PROGRAMA APOIO AO
EMPRENDEMENTO
INDUSTRIAL - CERSA
Beneficiarios

PEMES (< 250 traballadores).
EXCLÚENSE autónomos, S. C. e C.B.
ACTIVIDADES ELEXIBLES (destino financiamento). Ver anexo 1
- Produción industrial: CNAE 10 a 32 (Entre outros, exclúense 12Ind.Tabaco, 19-Petróleo, 20.11-Gases industriais, 20.15-Fertilizantes, 20.51Explosivos…)
- Valorización industrial: CNAE 38.3x
- Actividades complementarias á produción industrial: CNAE 33.1x, 35.15,
35.19, 36.00, 52.10 e 82.92, só se proporcionan servizos á industria
- Activades de servizos industria: CNAE 71.12 e 71.20
OUTROS REQUISITOS:
- Estar ao corrente obrigacións tributarias e Seg. Social
- Non incursos prohibición ou incompatibilidade subvenciones
- Non causar prexuízo significativo ao medio ambiente

Finalidade
OPCIÓN 1: EMPRENDEMENTO: Empresas NOVAS (máximo 3 anos
actividade) que cren novos establecementos industriais
OPCIÓN 2: CRECEMENTO: Empresas NON NOVAS pero que realicen
investimento que aumente a súa capacidade produtiva, mellore a súa
competitividade ou cren novo establecemento industrial que implique
crecemento (non simple traslado). Tamén inclúe compra de empresas ou
transferencias negocios.

Obxecto
financiamento

INVESTIMENTOS executados a partir 1-xaneiro-2021 en:
- Adquisición ou adecuación de instalacións. Se se inclúe terreo non pode
superar 1/3 financiamento
- Adquisición aparellos ou equipos produción (poden ser usados)
- Enxeñería proceso produción: asistencia técnica, consultoría procesos … - Gastos primeira constitución só si “Emprendemento”
- Gastos circulante exclusivamente asociados ao investimento
- O IVE non é financiable

PRÉSTAMOS con aval SGR:

Características
Financiamento

 Aval ata 750.000€ en liña “Emprendemento” 
 Aval ata 1.500.000€ en liña “Crecemento”
PRAZO FINANCIAMENTO: Entre 3 e 15 anos (carencia ata 3 anos)
TIPO INTERESE: Segundo convenio EEFF-AFIGAL

Custos
AFIGAL

SUBVENCION
CERSA

Tramitación

- Comisión estudo/ formalización: 0,50%
- Comisión aval: 1,20% anual sobre o risco vivo préstamo. Poderase devengar por
anticipado.
- Aportación capital Afigal : Ata 3% (recuperable)

- Bonifica comisión apertura bancaria ata 0,50% operación avalada
- Bonifica comisión estudo/formalización Afigal íntegra
- Bonifica comisión aval Afigal íntegra
- Os intereses do préstamo bonifícanse en asa un 1,80% anual, por toda a vida da
operación avalada.
Como? A tramitación da axuda é AUTOMÁTICA, por medio da SGR

1. Firma da operación e cumprimentar anexos CERSA. Bonificaranse
operacións asinadas ata 31 decembro de 2023
2. 2. AFIGAL dirixe a CERSA a solicitude no prazo de 2 meses dende a
firma.
3. Revisión documental CERSA, prazo 2 meses
4. En caso resposta favorable de CERSA, AFIGAL abonará á empresa a
axuda, da seguinte forma:

 SUBVENCION


INTERESES PRÉSTAMO E COMISIÓN
APERTURA BANCARIA: Abónanse á entidade financeira para
rebaixar risco préstamo
SUBVENCIÓN COMISIÓN ESTUDO E COMISIÓN AVAL
AFIGAL: AFIGAL procederá a devolver á empresa as cantidades
anticipadas e compensará os novos pagamentos por comisión de aval.

Recóllense 2 posibilidades que afectarían ao cálculo da axuda

Incidencias

 AMORTIZACIONANTICIPADA:


Recalcúlase a axuda e implicaría a

devolución por parte da empresa da subvención dos intereses non
devengados.
INCUMPRIMENTO: A obtención da axuda por empresas non
elexibles, detectado despois da súa cobranza, implica a obrigación
para a empresa da devolución dos importes percibidos con intereses
de demora

PROGRAMA A

POYO AL EMPRENDIMEINTO INDUSTRIAL - CERSA

