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Et presentem una línia de finançament pensada 
per a entitats i empreses socials l’objectiu de les 
quals és generar un impacte social positiu.

Per això, t’oferim el Préstec EaSI - Empresa 
Social:* un préstec exclusiu que t’ajudarà a 
aconseguir el teu objectiu social, sigui quin sigui.

Quines empreses poden 
accedir a aquest préstec?

Aquest préstec està pensat per a entitats i 
empreses l’objectiu de les quals és generar un 
impacte social positiu mesurable, a través d’una 
activitat empresarial econòmica i mediambiental 
sostenible. Les tipologies principals d’empresa 
social són:

 Cooperatives, associacions i funda-
cions, empreses d’inserció sociolabo-
ral, centres especials d’ocupació.

 Empreses que desenvolupen la seva 
activitat en alguns d’aquests sectors:

- Promoció de l’autonomia i atenció a la 
discapacitat i a la dependència

- Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

- Interculturalitat i cohesió social

- Projectes d’acció social com la promoció 
de la salut, la igualtat de gènere i 
l’educació

- Projectes culturals d’impacte social, 
per al foment de l’art i la cultura com 
a instruments per al desenvolupament 
personal i la inclusió social

Condicions de finançament

 Import màxim: 500.000 €

 Termini:

- Amortització mensual de 3 mesos a 10 
anys, amb carència de capital de fins a 12 
mesos

- Amortització al venciment de 3 a 18 
mesos 

 Tipus d’interès: fix durant tota la vida de 
l’operació.

MicroBank, un banc social

MicroBank, a través d’un model de banca 
social sostenible, ofereix microcrèdits i 
altres serveis financers dirigits a fomentar 
l’activitat productiva, la creació d’ocupació i el 
desenvolupament personal i familiar, i enfocats 
especialment als projectes que contribueixen a 
un desenvolupament social o mediambiental 
sostenible.

DONEM SUPORT AL TEU 
OBJECTIU SOCIAL

FINS A 
500.000 €

CONDICIONS PREFERENTS EN 
FINANÇAMENT

DEMANA’L EN QUALSEVOL 
OFICINA DE CAIXABANK

*Employment and Social Innovation.

MicroBank concedeix operacions amb garantia personal, sense garanties reals. En persones jurídiques 
es pot exigir l’aval dels socis. La concessió de l’operació està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la 
capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat.

Les prestacions de suport financer les concedeix la Unió Europea en el marc del mecanisme de 
garantia establert d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1296/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell pel qual s’estableix un Programa de la Unió Europea per a l’ocupació i la innovació social 
(EaSI) i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) creat en el marc del Pla d’inversions 
per a Europa. La finalitat del FEIE és ajudar a finançar i aplicar inversions productives en la Unió 
Europea, com també assegurar que hi hagi més accés al finançament. Més informació sobre el FEIE, 
a la pàgina de la Comissió Europea (https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-
investment/investment-plan-europe-juncker-plan_es) i a Twitter (#investEU).

CaixaBank, SA, entitat agent de Nuevo MicroBank, SAU, amb NIF A-65619421 i inscrita al Registre 
Mercantil de Madrid en el tom 31008, foli 46, secció 8a, full M-558139, amb domicili al carrer 
Aduana 18 de Madrid.

Creiem en els teus projectes 
i en el seu impacte social 

PRÉSTEC EaSI - EMPRESA SOCIAL 


