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Aquest dossier s’emmarca en el projecte “El Pallars Jussà i els Pirineus, 

destinacions emergents de turisme de fauna i generadores 

d’oportunitats d’ocupació”, impulsat pel Consell Comarcal del Pallars 

Jussà amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

L’objectiu general d’aquest projecte és consolidar el procés de creació 

d’ocupació al Pallars Jussà a través de l’impuls a l’ecoturisme i al 

turisme d’observació de fauna salvatge, donant suport a les empreses i 

als agents turístics perquè s’adaptin millor als requeriments exigits pels 

segments de visitants interessats en aquests tipus de productes. 

En el marc d’aquest projecte i d’aquest segment turístic (turisme 

d’observació de fauna salvatge), s’ha detectat que l’atenció als visitants 

requereix d’inversions per part de les empreses que s’hi dediquen, 

principalment pel que fa a material d’observació de qualitat i vehicles 

adaptats, que les faci més competitives, tant per atreure clients de 

proximitat com (sobretot) internacionals.

Aquest dossier, fruit d’una recerca exhaustiva, recull les possibilitats de 

finançament i d’inversions existents per a aquest tipus d’empreses.

Aquest document es distribuirà i estarà a la disposició de les empreses 

que hagin participat en els assessoraments i activitats de formació 

realitzades en el marc del projecte, així com per a qualsevol empresa o 

emprenedor interessat.

A més de les empreses i emprenedors que es dediquen o es volen dedicar 

al turisme de fauna salvatge, aquest dossier també va dirigit a tècnics 

municipals i comarcals de promoció econòmica i desenvolupament 

local que informen i acompanyen a (futurs) professionals d’aquest àmbit.

Oportunitats de finançament. Dossier informatiu
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El dossier inclou tres tipologies de finançament i recursos: 

• Ajuts (inversions). Subvencions que promouen diferents 
administracions i entitats.

• Préstecs. Amb condicions de contractació i interessos preferents.
• Serveis i recursos. Oferts per donar suport a les empreses i els seus 

titulars per exercir l’activitat.

Per recopilar i, alhora, presentar de forma amena les diferents opcions de 
finançament, s’ha elaborat un model de fitxa a través de la qual es recull la 
informació més rellevant de cada referència:

• A qui va adreçat (destinataris)
• Descripció
• Periodicitat / vigència
• Conceptes subvencionables
• Característiques de l’ajut o condicions de finançament 

(en el cas de préstecs)
• Més informació

A més dels diversos ajuts i préstecs identificats, l’Annex d’aquest dossier 
inclou les subvencions i ajuts públics previstos per a aquest 2019 per part del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en l’àmbit específic del 
treball.

TIPOLOGIES DE 
FINANÇAMENT
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Els programes d’ajuts i préstecs identificats corresponen a les entitats i/o 
administracions següents:

• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)
• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
• Direcció General de Joventut (Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies)
• Departament de Territori i Sostenibilitat
• Departament d'Empresa i Coneixement 
• ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa. Generalitat de 

Catalunya
• Institut Català d’Energia (ICAEN)
• ICF Institut Català de Finances
• ICO - Instituto Crédito Oficial
• ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SA
• Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME)
• Grups LEADER de Catalunya i ARCA (Associació d'Iniciatives Rurals de 

Catalunya)
• Cambra de Comerç de Lleida

També s’ha fet recerca d’opcions i recursos en d’altres entitats, en aquest cas 
sense concordança o idoneïtat, com són, per exemple:

• Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica, 
Gobierno de España)

• Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
(Obra Social “La Caixa”)

Cadascun dels ajuts, préstecs i recursos identificats es presenten en una fitxa 
explicativa. Ara bé, a les pàgines següents se’n fa una síntesi i agrupació per 
tipologies per tal de facilitar-ne la selecció i comprensió a les empreses i 
emprenedors interessats. 

PROGRAMES
IDENTIFICATS
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pàg. 5



PROGRAMES IDENTIFICATS
Síntesi

pàg. 6

QUÈ NECESSITO?
TIPUS DE

FINANÇAMENT
PROGRAMA ESPECÍFIC PÀGS.

Adquirir material o 

equipaments per 

millorar la meva 

activitat turística

Ajut 

(inversions)

Leader (Diversificació Econòmica de les Zones Rurals) 13

Moves (Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible) 14

Préstecs

ICO - Instituto Crédito Oficial 26

ICF - Institut Català de Finances 

(diverses opcions: Ecoverda, Avalis, Eurocrèdit)
23-25

Suport i/o 

assessorament per 

crear o consolidar la 

meva empresa

Ajut 

(inversions)

Ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses d'economia 

social
16

Incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o de treball a 

cooperatives i societats laborals
17

Subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies 18

COSME Competitivitat de les empreses i Pimes 19

ODISSEU – Ajuts al pràcticum ODISSEU 15

Ajuts per millorar la competitivitat de les PIME. Programa de 

Competitivitat Turística
21

Préstecs

ICF - Institut Català de Finances 

(diverses opcions: Ecoverda, Avalis, Eurocrèdit)
23-25

ICO - Instituto Crédito Oficial 26

ENISA – Empresa Nacional de Innovación S.A. 

(diverses opcions: Creixement, Emprenedors, Joves emprenedors)
27-29



PROGRAMES IDENTIFICATS – SÍNTESI 
Oportunitats per adquirir material o equipaments per millorar l’activitat turística

pàg. 7

TIPUS DE

FINANÇAMENT
PROGRAMA ESPECÍFIC RESUM DE LES OPORTUNITATS PÀGS.

Ajuts 

(inversions)

Leader

(Diversificació Econòmica 

de les Zones Rurals)

Entre els conceptes subvencionables, hi ha inversions en innovació, 

compra d’equipaments, creació d’allotjament i compra/adequació 

de vehicles. 

(Sempre que tingui una relació directa amb l’activitat 

subvencionada i no superi el 30% del total de la inversió aprovada)

13

Moves

(Programa d’incentius a la 

mobilitat eficient i sostenible)

Adquisició de vehicles d’energies alternatives així com altres 

infraestructures relacionades. Per ex. punts de càrrega de vehicles 

elèctrics, sistemes de préstec de bicicletes elèctriques, etc.

És obligatori el desballestament d’un vehicle M1 (de passatgers fins 

a 9 places) de més de 10 anys.

14

Préstecs

ICO - Instituto Crédito Oficial
Finançament per desenvolupar l’activitat empresarial, fer noves 

inversions o per necessitats de liquiditat. Es citen expressament 

vehicles turismes i industrials, necessitats tecnològiques, etc.

26

ICF - Institut Català de Finances 

(diverses opcions: Ecoverda, 

Avalis, Eurocrèdit)

Inversions o necessitats de circulant, en temes d’economia verda, 

adquisició d’inversions productives o actius materials. En el marc 

d’un projecte global de consolidació de l’empresa. 

En el cas de EcoVerda, l’import mínim és molt elevat (+0,5 milions 

euros).

23-25



PROGRAMES IDENTIFICATS – SÍNTESI 
Oportunitats de suport o assessorament per crear o consolidar l’empresa (1/3)

pàg. 8

TIPUS DE

FINANÇAMENT
PROGRAMA ESPECÍFIC RESUM DE LES OPORTUNITATS PÀGS.

Ajuts 

(inversions)

Ajuts en forma de garantia per al 

finançament d’empreses 

d'economia social

Subvencionen despeses vinculades a projectes de inversió: 

investigació, concessions administratives, aplicacions 

informàtiques, construccions, maquinària, vehicles d’ús industrial.

També despeses vinculades a capital circulant: estudis de mercat, 

promoció, comunicació, fires, formació, etc.

16

Incorporació de socis o sòcies 

treballadors/ores o de treball a 

cooperatives i societats laborals

Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies 

treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o 

societat laboral. Diferents imports segons la tipologia de la persona 

associada.

17

Subvencions als espais naturals 

de Catalunya, als hàbitats i 

espècies

Entre els conceptes subvencionables, hi ha el condicionament 

d’infraestructures vinculades a usos públics (observatoris de 

fauna).

En el cas d’espais naturals de protecció especial (com Parc 

Nacional, parcs naturals i Paratges Naturals d’Interès Natural), 

també hi ha accions d’educació i divulgació dels valors ambientals i 

del patrimoni cultural (vídeos, material divulgatiu, webs, etc.).

18



PROGRAMES IDENTIFICATS – SÍNTESI
Oportunitats de suport o assessorament per crear o consolidar l’empresa (2/3)

pàg. 9

TIPUS DE

FINANÇAMENT
PROGRAMA ESPECÍFIC RESUM DE LES OPORTUNITATS PÀGS.

Ajuts 

(inversions)

COSME Competitivitat de les 

empreses i Pimes

Accés de les pimes al finançament, l’accés als mercats 

internacionals i el foment de l’emprenedoria i cultura empresarial.

Entre els conceptes subvencionables, hi ha el desenvolupament i 

promoció de productes turístics temàtics, transnacionals i 

sostenibles, vinculats a rutes europees.

Aquesta tipologia de projectes es basa en la cooperació 

transnacional a partir de socis de tipologies diferents: persones 

físiques, jurídiques, ens locals, etc.

19

ODISSEU –

Ajuts al pràcticum ODISSEU

Ajuts per a l’acollida d’estudiants universitaris en pràctiques, 

originaris de zones rurals o que tinguin voluntat d’instal·lar-s’hi. 

Les empreses han d’estar en territoris rurals. Durada – 300 hores. 

15

Ajuts per millorar la 

competitivitat de les PIME. 

Programa de Competitivitat 

Turística

Servei de diagnosi individualitzat i/o ajudes per al 

desenvolupament de plans d’implementació: aplicacions 

informàtiques, hardware, consultoria empresarial, capacitació de 

l’empresa, connectivitat a banda ampla, etc.

21



PROGRAMES IDENTIFICATS – SÍNTESI
Oportunitats de suport o assessorament per crear o consolidar l’empresa (3/3)
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TIPUS DE

FINANÇAMENT
PROGRAMA ESPECÍFIC RESUM DE LES OPORTUNITATS PÀGS.

Préstecs

ICF - Institut Català de Finances 

(diverses opcions)

ICF – Ecoverda: Inversions en capital circulant per projectes 

d’economia verda, economia circular o eficiència energètica.

ICF – Avalis: Inversions per a necessitats de circulant (despeses 

corrents, nòmines, proveïdors i també inversions productives 

(adquisició i creació d’empreses).

ICF – Eurocrèdit: Inversions o necessitats de circulant per créixer 

(construcció d’instal·lacions, campanyes de màrquetings, patents, 

productes nous) o obrir nous mercats / noves activitats

23-25

ICO - Instituto Crédito Oficial

Finançament per desenvolupar l’activitat empresarial, fer noves 

inversions o per necessitats de liquiditat. Entre d’altres, tecnologia, 

adequació i reforma d’instal·lacions, adquisició d’empreses, 

rehabilitació d’edificis, etc.

26

ENISA – Empresa Nacional de 

Innovación S.A. (diverses opcions)

ENISA Creixement: Projectes empresarials per expandir el negoci o 

aconseguir millores competitives. Per exemple, canvi dels sistemes 

productius, ampliació de la capacitat, etc.

ENISA Emprenedors: Recursos financers a pimes i start-ups de 

recent constitució, creades per emprenedors sense límit d’edat, per 

cobrir les necessitats del projecte en la fase inicial

ENISA Joves emprenedors: Recursos financers a pimes i start-ups

de recent constitució, creades per joves menors de 40 anys, per 

cobrir les necessitats del projecte en la fase inicial.

27-29
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Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

TIPOLOGIA

Ajut

A QUI VA ADREÇAT

Persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, 
cooperatives, associacions o fundacions participades per ens 
públics en menys d'un 25%) que realitzin inversions 
productives en:

A. Empreses que transformin i/o comercialitzin productes 
agroalimentaris (en el cas que els productes 
agroalimentaris estiguin inclosos a l'annex I del Tractat 
de funcionament de la UE, hauran de realitzar una 
inversió elegible inferior a 250.000 euros).

B. Empreses no agroalimentàries.

DESCRIPCIÓ

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que 
generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la 
reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir 
polítiques específiques per als joves del món rural, a 
promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi 
climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la 
innovació i la transferència de coneixements en el sector 
agroalimentari.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Convocatòria anual

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

• Honoraris tècnics: màxim 8% de la inversió
• Obra civil i instal·lacions
• Equipament

Veure llistat complet de conceptes NO subvencionables i limitacions 
a l’article 4 a l’Ordre de bases reguladores dels ajuts:  
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?
action=fitxa&mode=single&documentId=825050&language=ca_ES

Aquests ajuts són compatibles amb d’altres que, per la mateixa 
finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens 
públics o privats, que no estiguin finançats per fons de la Unió 
Europea, ni del Programa de Desenvolupament Rural (PDR 2014-
2020) de Catalunya, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 
40% del cost de la inversió subvencionable.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

• Inversions de creació, ampliació o millora de negocis
• Inversió mínima: 12.000 euros, sense IVA
• Inversions realitzades en l'àmbit territorial Leader.
• La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord a uns 

criteris de selecció i priorització dels projectes. Règim de 
concurrència competitiva.

• Màxim: 40% de la inversió
• Mínim: 22,5% de la inversió
• Import màxim subvencionable per projecte i anualitat: 100.000 €
• Import màxim que pot rebre un mateix beneficiari en el període de 

3 anys: 200.000 €

Oportunitats de finançament. Dossier informatiuAJUTS
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MÉS INFORMACIÓ

Consorci Leader Pirineu Occidental
C/ Pau Casals 14, baixos · 25620 Tremp · Tel. (+34) 973 65 25 29 · 
E-mail: info@leaderpirineuoccidental.cat
Web: www.leaderpirineuoccidental.cat

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=825050&language=ca_ES
mailto:info@leaderpirineuoccidental.cat
http://www.leaderpirineuoccidental.cat


Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)
Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) / Institut Català d’Energia (ICAEN)

TIPOLOGIA

Ajut

A QUI VA ADREÇAT

Empreses privades (professionals autònoms i persones 
jurídiques).

*Entre d’altres tipus de beneficiaris.

DESCRIPCIÓ

Concessions de subvencions pel programa d’incentius a la 
mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES regulat per les 
bases publicades al Real Decret 72/2019, de 15 de febrer). S’ha 
publicat una convocatòria específica per persones físiques 
per poder sol·licitar vehicles sostenibles i infraestructura de 
recàrrega i una altra convocatòria per a la resta de possibles 
destinataris dels ajuts (administració pública, empresa 
privada, autònoms, comunitat de propietaris, ....) i per totes 
les actuacions: vehicles sostenibles, infraestructura de 
recàrrega, promoció de préstecs de bicicleta elèctrica i 
actuacions de plans de desplaçament d’empresa (PTT o PDE).

Aquests ajuts estan regulats per l'IDAE i a Catalunya 
l'Institut Català d'Energia, n'és l'òrgan gestor.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Fins el 31 de desembre de 2019

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

• Actuació 1: Adquisició de vehicles d'energies alternatives, sent 
obligatori el desballestament d'un vehicle M1 de més de 10 anys o 
d'un vehicle N1 de més de 7 anys per a les adquisicions de vehicles 
nous M1 o N1. 

• Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles 
elèctrics.

• Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes 
elèctriques.

• Actuació 4: Implantació de mesures incloses en plans de transport a 
la feina en empreses (PTT o PDE). 

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT (O CONDICIONS DE FINANÇAMENT)

Actuació 1: Adquisició de vehicles d'energies alternatives, sent 
obligatori el desballestament d'un vehicle M1 (turisme) de més de 10 
anys o d'un vehicle N1 (furgoneta lleugera) de més de 7 anys per a les 
adquisicions de vehicles nous M1 o N1.
Adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing 
financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) 
de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya.

Imports que van des dels 600€ fins els 15.000€ en funció de la tipologia 
de vehicle i tecnologia de propulsió.
Limitacions de preu de venda (màxim de 40.000€) i de nombre d’unitats 
per beneficiari (màxim 30).

MÉS INFORMACIÓ
• TRÀMITS Programa MOVES
• RESOLUCIÓ EMC/1323/2019, de 14 de maig, per la qual es fa pública la 

convocatòria de l'any 2019 per a la concessió́ de subvencions del Programa 
d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)

Oportunitats de finançament. Dossier informatiuAJUTS
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https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-del-programa-dincentius-a-la-mobilitat-eficient-i-sostenible-Programa-MOVES?category
http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/26_ajuts_financament/Arxius/1744082.pdf


ODISSEU - Ajuts al Pràcticum Odisseu
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; i 
la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 

TIPOLOGIA

Ajut

A QUI VA ADREÇAT

Empreses i/o institucions que ofereixin un lloc de pràctiques a 
estudiants universitaris i que tinguin el centre de treball en 
municipis rurals d’aplicació de la metodologia Leader.

* L’estudiant no pot haver tingut relació laboral contractual 
prèvia relacionada amb l’objecte de les pràctiques amb 
l’empresa i/o institució i ha d’haver estat seleccionat en la fase de 
campanya de difusió d’ofertes de pràctiques dels Ajuts del 
Pràcticum Odisseu.

DESCRIPCIÓ

Programa que pretén incentivar l’estada de joves universitaris 
en pràctiques remunerades a les empreses situades en 
municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat 
empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests joves a 
les zones rurals.

* Destacar l’existència d'un recurs específic (també vinculat al 
projecte Odisseu), anomenat RETORNA que esdevé un espai 
virtual per a facilitar el contacte entre joves amb titulació 
universitària o formació de grau superior que busquen feina a les 
comarques rurals i a les empreses situades en aquestes 
comarques.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Anual

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

Els Ajuts al pràcticum Odisseu ofereixen un incentiu econòmic per a 
l’acollida d’estudiants universitaris originaris de les zones rurals o bé
que tinguin la voluntat d’instal·lar-s’hi, per al desenvolupament de 
pràctiques en empreses situades en territoris rurals, tenint en 
compte que aquestes empreses es veuen desafavorides per a 
l’acollida de joves en pràctiques, ja que estan situades més 
allunyades dels centres de formació i sovint són empreses més 
petites. 

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

• Durada: mínim 300 hores durant el curs acadèmic (fins el 15 de 
setembre).

• On: el lloc de pràctiques ha d’estar situat en un municipi rural de 
Catalunya (Àmbit territorial elegible - zones Leader de Catalunya).

• Ajut a l’estudi: Mínim 5€ per hora de pràctiques, del qual un mínim 
de 2,5€/hora serà cofinançat per part de l’empresa.

Cal que, un cop seleccionat l’estudiant, l’empresa s’adapti als 
requisits que fixi la universitat on estigui matriculat l’estudiant en 
matèria de convenis de cooperació educativa, és a dir, el conveni de 
pràctiques que es signa entre l’estudiant, la universitat i l’empresa.

Cada empresa pot presentar un màxim de dues ofertes de 
pràctiques. En cas de limitació pressupostària haurà de prioritzar-ne 
una.

MÉS INFORMACIÓ

www.odisseujove.cat/practicum/
practicum@odisseujove.cat 
973.48.16.44 

Oportunitats de finançament. Dossier informatiuAJUTS
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http://retorna.odisseujove.cat
http://www.odisseujove.cat/practicum/


Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

TIPOLOGIA

Ajut / préstec

A QUI VA ADREÇAT

• Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
• Les societats laborals.
• Les federacions de les entitats de l'economia social.
• Les societats agràries de transformació.
• Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les 

entitats promotores d'aquests, com a empreses que actuen en 
el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la 
integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc 
d'exclusió social.

• Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats 
amb alguna de les formes jurídiques previstes.

• Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat 
econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i 
establiments de serveis socials (RESES) del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

DESCRIPCIÓ

Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:
• Finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material 

i immaterial.
• Capitalització d'empreses.
• Necessitats de circulant.
• Compromisos de pagament per a contractes del sector públic.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Convocatòria oberta entre 06/11/2018 i el 31/12/2019 

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

• Són despeses elegibles associades a projectes d'inversió les 
següents: investigació, desenvolupament, concessions 
administratives, propietat industrial, fons de comerç, drets de 
traspàs, aplicacions informàtiques, terrenys i béns naturals, 
construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, 
altres instal·lacions, mobiliari, equips per a processament 
d'informació, vehicles d'ús industrial, bestretes per a 
immobilitzacions intangibles i altres immobilitzacions materials.

• Són despeses elegibles associades a projectes de circulant les 
següents: estudis de mercat, innovació o altres, promoció, 
comunicació i assistència a fires, despeses de personal, despeses 
de formació, despeses per obertura de nous mercats a l’exterior, 
finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en 
general).

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

El procediment de concessió d'aquests ajuts es tramita en règim de 
concurrència no competitiva. Una vegada exhaurit el fons de 
l'Economia Social o el consum del límit de la línia, la presentació de 
la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de l'ajut.

MÉS INFORMACIÓ

• Web Institut Català de Finances
• RESOLUCIÓ TSF/2535/2018, de 22 d'octubre

• A Tremp: www.acapa.cat
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http://www.icf.cat/ca/inici/
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Incorporació de socis o sòcies treballadors o de treball a cooperatives i societats laborals
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

TIPOLOGIA

Ajut

A QUI VA ADREÇAT

• A les cooperatives.
• A les societats laborals.

DESCRIPCIÓ

En coherència amb l’objectiu de creació i creixement de 
l’activitat econòmica, l'objecte d'aquest programa és 
subvencionar la incorporació de socis o sòcies 
treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una 
cooperativa o societat laboral, inscrita al registre 
corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.

Així,  es vol reforçar de forma directa tant la generació 
d'ocupació com la creació i el creixement d'empreses 
d'economia social i cooperativa, i assolir part de les finalitats i 
els objectius de les polítiques actives d'ocupació en aquest 
sector.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Del 13 al 27 de juliol de 2019

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

La incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de 
treball a una cooperativa o una societat laboral incloses en algun dels 
col·lectius següents:

a) Persones desocupades.

b) Persones treballadores vinculades a l'empresa amb contracte de 
treball de caràcter fix o temporal.

La incorporació ha de suposar el manteniment o un increment 
d'ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data 
d'incorporació dels nous socis o sòcies.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

La quantia màxima d'aquestes subvencions és gradual segons els 
col·lectius següents:

• Import màx. de 7.000 € per la incorporació de persones amb 
discapacitats.

• Import màx. de 5.500 € per la incorporació de dones.
• Import màx. de 4.000 € per la incorporació de menors de 30 anys o 

amb 45 anys o més. En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui 
en procés en els 12 mesos anteriors, l'import màx. és de 5.000 €.

• Import màx. de 2.000 € per les persones no incloses en els 
col·lectius anteriors. En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui 
en procés en els 12 mesos anteriors, l'import màxim és de 3.000 €.

En tots els casos, les subvencions també es poden concedir quan la 
jornada de treball ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la 
quantia de la subvenció és proporcional al temps efectiu de la jornada 
de treball.

MÉS INFORMACIÓ

• ORDRE TSF/188/2016, de 27 de juny
• RESOLUCIÓ TSF/1896/2019, de 5 de juliol

• A Tremp:  www.acapa.cat
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https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=747973
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Subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies
Departament de Territori i Sostenibilitat

TIPOLOGIA

Ajut

A QUI VA ADREÇAT

• A persones jurídiques amb ànim de lucre.
• A persones físiques. 
• A persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i 

fundacions).
• A ens locals.
• Als consorcis de gestió d'espais naturals protegits que formin 

part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

DESCRIPCIÓ

L'objectiu és el finançament d'actuacions per a la restauració, 
conservació i millora dels espais naturals de Catalunya, els 
hàbitats i espècies, l'ordenació dels usos públics i les 
infraestructures vinculades a aquests usos, i la divulgació del 
coneixement i la sensibilització en relació amb la seva gestió i 
conservació.

S'articulen en els àmbits territorials següents:
Àmbit 1: actuacions en espais naturals de protecció especial 
(parc nacional, parcs naturals i paratges naturals d'interès 
nacional).
Àmbit 2: actuacions en espais del Pla Espais d'Interès Natural 
(PEIN) i en espais de la Xarxa Natura 2000.
Àmbit 3: actuacions en zones humides no incloses en espais 
protegits.
Àmbit 4: subvencions als hàbitats i espècies protegides, singulars 
o amenaçades en espais no inclosos en els àmbits 1, 2 i 3.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Convocatòria anual

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

• Condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors 
naturals de l'espai (maneig d'hàbitats, eliminació d'espècies 
invasores...).

• Condicionament d'infraestructures vinculades als usos públics de 
l'espai (obertura de nous senders, instal·lació de tanques i 
passeres de fusta, instal·lació de senyalització informativa i de 
guiatge, instal·lació d'observatoris de fauna, condicionament 
d'aparcament de vehicles...).

• Condicionament d'edificacions d'ús agroramader i 
d'infraestructures ramaderes fixes (associades a ramaderia 
extensiva i d'interès per al manteniment del patrimoni natural, 
com poden ser tancats per al bestiar, pastors elèctrics, mànegues i 
passos ramaders).

• Educació i divulgació dels valors ambientals i del patrimoni 
cultural immaterial dels espais (edició de material divulgatiu, 
pedagògic i formatiu, actualització i millora de pàgines web i de 
vídeos i documentals. Només subvencionable en els espais 
naturals definits a l'àmbit 1).

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

La quantia de la subvenció es determina basant-se en l'aplicació 
d'un percentatge que és del 70% o del 90% de la despesa 
subvencionable o elegible en funció de la puntuació que hagi 
obtingut l'actuació.

MÉS INFORMACIÓ

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a l'Alt Pirineu i Aran
Passatge Alzina, 3
25700 La Seu d’Urgell

TRÀMITS: Subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i 
espècies
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https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-als-espais-naturals-de-Catalunya-als-habitats-i-especies?category=75b76f5a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Competitivitat de les Empreses i Pimes (COSME)
Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME)

TIPOLOGIA

Ajut

A QUI VA ADREÇAT

Tot tipus d’empreses i entitats:
• Persones jurídiques amb ànim de lucre
• Persones físiques
• Persones jurídiques sense ànim de lucre 
• Ens locals
• Consorcis
• Altres entitats públiques 

DESCRIPCIÓ

Programa de finançament europeu adreçat a millorar el 
creixement i l’ocupació a la UE tot facilitant l’accés de les pimes al 
finançament, l’accés als mercats internacionals i el foment de 
l’emprenedoria i la cultura empresarial.

En l’àmbit del turisme, contempla assolir els següents objectius 
específics:
• Diversificació de l’oferta turística
• Millora de la qualitat turística i la competitivitat de les 

empreses
• Sostenibilitat
• Accessibilitat
• Innovació
• Millora del coneixement socio-econòmic del sector

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

Import total 5 milions €.

Normalment es financen projectes entre els 200.000 € i els 400.000 € 
de subvenció (co-finançament del 75%). 
Els projectes tenen vocació de cooperació transnacional. 
Es configuren amb la participació de socis de tipologies diferents 
(entitats públiques i privades)

El 2019 es centra en la següent temàtica:
3) Suport a la cooperació transnacional per promoure solucions 
innovadores per al desenvolupament i la gestió del turisme 
sostenible a nivell d’empreses i destinacions turístiques (per 
exemple, formació, coaching, capacitació, intercanvi de 
coneixements, sensibilització, etc.).

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

S’atribueixen els fons a través de convocatòries anuals enfocades a:

• Desenvolupament i/o promoció de productes turístics temàtics 
transnacionals sostenibles, vinculats per exemple a rutes 
europees basades en el patrimoni cultural o industrial, a 
l’esport i l’activitat física, a l’eco-turisme, productes de luxe, 
etc.

• Grups de determinada edat (sèniors, per sobre 55 anys) i júniors, 
entre 15 i 29 anys, per incrementar el flux turístic en temporada 
baixa o mitja (desestacionalització).

Oportunitats de finançament. Dossier informatiuAJUTS
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CONCEPTES SUBVENCIONABLES

• Recollida de dades sobre el sector i tractament de les mateixes, per mitigar l’enorme fragmentació i dispersió de la informació 
existent avui en dia

• Estudis sobre tendències de futur del sector turisme

• Estudis de mercat / Intel·ligència comercial

• Mapping d’actius i atraccions turístics

• Identificació de les millors pràctiques en l’àmbit d’actuació del projecte

• Intercanvi d’experiències i visites d’estudi

• Accions de sensibilització (seminaris, tallers de treball, etc.)

• Desenvolupament de programes formatius per millorar les capacitats dels actors (públics i privats)

• Introducció de les TIC en la promoció i gestió dels productes turistics

• Creació de nous productes turístics trasnacionals

• Branding conjunt

• Accions de marketing / comercialització (plataformes online)

• Proves pilot (implementació de nous models / productes turístics)

• Creació i testeig de nous indicadors d’avaluació

• Avaluació de les proves pilot i extracció de conclusions

• Creació de xarxes / networking

• Foment de la cooperació entre actors públics i privats

MÉS INFORMACIÓ

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/  fons_europeus/quins_fons/cosme/

(cont.) Competitivitat de les Empreses i Pimes (COSME)

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/%20%20fons_europeus/quins_fons/cosme/


Ajuts per millorar la competitivitat de les PIME (Prog. de Competitivitat Turística)
Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Lleida

TIPOLOGIA

Ajut

A QUI VA ADREÇAT

Pimes de la demarcació de la Cambra de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Lleida, en els àmbits del turisme, 
comerç, internacionalització i innovació.

DESCRIPCIÓ

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España, conjuntament amb la Cambra de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Lleida, han posat 
en marxa diferents ajuts per a incidir en la competitivitat de 
les pimes en els àmbits de turisme, comerç, 
internacionalització i innovació.

Pel que respecta a l’àmbit d’interès del present treball, 
destacar l’articulació del Programa de Competitivitat 
Turística (PCT) pel desenvolupament de diagnòstics a pimes 
(i autònoms) turístiques.

La Cambra també ofereix altres línies d’ajut com, per 
exemple, el Pla de Comerç Minorista (PCM), el Programa 
Xpande de suport a l’expansió internacional de les pimes, el 
Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de 
suport a la internacionalització a través de plans d’acció en 
màrqueting digital internacional i el Programa InnoCámaras.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Anual

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

El Programa de Competitivitat Turística ofereix a les empreses 
participants un conjunt de suports en base a les seves necessitats i 
característiques. Aquests suports es desenvolupen a través d'un 
servei de diagnòstic individualitzat i/o d'ajudes per al 
desenvolupament dels seus plans d’implantació, en relació a 
diferents components:
• Implantació d'aplicacions informàtiques específiques per al 

desenvolupament d’alguna àrea d'activitat i que formin part de les 
recomanacions emeses durant el diagnòstic.

• Drets d'ús de solucions en el núvol.
• Hardware específic necessari en funció de la solució implantada.
• Servei de consultoria per analitzar les necessitats de l'empresa, 

funcionalitats requerides, i integració amb altres sistemes 
d'informació.

• Capacitació a l’empresa, pel correcte ús de les solucions 
implantades.

• Solució de connectivitat en banda ampla.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

Programa de Competitivitat Turística (PCT)
Data límit: 01/12/2019
Pressupost: 12.420 € (quantia màxima de 1.200 € per sol·licitant)

Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida i Cámara de 
España

MÉS INFORMACIÓ

AJUTS (Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Lleida)
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PRÉSTECS



ICF EcoVerda
Institut Català de Finances (ICF)

TIPOLOGIA

Préstec

A QUI VA ADREÇAT

Autònoms, empreses o entitats (públiques o privades) amb 
seu social o operativa a Catalunya.

DESCRIPCIÓ

Préstecs per fer inversions sostenibles i respectuoses amb el 
medi ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes 
d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, 
entre d’altres.

L’ICF finança a emprenedors, autònoms, microempreses, 
pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de 
productes i instruments financers.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Vigent

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

Inversions o necessitats de circulant vinculades a projectes 
d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre 
d’altres.

CARACTERÍSTIQUES O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

Import
• Per a inversió: amb caràcter general, per privats, entre 0,5 M€ i fins a 

2,5 M€ per projecte; per públics, entre 2,5 M€ i 10 M€. Per projectes 
d’import superior, es podria cofinançar amb una altra entitat 
financera. Es pot finançar fins el 100% de la inversió.

• Per a circulant: a partir de 100.000€.

Termini
• Per a inversió: per privats, màxim de 20 anys; per públics, fins a 30 

anys amb possibilitat de fins a 2 anys de carència inclosa al termini.
• Per a circulant: fins a 5 anys, amb possibilitat de fins a 1 any de 

carència inclòs.

Interès
• EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 2,80%.
• En cas d’entitats sotmeses a principis de prudència, el tipus 

d’interès s’aplicarà segons la normativa.

Comissió: d’obertura, màxima del 0,25%; per cancel·lació total o 
parcial, màxima del 0,25%. En cas de tipus fix, caldrà afegir els costos 
de ruptura associats.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

MÉS INFORMACIÓ

Institut Català de Finances
933 428 422 · consultes@icf.cat
ICF EcoVerda
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ICF- Avalis (Préstec amb garantia d'Avalis per empreses i emprenedors)
Institut Català de Finances (ICF)

TIPOLOGIA

Préstec

A QUI VA ADREÇAT

Pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions (actius 
fixes productius nous o de segona mà, adquisició 
d´empreses…) o tinguin necessitats de circulant (despeses 
corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de 
mercaderies, etc.).

DESCRIPCIÓ

Préstec amb garantia d'Avalis de Catalunya per a les pimes i 
autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de 
circulant.
Avalis és l’interlocutor tant per a les gestions com en cas 
de formalització.

L’ICF finança a emprenedors, autònoms, microempreses, 
pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de 
productes i instruments financers.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Vigent

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

El finançament pot destinar-se a:
• Liquiditat, necessitats de circulant com ara despeses corrents, 

nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderies, etc.
• Inversions productives, actius fixes productius nous o de segona mà, 

adquisició d´empreses, creació d´empreses a l’estranger, etc.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

Import: entre 25.000€ i 250.000€.

Termini:
Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any 
inclòs.
Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys 
inclosos.

Tipus d'interès:
• EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports 

superiors a 100.000€.
• EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports 

inferiors a 100.000€.
• Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); 

per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i 
l'1,95%.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació 
anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies 
d'interessos ordinaris.

MÉS INFORMACIÓ
Avalis
93 298 02 60  · informacio@avalis.cat
Finançament AVALIS - ICF
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ICF Eurocrèdit
Institut Català de Finances (ICF)

TIPOLOGIA

Préstec

A QUI VA ADREÇAT

Petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o 
necessitats de circulant.

Poden sol∙licitar aquests préstecs les micro, petites i mitjanes 
empreses: 
a) que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de 

facturació anual i el seu balanç siguin iguals o superiors a 1
milió d’euros, 

b) i que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de 
facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior 
a 43 milions d’euros.

DESCRIPCIÓ

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar 
inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous 
mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de 
l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten 
amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la 
Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, 
que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Data de finalització: 31/12/2020

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

Seran elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o 
immaterials i les despeses de circulant de l’empresa en les següents 
tipologies d’actuació:
a) Capital d’expansió. 
b) Capital per enfortir les activitats generals de l’empresa. 
c) Realització de nous projectes (per exemple, la construcció
d’instal∙lacions, o noves campanyes de màrqueting, patents o 
productes nous). 
d) Penetració de les empreses existents en nous mercats o noves 
activitats. 

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

Préstecs a curt termini
• Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del 

projecte.
• Termini: de 2 a 5 anys, amb fins 1 any de carència inclòs.
• Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir del 

0,5%.
• Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
• Garanties: a determinar en funció del projecte.

Préstecs a llarg termini
• Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del 

projecte.
• Termini: de 5 a 15 anys, amb fins 2 anys de carència inclosos.
• Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir del 

0,5%.
• Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
• Garanties: a determinar en funció del projecte.

MÉS INFORMACIÓ

Institut Català de Finances
933 428 422 · consultes@icf.cat
Web: ICF Eurocrèdit

Oportunitats de finançament. Dossier informatiuPRÉSTECS
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mailto:consultes@icf.cat
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/eurocredit


Línia ICO Empresa i Emprenedors
ICO - Instituto Crédito Oficial

TIPOLOGIA

Préstec

A QUI VA ADREÇAT

Autònoms, empreses i entitats públiques i privades. 

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest 
producte, particulars i comunitats de propietaris 
exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges o 
edifici.

DESCRIPCIÓ

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats 
públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres per 
emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les 
seves necessitats de liquiditat dins el territori nacional.

La tramitació de les operacions es realitza directament a 
través de les entitats de crèdit.

Aquest finançament serà compatible amb ajudes rebudes de 
les comunitats autònomes (CCAA) o altres institucions.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Es podran formalitzar operacions durant tot l'any 2019.

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

El finançament es pot destinar a desenvolupar l'activitat empresarial 
i/o inversions, les necessitats de liquiditat com ara despeses corrents, 
nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderies, etc. que 
realitzi l'empresa a Espanya.
• Necessitats tecnològiques
• Adquisició d'actius fixos nous o de segona mà.
• Vehicles turismes i industrials
• Adequació i reforma d'instal·lacions
• Adquisició d'empreses
• Rehabilitació o reforma d'edificis, elements comuns i habitatges 

(IVA o impostos anàlegs inclosos).

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

• Import màxim per client: fins a 12,5 milions €, en una o diverses 
operacions.

• Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
• Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat 

de crèdit segons el termini d'amortització.
• Termini d'amortització i carència: D'1 a 20 anys amb la possibilitat 

de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.
• Comissions: l'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a 

l'inici de l'operació, a més de, si s'escau, la d'amortització 
anticipada.

• Garanties: a determinar per l'entitat de crèdit amb la qual es tramiti 
l'operació llevat aval d'una SGR / SAECA.

MÉS INFORMACIÓ

ICO Empresa i Emprenedors
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https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores


Enisa Creixement (finançament per a projectes amb millores competitives)
ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SA

TIPOLOGIA

Préstec

A QUI VA ADREÇAT

Emprenedors que estiguin contemplant per les seves pimes 
millores competitives; un projecte de consolidació, creixement 
o internacionalització; o operacions societàries.

DESCRIPCIÓ

Dirigit a donar suport a projectes empresarials de companyies 
interessades en expandir el seu negoci o aconseguir una 
millora competitiva.

Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci 
viable i rendible quan l’empresa es trobi en alguna de les 
següents etapes: 
• Cerca d’una millora competitiva o un canvi de model dels 

sistemes productius. 
• Ampliació de la capacitat productiva, bé adquirint nova 

tecnologia, bé amb l'augment de la gamma de productes / 
serveis o diversificant mercats. 

• Cerca de capitalització o deute en mercats regulats. 
• Finançar el projecte empresarial a través d'operacions 

societàries.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Actualment fora de termini (data de finalització 01/01/2019)

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

• Ser PIME amb forma societària.
• Model de negoci innovador / nou, amb clars avantatges 

competitius.
• Estructura financera equilibrada.
• Nivell de fons propis com a mínim igual al préstec sol·licitat a 

ENISA.
• Professionalitat en la gestió.
• Qualitat i viabilitat del projecte empresarial.

Característiques del finançament
• Préstec participatiu
• Import del préstec: Mínim: 25.000 € - Màxim: 1.500.000 €
• Interès mínim: Euríbor + un 3.75% de diferencial a determinar.
• Interès variable màxim: entre el 3 i el 8% addicional a determinar 

en funció de la rendibilitat financera de l’empresa.
• Comissió obertura: 0,5%
• Venciment: màxim 9 anys, inclòs període de carència.
• Carència: màxim 7 anys.
• Comissió amortització anticipada: interès variable màxim 

multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.
• Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: interès 

variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al 
venciment previst.

• Amortització trimestral d'interessos i principal.
• Sense garanties.

MÉS INFORMACIÓ

Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA)
91 570 82 00
Enisa CREIXEMENT
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https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento


Enisa Emprenedors (finançament per a empreses de nova creació)
ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SA

TIPOLOGIA

Préstec

A QUI VA ADREÇAT

Emprenedors (sense límit d'edat) que vulguin crear 
empreses amb un clar avantatge competitiu.

DESCRIPCIÓ

Té com a objectiu dotar dels recursos financers necessaris a 
pimes i (Startups) de recent constitució, creades per joves, 
perquè puguin portar a terme les inversions que necessita el 
projecte en la seva fase inicial.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Actualment fora de termini (data de finalització 01/01/2019)

MÉS INFORMACIÓ

Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA)
91 570 82 00
Enisa Emprenedors

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

• Ser PIME amb forma societària constituïda màx. 24 mesos abans de 
la sol·licitud.

• Model de negoci innovador / nou.
• Qualitat i viabilitat del projecte.
• Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte.
• Aportacions de socis per un import, com a mínim, igual a la quantia 

del préstecs sol·licitat a ENISA.
• Estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.
• Comptes dipositades en el Registre Mercantil.

Característiques del Finançament

• Préstec participatiu
• Import del préstec: Mínim: 25.000 € - Màxim: 300.000 €
• Interès mínim: Euríbor + un 3.75% de diferencial a determinar.
• Interès variable màxim: fins a un entre 3 i 6% addicional a 

determinar.
• Comissió obertura: 0,5%
• Venciment: màxim 7 anys, inclòs el període de carència.
• Carència de principal: màxim 5 anys
• Comissió amortització anticipada: interès variable màxim 

multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.
• Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: interès 

variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al 
venciment previst.

• Amortització trimestral d'interessos i principal.
• Sense garanties.
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https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores


Enisa Joves Emprenedors (finançament per a empreses de nova creació)
ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SA

TIPOLOGIA

Préstec

A QUI VA ADREÇAT

Joves emprenedors menors de 40 anys amb projectes 
d'emprenedoria innovadora.

DESCRIPCIÓ

Dirigit a dotar dels recursos financers necessaris a pimes (i 
startups) de recent constitució creades per joves per abordar 
les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva 
fase inicial.

PERIODICITAT / VIGÈNCIA

Actualment fora de termini (data de finalització 01/01/2019)

MÉS INFORMACIÓ

Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA)
91 570 82 00
Enisa Joves Emprenedors

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT O CONDICIONS DE FINANÇAMENT

• Ser PIME amb forma societària, constituïda, com a màxim, en els 24 
mesos anteriors a la sol·licitud.

• Model de negoci innovador / nou.
• Edat màxima dels que ostenten la majoria del capital no superior a 40 

anys.
• Es finançarà adquisició d'actius fixos i circulant necessari per a 

l’activitat.
• Aportacions de socis per import del 50%, com a mínim, de la quantia 

del préstec sol·licitat a ENISA.

Característiques del Finançament

• Préstec participatiu
• Import del préstec: Mínim: 25.000 € - Màxim: 75.000 €
• El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:

• Primer tram: Euribor + 3,25% de diferencial.
• Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat 

financera de l'empresa, amb un límit màxim establert d'acord 
amb la valoració de l'operació fins a un màxim entre el 3 i el 6,0 
%.

• Comissió obertura: 0,5%
• Venciment: màxim 7 anys / Carència: màxim 5 anys
• Comissió amortització anticipada: interès variable màxim multiplicat 

pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.
• Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: interès 

variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al 
venciment previst.

• Amortització mensual d'interessos i principal.
• Sense garanties.
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https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores


SERVEIS
I RECURSOS



Recomanador de finançament alternatiu
ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
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TIPOLOGIA

Recurs

CLASSE

Assessorament, accés a la informació

A QUI VA  ADREÇAT

Empreses

DESCRIPCIÓ

Es tracta d’un catàleg interactiu i personalitzat que ajuda als 
usuaris a cercar les fonts i solucions de finançament alternatiu 
més adequades al seu perfil, disponibles per a empreses a 
Catalunya.

A dia d’avui, el finançament empresarial alternatiu ja és una  
realitat, amb multitud d’opcions i especialitzacions. Per tant 
trobar l’opció de finançament alternatiu més adient a les 
pròpies necessitats esdevé una decisió important a prendre.

* aquest recurs és una evolució del “Catàleg de finançament 
alternatiu”, que fins l’any 2015 va recollir la informació de les 
principals fonts de finançament alternatiu disponibles per a 
empreses a Catalunya.

CARACTERÍSTIQUES DEL RECURS

Per tal de poder suggerir la informació més adequada a les 
necessitats de l’usuari (sector, situació de l’empresa i particularitats 
del projecte), el catàleg demana informació (i per tant filtra) en 
referència als següents aspectes (en només 5 clicks ja ofereix 
respostes adients a les necessitats exposades):

• Sector de l’empresa (p.e. TIC, indústria, impacte social, etc.)
• Fase evolutiva (p.e. sense producte i sense facturar; amb producte 

fet però sense facturar; etc.)
• Situació econòmica i financera de l’empresa (p.e. Startups. Pimes 

amb facturació decreixent, deute molt elevat o tensions de caixa; 
facturació amb creixement inferior al 2 %, deute elevat o tensions 
de caixa; etc.)

• Import requerit (p.e. fins a 10.000€; de 10.001 a 50.000€; de 50.001 a 
150.000€; etc.)

• Finalitat del finançament (p.e. creació d’empresa; circulant o curt 
termini; R+D+i; creixement; etc.)

* Important: tot i l’existència d’aquest recurs virtual, es manté 
l’assessorament personal a través del Servei d’assessorament financer.

MÉS INFORMACIÓ

Delegació de l'Alt Pirineu i Aran - ACCIÓ - Agència per la Competitivitat 
de l’Empresa
Passatge Alsina, 3 · 25700 La Seu d'Urgell
973 35 55 52

Recomanador de finançament alternatiu

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/financament/recomanador-financament-alternatiu/


TIPOLOGIA

Recurs

CLASSE

Catàleg / recull de serveis

A QUI VA  ADREÇAT

Joves que volen establir-se o retornar als municipis rurals de 
Catalunya, famílies que inicien el seu projecte en un entorn 
rural, empreses i entitats que volen posar en marxa nous 
projectes, etc.

DESCRIPCIÓ

Viure a rural vol facilitar l’accés als recursos i serveis 
existents en els municipis rurals Leader de Catalunya. 
Proporciona informació bàsica, útil i actualitzada dels 
recursos d’aquests territoris, que tenen en comú identitats 
rurals.

Així, té la intenció de ser una mena d’espai de referència o 
d’acollida a aquests territoris, que els faci més accessibles, 
especialment per a persones que no en són originàries.

CARACTERÍSTIQUES DEL RECURS

En aquesta plataforma (Viure a rural) s’hi recullen tots els recursos que 
tenen a veure amb la vida quotidiana de les persones, ja sigui a nivell 
individual com col·lectiu, i estan agrupats en els següents àmbits 
d’interès: 

• Habitatge
• Treball i emprenedoria
• Salut
• Esports
• Educació
• Cultura i lleure
• Medi ambient

El procés de cerca i/o filtratge dels recursos es realitza tenint en compte 
els àmbits territorials dels Grups d’Acció Local Leader.

MÉS INFORMACIÓ

https://viurearural.cat

ARCA Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya
Pujada del Seminari, s/n · 25280, Solsona
973 481 644
administracio@arca-dr.cat · www.desenvolupamentrural.cat/
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Viure a Rural
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya i ARCA Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya

https://viurearural.cat
https://viurearural.cat
https://viurearural.cat
mailto:administracio@arca-dr.cat
http://www.desenvolupamentrural.cat/


ANNEX
SUBVENCIONS I AJUTS 
PÚBLICS PREVISTOS 
PER AL 2019 

(DEPARTAMENT DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES -
ÀMBIT TREBALL)



FONT: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/ajuts-i-subvencions-previstos/

Subvencions i ajuts públics previstos per al 2019
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - àmbit Treball

SEGUEIX (pàgina següent)
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FONT: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/ajuts-i-subvencions-previstos/

SEGUEIX (pàgina següent)
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