
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Subvenció a empreses per a la contractació de persones de l’SLOP
Termini presentació: 6 de novembre de 2020
Import �ns a 2.500 € per persona contractada �ns als 10.000 € per empresa.
https://www.parets.cat/temes/ocupacio/serveis-a-les-empreses

GENERALITAT DE CATALUNYA

Subvencions per al programa Consolida't, de suport a la consolidació, enfortiment i reinvenció del 
treball autònom a Catalunya
Termini de presentació: 30 de juliol de 2020
Assessorament individualitzat tan presencial com en línia Píndoles formatives en aspectes claus de gestió 
empresarial, presencial o en línia.
https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-al-desen
volupament-del-programa-Consolidat-de-suport-a-la-consolidacio-enfortiment-i-reinvencio-del-treball-autono
m-a-Catalunya

Servei Horitzó innovació
Termini de presentació: desembre 2020
S’adreça a empreses que volen innovar però encara no estan preparades per fer-ho
El servei va dirigit a empreses amb més de 4 anys de constitució, mínim de 5 treballadors i una facturació superior 
als 400.000 €.
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/horitzo-innovacio/

Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials 
TES/826/2020 
Termini de presentació: 2020
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_�txa/?action=�txa&documentId=872242

AJUTS, FINANÇAMENTS 
I ASSESSORAMENTS PER A EMPRESES
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AJUTS, FINANÇAMENTS 
I ASSESSORAMENTS PER A EMPRESES

GOVERN D’ESPANYA

REINDUS
Termini de presentació: 29 de juliol de 2020
Finançament de projectes que realitzen activitats dels CNAEs 10 a 32 i 38.3. Modi�cació línies de producció. Implementació 
productiva de tecnologies de la "indústria connectada 4.0"
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI/Paginas/Index.aspx

COVID
Termini de presentació: 30 de juliol de 2020
Finançament per la creació d'empreses noves, reestructuració línies productives Covid-19.
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI/Paginas/Index.aspx

IC4
Termini de presentació: 30 de juliol de 2020
Finançament de projectes que realitzen activitats dels CNAEs 10 a 32 i  més de 3 anys de constitució.
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada

IDi
Termini de presentació: 29 de juliol de 2020
Finançament de projectes que realitzen activitats dels CNAEs 10 a 32.3X i  més de 3 anys de constitució.
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI

PROFARMA (2017-2020): Foment de la competitivitat a la Indústria Farmacèutica:
Termini de presentació: 29 de juliol de 2020
Sector farmacèutic, ubicades a Espanya, que fabriquen o comercialitzen medicaments d'ús humà i que realitzin activitats 
de I+D+i farmacèutica.
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Profarma/Paginas/index.aspx

Innovació Iniciativa Indústria Connectada 4.0: (Assessorament)
1. Hada - https://hada.industriaconectada40.gob.es/hada/register
2. Activa Indústria - www.eoi.es/es/empresas/industria-40
3. Finançament (IC4) - www.eoi.es/es/empresas/industria-40

Finançaments complementaris a MINCOTUR: (Finançament, assessorament i avals)
1. Enisa - https://www.enisa.es/es/ayuda#ayuda
2. Co�des https://www.co�des.es/bienvenido-co�des
3. Cersa - www.conavalsi.com ; www.cersa-sme.es
4. Cesce - www.cesce@cesce.es

Programes de �nançament: Mesures per la COVID-19: 
1. Ajornament de deute SGIPIME 
2. Re�nançament deute SGIPIME
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