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BLOC I.- AJUDES I SUBVENCIONS
PERSONES EMPRENEDORES

PER

A

REDUCCIONS I BONIFICACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL:
1.- Treballadors amb alta inicial o que no hagin estat d’alta en els 2
anys immediatament anteriors en el RETA
Base de cotització mínima: Quota única mensual de 60 euros durant 12
mesos immediatament següents a la data d’efectes d’alta.
Base de cotització superior a la mínima: reducció mensual equivalent al 80%
de la quota, durant els 12 mesos immediatament següents a la data d’efectes
del alta.
Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previstos en els dos supòsits
anteriors, i amb independència de la base de cotització, la bonificació serà:
1. Una reducció del 50% de la quota durant els 6 mesos següents al
període inicial
2. Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 6 mesos
següents.

2.- Homes menors de 30 anys, o dones menors de 35 anys, que causin
alta inicial o no haguessin estat d’alta en els 2 anys immediatament
anteriors en el RETA.

A més de les reduccions i bonificacions previstes amb caràcter general, una
bonificació addicional equivalent al 30% de la quota durant els 12 mesos
següents a la finalització del període de bonificació previst, amb caràcter
general. En aquest supòsit la duració màxima de les reduccions i bonificacions
serà de 36 mesos.

3.- Treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
o víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme, que causin
alta inicial o que no hagin estat d’alta en els 2 anys immediatament
anteriors en el RETA.
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Base mínima: quota única mensual de 60 euros durant 12 mesos
immediatament següents a la data d’efectes d’alta.
Base de cotització superior a la mínima: reducció equivalent al 80% de
la quota inicial inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 primers mesos
immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits
anteriors, i amb independència de la base de cotització, podrà aplicar-se una
bonificació del 50% sobre la quota, inclosa la incapacitat temporal, durant 48
mesos, fins completar un període màxim de 5 anys des de la data d’alta.
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CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ D’ATUR:
Modalitats:




Pagament únic: es pot obtenir fins al 100% de l’import de la prestació
pendent de percebre.
En pagaments mensuals per subvencionar la cotització de la
persona treballadora a la Seguretat Social.
Les dues modalitats descrites conjuntament

Beneficiaris:
Podran capitalitzar la prestació d’atur les persones beneficiaries d’una
prestació de nivell contributiu, que pretén realitzar una activitat econòmica
en algun d’aquests àmbits:




Constitució d’una cooperativa o incorporació a una ja constituïda, com
a persona sòcia treballadora, de forma estable.
Constitució d’una societat laboral com a persona sòcia treballadora o
com a persona treballadora autònoma sòcia d’una societat mercantil.
Desenvolupament d’una activitat com professional liberal o com a
persona autònoma.

Requisits:








Ser titular d’una prestació per atur.
Tenir pendent de percebre, almenys, tres mesos de prestació
No haver obtingut el reconeixement del pagament únic d’una prestació
per atur, en qualsevol de les modalitats possibles, en els quatre anys
anteriors.
En cas d’iniciar una activitat en una cooperativa o societat laboral ha
de ser com a persona sòcia treballadora o de treball de caràcter
estable, no temporal
En el supòsit d’aportació al capital social d’una entitat mercantil s’ha
de reunir els següents requisits:
o Incorporar-se a una societat mercantil que es constitueixi o
s’hagi constituït en el termini màxim de 12 mesos anteriors a la
data de la aportació i no haver mantingut vincle laboral previ,
immediatament abans de la situació legal d’atur, amb la pròpia
entitat mercantil o altre del grup.
o Control efectiu de la Societat
o Exercir en ella una activitat professional
o Donar-se d’alta en el RETA
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Documents necessaris per acompanyar amb la sol·licitud:








En tot cas:
o Imprès de sol·licitud de pagament únic
o DNI, NIE
En el cas d’incorporació a cooperatives, societats laborals o mercantils
ja constituïdes:
o Certificat del Consell Rector de la cooperativa o òrgan
administratiu de la societat laboral o mercantil, en el que
s’indiqui que s’ha sol·licitat l’ingrés a la mateixa, la condició de
soci estable.
En el cas de constitució de cooperatives o societats laborals o
mercantils:
o Document privat signat per les persones sòcies de la cooperativa
o societat, on consti les dades necessàries sobre condicions de
treball, aportacions, etc.
o Projecte d’estatuts
o Memòria explicativa sobre el projecte d’inversió a realitzar i
activitat a desenvolupar
o Qualsevol documentació que acrediti la viabilitat del projecte.
En el cas d’inici d’activitat autònoma:
o Memòria explicativa sobre el projecte d’inversió a
realitzar i activitat a desenvolupar
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BLOC II.- FINANÇAMENT

MICROCRÈDIT DE MICROBANK:
Import màxim: 25.000 euros
Finançament màxim: 100%
Termini d’amortització: 6 anys
Carència de capital fins a 6 mesos
Sense avals
Requisit: pla de viabilitat i certificat de viabilitat
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ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR (Fundació Privada):
Préstecs sense interessos: màxim 15.000 euros, sense avals (és compatible
amb altres línies de finançament per a persones emprenedores).
Procés de sol·licitud:
Documentació: presentació telemàtica del projecte
documentació que demanen en el formulari online.

amb

tota

la

Important! S’ha de presentar pla de viabilitat i certificat de viabilitat.
Estudi: de tota la documentació que s’ha de presentar per part de les
persones emprenedores o entitats.
Tutor/a: assignació d’una persona de la Comissió avaluadora de préstecs de
la Fundació que acompanyarà a les persones emprenedores.
Entrevista: realització d’una entrevista o més per part de la persona tutora
i si s’escau visites a la ubicació del projecte.
Viabilitat: estudi amb deteniment del pla d’empresa i de la viabilitat del
projecte, preveient possibles contratemps.
Presentació del projecte per part del tutor/a a la Comissió avaluadora de
préstecs formada per persones professionals voluntàries procedents del món
de l’empresa i el treball social.
Atorgament: després de l’anàlisi i l’estudi per part de totes les persones la
Comissió avaluadora de préstecs, si es decideix la viabilitat, s’atorga el
préstec sense interessos.
Seguiment: la persona assignada de la tutorització del projecte farà un
seguiment i acompanyament de l’evolució del mateix.
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ENISA:
Líneas de finançament:
1.- Joves Emprenedors:
Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per
abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase
inicial.
Requisits:




L’empresa ha d’haver estat creada, com a màxim, durant els 24 mesos
anteriors a la sol·licitud.
La majoria del capital té que estar en mans de persones físiques d’edat
no superior a 40 anys.
Els socis tindran que aportar, via capital o a través de fons propis,
almenys un 50% del préstec.

Condicions:
Import mínim: 25.000€ Import màxim: 75.000€
Termini: màxim 7 anys.
Carència màxima: 5 anys.
2.- Emprenedors:
Dirigida a recolzar les primeres fases de vida de pimes promogudes per
emprenedors, sense límit d’edat.
Requisits:




La empresa ha de ser creada, com a màxim, durant els 24 mesos
anteriors a la sol·licitud.
Els fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del
préstec.
Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte
empresarial

Condicions:
Import mínim: 25.000€ Import màxim: 300.000€
Termini: màxim 7 anys
Carència màxima: 5 anys.
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AVALS PER A PERSONES EMPRENEDORES:
Préstec inversió / Leasing:
Finançament per a l’adquisició d’actius fixos com maquinària, instal·lacions,
mobiliari, equips informàtics.
Per a pime, autònom o persona emprenedora que té el negoci domiciliat a
Catalunya.
Import: des de 20.000€ a 1.000.000€.
Termini: des de 36 mesos a un màxim de 180 mesos.
Carència: fins un màxim de 12 mesos.
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ICF-AVALIS PER A PIMES I AUTÒNOMS
Condicions financeres:
Import entre 25.000€ i 250.000€
Termini:
Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs
Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys
inclosos.
Tipus d’interès:
EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports
inferiors a 100.000€.
EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a
100.000€.
Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de l’1,50%
(liquidacions mensuals); per part d’Avalis, Comissió de Risc Anual Anticipada
d’entre l’1,60% i l’1,95%.
Garanties: Aval d’Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies
d’interessos ordinaris.
Sol·licitud:
1. Demana el teu préstec “ICF – Avalis (per a pimes i autònoms)” a l’Espai
Client.
2. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les
indicacions a seguir.
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EMPRENEDORES DIGITALS
Objectiu: recolzar i impulsar, a través del finançament, projectes
d’emprenedoria digital femení i reduir la bretxa de gènere existent en aquest
àmbit.
Empreses beneficiàries: petites i mitjanes empreses emergents o en
creixement en les que una o varies dones ostenten una posició rellevant de
lideratge o de poder dintre de la societat.
Aquesta línia està dirigida tant a empreses de nova creació com a aquelles
que estiguin considerant un projecte de consolidació, creixement o
internacionalització.
Requisits:














Domicili social a Espanya
Ser una pime, conforme a la definició de la Unió Europea
Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels socis o
partícips.
El projecte empresarial ha de demostrar la seva viabilitat tècnica i
econòmica, i presentar un model de negoci innovador, novedos o amb
clares avantatges competitives
L’empresa prestatària haurà de cofinançar les necessitats financeres
associades al projecte empresarial
Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la
quantia del préstec.
L’empresa que sol·licita un préstec ENISA haurà de mostrar una
estructura financera equilibrada i professionalitat en la seva gestió
Hauran de presentar-se les comptes de l’últim exercici tancat, que
hauran de ser dipositats en el Registre Mercantil o en altre registre
públic que procedeixi.
L’empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a
300.000€, haurà de tenir auditades externament els estats financers
de l’últim exercici tancat.
Queden excloses les empreses l’activitat de les quals correspongui als
sectors immobiliaris i financer.

Condicions:





Import mínim del préstec: 25.000€
Import màxim del préstec: 1.500.000€
Per la determinació de l’import es valorarà, entre altres factors, la
quantia de fons propis i l’estructura financera de la societat.
El tipus d’interès s’aplicarà en dos trams
11

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de
suport al desenvolupament local.

Primer tram: euríbor + 3,75%
Segon tram: interès variable amb un límit màxim entre el 3 i el
8%
Comissió d’obertura: 0,5%
Venciment màxim: 9 anys.
Carència de principal: màxim 7 anys
Per a la concessió del préstec no s’exigiran garanties addicionals a les
del propi projecte empresarial
o
o






12
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LÍNIA D’AVALS PER AUTÒNOMS I EMPRESES AFECTATS PER LA
GUERRA D’UCRAÏNA - ICO
Objectiu: reforçar la liquiditat de persones professional autònoms i
empreses que s’estiguin veient afectats per l’increment dels preus de
l’energia, primeres matèries o electricitat a conseqüència de la guerra,
garantint així l’accés a la liquiditat.
Empreses beneficiàries: totes les persones professionals autònomes i
empreses de tots els sectors econòmics afectats per la guerra a Ucraïna,
amb excepció del sector financer i d’assegurances, que no es trobin en
situació de morositat ni en procediment concursal a la data de signatura de
l’operació, ni estiguin subjectes a sancions per part de la Unió Europea, ni
tinguin al moment de la sol·licitud de l’aval cap procés d’execució d’avals
gestionats per l’ICO.
Condicions: els avals es destinaran a garantir noves operacions de
finançament concedides per les entitats financeres.
L’aval garantirà fins al 80% dels nous préstecs d’operacions sol·licitades
amb un import màxim avalat de fins a 400.000 euros amb caràcter
general, o 35.000 euros per a empreses del sector primari,
aqüicultura o pesca, en una o diverses operacions de préstec. En aquests
casos, l’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit.
amb un termini màxim de 10 anys.
Totes les operacions comptaran, a sol·licitud del deutor, amb un període de
carència inicial del principal de 12 mesos i les entitats financeres
hauran de mantenir obertes les línies de circulant dels seus clients
fins al 31 de desembre del 2022.
Termini: es podran sol·licitar fins a l’1 de desembre de 2022
Més informació aquí
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BLOC III.- AJUDES I SUBVENCIONS PER A
EMPRESES
EL KIT DIGITAL
Objectiu: promoure la implantació de solucions digitals disponibles en el
mercat per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduració digital
de les pimes o autònoms del nostre país amb ajudes econòmiques que et
permetran accedir a un gran catàleg de solucions digitals i agents
digitalitzadors que t’ofereixen aquests serveis. Només has d’escollir les que
millor s’adaptin a les necessitats de la teva empresa.
Beneficiaris: a les necessitats de les petites empreses, microempreses i
treballadors autònoms, sense importar el sector al que pertanyin o la tipologia
del negoci que tinguin.
Tramitació: si compleixis amb les condicions establertes en les bases de la
convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podràs disposar d’un bo digital que et
permetrà accedir a les solucions de digitalització.
Termini: S’obre la primera convocatòria només per al Segment I, petites
empreses entre 10 i menys de 50 treballadors. El termini de presentació
serà del 15 de març a les 11:00 hores i finalitzarà a la mateixa hora del
15 de setembre de 2022.
Més informació: truca a Mollet HUB i t’ajudarem amb la tramitació de l’ajuda
del Kit Digital.
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AJUTS PER FOMENTAR L’AUTOCONSUM ENERGÈTIC
Objectiu: impulsar la instal·lació de:




D’equips d’energia eòlica i fotovoltaica per a l’autoconsum en tots els
àmbits
De sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica que donin suport
a equips d’autoconsum
D’energies renovables tèrmiques –solar tèrmica, geotèrmia,
aerotèrmica i biomassa-.

Beneficiaris: empreses, ciutadania, administracions públiques, entitats del
tercer sector i comunitats energètiques, i les instal·lacions podran ser tant
connectades a la xarxa com aïllades.
Quantia: els ajuts aproximats a fons perdut seran:




15%-45% en el cas de solar fotovoltaica sense emmagatzematge
45-65% en el cas de solar fotovoltaica amb emmagatzematge
20-50% en cas d’energia eòlica

Termini: finalitzarà el desembre de 2023 o quan s’exhaureixin els fons
disponibles.
Més informació: pots consultar aquest enllaç

Termini de presentació de sol·licituds: a partir de les 9:00 hores
del dia 6 d'abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3 de
maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.
Accés al tràmit
Convocatòria oberta des de les 9:00 hores del dia 6 d'abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3
de maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.

FAQS
Convocatòria
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PROGRAMA DE SUPORT PER A L’OBERTURA DE COMERÇOS I DE
SUPORT A LA REFORMA I MILLORA D’ESTABLIMENTS
Objectiu: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels
locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc
històric i els seus eixamples.
Beneficiaris: Professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de
comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals
sedentaris i no sedentaris.
Tipologia d’accions subvencionables:
Àmbit 1: recuperació dels locals buits: despeses derivades de la compra,
arrendament o concessió administrativa de locals i d’ampliació de la superfície
de venda annexionant un nou local.
Àmbit 2: reforma d’establiments




Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials
i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris (on la persona
sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10
anys).
Parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti
la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

La inversió mínima ha de ser de 2.000 euros.
Quantia: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de
5.000 euros.
Termini: Des de les 09:00 hores del dia 16 de juny de 2022 fins
l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit
del dia 31 de desembre de 2022
Més informació: pots consultar aquest enllaç
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SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE
MICRO, PETITES I MITJANES EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL I
DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ AFECTAT PER LA COVID-19
Objectiu: Millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses
del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la
COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de
digitalització.
Beneficiaris: Microempreses, petites i mitjanes empreses industrials i de
serveis connexos amb la producció que presentin projectes de
transformació digital amb la incorporació de les tecnologies de la
indústria 4.0 o l’adquisició de maquinària i equipament avançat
(maquinaria i programari) necessari per a la transformació digital en una
planta productiva ubicada a Catalunya.
Quantia: Fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000
euros d’ajut per projecte.
Termini: Des de les 09:00 hores del dia 27 de juny de 2022 fins les 15:00
hores del dia 15 de setembre de 2022.
Més informació: pots consultar aquest enllaç
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PROGRAMA D’AJUTS “TRANSFORMACIÓ + OCUPACIÓ”
Objectiu: l’objectiu és oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació
(amb la compensació d’una part dels costos salarials) i facilitar la transició
cap a l’economia verda o digital.
Beneficiaris:






Les persones treballadores autònomes i les microempreses,
sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns,
les associacions i fundacions amb activitat econòmica.
o Que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment
de sol·licitar l’ajut
o Amb un centre de treball a Catalunya
o Amb un volum de negoci anual de l’any 2020 no superior a 2
milions d’euros.
Les cooperatives i les societats laborals.
o Que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar
l’ajut.
o Amb un centre de treball a Catalunya
o Amb un volum de negoci anual de l’any 2020 no superior a 2
milions d’euros
o En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat
d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als
efectes de la Seguretat Social.
En tots els casos, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual
a l’1 de desembre de 2020.

Quantia: fins a 5.000 euros.
Línies:




Línia 1: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un
període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte
d’altri contractades per microempreses i persones treballadores
autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses
d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció per facilitar la
transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.
Línia 2: actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un
període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte
d’altri contractades per microempreses i persones treballadores
autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses
d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció per facilitar la
transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

Termini: Des de les 09:00 hores del dia 06 de juliol de 2022 fins les 15:00
hores del dia 27 de juliol de 2022.
Més informació: pots consultar aquest enllaç
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SOL.LICITA’NS ASSESSORAMENT GRATUÏT:

/MOLT A PROP TEU
Mollet Hub (Ajuntament de Mollet del Vallès)
Av. Jaume I, 32 de Mollet del Vallès

De dilluns a divendres
de 8.45 a 20 hores
www.mollethub.cat
Tlf. 935705160
679333158
info@mollethub.cat
@mollethubinnova

19
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de
suport al desenvolupament local.

