
Incentius, ajuts i subvencions (EMPRESES) – Ministeri d’Industria, comerç i turisme

Programes i objectius Tipus d’incentiu Beneficiaris Intensitat i Termini Entitat

Ministeri d’Industria, 

Comerç i Turisme

Programa d’ajut a la 

inversió industrial 

productiva (REINDUS)

Tipus d’Incentiu: Préstec

Ajut destinat a tots els
sectors manufacturers:

• Tots els projectes que 
realitzin activitats dins de 
les CNAE 10-32 i 38.3.

• Projectes d'inversió
industrial productiva en 
2020:

•Millores i / o 
modificacions de línies de 
producció

•Implementació 
productiva de tecnologies 
de la "Indústria 
Connectada 4.0."

Totes les empreses dins de 
l’estat espanyol, de 
qualsevol tamany. 

Procés per concurrència 
competitiva

• Préstec de el 75% de 
l'pressupost finançable

•Tipus d'interès variables: Per 
pimes 0,37% TIN i per a grans 
empreses 0,98% TIN

• Termini d'amortització: 6 
anys

• Termini de carència: 3 anys

• Pressupost mínim 
finançable: 100.000 €

• Préstec màxim: 800.000 € 
per beneficiari i limitat pel risc 
viu de l'empresa a 5 x F.P

Termini: Fins a principis
d’agost

Ministeri d’Industria, 
Comerç i Turisme

Link més informació: 

http://www.mincotur.go
b.es/PortalAyudas/Pagina

s/index.aspx

Tipus de Beneficiari Interès Any 1 Interès any 2 i 3 Interès any 4, 5 i 6

PIMEs 0,10% 0,19% 0,69%

Grans Empreses 0,19% 0,69% 1,69%

http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx


Incentius, ajuts i subvencions (EMPRESES) – Ministeri d’Industria, comerç i turisme

Programes i objectius Tipus d’incentiu Beneficiaris Intensitat i Termini Entitat

Ministeri d’Industria, 

Comerç i Turisme

Programa d’ajut a projectes 

de fabricació de dispositius 

mèdics, equips de 

protecció de personal i 

equips d’emergència 

(COVID19)

Tipus d’Incentiu:

Subvenció

• Producció de: 
mascaretes, kits PCR, 
hisops, ulleres de 
protecció,; guants, bates, 
solucions 
hidroalcohòliques, etc. 

• Projectes que: 1) 
estableixin noves 
instal·lacions per a 
producció productes 
COVID19 

2)expandeixin la producció 
de les seves estructures 
existents que produeixen 
aquests productes 
3)converteixin línies de 
producció existents a 
aquest efecte.

• Procés de concurrència 
competitiva

• Empreses de tot el territori 
espanyol, de qualsevol 
tamany que compleixin amb 
els requisits (o Línies de 
producció) de l’apartat 
anterior

Fins al 80% del pressupost 
finançable.

Subvenció màxima: 500.000 € 
per beneficiari i limitat per

intensitats màximes d'ajuda 
segons el Marc Temporal d'

Ajudes d'Estat.

Termini: Fins al 30 de Juliol

Ministeri d’Industria, 

Comerç i Turisme

Link més informació: 

http://www.mincotur.go

b.es/PortalAyudas/Pagi

nas/index.aspx

Ministeri d’Industria, 

Comerç i Turisme

Programa de finançament a 

la industria connectada 4.0

Tipus d’Incentiu: Préstec

• Investigació industrial, 
Desenvolupament 
experimental i Innovació 
en organització i 
processos:

1) Solucions de negoci i 
plataformes 
col·laboratives

2) Tractament massiu de 
dades

3) Fabricació additiva

4) Robòtica avançada

5) Sensors, sistemes 
encastats, realitat 
augmentada i virtual

• Procés de concurrència 
competitiva

• Empreses de el sector 
manufacturer

• Empreses l'objecte social 
està dins de Sectorial les 
CNAE 10-32 amb un mínim 
de 3 anys.

• Totes les mides d'empresa

• Amb activitat industrial 
productiva de més de 3 anys

• Préstec de fins al 80% del 
pressupost finançable

• Tipus d'interès: 0% (referenciat 
a EURIBOR)

• Termini d'amortització: 10 anys

• Termini de carència: 3 anys

Garanties: 20% del crèdit
pressupost

• Pressupost mínim finançable: 
100.000 €

• Préstec màxim: limitat a 5 x F.P. 
i 3 x F.P. i a les limitacions per 
intensitat màxima d'ajuda

Termini: Fins 30 juliol

Ministeri d’Industria, 

Comerç i Turisme

Link més informació: 

http://www.mincotur.go

b.es/PortalAyudas/Pagi

nas/index.aspx

http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx


Incentius, ajuts i subvencions (EMPRESES) – Ministeri d’Industria, comerç i turisme

Programes i objectius Tipus d’incentiu Beneficiaris Intensitat i Termini Entitat

Ministeri d’Industria, 

Comerç i Turisme

Programa d’ajut a projectes 

industrials I+D+I

Tipus d’Incentiu: Préstec

• Investigació industrial, 
Desenvolupament 
experimental i Innovació 
en organització i 
processos:

• Economia circular i eco-
innovació, millora de les 
cadenes de valor

• Descarbonització, 
eficiència energètica i 
noves fonts d'energia 
sostenible

• Materials i productes 
avançats (investigació)

• Innovació en processos 
de qualitat i seguretat

• Innovacions procés 
productiu derivats de 
desenvolupaments en mat. 
i productes avançats

• Procés de concurrència 
competitiva

• Empreses de el sector 
manufacturer

• Empreses que realitzin 
projectes dins de les CNAE 10 
Sectorial a 32 y38.3x amb un 
mínim de 3 anys.

• Totes les mides d'empresa

• Amb activitat industrial 
productiva de més de 3 anys

• Préstec de fins al 80% del 
pressupost finançable

• Tipus d'interès: 0% 
(referenciat a EURIBOR)

• Termini d'amortització: 10 
anys

• Termini de carència: 3 anys

garanties

•Garanties:  20% del préstec 
proposat

• Pressupost mínim finançable: 
100.000 €

• Préstec màxim: limitat a 5 x 
F.P. i 3 x F.P. i a les limitacions 
per intensitat màxima d'ajuda

Termini: Fins 29 de Juliol

Ministeri d’Industria, 

Comerç i Turisme

Link més informació: 

http://www.mincotur.gob

.es/PortalAyudas/Pagin

as/index.aspx

http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx


Publicació BOE (juliol 2020)

 Text de la convocatoria: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index - 

http://www.mincotur.gob.es/PORTALAYUDAS/AYUDAS-

IDI/NORMATIVA/Paginas/convocatorias-2019.aspx 

Termini de consultes. Fins final de sol·licitud

Els interessats podran exposar i consultar sobre la seva possible sol·licitud: 

financia_industria@mincotur.es

• Oferim eines d'autoavaluació consistents en un simulador econòmic-financer, un 

simulador per el càlcul de la garantia.

• Així com la possibilitat de sol·licitar assessorament amb tècnics de l'MINCOTUR i els seus 

col·laboradors autonòmics https://plataformapyme.es/es-

es/Financiacion/Paginas/ApoyoFinanInd.aspx

Termini de sol·licitud - des de publicació al BOE
1)REINDUS: Fins principis agost. 2)COVID: Fins 30 Juliol. 3)IC4: Fins 30 Juliol. 4)IDI Fins29 

Juliol

Resolució provisional - Setembre 2020

Es comunica l'import del finançament obtingut i la garantia a constituir. El termini per 

presentar la garantia serà de 15 dies des que es requereixi (temps real 1,5-2 mesos a partir 

de la resolució provisional)

Pagament Desembre del 2020

Termini d'execució d'inversions
1)REINDUS i COVID: 1/2/2020 fins 31/12/2020. 2)IC4:18 mesos després de la resolució de 

concessió 3)IDI: 24 mesos després de la resolució de concessió

CALENDARITZACIÓ - Subvencions Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme


