Ajuts reintegrables "microcrèdits" per afavorir la creació i la consolidació d'empreses a Manresa
Convocatòria 2022

Línia 1
Creació

Finalitat per la qual

En quin període s'ha

Qui pot

es pot demanar el

de realitzar

Despeses

Import i condicions

Incompati-

sol·licitar-ho?

microcrèdit

l'actuació?

subvencionables

del microcrèdit

bilitats

Persones emprenedores

Creació d'empreses i
obertura de nous
establiments

Adquisició del traspàs d'un
negoci ja existent

Empreses ja constituïdes
(sense antiguitat mínima
obligatòria) sota qualsevol
forma jurídica i amb una
facturació anual de fins a
500.000 €

Línia 2
Consolidació
Inversions realitzades
per empreses ja
constituïdes

Creació de noves empreses

Empreses ja constituïdes
ubicades a Manresa, de màxim
5 anys d’antiguitat, sota
qualsevol forma jurídica i amb
una facturació anual de fins a
500.000 €.
S’exclouen les empreses del
sector immobiliari i financer.

Alta de la nova empresa: des
de l' 1/10/2021 i fins a 3 mesos
Adquisició d’actius materials i
després de cobrar el
immaterials (compra de mobiliari,
microcrèdit
equips informàtics, maquinària,
Formalització del traspàs: des vehicles, obres, instal·lacions, drets
de l' 1/10/2021 i fins a 3 mesos de traspàs, patents, etc.). S’exclou
l’adquisició de terrenys i
després de cobrar el
construccions.
microcrèdit

Obertura d'un nou centre de
Obertura: des de l' 1/10/2021 i Despeses imputables i necessàries
per al desenvolupament del projecte
treball, o d'un nou establiment fins a 3 mesos després de
(compra de matèries primeres,
comercial o de serveis
cobrar el microcrèdit
mercaderies, despeses de personal,
subministraments, lloguers,
Adquisició del traspàs d'un
Formalització del traspàs: des col·laboracions externes, etc.).
negoci ja existent (de qualsevol de l' 1/10/2021 i fins a 3 mesos S’exclouen les despeses financeres i
sector) amb centre de treball a després de cobrar el
els tributs.
Manresa
microcrèdit

Inversions que suposin una
ampliació o millora de la seva
capacitat comercial,
productiva, reformes del punt
de venda, sempre i quan la
intervenció incideixi en el
procés de la seva consolidació

Sol·licitud

Execució de la inversió: des de
l' 1/10/2021 i fins a 3 mesos
després de cobrar el
Adquisició d’actius fixes. S’exclou
microcrèdit
l’adquisició de terrenys i/o
construccions i les inversions
financeres a llarg termini.

Fins al 100% de la despesa
elegible i amb un límit màxim
de 5.000 € per a cadascun dels
projectes.
• Tipus d’interès del 0%
• Sense carència
• Termini devolució: 4 anys
• Quotes trimestrals

No es pot sol·licitar el
microcrèdit per a un
projecte que ja hagi estat
beneficiari en convocatòries
anteriors.
Un projecte que s’hagi
acollit a la línia 1 en
convocatòries anteriors i
que encara estigui en
termini de retorn del
microcrèdit, no pot acollirse a la línia 2.

Termini de sol·licitud: fins
al 30/09/2022

Presentar a través de la
seu electrònica de
l'Ajuntament de Manresa:
https://www.manresa.ca
t/seuelectronica

