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AJUDES 2014 EN FORMA DE GARANTIA PER A LÍNIA DE 
FINANÇAMENT PER A EMPRENEDORS, AUTÒNOMS I 

COMERÇOS PER A PROJECTES D’INVERSIÓ O 
CIRCULANT 

 
 
TERMINI DE  SOL·LICITUDS: fins al 31-12-2014 o fins que s'esgoti el pressupost. 
 
OBJECTE:  regular la  concessió d’ajudes en forma de garantia per al finançament de 
projectes d'emprenedors, autònoms, micro, petites i mitges empreses, per afavorir la millora 
de la competitivitat de les empreses catalanes, i així reactivar l'economia catalana, 
mitjançant la Línia de finançament d'emprenedors, autònoms i comerços. 
 
BENEFICIARIS : els autònoms, les micro empreses, i les petites i mitges empreses 
exclusivament de l'àmbit del comerç, amb seu social o centre de treball a Catalunya, que 
estiguin donats d'alta al corresponent règim de la Seg. Social o mutualitat en el cas dels 
autònoms o que estiguin legalment constituïdes, d'alta d'activitat i inscrites en els registres 
corresponents en els cas de les micro, petites i mitges empreses. 
 
TIPOLOGIA DE PROJECTES :  
 
1. Projectes d'inversió.  S'entendrà per inversió l'adquisició d'un o diversos actius fixos, 
materials o immaterials, dels inclosos en el 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. 
 
2. Projectes de circulant : projectes relatius a l'activitat del dia a dia de l'empresa com a 
necessitats de tresoreria, compra d'estocs o finançament de clients. 
 
Despeses elegibles i àmbit temporal: 
 
- Són despeses elegibles associats a projectes d'inversió les següents:  
 
recerca, desenvolupament, concessions administratives, propietat industrial, fons de 
comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques, terrenys i béns naturals, construccions, 
instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, altres instal·lacions, mobiliari, equips per a 
processament d'informació, elements de transport per realitzar l'activitat o altres actius fixos 
vinculats a l'activitat de l'empresa.  
 
Queden exclosos les despeses per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies 
per carretera (*CNAE 4941). 
 
 
 
 
 
 



 
- Són despeses elegibles associats a projectes de c irculant les següents:  
 
Estudis de mercat, innovació o uns altres, promoció, comunicació i assistència a fires, 
despeses de personal, despeses de formació, despeses per obertura de nous mercats 
exteriors, finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general). 
 
L'àmbit temporal de les despeses elegibles que d'acord amb aquesta Ordre poden ser 
objecte de subvenció, és des del 01-01-14 fins a 6 mesos posteriors a la data de 
formalització de l'operació. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES : El Departament d'empresa i Ocupació, 
mitjançant l'ICF respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a 
través de les entitats financeres col·laboradores (Banc Sabadell o CaixaBank, sense 
perjudici que l'ICF pugui realitzar convenis amb altres entitats financeres).  
 
Prèviament a la formalització del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, 
la corresponent Direcció general haurà d'emetre la resolució favorable. 
 
Les condicions de les operacions (préstecs o lísing s) són: 
 
a) Tipus d'interès: l'euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 5,75 
punts. 
b) Import: l'import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i com a màxim de 
100.000 euros per beneficiari. 
c) Termini: el termini del préstec és de 5 anys. 
d) Manca d'amortització: 2 anys, inclosos en el termini. 
i) Desemborsament: disposició integra del préstec en el moment de la signatura. 
f) Garanties: aquelles que l'entitat financera col·laboradora estimi adequades i suficients per 
garantir l'operació, d'acord amb els seus criteris interns d'avaluació de riscos. 
Addicionalment, de totes les operacions formalitzades, l'ICF assumirà el 70% del principal 
viu. 
g) Comissions: les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els 
beneficiaris finals, excepte una comissió d'obertura del 0,5% de l'import del préstec 
formalitzat. 
i) El beneficiari estarà obligat a reemborsar anticipadament, l'import total o parcial del capital 
pendent, en els següents suposats: 
- En cas de falta d'execució, total o parcial, del projecte finançat. 
- En cas que no complís totes i cadascuna de les condicions exigides en el contracte signat 
amb l'entitat financera. 
- En cas que el beneficiari final hagués obtingut una subvenció atorgada per organismes 
oficials, comunitaris, estatals, autonòmics o locals, destinada a l'amortització total o parcial 
de l'operació. 
 
 
Per a més informació us agrairíem es possessiu en contacte amb el nostre departament de 
gestió d’ajuts i subvencions que us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us ajudarà en la 
tramitació d’aquests expedients. 

 
 

Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocío Caro 
rcaro@paresiaubia.com 

 


