


Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus 

Recull de les mesures urgents amb 
l’objectiu de mitigar els efectes de la 
pandèmia del Covid-19 sobre l’economia
que estan implementant el Govern de 
Catalunya, el Govern de l’Estat i la Unió 
Europea.

Enllaç.

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ajuts-economia-activitat-productiva-ocupacio-davant-coronavirus


Marketplace empresarial COVID-19

Ofertes de serveis tecnològics i 
productes sanitaris que puguin ser 
efectius a curt termini.

Les empreses poden aportar, cadascuna
des dels seus àmbits d’especialitat, els
seus coneixements, la seva maquinària, 
els seus materials en estoc, etc.

Enllaç.

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/marketplace-covid-19/


Recomanador de Finançament Alternatiu

Eina online que en funció de 5 
preguntes / criteris proposa una 
selecció dels finançadors més adients 
per a cada cas.

Enllaç.

>1155

proveïdorspreguntes

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


Servei d’Assessorament Financer

Servei d’assessorament en la cerca de 
finançament per a pimes i startups.

Sol·licita’l.

2019

188 602

empreses 
ateses

instruments 
recomanats

http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2019/06/11/1p4kIXnYBPM9nz_z85jUAA/sollicitud-del-servei


Línia ICF-Avalis Liquiditat

Línia d’avals pel 100% dels préstecs 
distribuïts a través de les entitats 
financeres i l’ICF amb la finalitat de 
cobrir les necessitats de liquiditat de les 
pimes i professionals autònoms catalans 
a conseqüència de la situació derivada 
del COVID-19.

Les empreses s'hauran de comprometre 
a mantenir els llocs de treball.

Enllaç.

Import del préstec: entre 50.000 € i 1.000.000 €
Import aval d’Avalis: 100% 
Termini:  5 anys (1 de carència) 
Tipus interès: un màxim d’Euribor a 12 + 2,35%
Comissions: 0,65% sobre import avalat. Sense comissió d’obertura ni 
d’estudi

Ja es pot demanar directament a les entitats financeres (Caixabank, 
Banc Sabadell, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, Cajamar, 
Caixa Enginyers, Caixa d’Arquitectes i l'ICF).

L’ICF estudiarà l’operació com a màxim en una setmana.

Ha de suposar un augment del finançament. 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/


Línia ICF Cultura Liquiditat

Préstecs per fer front a les necessitats 
de liquiditat de les empreses culturals 
afectades per la situació derivada del 
COVID-19.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des 
del punt de vista financer, formalitza i 
gestiona el préstec.

El Departament de Cultura, que 
assumeix el 80% del risc viu del préstec, 
a través de l’ICEC estudia la viabilitat 
tècnica del projecte i emet l’informe 
d’elegibilitat corresponent.

Enllaç.

Import del préstec: entre 20.000 € i 300.000 €
Termini:  5 anys (1 de carència) 
Tipus interès: un màxim d’Euribor a 12 + 3%
Garanties: a determinar segons l’anàlisi
Comissions: sense comissions

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/


Línia ICO d’Avals Real Decreto-ley 8/2020

Primer tram d’una línia d’avals de 10.000 
€ M pel 80% dels préstecs nous o 
renovats de pimes i autònoms distribuïts 
a través de les entitats financeres (i 
altres) amb la finalitat de cobrir les 
necessitats de liquiditat com:

pagaments de salaris,
factures, 
necessitats de circulant i 
obligacions financeres o tributàries.

Enllaç.

Import del préstec: > 1.500.000 € (amb algunes limitacions)
Termini:  5 anys
Tipus interès: >2%
Garanties:
Comissions: les habituals de l’entitat
Data límit per demanar l’aval: 30/9 (ampliable)

Operacions formalitzades o renovades a partir del 18/3.

No aparèixer com a morosos a CIRBE el 31/12/19.

No es podrà aplicar a cancel·lacions/amortitzacions anticipades sí a 
línies de circulant per major import i/o termini

No trobar-se en procediment concursal a 17/3 o circumstàncies de 
l’article 2.4 de la Llei 22/2003 (impagament salaris, impostos i SS).

Compromís de l’entitat financera de mantenir el volum de les línies de 
finançament fins el 30/9/20. 

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales


ENISA

Possibilitat de sol·licitar la renegociació
dels préstecs participatius quan 
conseqüència de la situació derivada del 
COVID-19 s’acrediti que s’han originat
períodes d’inactivitat, reducció del 
volum de les vendes o interrupcions en 
la recepció de subministres o serveis
que els dificulti o impossibiliti atendre’n
el pagament.

Enllaç informatiu.

Memòria justificativa
Explicació de les raons que impossibiliten atendre el pagament
Mesures que prendrà l’empresa per resoldre aquesta situació de 
crisi
Inclourà les dades financeres d’abans del 14/3/2020 i la 
explicació qualitativa i quantitativa dels efectes i de les mesures a 
prendre

La renegociació tindrà per objectiu adaptar el repagament del préstec 
a la generació de caixa futura de l’empresa fins un màxim de 10 anys 
(termini màXim d’ENISA per retornar els fons al MINCOTUR).

El tipus d’interès del primer tram (ara Euribor + 3,75) es manté i el de 
demora no el podrà superar en més del 2%.

https://cdn.enisa.es/News/67EF8A2D2BB433916933F1C9E8BBF465/ATTACHMENT/7B8389D58A5F457287A968CF7502A055/5fe855e0fb91b3c58f23ec1f2e3089ab07b02756.pdf


CDTI

Exempció de garanties per a pimes i midcaps
beneficiàries de les línies següents:
Proyectos de I+D en todas sus tipologías:

Proyectos de I+D individuales

Proyectos de I+D en Cooperación
Proyectos CIEN
Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional (PCTI)
Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Europea
Proyectos de I+D de Capacitación Tecnológica Internacional

Proyectos de I+D para el Desarrollo de Tecnologías Duales 

Proyectos de I+D Transferencia Cervera

Proyectos FEMP en todas su tipologías:
Proyectos FEMP de Innovación

Proyectos FEMP de Inversión

Línea Directa de Innovación (LIC)

Línea Directa de Expansión (LICA)

Enllaç informatiu.

Avaluació econòmico-financera.

Aplicació sobre el total de l’ajut excepte en els projectes I+D 
Transferencia Cervera i PCTI que s’aplica sobre el tram reemborsable.

Aplicats a nivel de grup.

Límit general COVID-reactivación:
Petita empresa fins 500.000 €.
Mitjana empresa fins 1.000.000 €.
Empresa de mitjana capitalització fins 3.000.000 €.

Per a projectes aprovats a partir del 14/3 i estarà en vigor fins el 
31/12.

http://cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/COVID-19/41843_273273202093348.pdf


Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat


