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39.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL DECRET LLEI 42/2020, DE 10 DE NOVEMBRE, DE MESURES
URGENTS DE SUPORT A ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL.
En data 12 de novembre de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8269 el Decret Llei 42/2020, de 10 de

novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.
Degut a la gran afectació econòmica a les entitats del tercer sector per les mesures adoptades per evitar la
propagació de la COVID-19, ja que molts dels seus serveis d’atenció a les persones s’han hagut d’adaptar a les
restriccions i necessitats imposades i, suposant un increment dels costos que no tenien previst. Per tant,
s’aprova mitjançant aquest Decret llei:


S’estableix un ajut extraordinari i puntual, de pagament únic, que té per finalitat afavorir el manteniment
de l’activitat de les entitats del tercer sector dedicades a l’atenció i la defensa dels drets socials de
col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.



Poden ser beneficiàries les entitats següents: fundacions, associacions i cooperatives d’iniciativa social
i les federacions i associacions que estiguin constituïdes per les tres primeres, amb les mateixes
finalitats. No poden sol·licitar l’ajut les entitats que presten serveis al sistema públic de serveis socials
de Catalunya mitjançant contractes, convenis o concerts ni mitjançant subvencions que han estat
objecte d’algun tipus de compensació, ni tampoc les entitats que les presten al sistema públic de Salut,
Educació o Justícia.



Els requisits per accedir a l’ajut són els següents:


Ser una fundació, associació o cooperativa d’iniciativa social i que hi consti aquest extrem als
seus estatuts.



Ser una federació o associació que estigui formada per un mínim de 10 entitats de les
anteriorment esmentades.



Per a totes, tenir seu o delegació a Catalunya i exercir-hi la seva activitat, haver mantingut
l’activitat a partir del 14 de març de 2020 de forma ininterrompuda i que el volum de la seva
activitat en l’exercici anterior sigui superior a 40.000,00 euros.



L’import màxim que es destina a l’ajut és de 3.636.230,37 euros i l’import fix de pagament únic de
10.000,00 euros. S’atorga en procediment de concurrència no competitiva, fins que s’exhaureixi la
partida pressupostària destinada a aquest ajut. Serà compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció
destinat a la mateixa finalitat, excepte amb convenis resolutius formalitzats amb el DTASiF.
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