Número 20, de 28 de juny de 2012
Organisme: Departament d’Empresa i Ocupació
Butlletí: EMO/167/2012, de 13 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia

d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’autònoms i microempreses i s’obre la
convocatòria corresponent a l’any 2012 per a la línia de finançament per a autònoms i comerços
OBJECTE:
Ajudar a aconseguir finançament per als projectes, tant inversions com circulant, mitjançant
una nova línia de finançament destinada als autònoms, les microempreses de qualsevol
sector d’activitat i també a les petites i mitjanes empreses del sector del Comerç.

BENEFICIARIS:
Autònoms.
Microempreses (menys de 10 treballadors i 2M€ de volum de negoci anual).
Petites i mitjanes empreses del sector comerç.
Principals tipologies d’empreses excloses:
Producció primària dels productes agrícoles, pesca i aqüicultura
Transport de mercaderies per carretera
Restaurants i llocs de menjar
Establiments de begudes
Venda i reparació de vehicles de motor
Reparació d’ordinadors, efectes personals i articles d’ús domèstic
Neteja de peces de roba
Perruqueria i altres tractaments de bellesa

CARACTERÍSTIQUES DEL PRÉSTEC:
Interès: Euríbor a 6 mesos + 5,5%
Comissió d’obertura: 0,5%
Import: mínim 10.000€, màxim 100.000€
Termini: 5 anys
Carència d’amortització: 2 anys inclosos en el termini.
Ajut de garantia per facilitar l’aprovació del préstec consistent en el 70% del principal viu.

TERMINI:
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’octubre de 2012
ENTITATS FINANCERES COL·LABORADORES:
-

La Caixa.
Banc de Sabadell.

Passos per sol·licitar el finançament:
1r.-

Descarregar i emplenar el formulari (www.gencat.cat/ovt , secció empresa)

2n.-

Presentar (fins 30 d’octubre) el formulari i la documentació que s’hi especifica a:
-

3r.-

Qualsevol OGE (Oficina de Gestió Empresarial) de Catalunya. A Tortosa:
Carrer Montcada, 32. i
Carrer Miguel de Cervantes, 7 (Cambra de Comerç)

Adreçar-se a l’entitat financera, un cop obtinguda la resolució, per formalitzar el prèstec.
(Abans de 60 dies des de la resolució i del 15 de novembre en tot cas).

Per més informació més detallada de les característiques i exclusions d’accés, podeu consultar
la web del Departament d’Empresa i Ocupació (www.gencat.cat/empresaiocupacio ) i la seva
delegació a les Terres de l’Ebre (Carrer de Montcada, 32 .43500 Tortosa – Telèfon 977 44 93 33)

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395
e-mail: deconomica@terra-alta.org

