SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE L’ECONOMIA COOPERATIVA
PROGRAMA B Bonificació d’interessos de préstecs per a inversions
OBJECTE

BENEFICIARIS

ACCIONS
SUBVENCIONABLES

Subvencionar els interessos dels préstecs destinats a finançar inversions en immobilitzat material
o immaterial, realitzades per cooperatives o societats laborals, amb socis o sòcies
treballadors/ores o de treball, i que resultin necessàries per a la seva posada en funcionament o
ampliació així com per a la incorporació de noves tecnologies de la informació i de les
comunicacions.

Les cooperatives amb socis o sòcies treballadors/ores o de treball, i Societats Laborals

Inversions en terrenys, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, mobiliari,
equips per a processos de informació, elements de transport, així com els actius immaterials
vinculats amb les noves tecnologies de la informació i les comunicacions .
Quan es tracti d’inversions en turismes, si l’import és superior, s’entendrà que la inversió és com a
màxim de 12.000 euros.
Amb caràcter general, les inversions es realitzaran mitjançant la compra d’equips nous. No
obstant això, en aquells casos que les inversions es realitzin mitjançant la compra d’equipament
de segona mà, hauran de complir uns requisits.
L’aportació de la persona beneficiària al finançament de les inversions ha de ser, com a mínim,
d’un 25%.
La inversió objecte de la subvenció haurà de mantenir-se durant un període mínim de 5 anys,
excepte en el cas de béns amortitzables en un període inferior, que haurà de mantenir-se aquest.
En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables es seguiran les
regles previstes als apartats 4 i 5 de l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. En aquest sentit el beneficiari haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per la
qual es va concedir la subvenció durant com a mínim 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i dos anys per a la resta de béns.
Serà requisit imprescindible que la sol·licitud es formalitzi abans de la realització de la inversió.

QUANTIA DE
L’AJUT

La bonificació dels interessos serà de 3 punts sobre el tipus d’interès fixat per entitats de crèdit
que concedeixin el préstec, pagada d’una sola vegada, en quantia calculada com si la subvenció
es merités cada any de la seva durada, inclòs el possible període de carència.
En el cas de microcrèdits atorgats per entitats financeres que tinguin subscrit conveni amb el
Departament de Treball, la subvenció podrà arribar a assolir el cost total de les despeses
financeres, amb un límit de 18.000 euros per societat.

MBIT
TEMPORAL I
LLOC DE
PRESENTACIÓ

L’àmbit temporal de les actuacions que poden accedir als ajuts és des de l’1 de setembre de
l’exercici anterior al de la convocatòria fins al 31 d’agost de l’exercici pressupostari corresponent.
El termini de la presentació de les sol·licituds serà el 30 de setembre 2007.
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MÉS
INFORMACIÓ
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