MICROCRÈDITS 2021 – AJUNTAMENT D’ARTÉS

Què són els microcrèdits?
Dins el pla de foment de la creació d’activitat econòmica, empresarial i cooperativa, es
convoca una línia de microcrèdits amb un tipus d’interès 0% que cal tornar en el termini de
cinc anys per afavorir la creació d’empreses i nous projectes a Artés.

Quines són les condicions?
Els/les emprenedors/es i les empreses beneficiàries hauran de retornar, únicament i de
manera íntegra, l’import prestat, sense interessos, en quotes mensuals, en el termini de cinc
anys. Es podrà retornar anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o parcial el
microcrèdit, sense cap comissió per l’amortització.

Quins conceptes són subvencionables?
Els microcrèdits poden finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials (compra de
mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions..,). S’exclouen
l’adquisició de terrenys o construccions i/o despeses imputables i necessàries per al
desenvolupament de l’activitat (compra de matèries primeres, despeses de personal,
subministraments o lloguers....). També s’exclouen les despeses financeres i tributàries.

Línies segons tipologia de projectes
Hi ha dues línies destinats a diferents tipus de beneficiaris:
a) Microcrèdits destinats a la creació d’empreses
Persones beneficiàries: Emprenedors/es majors de 18 anys que vulguin iniciar un nou
projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Artés, a partir de l’1 de gener de
2020.
Quantia: Poden arribar fins al 100%del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i
amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.

b) Microcrèdits destinats a la reactivació i diversificació industrial a Artés

Persones beneficiàries: Qualsevol persona física o jurídica que estigui desenvolupant
una activitat econòmica al municipi d’Artés, sempre i quan el seu volum de facturació
anual no superi els 500.000 euros.
Quantia: Poden arribar fins al 100% del pressupost de la inversió i/o despesa
necessària i amb un límit màxim de 10.000 euros per a cadascun dels projectes.
Com es decidirà l’atorgament?
L’Ajuntament destinarà un màxim de 20.000 euros al projecte de microcrèdits. Es concediran
segons les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de
valoració que teniu a l’annex 1.

Condicions dels microcrèdits
-

No calen avals, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial
Tipus d’interès 0%
Carència: període màxim de 4 mesos
Termini màxim de devolució de 5 anys (inclòs el període de carència).
La concessió es formalitzarà mitjançant un conveni entre l’Ajuntament d’Artés i
cadascuna de les empreses o persones beneficiàries.

Àmbit temporal dels projectes subvencionables
Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període comprès
entre l’1 de gener de 2020 i els 4 mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà de la data
de l’aprovació de l’acord de concessió del microcrèdit.
La data límit per justificar-lo serà de 5 mesos a comptar des de l’endemà de la data de
l’aprovació de l’acord de concessió del microcrèdit.

Com i quan presentar les sol·licituds?
Termini de presentació: del 6 de juliol al 4 d’agost
Cal entrar la presentació d’una sol·licitud segons model, a través d’instància genèrica si és
online (artes.cat) o bé presencialment, a l’OAC (aquesta darrera opció només per als autònoms
que no formin part de cap societat).

Documentació que cal presentar

Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert.
Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant.
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
Certificat de situació censal.
Altres permisos i registres sanitaris corresponents per a l’activitat que es vol desenvolupar, si
escauen.
Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat si s’escau.
Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones
jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa si
s’escau.
Numero de compte bancari on efectuar la transferència en cas que sigui atorgat el microcrèdit,
on el titular ha de ser el beneficiari de l’ajut.
Declaració de les subvencions obtingudes i/o sol·licitades a altres organismes o entitats per al
finançament del projecte que es sol·licita.
Informe CIRBE/ ASNEF
Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmica Financer.
Pressupost de la inversió i/o del circulant previst.
Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex a aquesta sol·licitud.
Tota aquella altra documentació que l’interessat consideri oportuna.

Annex: Criteris d’avaluació de les sol·licituds

1.-Justificació econòmica del proje cte
(viabilitat econòmica i financera)

15 punts
De 0 a 15 punts si es presenta un pla econòmic
financer amb els diferents apartats: pla
d’inversió, pla de finançament, previsió de
resultats, previsió de tresoreria, ràtios
financeres i
càlcul de punt d’equilibri.

2.- Qualitat, coherència i rigor del projecte
presentat

15 punts
De 0 a 15 punts si el projecte presentat és
coherent i rigorós amb l’activitat econòmica
que es vol portar a terme i es justifica a través
d’un pla d’empresa i/o
de negoci.

3. Nombre de llocs de treball previstos
(inclosos els de les persones sòcies o
promotores)

30 punts

4. Acreditació del finançament del projecte i
adequació del projecte i de les inversions a
realitzar amb els objectius de la convocatòria

10 punts

5. Cofinançament del projecte

Fins a 30 punts

Persones perceptores de renda mínima
ďinserció. 10 punts per persona.
Persones amb discapacitat reconeguda igual o
superior al 33%. 10 punts per persona.
Joves majors de setze anys i menors de
trenta: 10 puntsper persona.
Persones
aturades 10
punts
per persona.
Majors de quaranta-cinc anys: 10 punts per
persona.
Persones que no compleixin cap dels
requisits anteriors: 5 punts per persona.

Es presenten documents acreditatius de la
inversió a realitzar (factures proforma,
pressupostos). De 0 a 10 punts en funció de %
de cobertura entre la inversió a realitzar i la
documentació aportada.
Es disposa d’un
document explicatiu que
justifiqui cada pressupost presentat i es demostri
la seva necessitat per
desenvolupar el projecte. De 0 a 5 punts.

LÍNIA A: cofinançament igual o superior al 20%, 30
punts.
Cofinançament entre
un 10% i un 20%, 15 punts. LÍNIA B:
cofinançament igual o superior al 50%, 30
punts.
Cofinançament entre
un 25% i un 50%, 15 punts.
6. No tenir un microcrèdit obert
amb l’Ajuntament d’Artés

10 punts

7. No haver obtingut mai un microcrèdit de
l’Ajuntament d’Artés

5 punts

8. Projectes liderats perpersones joves

10 punts
En totes dues línies, en cas que els
titulars
de
l’activitat
o
els
socis
i
administradors de la societat
sol·licitant siguin menors de 36 anys.

TOTAL

b)

125 punts

Valoració d’aspectes qualitatius

Criteris
1. Enquadrament en sectors emergents i/o
estratègics pel municipi.

Puntuació màxima
20 punts.
De 10 a 20 punts si es troba en un d’aquests
sectors. Medi ambient: energies renovables,
pagesia, noves energies o gestió del medi
ambient. TIC: internet de les coses, dades
massives (big data), Turisme: enoturisme,
geoturisme.
Biotecnologia.
De 0 a 10 punts: serveis d’atenció a la
gent gran, infants o al jovent,
comunicació,
empreses
elaboradores de productes alimentaris o
artesanals de venda directa, de
proximitat o km. 0.

2. Caràcter innovador del projecte. Es
consideren els següents tipus d’innovació:
innovació de processos dins de l’empresa,
innovació disruptiva (producte i/o servei
nou, no existent al mercat), innovació
continuada (aportació de nous elements al
model de negoci de l’activitat iniciada o a
emprendre).

10 punts.
De 7 a 10 punts si es tracta d’una
innovació disruptiva.
De 4 a 6 punts si es presenta una
innovació de procés o contínua que
suposi un model de servei o producte
nou al municipi.
De 0 a 3 punts si es presenta una
innovació de procés o contínua que
suposi un canvi per l’empresa.

3.
Enquadrament de
l’activitat
en l’economia social i cooperativa.

10 punts

TOTAL

40 punts

10 punts si el projecte forma part de
l’economia social i cooperativa. Es
consideren formes d’economia social les
següents
organitzacions:
Societats
Cooperatives
Catalanes
Limitades,
Societats Limitades Laborals, Societats
Anònimes
Laborals,
Mutualitats,
Associacions sense ànim de lucre,
Fundacions (que compleixin taxativament
amb els principis de l’Economia social
recollits a la llei 5/2011), Centres
Especials
de Treball i Empreses
d’Inserció.

La puntuació mínima que cal obtenir és de 50 punts, sent imprescindible que almenys 35 s’obtinguin en
valoració d’aspectes tècnics.

