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Préstecs amb tipus d’interès subvencionat: Euribor a 1 any +1% 
(amb aval) 

I. Préstec INICIA: per la creació d'empreses | anti c Conveni 
Autoempresa del Dept. Treball de la Generalitat de Catalunya 

És un préstec pensat per ajudar a crear una empresa a partir d’una idea de negoci que hagi 

estat desenvolupada amb l’assessorament de Barcelona Activa o qualsevol altre entitat 

acreditada davant el Servei de Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya i que hagi 

obtingut el certificat conforme el seu pla d’empresa és viable. 

Fins a quina quantitat finança? 

- Si es demana a qualsevol de les caixes catalanes i finança fins al 70% de l’actiu fix 

necessari, 1 

- Si es demana a un banc, no hi ha límits de quantitat per a projectes d’empresa viables. 

En quines condicions em deixen els diners?  

- Baixa comissió d’obertura, 

- Baix tipus d’interès (depèn de l’entitat escollida) 

- El termini per tornar els diners oscil·la entre els 12 i els 15 anys segons el banc o caixa, 

- Període de carència opcional fins a quatre anys. 

A on es demana? 

- Directament als bancs i caixes que tinguin conveni amb el Servei de Creació 

d’Empreses de la Generalitat de Catalunya.  

Requisits:  

- Inscriure's al Servei de Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya, a l’apartat 

“assessora'ti” dintre de Creació d’Empreses en la web: www.inicia.gencat.cat, 

- Pla d’empresa amb certificació de viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte 

emès per Barcelona Activa, S.A. o qualsevol altra entitat acreditada davant el Servei de 

Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya, 

- Presentar les garanties o avals que el banc o caixa consideri oportuns. 

                                                

1 Excepcionalment es pot superar aquest límit quan hi hagi raons que ho justifiquin a criteri de l’entitat 

financera. 

01. Finançament 
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II. Préstec I.C.O. Inversión (Instituto de Crédito Oficial  2011)  

Préstec amb avals per finançar en condicions preferents les inversions en actius fixes 

productius i necessitats complementaries de finançament de: 

- Microempreses2 

- Pimes - petites i mitjanes empreses-3  

Beneficiaris  
 
Poden sol·licitar aquests préstecs els autònoms i entitats públiques i privades (Empreses, 
Fundacions, ONG's, Admón. Pública, Ajuntaments, Entitats Locals) que realitzin inversions 
productives que no puguin ser considerades sostenibles.    
 
Tipus de Finançament     
 
Es finança el 100% del projecte d'inversió de les següents inversions: 

- Actiu fix productiu. Potser nou o de segona mà. 

- Vehicles (Turismes) amb un import inferior als 30.000 euros. (IVA Inclòs). Es podrà 

finançar el 100% en el cas de vehicles industrials.  

- Adquisicions d'empreses. 

- IVA o IGIC.  

- Sota cap concepte es donarà finançament per a realitzar refinançaments o 

reestructuracions de passiu, i qualsevol altre tipus d'impost, ni circulant. 

- Les inversions a finançar no podran tenir una antiguitat superior al 1 de Gener del 2010, 

i cal executar-les en un termini no superior al any des de la signatura 

Tipus d’Interès 

Fix: segons cotització comunicada quinzenalment per l'ICO, més fins a 1,5%.    

Variable: Euribor a 6 mesos més diferencial, segons cotització quinzenal comunicada per l'ICO, 
més fins a 1,5%.    

                                                

2 
Per ser Microempreses, els requisits considerats són: 

   -   De 1 a 9 treballadors 

   -   Volum de negoci < 2 milions euros 

   -   Empresa no participada en més d’un 25%  per una empresa o conjunt d’empreses que no compleixin els requisits anterior 

3
 Per a ser Pimes, els requisits considerats són: 

   -   >250 treballadors 

   -   Volum de negoci < 50 milions euros i  Balanç de situació < 43 milions euros 

   -   Empresa no participada en més d’un 25%  per una empresa o conjunt d’empreses que no compleixin els requisits anterior 
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Comissions 

No es poden aplicar comissions d'obertura, estudi o viabilitat. Les comissions de cancel•lació 
anticipada no s'aplicaran en aquells préstecs on el tipus d'interès sigui variable, mentre els que 
tinguin tipus d'interès fix:  

Amb garantía hipotecària  

- 0,5%   flat sobre l'import cancel•lat, durant els 5 primers anys  

- 0,25%flat sobre l'import cancel•lat, a partir del cinquè any  

Altres operacions amb tipus d'interès fix.  

- 1%   flat sobre l'import cancel•lat.  

Període d'amortització 

El préstec per inversions en actiu fix podrà ser a 3, 5, 7,10,15 o 20 anys. (amb una carència 
màxima de 0,1, 2,  i 3 anys respectivament).    

Tramitació 

Directament a les oficines del banc o caixa a través del qual demanem el crèdit 

Termini 

Fins el 20 de Desembre de 2011 o fins exhauriment dels fons. 

Més informació 

Centre de Recursos per Emprenedors de Barcelona Activa i a la pàgina web del ICO. 

http://www.icodirecto.es/  
Tel. 900 121 121 (ICO) 

 

III. Préstec I.C.O. Inversión Sostenible (Instituto  de Crédito Oficial  
2011)  

Objecte 

Finançar en condicions preferents les inversions productives en sectors i activitats d'inversió 
sostenible per autònoms, empreses i tot tipus d'entitats públiques.     

Beneficiaris 
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Les inversions sostenibles podran destinar-se als següents sectors: 

Mediambiental 

-  Eficiència energètica   

- Eco-Innovació   

- Tractament i gestió integral de residus   

- Gestió de l'aigua, mobilitat sostenible   

- Energies renovables   

- Rehabilitació de vivendes i barris i àrees rurals         

Coneixement i Innovació 

- Salut i biotecnologia  

- Energia i canvi climàtic  

- Construcció sostenible  

- Agroalimentació de qualitat  

- Tecnologia de la informació i la comunicació  

- Aeronàutica i sector aeroespacial  

- Nanociència i nanotecnologia        

Social 

- Atenció als majors dependents i altres col·lectius vulnerables  

- Professionalització dels serveis assistencials  

- Foment dels serveis de recolzament a la conciliació  

- Responsabilitat social corporativa    

Tipus de Finançament    

Es finança el 100% del projecte d'inversió fins a 10 milions d'€ per client i any, dels que els dos 
primers milions contaran amb una bonificació de 35 pb.  

Inversions que poden optar al finançament:  

- Actiu fix productiu. Potser nou o de segona mà, classificats dins dels sectors d'economia 

sostenible. 

- Adquisicions d'empreses. 

- IVA o IGIC corresponent a una inversió finançada.  
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Es consideren inversions sostenibles totes aquelles inversions que incloguin nous processos de 
producció, nous productes i/o serveis i/o nous sistemes de direcció o negoci que impliquin 
millores en l'ús eficient dels recursos o redueixin l'impacte ambiental.   

Sota cap concepte es donarà finançament per a realitzar refinançaments o reestructuracions de 
passiu, i qualsevol altre tipus d'impost, ni circulant. 

Les inversions a finançar no podran tenir una antiguitat superior al 1 de Gener del 2010, i cal 
executar-les en un termini no superior al any des de la signatura. 

Condicions de Finançament 

Tram I: fins a 2 milions € 

Fix: segons cotització comunicada quinzenalment per l'ICO, més fins a 1,15%.    

Variable: Euribor a 6 mesos més diferencial, segons cotització quinzenal comunicada per l'ICO, 
més fins a 1,15%.    

Tram II: a partir de 2 milions d'€ fins un màxim de 8 milions d'€ 

Fix: segons cotització comunicada quinzenalment per l'ICO, més fins a 1,5%. 

Variable: Euribor a 6 mesos més diferencial, segons cotització quinzenal comunicada per l'ICO, 
més fins a 1,5%.  

Comissions 

No es poden aplicar comissions d'obertura, estudi o viabilitat. Les comissions de cancel·lació 
anticipada no s'aplicaran en aquells préstecs on el tipus d'interès sigui variable, mentre els que 
tinguin tipus d'interès fix:  

Amb garantía hipotecària  

- 0,5%   flat sobre l'import cancel·lat, durant els 5 primers anys  

- 0,25%flat sobre l'import cancel·lat, a partir del cinquè any  

 

Altres operacions amb tipus d'interès fix.  

- 1%   flat sobre l'import cancel·lat.  

Període d'amortització 

 

El préstec per inversions en actiu fix podrà ser a 3, 5, 7,10,15 o 20 anys. (amb una carència 
màxima de 0,1, 2,  i 3 anys respectivament).    
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Tramitació 

Directament a les oficines del banc o caixa a través del qual demanem el crèdit 

Termini 

Fins el 20 de Desembre de 2011 o fins exhauriment dels fons. 

Més informació 

Centre de Recursos per Emprenedors de Barcelona Activa i a la pàgina web del ICO. 

http://www.icodirecto.es/ 

Tel. 900 121 121 (ICO) 

III. Plan Avanza  (Instituto de Crédito Oficial  20 11)  

Inversions finançables  

1.- “Préstec TIC”:Equips informàtics (maquinari i programari), aplicacions i serveis per a:  

Accés a Internet en banda ampla: podrà finançar-ne l'alta al servei de connexió a Internet en 

banda ampla, però no els consums mensuals, i els productes d'accés, inclosos els de 

seguretat.  

Presència en Internet, inclosa l'elaboració de pàgina Web i portals d'empresa.  

Incorporació de les TIC als processos empresarials, mitjançant eines de gestió avançada: CRM 

(Sistemes de gestió de clients), ERP (Sistemes de gestió empresarial), Sistemes de cadena de 

subministrament, Sistemes de gestió documental, etc.  

Comerç electrònic i facturació electrònica, mitjançant aplicacions i serveis que facilitin la 

realització per part de les PYMES de transaccions electròniques amb altres agents, incloses les 

Administracions Públiques.  

2.- “Préstec Joves i Universitaris” i “Préstec Ciutadania digital”:Adquisició ordinador amb 

capacitat de connexió a Internet.  

Opcional: programari d'ofimàtica i altre programari, antivirus, dispositiu lector de targeta 

electrònica, perifèrics i alta en servei de connexió a Internet en banda ampla d'equipament 

informàtic i connexió a Internet en banda ampla.  

Persones i empreses beneficiàries 

Es podran beneficiar d'aquesta Línia els següents col•lectius:  
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1.- Pel “Préstec TIC”: les petites i mitjanes empreses que no disposin de connexió a Internet 

amb banda ampla i realitzin inversió en equipament per a la seva connexió a Internet en banda 

ampla, així com aquelles que disposant d'aquesta connexió realitzin inversions en programari i 

maquinari destinades a millorar els seus processos empresarials o a implantar el negoci i la 

factura electrònica.  

2.- Pel “Préstec Joves i Universitaris”: els residents en territori espanyol d'edats compreses 

entre 18 i 35 anys i els estudiants matriculats en centres espanyols d'estudis universitaris que 

disposin de connexió a Internet en banda ampla o que contractin un alta nova en aquest servei.  

En aquest producte el sol•licitant podrà ser el propi beneficiari o qualsevol persona física que 

declari que el préstec ho sol•licita per a un jove entre 18 i 35 anys o per a un estudiant 

universitari. En tot cas, el beneficiari final haurà de signar la sol•licitud.  

3.- Pel “Préstec Ciutadania digital”: els residents en territori espanyol que disposin de connexió 

a Internet en banda ampla o que contractin un alta nova en aquest servei 

Import del Finançament 

1.- Pel “Préstec TIC”: Es finançarà fins al 100% de la inversió, exclòs l'IVA, amb un màxim de 

200.000 euros per beneficiari final.  

2.- Pel “Préstec Joves i Universitaris” i “Préstec Ciutadania Digital”: Es finançarà fins al 100% 

de la inversió, inclòs l'IVA, amb un màxim de 3.000 euros per beneficiari final i any natural 

Tipus d'interès   

El tipus d'interès d'aquesta línia és un tipus fix equivalent a l'euríbor 12 mesos vigent a la data 

de sol•licitud del préstec.  

Termini d'amortització   

1.- Pel “Préstec TIC” i “Ciutadania Digital”: 36 mesos, amb possibilitat de 3 mesos de carència 

inclosos, i liquidacions lineals i mensuals.  

2.- Pel “Préstec Joves i Universitaris”: 60 mesos sense carència del principal i liquidacions 

lineals i mensuals.  

Comissions 

Les Entitats Financeres no poden cobrar quantitat alguna en concepte de comissions, tals com 

obertura, estudi, disponibilitat o de cancel•lació anticipada. 

Tramitació 
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Fins al 31desembre de 2015, o fins la finalització dels fons assignats. directament a les oficines 

de bancs i caixes d'estalvi o fins a l'esgotament dels fons. 

Més informació 

Centre de Recursos per Emprenedors de Barcelona Activa i a la pàgina web del ICO. 

http://www.icodirecto.es/ 

Tel. 900 121 121 (ICO) 

 

V. ICF Crèdit (Institut Català de Finances) 2011 

Préstec o lísing per a finançar inversions i iniciatives de petites i mitjanes empreses a 

Catalunya, inclosos autònoms, que volen invertir a Catalunya, excepte del sector agrari, 

transport, immobiliari i financer. 

Fins a quina quantitat finança?  

- Fins al 100% de la inversió en actius fixos materials o immaterials4, amb un màxim de 

fins a 1.000.000€ per empresa. 

- A part del 100% del projecte d’inversió cal afegir un  20% complementari per a 

necessitats de circulant. 

 En quines condicions em deixen els diners? 

- Termini per tornar els diners: 3, 5, 7 o 10 anys. Amb possibilitat de 2 anys de carència. 

- Interessos: EURIBOR + 3,25% (revisable semestralment) 

- Sense comissions. 

- Avalis SGR5 dóna suport a aquesta línia oferint el seu aval en condicions especials. 

- El termini d’execució del projecte serà d’un any; no obstant, s’admetran projectes 

d’inversió iniciats fins a sis mesos abans de la data de formalització de l’operació. 

A on es demana? 

La Caixa, Banc Sabadell, Banco Santander, BBVA, Catalunya Caixa, Unnim, Banco Popular 

Español, Banesto, Caixa Penedès, Bankia i Deutsche Bank 

Més informació a la web: http://www.icf.cat6 

                                                

4 Terrenys i construccions, maquinària, instal·lacions i mobiliari, aplicacions informàtiques, recerca i 

desenvolupament i altres actius immaterials (fins al 50%). 

5 Societat de Garantia Recíproca. Veure punt “a.4. Avals Financers” d’aquest informe   
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VI. Crèdit Cultura 

Facilitar i abaratir l’accés al finançament de les indústries culturals.  

Empreses, amb domicili social o establiment permanent a Catalunya, dedicades a la producció, 

la distribució i/o la comercialització de productes culturals incorporats a qualsevol mena de 

suport en l’àmbit de l’audiovisual, discogràfic i musical, del llibre, de la premsa escrita, del 

multimèdia, de les arts visuals i de les arts escèniques, així com les empreses dedicades a la 

producció, la distribució i/o la comercialització d’espectacles en viu i les empreses productores 

de serveis culturals. 

En quines condicions em deixen els diners?  

- Préstecs per a inversió productiva de fins a 180.000 euros. 

- Termini amortització entre tres, cinc o set anys. 

›  Comissions d’estudi exempta de cost. 

›  Comissió d’obertura del 0,25% del principal. 

›  Comissió d’amortització parcial del 0,50% de l’import amortitzat. 

›  Comissió de cancel·lació anticipada del 0,50% del principal pendent d’amortitzar. 

›  Euribor més un diferencial de l’1,30%. 

On es tramita?  

La Caixa, Caixa de Catalunya, Banc de Sabadell, Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  

Més Informació:  Institut Català d’Indústries Culturals, Rambla Santa Mònica, 8 (Palau Marc) 

08002  Barcelona 

Tel.93 316 27 00 

icic.cultura@gencat.net  

http://www.gencat.cat/cultura/icic  

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

6 Per a informar-vos sobre la línia general de préstecs i préstecs sectorials del ICF vegeu la Guia de 

Finançament del portal http://www.barcelonanetactiva.com 
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Microcrèdits i altres préstecs sense avals 

I. Microcrèdit social sense aval “La Caixa”  

Préstec de petita quantia sense avals pensat per ajudar a persones que vulguin iniciar una 

activitat econòmica, creant una empresa i que no puguin aportar un aval bancari. 

Fins a quina quantitat finança? 

- Fins a 25.000 € (s’estudiarà límit de quantia segons projecte). 

En quines condicions em deixen els diners? 

- Tipus d’interès del 7,75% fix anual. 

- Termini d’amortització de 4 anys, ajustable a les condiciones del projecte, 6 mesos de 

carència opcional. 

Requisits 

- Pla d’empresa viable i apte a criteri de la valoració tècnica de Barcelona Activa. 

- L’Entitat Financera decidirà l’aprovació o denegació en un comitè de riscos intern. 

On es demana? 

- Barcelona Activa, “Centre de Recursos per Emprendre” 

III. Microcrèdits Dones Emprenedores 
(Fundació Internacional Dones Emprenedores) a travé s de “La Caixa” 

Un préstec de petita quantia sense avals pensat per donar suport a projectes de creació 

d’empreses impulsats per dones (o en els que almenys el 51% del capital de l’empresa a crear 

estigui en mans d’una o diverses dones) que no puguin aportar un aval bancari per demanar un 

préstec. 

Fins a quina quantitat finança? 

- Fins a 15.000€ (permet finançar el 100% de la inversió inclòs el capital circulant) 

En quines condicions em deixen els diners? 

- Tipus interès fix 5%. 

- Termini amortització fins a 5 anys i carència inicial opcional fins a 6 mesos 

Beneficiàries: Les dones que acompleixin els següents requisits: 

- Que siguin promotores del seu propi negoci o que en controlin un mínim del 51% del 

capital social i que tinguin reconeguda la seva condició d’administradores en els estatuts 

socials. 
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- Que iniciïn la seva activitat o l’hagin iniciat en un període màxim d’un any des de la data 

de sol·licitud. 

- Que no tinguin els avals necessaris per demanar un préstec. 

- Que presentin un pla d’empresa, juntament amb un certificat de viabilitat tècnica, 

econòmica i financera del projecte emès per Barcelona Activa, S.A. o qualsevol altra 

entitat acreditada davant el  Servei Autoempresa de la Generalitat de Catalunya. 

- Que comptin amb un informe favorable de caràcter vinculant de la Fundació 

Internacional de la dona emprenedora. 

- Apuntar-se al Servei de Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya, a l’apartat 

“apuntat-hi” dintre de Creació d’Empreses en la web: http://www.gencat.cat/treball 
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Finançament de circulant. 

I. Comptes de crèdit de Inicia: per la Creació d’Em preses 
(Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya) 

És un compte de crèdit (per facilitar finançament de tresoreria o circulant) pensat per ajudar a 

arrancar l’empresa creada (empreses de com a màxim 5 anys d´antiguitat), a partir d’una idea 

de negoci viable que hagi estat desenvolupada amb l’assessorament de Barcelona Activa o 

qualsevol altre entitat acreditada davant el Servei de Creació d’Empreses de la Generalitat de 

Catalunya. 

Fins a quina quantitat ? 

- Els límits es negociaran directament amb la entitat bancària, que dependran dels avals 

o garanties presentades. 

En quines condicions em deixen els diners?  

- Baixa comissió d’obertura. 

- Baix tipus d’interès per disposat (depèn de l’entitat bancària escollida però mai supera 

l’EURIBOR  + 1 punt). 

- Baix tipus d’interés per no disposat (depèn de l’entitat bancària escollida però oscil·la 

entre el 0% i el 0,25%) 

- El termini d’amortització és d’un any. 

- Liquidació d’interesos trimestral o mensual (segons entitat bancària) 

A on es demana? 

BBVA, Banc Sabadell, Banco Santander, Banco Popular Español, Caja Madrid, CAM, Ibercaja, 

Caja Rural Aragonés, Caja Rural del Mediterráneo, Caja Teruel. 

Requisits 

- Pla d’empresa presentat al Servei de Creació d’Empreses per una entitat acreditada. 

- Apuntar-se al Servei de Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya, a l’apartat 

“apuntat-hi” dintre de Creació d’Empreses en la web: http://www.gencat.cat/treball 

- Presentar al Servei de Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya full de 

sol·licitud normalitzat per poder-se acollir a les condicions del conveni  

- Presentar les garanties o avals que el banc o caixa consideri oportuns. 
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II. ICO LIQUIDEZ 2011.  
 
Objecte 
 
Permetre a les empreses realitzar els seus projectes d'inversió, així com altres finançaments 
complementaris.    
 
Empreses i persones beneficiàries 
 
Treball autònom i petites i mitjanes empreses, que no tinguin cap operació de mora amb alguna 
Entitat de Crèdit.  
 
Import màxim de finançament 
 
El import màxim de finançament serà fins a 10 milions d'euros.  
 
Tipus d'interès  
 
Modalitat A ( el tipus d'interés que s'aplica en aquestes operacions pot ser fixe o variable, 
Euríbor 6 meses): 
 

- Tipus d'interés dels fons aportats per l'ICO: tipux fix o variable, més diferencial, més el 

marge que s'estableixi (2,5% o 3%).  

- Tipus d'interés pels fons aportats per l'entitat de crèdit: tipus fix o variable establert per 

l'entitat més el marge de l'entitat de crèdit (2,5% ó 3%). Aquest tipus d'interés no podrà 

ser supeiror en un 1,50% al tipus dels fons ICO.  

 
Modalitat B: tipus fix o variable (euribor 6 mesos), més diferencial, més fins un marge del 2%. 
Aquesta modalitat el 100% del finançament l'aporta l'ICO i el risc és assumit en la seva totalitat 
per l'entitat de crèdit.  
 
Comissions  
 
L'entitat de crèdit aplicará hasta 0,50% sobre l'import del prèstec pagat d'una sola vegada a la 
formalització de l'operació.  
 
Cancel·lació anticipada voluntària 
 
Per a operacions afectades per la llei 41/2007 de regulació del mercat hipotecari: 0.5% flat 
sobre import cancel·lat 
Per a la resta d'operacions: 1% flat sobre import cancel·lat. 
 
Amortització 
 
1, 3, 5 i 7 anys, amb un any o dos de carència del pagament del principal. 
 
Garanties    
 
Cada entitat pot sol·licitar les garanties que creguin convenients. 
 
Documentació  



 

 

Barcelona Activa Iniciativa emprenedora 

Informes en profunditat 

13. Resum F inançament i principals 
Subvencions per a la Creació d’ Empreses

16 / 16 

 
El client tindrà que presentar la documentació que cada Entitat de Crèdit consideri necessària 
per a estudiar la operació.  
 
Vigència 
 
Fins el 19 de desembre de 2011 o fins el consum dels fons disponibles.   
 
Tramitació 
 
Directament en les oficines dels principals Bancs, Caixes d' Estalvi i Caixes Rurals establerts 
en Espanya. Les sol·licituds son estudiades, aprovades i formalitzades per bancs y caixes en 
les condicions indicades.  
 
Més Informació 
 
Institut de Crèdit Oficial 
Tel. 902 121 121 
www.icodirecto.es 
  



 

 

Barcelona Activa Iniciativa emprenedora 

Informes en profunditat 

13. Resum F inançament i principals 
Subvencions per a la Creació d’ Empreses

17 / 17 

III. Línia I.C.O. Liquidesa (Instituto de Crédito O ficial 2009)  

Préstec pensat per finançar  projecte d’inversions i finançament complementari de: 

- Microempreses  7 

- Pimes - petites i mitjanes empreses-8 

Fins a quina quantitat finança? 

- Es financia actiu circulant fins a un límit de 500.000 euros per empresa i any 

En quines condicions em deixen els diners? 

- Sense comissions d’obertura, estudi o disponibilitat. 

- Tipus d’interès: Referència ICO a tipus fix o variable amb l’aplicació d’un marge de 

1,5%, 2 % o bé 2,5%. 

Termini per tornar els diners és de 3 anys inclosos els 6 mesos de carència de principal i amb 

una comissió de 0,4% sobre el disposat. 

A on es demana? 

- Directament als bancs i caixes. (veure http://www.ico.es). 

- Termini per sol·licitar: fins a la finalització de fons 

 

Requisits 

- Pla d’empresa. 

- Presentar les garanties o avals que el banc o caixa consideri oportuns. 

  

                                                

7 Per ser Microempreses, els requisits considerats són: 

    -   De 1 a 9 treballadors 

    -   Volum de negoci < 2 milions euros 

    -   Empresa no participada en més d’un 25%  per una empresa o conjunt d’empreses que no compleixin els requisits anterior 

8 
Per a ser Pimes, els requisits considerats són: 

    -   >250 treballadors 

    -   Volum de negoci < 50 milions euros i  Balanç de situació < 43 milions euros 

    -   Empresa no participada en més d’un 25%  per una empresa o conjunt d’empreses que no compleixin els requisits anterior 
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Business Angels / Capital Risc 

I. Barcelona Emprèn  

És una societat de Capital Risc impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i participada per 

empreses inversores privades i té com a objectiu invertir en microempreses innovadores, i 

ajudar-les en el seu creixement i desenvolupament, oferint-los recolzament directiu. 

Barcelona Emprèn aporta a les empreses on inverteix :  

- Uns excel·lents accionistes 

- Forts vincles amb institucions tecnològiques com U.B., U.P.C. i Parc Científic de BCN, i 

amb institucions com Barcelona Activa 

- Una bona combinació entre institucions públiques (30%) i privades (70%) 

- Un equip humà experimentat 

Barcelona Emprèn busca: 

- Empreses innovadores a l’àrea de Barcelona 

- Amb una dimensió petita de menys de 50 empleats i amb menys de 1,5 MM d’Euros en 

vendes anuals, 

- Amb unes perspectives de creixement importants, per participar com a soci minoritari en 

el seu capital, i invertir entre 60.000 i 300.000 Euros. 

Barcelona Emprèn inverteix en els següents sectors:  

- Telecomunicacions, electrònica, internet, informàtica, biotecnologia, serveis avançats 

per la societat, continguts audiovisuals, i projectes innovadors d’altres sectors. 

On es demana? 

- Barcelona Activa, “Centre de Recursos per Emprendre” 
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II. BANC (Business Angels Network Catalunya) 

Institució privada que posa en contacte inversors/es privats (business angels) que aporten 

capital, experiència know how i contacte empresarials a les seves inversions i emprenedors/es 

que cerquen finançament per al desenvolupament dels seus projectes empresarials 

 

Requisits 

Per als inversors/es 

- Selecció i presentació de projectes empresarials 

- Recepció d’un butlletí de projectes i notícies  

- Assessorament en el procés d’inversió 

- Organització de sessions informatives 

- Organització de jornades de formació específica 

Per als emprenedors/es 

- Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa 

- Presentació del projecte a inversors/es privats disposats a invertir-hi capital, i que alhora 

aporten gran experiència i suport en la gestió de nous projectes empresarials 

- Assessorament en el procés d’inversió 

- Organització de sessions informatives 

Per als emprenedors cal  tenir un pla d’empresa actualitzat 

On es demana? 

Barcelona Activa, “Centre de Recursos per Emprendre” 

(Els emprenedors que accedeixin a la xarxa d’inversors de BANC a través de Barcelona Activa 

tenen una bonificació del 50%)  

  



 

 

Barcelona Activa Iniciativa emprenedora 

Informes en profunditat 

13. Resum F inançament i principals 
Subvencions per a la Creació d’ Empreses

20 / 20 

Avals Financers 

I) Avalis de Catalunya SGR (Societat de Garantia Re ciproca). 

És una entitat financera en que el seu objecte social és otorgar avals financers i tècnics a les 

empreses petites i mitjanes, autònoms i professionals. 

Quin tipus d’avals? 

Avals de caràcter financer :  posa a disposició de les pymes, dels autònoms i dels professionals 

un conjunt d’operacions financeres en condicions preferencials de cost, termini i garanties que 

pretenen donar resposta a: 

- Préstecs per inversions en actius fixos i actiu circulant 

- Préstecs per adquisició de béns immobles afectes a explotació  

- Leasing immobiliari 

- Pòlisses de crèdit a mig i llarg termini per el finançament d’actius fixos. 

Avals de caràcter tècnic : vinculats a avalar els compromisos financers davant les 

administracions públiques.  

En quines condicions m’avalen?  

En cas d’aprovació,  es formalitza l’aval conjuntament amb la compra de participacions  d’Avalis 

per part del sol·licitant per un import del 4% del aval concedit. 

On es demana?  

Avalis de Catalunya S.G.R. 

Gran Via de las Corts Catalanes, 129  

08014 Barcelona 

Tel : 902 302 032 

http://www.avalissgr.cat 
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Capitalització de l’atur 

Veure característiques d’aquesta subvenció a l’Informe “Capitalització de l’Atur” 

  

02. Subvencions mes demanades 
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Promoció ocupació autònoma (empresaris individuals i S.C.P.) 

Veure característiques més detallades d’aquesta subvenció a l’Informe “Promoció a l’Ocupació 

Autònoma”. 

Requisits generals per sol·licitar la subvenció: 

01. Trobar-se en situació d’atur i inscrit a les Oficin es de Treball de la Generalitat 
(OTG) com a demandants d’ocupació prèviament a dona r-se d’alta en el Règim 
corresponent de la Seguretat Social.  El temps entre el moment que es deixa de ser 

demandant d’ocupació fins el moment de l’alta a la Seguretat Social és com a màxim 

d’un mes. 

02. Donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). 

03. En el supòsit de treballadors amb discapacitat, reconeixement del grau de discapacitat 

igual o superior al 33% 

04. Memòria justificativa de l’activitat que es durà a terme, Que inclourà un Pla d’Empresa 

descriptiu del projecte. 

05. Tenir un projecte viable tècnicament, econòmica i financera.  

06. Informe de viabilitat (emès per una entitat acreditada, Barcelona Activa ho és) 

Línies d’ajut: 

01. Subvenció per a l’establiment com a treballador aut ònom o per compte propi  amb 

l’objecte de facilitar a les persones desocupades l’inici de l’activitat com a treballadors 

autònoms o per compte propi. Les quanties són les següents: 

- Persones en atur en general, la quantia de la subvenció és de 3.000€, 

- Aturats amb discapacitav 5.000€. 

02. Subvenció Financera : finançament dels tipus d’interès d’un préstec  

- Reducció de fins a 4 punts el tipus d’interès fixat per l’entitat financera que concedeixi el 

préstec a la persona sol·licitant i es pagarà un sol cop, en quantia calculada com si la 

subvenció es merités cada any de la serva durada inclòs els seu període de carència. 

Aquest subvenció no pot superar la quantitat de 2.000€. 
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03. Subvenció per Assistència Tècnica : és una ajuda per la contractació de serveis 

externs necessaris per la millora de l’activitat en àrees d’organització, comercialització, 

producció, finançament o altres de naturalesa anàloga, amb especial atenció al foment 

de les agrupacions de caràcter empresarial i les col·laboracions entre autònoms. 

L’import de la subvenció per a assistència tècnica és de fins el 75% del cost del servei, 

amb un màxim de 1.000€.  En el cas de les accions destinades al foment de les 

agrupacions i les col·laboracions entre autònoms, la quantitat màxima és de 5.000€. 

04. Subvenció per Formació (sense fons durant el 2011) : amb l’objecte d’ajudar a cobrir 

les necessitats de formació de d’autònom. Els cursos seran relacionats amb la direcció i 

gestió empresarial i noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). L’import 

de la subvenció és de fins el 75% del cost dels cursos, amb un màxim de 1.000€. 

Requisits específics per a sol·licitar cada línia c oncreta d’ajut: 

Per la línia d’ajut 1:  

- El sol·licitant ha de realitzar una despesa igual o superior a 5.000€ necessària per 

l’exercici de l’activitat. Un 70% en immobilitzat i un 30%  en despeses d’explotació, 

sense incloure l’IVA. (Aquest 30% és el màxim possible en despeses d’explotació). 

- Elaborar i adjuntar una memòria econòmica i explicativa de l’activitat 

- Acreditar la viabilitat del pla d’empresa mitjançant un informe (que s’adjunta a la 

documentació) emès per una entitat acreditada del Servei de Creació d’Empreses, 

Barcelona Activa ho és.  

Per la línia d’ajut 2: 

- Memòria econòmica i explicativa de l’activitat a realitzar. 

- Informe de viabilitat (emès per una entitat acreditada). 

- Fotocòpia compulsada de les factures de la inversió realitzada . 

- Fotocòpia compulsada del contracte de préstec o certificat emès per l’entitat bancària. 

Per la línia d’ajut 3: 

L’assistència ha de ser prestada per: 

- Consultors amb experiència mínima de 3 anys en assessorament a persones 

emprenedores. 

- Per associacions de treballadors autònoms. 

- Per altres persones jurídiques o físiques especialitzades amb garanties de solvència 

professional. 
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Per la línia d’ajut 4 (sense fons durant el 2011): 

La formació s’ha de realitzar entre els 3 mesos anteriors a l’alta de la Seguretat Social i els dos 

anys posteriors. La formació ha de ser impartida per: 

01. Associacions de treballadors autònoms 

02. Altres persones jurídiques o físiques amb solvència professional: 

›  Entitats col.laboradores del SOC 

›  Centre Universitaris i escoles de negoci. 

›  Altres centres que imparteixen el tipus de cursos objecte de la subvenció. 

Terminis  

- Subvenció per a l’establiment: com a màxim dos mesos després de la data d’alta al 

Règim corresponent de la Seguretat Social. 

- Subvenció financera: (sense fons 2008): com a màxim dos mesos després de la data 

d’alta al Règim corresponent de la Seguretat Social. 

- Subvenció per assistència tècnica: com a màxim dos mesos després de la finalització 

de l’actuació objecte de la subvenció, sempre que sigui dins dels 2 anys posteriors a la 

data d’alta al Règim corresponent de la Seguretat Social. 

- Subvenció per formació: com a màxim dos mesos després de la finalització de l’actuació 

objecte de la subvenció, sempre que sigui dins dels 2 anys posteriors a la data d’alta al 

Règim corresponent de la Seguretat Social. 

Normativa aplicable 

- Ordre  TRE/123/2009, de 9 de març de 2009. 

On es demana?  

Serveis Territorials del Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat 

Carrer Calàbria, 169 

08015 Barcelona 

Tel. 93 622 04 00; Fax: 93 622 04 01 

http://www.gencat.cat/treball  
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Retolació en català d’establiments comercials a Bar celona ciutat 

- Fins a un 40% del cost del rètol de l’establiment, amb un límit de 600€ 

- També es pot obtenir una subvenció addicional per un import equivalent al pagament de 

les taxes de serveis urbanístics i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

- S’ha de tramitar abans de l’inici de les obres. 

On es demana?  

Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 

Av. Drassanes, 68,  planta 21 

Tel: 93 256 25 25  

http://www.bcn.cat/paisatgeurba 

Bonificació Quotes Seguretat Social Règim Autònoms 

- Reducció + Bonificació d’un 30% de la quota d’autònoms a homes menors de 30 anys i 

dones menors de 35 anys durant els 2 primers anys de cotització. 

- Bonificació del 50% de la quota corresponent a la base de cotització mínima d’autònoms 

durant els 3 primers anys de cotització per a discapacitats  vinculats a un projecte 

d’autoocupació aprovat per la Subdirecció de Programes d’Autoempresa de la 

Generalitat de Catalunya. Cal apuntar-se usuari del Servei Autoempresa de la 

Generalitat de Catalunya a través de la web: http://www.gencat.cat/treball  

Organisme de Tramitació:  

Tresoreria de  la Seguretat Social que correspongui segons domicili. 
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Foment de l’economia social (S.A.L., S.L.L, Soc. Co op) 

Subvencions destinades al foment de l’ocupació i millora de la competitivitat de les 

cooperatives i societats laborals. 

Tipus de subvencions 

01. Línia 1 :  

- Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/res o socis o sòcies de 

treball en cooperatives i societats laborals. 

02. Línia 2 :  

- Subvencions als projectes empresarials de cooperatives i societats laborals de nova 

creació. 

03. Línia 3 :  

- Subvencions als projectes empresarials d’enfortiment i intercooperació destinades a 

cooperatives i societats laborals. 

04. Línia 4 :  

- Subvencions a les entitats representatives de l’economia cooperativa. 

05. Línia 5 :  

- Subvencions per a la realització d’activitats de promoció i foment de l’economia 

cooperativa. 

01. Línia 1: subvencions per a la incorporació de socis  o sòcies treballadors/res o 
socis o sòcies de treball en cooperatives i societa ts laborals 

Objecte de la subvenció 

L’objecte d’aquesta línia és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/res o 

socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral. 

Import de la subvenció 

- 5.500€ per a persones que pertanyin als següents col·lectius: 

›  Desocupats/des menors de 25 anys que no hagin tingut mai una ocupació fixa 

remunerada. 

›  Desocupats/des majors de 45 anys i desocupats amb risc d’exclusió social. 

›  Desocupats/des de llarga durada que hagin estat sense feina i inscrits a la seva 

oficina d’ocupació durant almenys 12 dels darrers 16 mesos (o durant 6 dels anteriors 

8 mesos en cas d’ésser menors de 25 anys). 
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›  Desocupats als quals s’hagi reconegut l’abonament de la prestació per desocupació 

en la seva modalitat de pagament únic (capitalització de l’atur), sempre que el període 

de prestació per desocupació que tinguin reconegut no sigui inferior a 360 dies si 

tenen 25 anys o més, i a 180 dies si són menors de 25 anys. 

›  Treballadors vinculats a l’empresa amb contracte de treball temporal no superior a 24 

mesos, amb una vigència mínima de 6 mesos en la data de la sol·licitud de la 

subvenció, que s’incorporin a jornada completa com a socis treballadors o socis de 

treball en una cooperativa o societat laboral . La quantia serà de 7.000€  si aquesta 

persona és una dona en qualsevol dels col·lectius que s’acaben d’esmentar o si es 

tracta d’una dona desocupada que s’incorpori com a sòcia treballadora o de treball 

durant els 24 mesos següents a la data del part, adopció o acolliment d’un infant. 

›  Desocupats discapacitats amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% la 

subvenció arribarà a 10.000 euros i desocupats amb risc d’exclusió social 8.000 

euros. 

02. Línia 2: subvencions als projectes empresarials de cooperatives i societats 
laborals de nova creació 

Objecte de la subvenció 

Aquesta línia té per objecte donar suport als projectes empresarials d’economia cooperativa 

de nova creació, inclosos els projectes de transformació d’entitats amb altres formes 

jurídiques ja existents en cooperatives o societats laborals. 

Import de la subvenció 

Són actuacions subvencionables del projecte de creació: 

- Despeses de constitució, incloses les despeses ocasionades per la redacció del pla 

d’empresa o el pla de transformació (estudis de viabilitat i assessorament en el procés 

de creació). Es pot arribar a subvencionar fins a un màxim de 10.000 €. 

- Serveis i assessoraments externs. Es considera subvencionable qualsevol estudi de 

viabilitat i assessorament economico financer, comercial o d’altre índole que es 

consideri necessari per al desenvolupament del projecte de creació. Es valoraran 

especialment els serveis i assessoraments en les matèries següents: 

›  Elaboració de plans estratègics i plans anuals de gestió. 

›  Programa de tutories. Assessorament extern consistent en tutories d’acompanyament 

i assessorament al consell rector, junta d’accionistes o equip directiu. No són elegibles 

en aquest apartat les despeses de gestoria. 

›  Estudis comercials i despeses d’implementació. 

›  Projectes d’I+D. 

›  Despeses d’elaboració i implantació d’un pla de formació, incloses les despeses de 

matriculació en cursos externs.  
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- Contractació de personal directiu. Subvenció dels costos laborals de fins a 10 mesos de 

contractació.  

- Suport a la inversió. Adquisició d’immobilitzats materials i immaterials.  

L’import mínim del cost del projecte de nova creació ha de ser de 15.000 €, sumant el cost 

de les diferents despeses subvencionables . 

03. Línia 3: subvencions als projectes empresarials d'e nfortiment i intercooperació 
destiandes a cooperatives i societats laborals. 

Objecte de la subvenció 

Aquesta línia té per objecte donar suport als projectes empresarials de creixement i 

consolidació de les empreses d’economia cooperativa. 

- SECCIÓ A 

Actuacions subvencionables del projecte de creixement i consolidació: 

›  Serveis i assessoraments externs. Es considera subvencionable qualsevol estudi de 

viabilitat i assessorament economicofinancer, comercial o d’una altre índole que es 

consideri necessari per al desenvolupament del projecte de creixement i enfortiment. 

Es valoraran especialment els serveis i assessoraments en matèria de: 

▪ Elaboració de plans estratègics i plans anuals de gestió. 

▪ Elaboració i implementació de plans de participació a l’empresa. 

▪ Elaboració i implementació de projectes de responsabilitat social cooperativa RSE-

COOP. 

▪ Estudis comercials i despeses d’implementació. 

▪ Programa de tutories. Assessorament extern consistent en tutories 

d’acompanyament i assessorament als consell rector, junta d’accionistes o equip 

directiu. 

▪ Projectes d’I+D. 

▪ Despeses d’elaboració i implantació d’un pla de formació, incloses les despeses de 

matriculació en cursos externs. 

▪ Estudis i treballs preparatoris i/o de recerca de noves activitats. També els treballs 

de reorientació de l’activitat i gestió del canvi. Es pot arribar a subvencionar fins a 

un màxim de 60.000 €. 

›  Contractació de personal directiu. Subvenció dels costos laborals de fins a 10 mesos 

de contractació.  

›  Suport a la inversió. Adquisició d’immobilitzat material i immaterial.   
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L’import mínim del cost del projecte ha de ser de 20.000 €, sumant el cost de les 

diferents despeses subvencionables. 

- Pel que fa a les sol·licituds del Línea, corresponents a la incorporació de socis, que 

tinguin lloc a partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria , sempre que la 

sol·licitud es presenti com a màxim, en el mes següent al de la data de l’alta en la 

Seguretat Social de la persona que s’incorpora com a sòcia. El termini per a la 

presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la 

publicació del Ordre al DOGC. L’ordre es va publicar el 16/03/2010. 

Organismes de tramitació i normativa aplicable   

- La presentació es realitzarà, únicament, de forma telemàtica. Aquesta tramitació es 

realitzarà al portal del Departament de Treball: www.gencat.cat/treball. Caldrà emplenar 

els formularis que hi figurin, així com annexar escanejats els documents corresponents 

- L'organisme competent que atorga la subvenció és la Direcció General d’Economia 

cooperativa, social i d’autoocupació de la Generalitat de Catalunya, Carrer  Sepúlveda 

148-150, Barcelona , Tel 93 228 57 57. 

Resolució TRE/663/2010, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2010 per 

presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament de 

les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i 

societats laborals, que regula l'Ordre TRE/142/2010, de 8 de març.  

Bases reguladores: Ordre TRE/142/2010, de 5 de març. 

DOGC 5588 de 16 de març de 2010. 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 15 d'abril de 2010. 

http://www.gencat.cat/treball/serveis/ajuts/economia_social/index.html 
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Crèdit Neotec 

Crèdit sense interessos finançat pel CDTI i els Fons F.E.D.E.R. de la Unió Europea per a 

projectes de creació d’empreses de base tecnològica. 

Fins a quina quantitat finança? 

- Màxim 375.000 € (màxim 70% inversió a realitzar). 

En quines condicions em deixen els diners? 

- Tipus d’interès 0 %. 

- Sense garanties addicionals. 

- Devolució en quotes anuals de fins el 20% del “cash flow” de l’empresa. 

Procediment:   

El CIDEM ajuda a estudiar la viabilitat i a tramitar-lo: contactar Sr. Jesús Sanz  

jsanz@cidem.gencat.net 

Préstecs ENISA 2011 

Objecte 

Finançament de projectes empresarials innovadors. 

 

Empreses i persones beneficiàries 

Petites i mitjanes empreses amb forma societària, que estiguin emmarcades a qualsevol sector 

d'activitat, excepte els sectors immobiliari i financer; tinguin una situació econòmica-financera 

sanejada i equilibrada; i comptin amb estats financers auditats. 

 

Tipus de finançament 

-  Línia General: Per a tot tipus de projectes empresarials. 

-  Línia Empreses de Base Tecnològica: Per empreses de nova o recent constitució 

creades pel desenvolupament de projectes d'alt contingut tecnològic, per a l'obtenció de 

nous serveis, productes o processos. 

 

03. Finançament específic per empreses  
de base tecnologica 
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- Línia PIME: Per projectes empresarials promoguts per una PIME que contemplin la 

modernització de la seva estructura productiva i de gestió, incloent la innovació no 

tecnològica. 

 

Serà necessari el cofinançament de les necessitats financeres associades al pla estratègic de 

l'empresa. 

El finançament d'ENISA serà sempre igual o menor als fons propis de l'empresa sol·licitant.  

El finançament d'ENISA es situarà entre 100.000 i 1.000.000 d'euros. Imports superiors podran 

ser considerats de forma excepcional. 

 

Tipus d'interès:  

Per a les Línies Empreses de Base Tecnològica i PIME; entre un mínim determinat per l'Euribor 

a un any més 0,25% i un màxim en funció de la rendibilitat de l'empresa, de fins al 6% per 

sobre del tipus d'interès mínim.  

Per a la línia General, el mínim serà marcat per a l'Euribor a un any més un diferencial que 

anirà del 0,25% fins a l'1% i un màxim en funció de la rendibilitat de l'empresa, de fins al 8% per 

sobre del tipus d'interès mínim.  

Tots els interessos són deduïbles del Impost de Societats.  

 

Comissions 

El préstec només meritarà una comissió d'obertura del 0,5% de l'import del mateix i, en cas 

d'amortització anticipada, s'haurà de satisfer una comissió del 2% de la quantitat amortitzada.  

Criteris de selecció: 

1. Qualitat i viabilitat del projecte empresarial. 

2. Professionalitat de la gestió: experiència empresarial en el sector, capacitació tècnica i 

cobertura de totes les àrees gerencials de l'empresa. 

3. Avantatges competitius: el producte o productes que desenvolupa l'empresa comptarà amb 

una posició avantatjosa davant els de la competència. 

4. L'empresa haurà de dirigir-se a mercats amb creixements actuals i a llarg termini 

significatius.  

5. El projecte comptarà amb un pla financer que demostri la capacitat de l'empresa per atendre 

les seves necessitats de funcionament i els compromisos adquirits. 

6. El projecte oferirà una rendibilitat adequada al risc. 
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Tramitació 

Per obtenir informació addicional i obtenir el model de sol·licitud, cal anar a:  

- -Entitats financeres. 

- Organitzacions empresarials. 

- Agències de desenvolupament de les Comunitats Autònomes. 

- D'altres entitats que tinguin conveni amb ENISA. 

 

Contacte 

Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA). 

Pº de la Castellana, 141 – 1º C. 

28046 Madrid. 

Tel.: 915 708 200. 

Fax: 915 704 199. 

enisa@enisa.es 

http://www.enisa.es/ 

ICF Innovació 

Objecte 

Finançar projectes d'innovació. Es considera com a tal, tots aquells que corresponguin als 

camps les següents inversions: 

a) en recerca 

b) desenvolupament tecnològic 

c) innovacions 

d) Modernització tecnològica industrial 

e) Industrialització de projectes de R+D 

 

Empreses Beneficiàries 

Empreses amb seu a Catalunya 

 

Condicions 

Import: Mínim 300.000€ i es finançarà només el 80% de la inversió. 

Tipus d'interès: Euribor més percentatge segons el projecte i les garanties aportades. 
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Comissions: 0'5% d'obertura 

Amortització: Fins a 12 anys, amb un màxim de 2 de carència 

Ajut: El CIDEM aportarà un ajut equivalent al 4% de l'import efectivament disposat, fins a un 

màxim de 200.000 euros. 

 

Vigència 

Fins a 31 de Desembre o fins exhaurir els 50 milions de la línia 

 

Préstecs NEBT (pendent obertura 2011) 

Què és?  

L’objecte línia de préstecs NEBT és la concessió de préstecs a empreses catalanes de base 

tecnològica de recent creació  - que s’hagi constituït, com a màxim, dos anys abans - amb 

l’objectiu de consolidar el seu projecte empresarial. 

En quines condicions em deixen els diners? 

- Fins a 300.000 €.  

- Tipus d’interès 0 %. 

- Amortització: en deu anys en quotes del 10% sobre l’import total concedit 

On es demana? Procediment:   

El CIDEM ajuda a estudiar la viabilitat i a tramitar-lo.  

RESOLUCIÓ IUE/2182/2009, de 27 de juliol (DOGC Núm. 5433 – 31.7.2009) 
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