PRÉSTECS CONVENI D'AUTOEMPRESA

Organisme
Departament de Treball - (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris



Per a empreses de nova creació, amb una antiguitat màxima d’un any.



Amb caràcter excepcional, empreses que vulguin ampliar el seu àmbit de
negoci.

Objecte
L’objectiu

és facilitar

a

les

persones

emprenedores

unes

condicions

de

finançament avantatjoses per dur a terme les seves iniciatives empresarials.

Amb aquesta finalitat, s’han establert convenis de collaboració amb diverses entitats
financeres interessades a donar suport als projectes viables acollits per la Xarxa per
la Creació d'Empreses, mitjançant préstecs amb unes condicions molt preferencials
d’interessos i comissions per aquelles persones emprenedores que compten amb un
pla d’empresa informat favorablement per una entitat de la Xarxa del Servei de
Creació d’Empreses.
Tenint en compte que cada banc o caixa té les seves condicions fixades segons
conveni.

Requisits:
Per accedir a aquests préstecs, serà necessari per part de la persona emprenedora
haver participat en el programa del Servei de Creació d'Empreses i presentar, a
l’agència de l’entitat financera escollida, el pla d'empresa juntament amb la
certificació favorable que realitza el personal tècnic de l'entitat collaboradora del

Servei de Creació d'Empreses conforme, al seu judici, el projecte reuneix condicions
de viabilitat.
Aquests préstecs no són una subvenció, són uns préstecs amb condicions
preferencials que atorguen els bancs o caixes i correspon a aquestes entitats
financeres la seva aprovació o denegació. Per aquest motiu, les entitats financeres
demanen les garanties i avals que consideren necessaris, d’acord amb els seus
criteris de risc, per l’estudi de la sollicitud de finançament.
Així mateix els préstecs del servei són compatibles amb les subvencions financeres
de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d'Empreses.

Tipus d'ajut


Préstec

Tramitació
Tramitació a les oficines bancàries i caixes d'estalvis on hi hagi signat conveni.

Termini
Vigent fins a nova regulació.

Per més informació:
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_12149810_1.pdf

