
   

 

92. Ajuts en forma de garantia per al finançament de les 

empreses d'economia social- Institut Català de 

Finances (ICF)-Generalitat de Catalunya-. 

1. Tipus d’ajut:    

Ajuts en forma de garantia a les empreses de l'economia social per a inversions en 

immobilitzat material o immaterial, capitalització, circulant i bestretes per a 

contractes amb el sector públic per al 2020-2022. 

Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents: Finançament d'inversió 

en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial. Capitalització d'empreses. 

Necessitats de circulant. Compromisos de pagament per a contractes del sector 

públic. 

Condicions de les operacions: 

Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial: Import: fins al 

80% de l’import de la inversió, amb un mínim de 30.000,00 euros i un màxim 

d'1.000.000,00 d'euros. En casos expressament autoritzats pel Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies es podrà ampliar el percentatge a finançar, i 

ajustar l'import mínim o màxim, així com considerar el refinançament d'inversions ja 

finançades prèviament. Termini: el termini màxim del préstec és de 15 anys 

segons la naturalesa de l'operació, amb la possibilitat d'un període de carència 

d'amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en el termini. En cas de 

refinançament cal descomptar-hi el temps transcorregut des de la signatura del 

primer finançament. Desemborsament: en una sola vegada o en 

desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra la 

presentació de factures o de documents que justifiquen la inversió. Comissió 

d'obertura: el 0,50% del nominal del préstec. Tipus d'interès dels préstecs: és 

variable de l'euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim de 3,95 %. Interès de 

demora: el tipus d'interès vigent més el 6%. Garantia: les considerades suficients 

a criteri de l'ICF.  

Préstecs per a capitalització d'entitats: Import: mínim de 10.000,00 euros i 

màxim de 60.000,00 euros per titular beneficiari del préstec. En casos 

expressament autoritzats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es 



   
pot ajustar l'import mínim o màxim. Termini: màxim 8 anys. Desemborsament: 

en el moment de la formalització i sempre que s'hagi fet la subscripció de capital 

corresponent. Comissió d'obertura: el 0,50% del nominal del préstec. Tipus 

d'interès dels préstecs: és variable de l'euríbor a 12 mesos més un diferencial de 

fins al 4,5%. Interès de demora: tipus d'interès vigent més el 6%. Garantia: les 

considerades suficients a criteri de l'ICF.  

Préstecs per circulant: Import: mínim de 30.000,00 euros i màxim de 

100.000,00 euros, si bé excepcionalment, i a petició del Departament, es poden 

estudiar operacions d'import superior. Es poden concedir operacions per a aquesta 

finalitat, supeditades a la viabilitat de l'empresa, en els casos expressament 

autoritzats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en els quals estigui 

en perill la continuïtat de l'empresa i això afecti socialment i econòmica el seu 

entorn local o comarcal. Termini: el termini màxim del préstec ha de ser de fins a 5 

anys segons la naturalesa de l'operació, i es pot disposar d'un període de carència 

d'amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en el termini. Desemborsament: 

s'ha de fer efectiu en una sola vegada o en desemborsaments parcials durant un 

termini de fins a 12 mesos. Comissió d'obertura: el 0,50% del nominal del 

préstec. Tipus d'interès: el tipus d'interès dels préstecs és variable de l'euríbor a 

12 mesos més un diferencial de fins al 3,95%.Interès de demora: tipus d'interès 

vigent més el 6%. Garantia: les considerades suficients a criteri de l'ICF.  

Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic: Import: és 

l'import del contracte, quan aquest hagi estat aprovat i formalitzat amb l'entitat 

corresponent del sector públic, menys els interessos que s'han de meritar al llarg 

de la vida del préstec. L'import del préstec ha de ser d'un mínim de 30.000,00 

euros i d'un màxim de 300.000,00 euros, i no pot tenir una afectació 

pressupostària superior a un any.  Termini: la durada del préstec es determina en 

funció de la naturalesa de l’operació amb un màxim d'un any i pagament del 

principal al venciment de l'operació. Desemborsament: una vegada formalitzat el 

préstec i constituïda la penyora del contracte. Comissió d'obertura: el 0,50% del 

nominal del préstec. Tipus d'interès: el tipus d'interès dels préstecs és fix, segons 

acordi l'ICF amb el prestatari i es calcula prenent com a referència l'euríbor a 12 

mesos més un diferencial de fins el 3,95%.Interès de demora: tipus d'interès 

vigent més el 6%. Amortització: al venciment, mitjançant l'aplicació del dret de 

cobrament empenyorat a favor de l'ICF, que s'ha d'aplicar necessàriament a 

amortitzar anticipadament l'operació. Garantia: penyora del contracte.  



   
Per a totes les operacions: Addicionalment, com a complement de les garanties 

que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb l’assumpció de risc del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que serà del 80% del risc viu 

d'aquestes. 

2. Beneficiaris: 

Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa. Les societats laborals. 

Les federacions de les entitats de l'economia social. Les societats agràries de 

transformació. Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les 

entitats promotores d'aquests. Les persones físiques, en cas d'aportació de capital 

a entitats amb alguna de les formes jurídiques previstes. Les fundacions i les 

associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, 

serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies. 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

Es poden trobar a l’apartat  requisits: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/Ajuts-en-forma-de-garantia-per-al-financament-dempreses-deconomia-

social?moda=1 

 

4. Documentació a presentar : 

 

Juntament amb la sol·licitud que està disponible al web de l'ICF, s'ha d'adjuntar la 

documentació indicada a l’apartat documentació:  

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-en-forma-de-garantia-per-al-

financament-dempreses-deconomia-social?moda=1 

 

Quan es podrà demanar?:  

Termini per a la presentació de la sol·licitud: del 9 de juny de 2020 fins al 31 de 

desembre de 2021. 

5. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a través de la Generalitat:  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-en-forma-de-garantia-per-

al-financament-dempreses-deconomia-social?moda=1 
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6. Normativa aplicable:  

RESOLUCIÓ TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per 
a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de 
l'economia social per als anys 2020-2022 (ref. BDNS 
507172). (DOGC  núm.  8149  publicat el  08/06/2020) 

RESOLUCIÓ PDA/867/2020, de 14 d'abril, de la Secretaria d'Administració i Funció 
Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes 
d'identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l'estat d'alarma 
decretat a causa de la pandèmia de COVID-19. (DOGC  núm.  8116  publicat 

el  20/04/2020) 

ORDRE TSF/5/2019, de 14 de gener, per la qual es modifica l'Ordre TSF/63/2018, 
d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol 
procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les 
convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies per a entitats. (DOGC  núm.  7789  publicat el  16/01/2019) 

7. Altres dades d’interès :  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Linia-de-financament-deconomia-

social-i-cooperativa.-Ajuts-en-forma-de-garantia-per-al-financament-dempreses-

socials 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-en-forma-de-garantia-per-al-

financament-dempreses-deconomia-social?moda=1 

Per a més informació o resoldre dubtes podeu contactar amb l'ICF o el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:  

ICF : Telèfon 93 342 84 10   / ce: admissions@icf.cat  

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  / ce: 
cooperativa.treball@gencat.cat 
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