 2,25% 1 60.000,00 € 194.105,55 €

Barcelonès 12.403 25,53% 8 480.000,00 € 1.999.005,62 €

Berguedà 328 0,68% 1 60.000,00 € 100.170,43 €

Cerdanya 55 0,11% 1 60.000,00 € 66.735,90 €

Conca de
Barberà

76 0,16% 1 60.000,00 € 69.307,78 €

Garraf 1.056 2,17% 1 60.000,00 € 189.329,19 €

Garrigues 104 0,21% 1 60.000,00 € 72.736,97 €

Garrotxa 252 0,52% 1 60.000,00 € 90.862,65 €

Gironès 1.693 3,48% 2 120.000,00 € 327.343,10 €

Maresme 3.201 6,59% 3 180.000,00 € 572.029,10 €

Moianès 67 0,14% 1 60.000,00 € 68.205,55 €

Montsià 584 1,20% 1 60.000,00 € 131.522,96 €

Noguera 313 0,64% 1 60.000,00 € 98.333,37 €

Osona 978 2,01% 1 60.000,00 € 179.776,47 €

Pallars
Jussà

80 0,16% 1 60.000,00 € 69.797,67 €

Pallars
Sobirà

35 0,07% 1 60.000,00 € 64.286,48 €

Pla de
l'Estany

77 0,16% 1 60.000,00 € 69.430,25 €

Pla d'Urgell 197 0,41% 1 60.000,00 € 84.126,75 €

Priorat 32 0,07% 1 60.000,00 € 63.919,07 €

Ribera
d'Ebre

118 0,24% 1 60.000,00 € 74.451,56 €

Ripollès 143 0,29% 1 60.000,00 € 77.513,33 €

Segarra 79 0,16% 1 60.000,00 € 69.675,20 €

Segrià 1.930 3,97% 2 120.000,00 € 356.368,69 €
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Selva 1.453 2,99% 1 60.000,00 € 237.950,11 €

Solsonès 78 0,16% 1 60.000,00 € 69.552,72 €

Tarragonès 1.864 3,84% 2 120.000,00 € 348.285,61 €

Terra Alta 50 0,10% 1 60.000,00 € 66.123,54 €

Urgell 212 0,44% 1 60.000,00 € 85.963,81 €

Vall d'Aran 13 0,00% 0 0,00 € 0,00 €

Vallès
Occidental

6.634 13,65% 5 300.000,00 € 1.112.471,44 €

Vallès
Oriental

2.210 4,55% 2 120.000,00 € 390.660,52 €

Total 48.614 100% 60 3.600.000,00 € 9.550.000,00 €

(21.123.051)
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