NOVES LÍNIES DE FINANÇAMENT PER PERSONES EMPRENEDORES, COMERÇOS I/O
EMPRESES
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA- Departament d’empresa i ocupació
1.- Línia Emprenedors, Autònoms i comerços
OBJECTE: Línia de préstecs o lísings adreçats a emprenedors, autònoms, microempreses i/o
comerços per finançar els seus projectes d’inversió o circulant.
CONDICIONS FINANCERES:
Import: mínim 10.000 i màxim 100.000 euros.
Termini: 5 anys amb 2 de carència inclosos.
Interès: Euríbor més 7%.
Comissions: d’obertura del 0.50%.
Garanties: les considerades com a suficients per l’entitat financera col·laboradora (
CaixaBank i Banc Sabadell).
Aquest producte és fondejat per l’ICF. El Departament d’Empresa i Ocupació assumeix el 70%
de risc, compartint les garanties que l’entitat pugui considerar.
Tramitació de la sol·licitud
Més informació al telèfon 902.227.237 o a Gran Via de les Corts Catalanes, 635 6a planta.

2.- Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de
l’economia social
OBJECTE: Es consideren objecte de l’ajut les tipologies de projectes següents:
- Projectes d’inversió: s’entendrà per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials
o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució
d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu aquell que s’incorpori a l’activitat
principal de l’empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l’immobilitzat brut del seu
balanç.
- Projectes de circulant: projectes relatius a l’activitat del dia de l’empresa, necessitats de
tresoreria, compra d’estocs o finançament de clients.
BENEFICIARIS:
- Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa, incloent-hi les agràries.
- Les societats laborals.
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- Les federacions de cooperatives.
- Les societats agràries de transformació.
- Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquestes,
com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen per objecte la
integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
- Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes
jurídiques previstes a aquest article.
CONDICIONS FINANCERES DELS PRÉSTECS:
a) Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial.
- Import: fins el 80% de l’import de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un
màxim d’1.000.000 d’euros.
- Termini: el termini màxim del préstec serà de 15 anys segons la naturalesa de
l’operació, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital fins a 2 anys,
inclòs en el termini. En el cas de refinançament caldrà descomptar-hi el temps transcorregut
des de la signatura del primer finançament.
- Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un
termini de fins a 24 mesos, contra la presentació de factures o de documents que justifiquen la
inversió.
- Comissió d’obertura: el 0.5% del nominal del préstec.
- Tipus d’interès dels préstecs: variable de l’euribor a 12 mesos més un diferencial del
5.5%.
- Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.
- Garantia: la considerada suficient a criteri de l’ICF.
b) Préstecs per capitalitzacions d’entitats.
- Import: mínim de 10.000 euros i màxim de 60.000 euros per titular beneficiari del
préstec. Import mínim a capitalitzar per empresa o entitat de 100.000 euros.
- Termini: màxim 8 anys.
- Desemborsament: en el moment de la formalització i sempre que s’hagi fet la
subscripció de capital corresponent.
- Comissió d’obertura: el 0.5% del nominal del préstec.
- Tipus d’interès dels préstecs: variable de l’euribor a 12 mesos més un diferencial del
5.5%.
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- Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.
- Garantia: la considerada suficient a criteri de l’ICF.
c) Préstecs per a circulant.
- Import: mínim de 30.000 euros i màxim 100.000 euros.
- Termini: el termini màxim del préstec serà de fins a 5 anys segons la naturalesa de
l’operació, i es podrà disposar d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 2
anys, inclòs en el termini.
- Desemborsament: es farà efectiu en una sola vegada o en desemborsaments parcials,
durant un termini de fins a 12 mesos.
- Comissió d’obertura: el 0.5% del nominal del préstec.
- Tipus d’interès dels préstecs: variable de l’euribor a 12 mesos més un diferencial del
5.5%.
- Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.
- Garantia: la considerada suficient a criteri de l’ICF.
d) Préstecs per a bestretes de contractes del sector públic.
- Import: serà l’import del contracte, quan aquest hagi estat emès pel sector públic,
menys els interessos que es meritaran al llarg de la vida del préstec. L’import del préstec serà
d’un mínim de 30.000 euros i un màxim de 300.000 euros i no podrà tenir una afectació
pressupostària superior a un any.
- Termini: la durada del préstec es determinarà en funció de la naturalesa de l’operació
amb un màxim d’un any i pagament del principal al venciment de l¡operació.
- Desemborsament: una vegada formalitzat el préstec i constituïda la penyora del
contracte.
- Comissió d’obertura: el 0.5% del nominal del préstec.
- Tipus d’interès dels préstecs: variable de l’euribor a 12 mesos més un diferencial del
5.5%.
- Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.
- Garantia: la considerada suficient a criteri de l’ICF.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: des del 27 de juliol fins el 31 de desembre
de 2013. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament mitjançant l’imprès
corresponent que es podrà obtenir al portal FinEmpresa (www.icf.cat). L’imprès de sol·licitud
resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat, es trametrà, en el termini
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de 10 dies hàbils i juntament amb la declaració responsable que acrediti el compliment dels
requisits als quals fa referència la base 4.1, a la Direcció General d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom, carrer Sepúlveda, 148.150.
Per més informació consulteu les bases reguladores publicades en el DOGC el dia 26.07.2013

3.- Línia d’ajuts en forma de d’avals financers, tècnics i econòmics per contribuir,
en el seu finançament, a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les
societats laborals catalanes i les seves federacions.
OBJECTE: L’ajut consisteix en la subscripció del 4% de l’import de l’aval en forma de capital de
l’empresa AVALIS de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han
de realitzar els sol·licitants de l’aval per formar part de la Societat de garantia Recíproca.
Seran objecte d’aval financer els préstecs destinats a projectes d’inversió en actiu fix que
realitzin les cooperatives, les federacions de cooperatives i les societats laborals, així com el
refinançament de passius, la compra de mercaderies i el circulant en general. Queden excloses
les inversions vinculades a promocions immobiliàries.
Seran objecte d’aval tècnic les operacions de riscos d’obligacions no dineràries que han de
respondre en cas d’incomplimet dels compromisos concrets pels avalats, i les licitacions de
concursos públics davant l’Administració.
Seran objecte d’aval econòmic les operacions de riscos dineraris davant tercers responent del
compliment de contractes davant proveïdors i/o clients.
També podran ser avalades els diferents tipus d’operacions recollits al Conveni de circulant
signat entre AVALIS de Catalunya, SGR i les entitats financeres, inclosos els diferents tipus
d’operacions esmentats a l’Addenda del Conveni esmentat.
BENEFICIARIS:
- Les cooperatives inscrites al Registre general de cooperatives de Catalunya i federades a les
federacions corresponents.
- Les federacions de cooperatives de Catalunya.
- Les societats laborals inscrites als registres corresponents, federades i amb seu social a
Catalunya.
TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOLLICITUDS: el termini de presentació
de sollicituds d’aquesta línia d’ajuts és del dia 27 de juliol fins al 31 de desembre de 2013. Les
entitats interessades hauran de presentar la sollicitud mitjançant l’imprès corresponent, que
es podrà obtenir al web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
(www.gencat.cat/empresaiocupacio/impresos), al web de l’Oficina de Gestió Empresarial
(www.gencat.cat/oge/index.html), i al web de l’Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat,cat/ovt).
Un cop formalitzat l’imprès s’haurà de presentar a qualsevol oficina de la Xarxa d’oficines de
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gestió empresarial (OGE) indicades al web de l’OGE, adreçat a la Direcció General de
l’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació.
Consultar l’apartat 4 de les bases per conèixer les característiques dels ajuts.
Per més informació consulteu les bases reguladores publicades en el DOGC el dia 16.07.2013

4.- Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i inversió en
projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.
OBJECTE: concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament del circulant i la inversió
en projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.
BENEFICIARIS: empreses amb seu social o seu corporativa a Catalunya.
CONDICIONS DELS PRÉSTECS:
- Tipus d’interès: Euribor més un diferencial de fins a 5.75 punts percentuals.
- Import: l’import del préstec es determinarà en la resolució, amb un mínim de 50.000
euros i un màxim de 500.000 euros en el cas de circulant i 1.000.000 euros en el cas
d’inversió, en un o diversos préstecs. En el cas d’inversió, l’import del préstec no pot excedir
del 80% de les despeses acceptades. L’import màxim de préstecs per empresa o grup
empresarial serà d’1.000.000 d’euros.
- Termini: el termini màxim del préstec de circulant és de 4 anys i el d’inversió és de 7
anys.
- Carència d’amortització: fins a 1 any en el cas de circulant i 2 en el cas d’inversió,
inclosa en el termini.
- Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.
- Garanties: Les considerades suficients a criteri de l’ICS (Institut Català de Finances).
- Comissions: Les operacions tindran una comissió d’obertura del 0.50% de l’import
del préstec formalitzat amb un mínim de 500 euros per operació de préstec.
- Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.
- Amortització: el préstec s’amortitzarà per trimestres vençuts.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del dia 10 d’agost fins al 31 de desembre de
2014 o fins a exhauriment del pressupost per aquests conceptes. Les sol·licituds s’han de
formalitzar a través de la pàgina web del portal FinEmpresa (www.finempresa.cat) juntament
amb la documentació que preveu la base 5 de l’annex de les bases reguladores.
Per més informació consulteu les bases reguladores publicades en el DOGC el dia 09.08.2013
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Organisme: CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA
Incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2013
OBJECTE: atorgament dels incentius en l’àmbit del comerç, els serveis, l’artesania, i la moda,
amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesania i el suport
a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.
PERSONES BENEFICIÀRIES:
- Les persones físiques o jurídiques i les empreses.
- Entitats representatives de col·lectius d’empreses d’un mateix sector o d’un territori
(associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de
comerciants).
PROGRAMES I QUANTIES DELS INCENTIUS:
- Programa 1: Participació en fires, salons i passarel·les d’àmbit professional, multisectorial o
monogràfiques. La quantia de l’incentiu serà fins el 50% de la inversió, amb un màxim de 5.000
euros.
- Programa 2: Foment del comerç de proximitat associat. La quantia de l’incentiu serà fins el
60% de la despesa, amb un màxim de 6.000 euros. En el cas d’actuacions conjuntes o
supramunicipals per al desenvolupament d’un projecte comú i amb una única gestió la quantia
atorgada es podrà incrementar en un 25%.
- Programa 3: Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial. La quantia de l’incentiu
serà fins el 60% de les despeses amb un import màxim que va dels 15.000 als 25.000 euros
segons les actuacions realitzades (consultar les bases reguladores. En el cas d’actuacions
conjuntes o supramunicipals per al desenvolupament d’un projecte comú i amb una única
gestió la quantia atorgada es podrà incrementar en un 25%.
- Programa 4: Per actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els
serveis, l’artesania i la moda. . La quantia de l’incentiu serà fins el 50% de les despeses, amb un
import màxim de 10.000 euros.
- Programa 5: Foment sectorial. . La quantia de l’incentiu serà fins el 60% de les despeses
invertides en el projecte, fins un màxim de 25.000 euros.
- Programa 6: Centrals de compres. . La quantia de l’incentiu serà fins el 50% de la inversió
amb un import màxim de 8.000 euros.
TERMINI de presentació de sol·licituds: del dia 5 de setembre al dia 11 d’octubre de 2013.
Les sol·licituds s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es pot obtenir a la seu
corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal
www.gencat.cat/canalempresa o www.ccam.cat.
Per més informació consulteu les bases reguladores publicades en el DOGC el dia 13.08.2013
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