
 

 

 
ORDRE TRE/428/2010, de 17 d'agost, per la qual s'estableixen les 

bases reguladores per a la concessió d'ajuts consistents en préstecs en 

condicions preferents per finançar projectes d'empreses i de persones 

emprenedores i treballadores autònomes (Línia Emprenedors), i 

s'estableix la convocatòria per a l'any 2010. 

 

Línies de préstecs 

- Préstecs per a inversions 

- Préstecs per a circulant 

Data: Les activitats i les inversions s'han d'executar i justificar amb 

caràcter general durant l'any natural de la publicació de la convocatòria 

corresponent, i es poden perllongar, com a màxim, fins al termini de sis 

mesos a partir de la data de notificació de la resolució d'atorgament del 

Departament de Treball. Les empreses i les persones emprenedores i 

treballadores autònomes que reuneixin els requisits que estableix 

aquesta Ordre podran sol····licitar els ajuts a partir del 10 de setembre 

de 2010 i, com a màxim, el 29 d'octubre de 2010. 

 

Préstecs per a inversions: 

Les inversions en terrenys, construccions i instal·lacions tècniques, 

maquinària i equipament, així com els actius immaterials vinculats a 

les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, patents, 

llicencies i despeses de constitució i posada en marxa. 

ORDRE TRE/428/2010, de 17 d'agost    



 

Préstecs per a circulant: 

Les despeses en mercaderies i matèries primeres, les operatives, com les 

nòmines i la seguretat social, els tributs i d'altres despeses en serveis 

externs, tals com els transports, les assegurances i la publicitat. 

* Amb caràcter general les inversions es realitzaran mitjançant la compra d'equips 

nous: 

No obstant, en aquells casos en què les inversions es realitzin mitjançant la compra 

d'equipament de segona mà, s'hauran de complir els requisits següents: 

a) El venedor de l'equip haurà de facilitar una declaració sobre l'origen de l'equipament, 

confirmant que durant els darrers set anys no s'ha comprat amb subvencions nacionals 

o comunitàries. 

b) Acreditar, mitjançant certificat expedit per un perit independent, que el preu dels 

equipaments no és superior al valor de mercat ni al del cost d'un equip nou similar, que 

reuneix les característiques tècniques requerides per l'operació i que compleix les normes 

aplicables. 

3. La inversió objecte de subvenció haurà de mantenir-se, com a mínim, durant el temps 

de vigència del contracte del préstec. 

4. Serà requisit imprescindible que la sol·licitud es formalitzi abans de la realització de 

la inversió o de les despeses en circulant. 

Persones beneficiàries i requisits 

Aquesta línia de finançament va destinada a persones emprenedores i treballadores 

autònomes que vulguin crear una empresa i a microempreses ja constituïdes amb menys 

de tres anys d'antiguitat que tinguin un projecte empresarial econòmicament viable i 

que, a la data de la sol·licitud, compleixin els requisits següents: 

a) Haver creat una empresa en els darrers tres anys anteriors a la data de publicació 

d'aquesta Ordre i estar donades d'alta a l'IAE dins del mateix període, o acreditar la 

voluntat de crear-la amb les condicions que s'estableixen en aquesta Ordre. 

b) Tenir menys de 10 treballadors/es. 

c) Tenir menys de dos milions d'euros de facturació anual. 



d) Acreditar el domicili social a Catalunya tant en el cas de l'empresa ja constituïda com 

en el de l'empresa que es vol constituir. 

e) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de Seguretat Social. 

f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions. 

g) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en 

matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de 

relacions laborals o en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el 

Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. 

h) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 

de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998). 

i) No trobar-se afectades per les situacions següents: 

Incidències RAI, ASNEF i/o judicials. 

Fons propis negatius. 

Pèrdues continuades en els darrers tres exercicis. 

Altres rebuts pendents i/o impagats. 

CNAES núm.: 3110, 6820 (promoció immobiliària); 4941 i 4942 (transport de 

mercaderies per carretera); 01 i 02 (agrícola i ramadera); 03 (pesca), i 051, 0520, 0892 i 

0990 (extracció de minerals). 

j) Tenir concedit un aval d'una entitat financera, d'una societat de garantia recíproca, o 

un aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), que garanteixi el 

100% del principal del préstec que se sol·liciti. 

 

Condicions financeres dels préstecs 

La quantia màxima del préstec atorgat és de fins al 100% del 

pressupost acceptat de la inversió, IVA exclòs, del qual se'n bonifica el 

100% dels interessos. 

Els tipus d'interès dels préstecs serà zero. 



L'import del pressupost acceptat del préstec ha de ser, com a 

mínim, de 15.000 euros i, com a màxim, de 60.000 euros. 

• Les despeses que, per intervenció notarial, es derivin de la 

formalització del préstec són per compte de la persona 

prestatària. 

 

Retorn quotes 

La persona beneficiària haurà de retornar, únicament i de manera 

íntegra, l'import prestat, sense interessos, en quotes mensuals durant 

un període de cinc anys per a la sublínia A i de tres anys per a la 

sublínia B, amb un any de carència en les dues sublínies. A partir del 

segon any, la persona beneficiària podrà retornar anticipadament 

l'import pendent i cancel·lar totalment o parcialment el préstec, sense 

cap comissió per l'amortització. 

La garantia de l'operació, que haurà de cobrir el 100% del principal del 

préstec, s'instrumentarà mitjançant un aval d'una entitat financera, 

d'una societat de garantia recíproca o de la Societat Anònima Estatal de 

Caució Agrària (SAECA). 

Les persones beneficiàries dels préstecs han de presentar, 

obligatòriament, l'aval esmentat que garanteixi el retorn del préstec a 

l'Institut Català de Finances amb les condicions que aquest pugui 

establir. L'import i el termini de l'aval ha de ser iguals als del préstec 

que es formalitzi. El cost d'aquest aval és a càrrec de la persona 

prestatària. 

A la sol·licitud, la signatura de la qual implica l'autorització al 

Departament de Treball per tal que pugui fer les comprovacions en 

relació amb el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la 

Generalitat i les de Seguretat Social, així com les comprovacions 



necessàries per verificar la conformitat de les dades declarades, s'haurà 

d'adjuntar la documentació següent: 

a) Aval d'una entitat financera, d'una societat de garantia recíproca o de 

la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), que garanteixi 

el 100% del principal del préstec. 

b) Pla d'empresa  

c) Declaració de l'existència d'altres subvencions o ajuts públics i/o 

privats, nacionals o internacionals, pel mateix projecte, 

d) Declaració expressa de tots els ajuts de minimis que li hagin estat 

atorgats per qualsevol despesa o projecte, subjectes al Reglament (CE) 

núm. 1998/2006, de 15 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 

87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006) 

provinents de qualsevol administració pública autonòmica, local o 

estatal, durant l'exercici fiscal en curs i els dos anys immediatament 

anteriors. 

e) Declaració expressa conforme no ha estat sancionada, mitjançant 

resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració 

laboral de persones amb discapacitat, o molt greu en matèria de 

relacions laborals o en matèria de prevenció de riscos laborals, de 

conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en 

l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. 

f) Declaració expressa conforme no incorre en cap dels supòsits que 

preveu l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

g) Declaració responsable del compliment dels requisits que estableixen 

els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998). 

 

 



Per a empreses ja constituïdes: 

a) Còpia compulsada del document acreditatiu de la data de l'alta de 

l'IAE, o autorizació expressa al Departament de Treball per a la consulta 

de les dades. 

b) Còpia compulsada de l'escriptura de constitució i dels estatuts de la 

societat. 

c) Declaració responsable amb relació a la remuneració que percep el 

personal directiu de l'entitat, entenent per aquest les persones que 

exerciten funcions executives i d'administració, d'acord amb el que 

estableix l'article 92.2.i) del Text refós de la Llei de finances públiques 

de Catalunya. 

d) Declaració expressa conforme es disposa dels llibres comptables, 

registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els 

termes exigits per a la legislació mercantil i sectorial aplicable a la 

persona beneficiària, així com dels estats comptables i registres 

específics que siguin exigits per les bases reguladores de les 

subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les 

facultats de comprovació i control. 

e) Declaració responsable conforme no es troba en cap dels supòsits de 

l'article 6.1.i) d'aquesta Ordre. 

f) Declaració responsable conforme té menys de 10 treballadors/es i 

menys de 2 milions d'euros de facturació anual. 

 

 

 

 

 



Tramitació, formalització i pagament dels préstecs 

1. L'operació de préstec (formalització, desemborsament i recuperació 

del préstec) s'instrumentarà, en document públic, a l'Institut Català de 

Finances (ICF), que és l'organisme encarregat de formalitzar i gestionar 

els préstecs fins a la seva cancel·lació total, en el termini aproximat de 

15 dies des de la presentació de tota la documentació corresponent. 

2. A l'efecte de la tramitació del préstec, la persona beneficiària 

presentarà a l'Institut Català de Finances, a la Gran via de les Corts 

Catalanes, 635, 6è, 08010 Barcelona, la documentació següent: 

a) Fotocòpia de la resolució d'atorgament d'ajut dictada pel 

Departament de Treball. 

b) Fotocòpia del document de l'aval, formalitzat i intervingut 

notarialment, per l'import total del préstec (segons model facilitat). 

c) Fotocòpia del DNI o NIE de la persona física signant, o de la persona 

apoderada en el cas de persona jurídica. 

d) Full de domiciliació bancària (20 dígits), amb el nom i l'adreça de 

l'entitat financera. 

e) En el cas de persones jurídiques, estatuts de la companyia i 

modificacions vigents, i escriptura relativa als càrrecs vigents i inscrits, 

amb l'acord de l'òrgan administrador, si s'escau. 

3. El pagament de la totalitat del préstec s'efectua a partir de la seva 

formalització. 

 

Obligacions i compromisos de les persones beneficiàries 

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions i els 

compromisos que es relacionen a continuació i que han d'acceptar 

expressament mitjançant la sol·licitud: 



a) En el cas que l'import de la despesa objecte del préstec superi la 

quantitat de 30.000 euros per a una execució d'obra, o superi els 

12.000 euros, en el supòsit de subministrament de béns d'equip o 

prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 

el/la beneficiari/ària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 

diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromís 

corresponent, llevat que no hi hagi en el mercat un nombre suficient 

d'entitats que facin l'actuació corresponent o llevat que la despesa 

s'hagi fet abans de la sol·licitud de l'ajut. L'elecció entre les ofertes 

presentades s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia i 

s'ha de justificar expressament l'elecció en una memòria quan no 

recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

b) Comunicar per escrit al Departament de Treball l'obtenció d'altres 

ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats objecte de préstec, 

tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació 

de l'aplicació donada als fons percebuts. 

c) Comunicar per escrit al Departament de Treball, abans de la seva 

realització, els canvis a les actuacions i/o als pressupostos presentats 

inicialment, degudament motivats, els quals ha d'acceptar l'Institut 

Català de Finances, òrgan que concedeix el préstec, amb caràcter previ 

a la seva realització. Els canvis no poden ser substancials ni poden 

suposar un incompliment dels requisits i condicions establerts en 

aquestes bases. 

d) Facilitar tota la informació que els requereixi l'Institut Català de 

Finances, el Departament de Treball, la Intervenció General de la 

Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 

competents, així com sotmetre's a les actuacions de control 

corresponents, d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 

de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 



e) Mantenir durant la vigència del préstec l'afectació de la inversió a la 

finalitat per la qual es va concedir el préstec. 

f) No poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol 

gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi 

estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud 

fins a l'acabament de l'activitat objecte del préstec. Tampoc poden 

portar a terme les activitats esmentades, en favor de qualssevol altres 

persones jurídiques, per un import superior a 3.000 euros, o inferior, 

quan acumuladament i respecte d'un mateix perceptor ultrapassin en 

l'exercici corrent aquesta quantia, llevat dels casos següents: 

-  Si l'aportació a títol gratuït es fa a favor d'una administració pública, 

a les entitats sotmeses a tutela de la Generalitat perquè pertanyen a la 

seva administració corporativa o si les prestacions es deriven del 

compliment d'una normativa sectorial. 

-  Si es tracta d'entitats que, d'acord amb les seves normes fundacionals 

o estatutàries, tenen com a finalitat la col·laboració amb l'Administració 

o la prestació de serveis d'interès social, les quals requereixen, 

necessàriament, l'atorgament d'ajuts. 

- Les persones beneficiàries han de sotmetre obligatòriament als seus 

òrgans interns i independents de control, si escau, la comprovació de la 

destinació adequada del préstec. En aquest darrer cas, les terceres 

persones han de sotmetre igualment als seus òrgans de control la 

comprovació de la destinació dels fons rebuts. 

- Les persones beneficiàries de subvencions han de garantir que els 

seus òrgans de govern coneixen, analitzen i debaten, de manera directa 

i independent de les persones responsables directes de la gestió, les 

auditories fetes sobre els comptes de l'entitat. 

 

 


