
Entossudits a crear ocupació 

 

Som una Fundació que volem donar 

resposta al problema de l’atur 

www.acciosolidaria.cat 
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www.acciosolidaria.cat 

 

• Som una entitat sense ànim de lucre constituïda 

l’any 1981. 

Quí, què, com 

• Volem donar una resposta tangible, decidida i 

pràctica al repte de l’atur a Catalunya. 

• Concedim préstecs sense interès per 

crear o consolidar llocs de treball.  

http://www.acciosolidaria.cat


• Concedits 2014: 57 

• La sol·licitud es fa complimentant un formulari i adjuntant la 
documentació que es sol·licita. Tot es pot trobar a la web 
www.acciosolidaria.cat 

• Imports:  

• Programes convencionals fins a 30.000 € 

• Convocatòries extraordinàries fins a 50.000 € 

• Criteris per a la concessió: 

• Compliment de la normativa vigent 

• Viabilitat econòmica i capacitat de retorn del préstec 

• Prioritzem la creació de llocs de treball i l’ajut als col·lectius 
vulnerables 

www.acciosolidaria.cat 

Programes d’actuació 1/2 

Préstecs sense interès  per  a  projectes 
empresarials, d’autoocupació, empreses 
d’inserció i cooperatives 

http://www.acciosolidaria.cat/
http://www.acciosolidaria.cat


• Concedits 2014: 176 

• La sol·licitud es fa dirigint-se directament a les seus dels Fons Socials. 

www.acciosolidaria.cat 

Programes d’actuació 2/2 

Fons Socials de Sant Cugat-Valldoreix i 
Cornellà de Llobregat 

• Concedits 2014: 23 

• La sol·licitud l’ha de presentar el treballador social o altres tècnics 
municipals especialitzats. 

Ajuts a processos  

d’inserció laboral (APILS) 
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D’on provenen els recursos 

Dades 2014 

La Roda de la Solidaritat no s’atura mai 

      612.273 € Retorn de préstecs 

      277.079 €  Donacions privades 

      235.686 €  Aplicació de disponible 

       40.680  €  Subvencions públiques 

        10.131 €  Ingressos diversos 

TOTAL 1.175.849 €  

52% 

24% 

20% 

3% 1% 

http://www.acciosolidaria.cat


www.acciosolidaria.cat 

A què es destinen els recursos 

Dades 2014 

   797.443 €  Préstecs per l'ocupació 

  

              

127.156 € Despeses de personal 

           

102.432 € Insolvències dels préstecs sense retorn 

  

              

80.603 €  Ajuts Puntuals 

  

              

47.320 €  Serveis exteriors i amortitzacions 

  

              

20.895 €  Premis Josep M. Piñol 

TOTAL 1.154.954 €  

68% 

10% 

9% 
7% 

4% 2% 
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Premis Piñol 

Són dos premis anuals en memòria del 

fundador Josep M. Piñol: 

 

Es premia la millor iniciativa 
innovadora de lluita contra 

l’atur 

Dotat amb 10.000€ 

Millor iniciativa innovadora Millor trajectòria 

Dotat amb 10.000€ 

Es premia la millor trajectòria 
a favor de la inclusió social i 

laboral 
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Algunes xifres 2014 

 

 40 voluntaris i 4 professionals  

 338 col·laboradors amb aportacions 

econòmiques periòdiques o puntuals 

125 projectes avaluats de préstecs sense 

interès (57 concedits) 

 23 projectes concedits d’ajuts a processos 

d’inserció laboral 

 189 llocs de treball creats o consolidats  
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Sumant esforços 

Col·laboració i suport amb altres Entitats 
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