Número 9, de 14 d’abril de 2014
Organisme: Departament d'Empresa i Ocupació
Data publicació: 9 d’abril de 2014
Butlletí: Ajuts en forma d’avals financers, tècnics i econòmics per

millorar la competitivitat de les cooperatives i les SALs.
ORDRE EMO/104/2014, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases
reguladores d'una línia d'ajuts en forma 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, i es fa pública la convocatòria
corresponent a l'any 2014.
OBJECTIU
Contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals
catalanes, i les seves federacions, mitjançant la concessió d'ajuts en forma d’avals
financers, tècnics i econòmics.

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 domicili o
centre de treball a Catalunya.

OBJECTE DE L’AVAL
Seran objecte d’aval financer els préstecs destinats a projectes d’inversió en
actiu fix, així com el refinançament de passius, la compra de mercaderies i el
circulant en general.
Queden expressament excloses de l’aval financer 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’incompliment dels compromisos contrets 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.
SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant l’imprès corresponent, que es pot
obtenir al portal FinEmpresa (www.icf.cat).
L’imprès resultant de la tramitació, en paper i degudament signat, s’haurà de
presentar a qualsevol oficina de la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial
(OGE), indicades al Canal d’Empresa (http://gencat.cat/canalempresa/xarxa).

TERMINI
Termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2014
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