
 

Subvencions aprovades 2018 
Diputació de Barcelona 

 
     

Projectes vinculats a l’emprenedoria i empresa 

Entitats sol·licitants  
Import total mínim a 

executar 
% 

execució 
Quantia aprovada 

Diba (75%) 

Aportació 
econòmica dels 

ens (25%) 

TOTAL 300.000,00 € 100,00%               225.000,00 €           75.000,00 €  

 
     

Eines compartides per millorar l’atenció als emprenedors i impulsar 
l’emprenedoria rural  

Entitats sol·licitants  
Import total mínim a 

executar 
% 

execució 
Quantia aprovada 

Diba (60%) 

Aportació 
econòmica dels 

ens (40%) 

TOTAL 131.141,65 € 100% 78.685,00 € 52.456,65 € 

 
     

Millorar l’encaix entre les necessitats d’incorporació de personal de 
les empreses i les persones a l’atur amb voluntat de trobar feina 

Entitats sol·licitants  
Import total mínim a 

executar 
% 

execució 
Quantia aprovada 

Diba (60%) 

Aportació 
econòmica dels 

ens (40%) 

TOTAL 29.599,97 €  100% 17.759,98 €  11.839,99 €  

 
     

Pla de millora i dinamització dels PAEs 

Entitats sol·licitants  
Import total mínim a 

executar 
% 

execució 
Quantia aprovada 

Diba (60%) 

Aportació 
econòmica dels 

ens (40%) 

TOTAL 25.632,00 € 100,00% 15.379,20 € 10.252,80 € 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
     

Osona és indústria 

Entitats sol·licitants  
Import total mínim a 

executar 
% 

execució 
Quantia aprovada 

Diba (60%) 

Aportació 
econòmica dels 

ens (40%) 

TOTAL 52.500,00 € 100% 31.500,00 € 21.000,00 € 

 
 
  

Invest in Osona 

Entitats sol·licitants 
Import total 

mínim a 
executar 

% 
execució 

Quantia 
aprovada Diba 

(60%) 

Aportació 
econòmica dels 

ens (40%) 

TOTAL  86.933,33 € 100,00% 52.160,00 € 34.773,33 € 

 

 
 

   

Creacció: fem territori i consolidem estratègia 

Entitats sol·licitants 
Import total 

mínim a 
executar 

% 
execució 

Quantia 
aprovada Diba 

(75%) 

Aportació 
econòmica dels 

ens (25%) 

Ajuntament de Vic (CREACCIÓ) 30.000,00 € 100% 22.500,00 € 7.500,00 € 

 

 

 

     

El model d’innovació d’Osona: impuls i obtenció de recursos 

Entitats sol·licitants  
Import total mínim a 

executar 
% 

execució 
Quantia aprovada 

Diba (60%) 

Aportació 
econòmica dels 

ens (40%) 

TOTAL 51.066,67 € 100% 30.640,00 € 20.426,67 € 



 

 

 

 

  

Avaluació i impacte dels projectes  

de desenvolupament local de Creacció 

Entitats sol·licitants 
Import total 

mínim a 
executar 

% 
execució 

Quantia 
aprovada Diba 

(60%) 

Aportació 
econòmica dels 

ens (40%) 

TOTAL 18.750,00 € 100% 11.250,00 € 7.500,00 € 

 

     

Ocupació per a la Indústria Local a Osona 2018-20 

Entitats sol·licitants  
Import total 

mínim a executar 
% 

execució 

Quantia 
aprovada Diba 

(75%) 

Aportació 
econòmica dels 

ens (25%) 

TOTAL         566.666,67 €  100,00%       425.000,00 €        141.666,67 €  

 

 

TOTAL APROVAT DIBA  909.874,18 € 

TOTAL SOL·LICITAT DIBA  974.809,00 € 

 
APROVAT PER CREACCIÓ 
APROVAT PER ENS TERRITORI  

691.205,81 € 
218.668,37 € 

 
 


