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32. Cupons al finançament 

 

Objecte 

El Cupons al finançament es poden bescanviar per l’assessorament i/o 
l’acompanyament en algun dels següents serveis: 

 Refinançament del passiu, cerca de finançament o la realització d’un pla de 
contingència. 

Aquest servei inclou l’anàlisi de la situació econòmica-financera actual i futura 
de l’empresa; la descripció de l’estratègia que s’ha de seguir; una enumeració de 
les decisions rellevants a prendre; suport en la documentació i acompanyament 
en la negociació amb els creditors o possibles finançadors. 

 

Beneficiaris 

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya. 

 

Import de la subvenció 

La quantia de la subvenció pels Cupons al finançament serà d'un màxim de 2.500 

euros, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada. 

Termini 

La convocatòria 2020 està oberta fins a les 14:00 hores del dia 17 de novembre de 

2020, o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts. 

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i que 

solen exhaurir-se en poc temps. 
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Requisits 

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors 
acreditats per ACCIÓ*: 

 Assessors experts en finances i control de gestió.  

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ. 

 * El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la 
sol·licitud del cupó corresponent. 

 Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar 
dels Cupons al finançament 

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la 
convocatòria i fins el 28 de febrer de 2021. 

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que 
un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat (dins els 
Cupons a la innovació i a l'estratègia). 

 

Més informació i sol·licituds 

Les sol·licituds les hauran de presentar de  manera electrònica  segons el model 

normalitzat que estarà a disposició al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) 

quan s’obri la convocatòria . 

Sol·licitud 

Bases de la convocatòria  

Formulari de consultes d’ACCIÓ 

 

 

 

 

 

http://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/processos-acreditacio/Acreditacio-assessors/docs/llistat-assessors-acreditats.xlsx
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/
http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cupons-a-la-Competitivitat-Empresarial

