
 

ENGEGA EL TEU PROJECTE 

D’AUTOOCUPACIÓ, 

AMB LA TEVA EMPENTA 

I EL NOSTRE SUPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concessió de  microcrèdits fins a 6.000  euros 
(sense interès, sense avals) per  negocis amb seu als 
Districtes de  Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris 
+ itinerari específic de formació  
+ suport i acompanyament tècnic als projectes 
empresarials per part  de la Fundació Trinijove. 
 
Més informació als webs ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca 
i trinijove.org 



 
BASES DEL PROGRAMA PER A  L’ACOMPANYAMENT A 

L’AUTOOCUPACIÓ I LA CREACIÓ D’EMPRESES I FINANÇAMENT 
ALS DISTRICTES DE SANT MARTÍ, SANT ANDREU I NOU BARRIS   
 
 

OBJECTIU 
Implementació d'un programa per a l'acompanyament a l'autoocupació i la 
creació d'empreses i del seu finançament inicial, així com la promoció activa 
de l'ocupació als Districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. 
La concessió de microcrèdits de fins 6.000€ (sense interessos, amb una 
devolució lineal de fins a 3 anys) conjuntament amb el disseny i realització d'un 
itinerari específic de formació, suport i acompanyament tècnic a projectes 
empresarials que impulsin la creació i manteniment de l'ocupació. 
 
BENEFICIARIS 
 

Adreçats a persones majors d'edat, amb permís de treball i que vulguin 
engegar un nou projecte empresarial amb seu als Districtes de Sant Martí, Sant 
Andreu i Nou Barris, amb qualsevol forma jurídica, constituïda com a màxim 
amb 24 mesos d'antelació a la presentació de la sol·licitud, o bé mitjançant 
modalitat d'autoocupació. 
Els ajuts concedits podran ser utilitzats per finançar inversions en adquisició 
d'actius fixos, així com les despeses necessàries per el desenvolupament del 
projecte objecte de l'ajut, podent arribar fins al 90% del pressupost de la 
inversió inicial necessària. 

 
TRÀMITS I CONSULTES 
 
Les sol·licituds, així com informació i assessorament es poden obtenir a la 
Fundació Privada TRINIJOVE, c/Turó de la Trinitat, 17, telèfon 93 345 92 21/24, 
segons imprès normalitzat que es podrà recollir a les oficines de la Fundació o  
bé obtenir-lo al lloc web www.trinijove.org. 
Així mateix la concessió dels ajuts, les exclusions i les comunicacions en 
general, així com les bases del programa, poden ser consultades a la pàgina 
web de la Fundació TRINIJOVE (www.trinijove.org) i a la pàgina web de 
l'Ajuntament de Barcelona, districte de Sant Martí: 
(ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca). 
 

Districtes de Sant 
Martí,  Sant Andreu  
i Nou Barris 


