
Mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms

Mesures, ajuts i subvencions que

obriran la convocatòria

properament

Termini de presentació de sol·licituds del 6 al 23 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

06/07/2021

Subvencions per fomentar les coproduccions internacionals minoritàries de llargmetratges

S'ha publicat una nova convocatòria. El termini de sol·licituds comença el 20 de setembre i

finalitza el 4 d'octubre de 2021.

10/06/2021

Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos per la manca de funcionament de

determinats canals de comercialització (any 2021)

Mesures actives i en termini

Aportacions reintegrables a projectes culturals

 

Canal Empresa

 Àrea

privada

 Contacte

 Idioma:

ca

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-fomentar-les-coproduccions-internacionals-minoritaries-de-llargmetratges?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=903448
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-a-projectes-culturals-00001?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/
https://carpeta.canalempresa.gencat.cat/canalempresa/AppJava/autenticat/el_meu_espai.xhtml?set-locale=ca_ES
https://canalempresa.gencat.cat/ca/contacte/


El període per presentar sol·licituds és del 16 de febrer al 7 d'octubre del 2021, tots dos

inclosos.

13/07/2021

Termini de presentació de sol·licituds del 13 al 22 de juliol de 2021.

13/07/2021

Ajuts per la utilització del most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat

Període per presentar sol·licituds: del 13 al 27 de juliol del 2021, tots dos inclosos

13/07/2021

Subvencions per compensar la devolució del preu de les entrades, a causa d'un confinament

comarcal, de concerts i festivals de música, festivals i mostres audiovisuals, i centres d'exhibició

d'art digital

Termini de presentació de sol·licituds del 13 al 26 de juliol de 2021, inclosos.

12/07/2021

Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral (Línia 1 per Entitats

promotores)

Termini de presentació de sol·licituds del 13 al 27 de juliol de 2021, ambdós inclosos. 

12/07/2021

Subvencions per a activitats de les empreses discogràfiques

El termini de sol·licituds s'inicia a les 9 hores del 12 de juliol i finalitza a les 15 hores de l'11

d'agost de 2021.

09/07/2021

Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19

per a empreses cooperatives (Línia 2)

Termini de presentació de sol·licituds del 7 al 27 de juliol de 2021.

06/07/2021

Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals en català o en aranès

Termini de presentació de sol·licituds del 6 al 27 de juliol de 2021, ambdós inclosos. 

06/07/2021

Subvencions a la producció de sèries audiovisuals de ficció

Termini de sol·licituds: des de les 9 h del 6 de juliol fins a les 15 h del 26 de juliol de 2021.

06/07/2021

Subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22369-ajut-most-concentrat?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Compensacio-perdues-devolucio-entrades?category=73667a8a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/30-plus?category=76d429a4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-activitats-de-les-empreses-discografiques?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22410-subvencio-mesures-suport-projectes-singulars-reactivacio-socioeconomica-covid19?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-estructurals-a-mitjans-informatius-digitals-de-titularitat-privada-en-catala-o-en-aranes?category=75702d16-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-a-la-produccio-de-series-audiovisuals-de-ficcio?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-al-desenvolupament-dactivitats-en-materia-de-promocio-sindical?category=771159ce-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Es poden presentar sol·licituds del 29 de juny al 28 de juliol de 2021.

05/07/2021

Ajuts destinats a fomentar les captures de senglar i la introducció de la seva carn al circuit de

comercialització

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 21 de juliol de 2021

02/07/2021

Subvencions per al desenvolupament local i promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran

El termini de presentació de les sol·licituds: des les 09:00 hores del dia 1 de juliol de 2021 i

fins a les 15:00 hores del dia 14 de juliol de 2021.

01/07/2021

Empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments

permanents, afectats econòmicament

Termini de presentació de sol·licituds: del dia 1 al dia 15 de juliol de 2021

01/07/2021

Ajut destinat a la promoció i el foment de la venda de proximitat

El termini s'inicia a les 9 h de l'1 de juliol i finalitza a les 15 h del 15 de juliol de 2021.

01/07/2021

Subvencions per realitzar accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius

en risc o situació d'exclusió social

Termini de sol·licitud: del 21 d'abril al 29 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

30/06/2021

Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges i sèries

Termini de sol·licitud: del 2 de març al 29 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

30/06/2021

Subvencions per a la subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya

Termini de sol·licitud: del 17 de març al 29 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

30/06/2021

Subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22525-ajuts-al-foment-de-captures-i-carn-de-senglar?category=7280fc48-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-al-desenvolupament-local-i-promocio-del-patrimoni-cultural-de-lAlt-Pirineu-i-Aran?category=740af80a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/Sector-fires-revetlles-i-festes-majors-00001
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajut-venda-proximitat?category=7280fc48-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/21276-empreses_insercio_linia_1_2_3_4?category=76d429a4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-al-doblatge-i-la-subtitulacio-en-catala-de-llargmetratges-per-a-lexplotacio-posterior-a-lestrena-en-sales-dexhibicio-cinematografica?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-la-subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-fomentar-el-contacte-entre-els-lectors-i-els-autors-traductors-i-illustradors-literaris-CLT086?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-a-iniciatives-de-reforc-de-la-competitivitat-per-a-projectes-de-clusters-2021?category=740e054e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


  

Totes les mesures i ajuts per tipus de mesura

El període per presentar sol·licituds és des de les 09:00 hores del dia 30 de juny de 2021 fins

a les 14:00 hores del dia 29 de juliol de 2021

30/06/2021

 Pàgina 1  

Avís legal: Basat en l’article 17.1 de la Llei 19/2014. La ©Generalitat de Catalunya permet la

reutilització dels continguts i de les dades amb les següents condicions: Per reutilitzar cal

citar la font i la data d'actualització. També és imprescindible no desnaturalitzar la

informació. S'aplica a tots els continguts que no disposin d'una llicència específica. (article 8

de la Llei 37/2007).

Ajustament temporal de l'activitat i l'ocupació

Ajuts, subsidis, subvencions i prestacions

Prestacions econòmiques per ajudar a superar la situació de crisi

Crèdits i préstecs

Mesures per facilitar la liquiditat . Línies de crèdits i avals en condicions avantatjoses

Ajornaments de Tributs i cotitzacions a la Seguretat Social

Flexibilitat i demores en el pagament d'impostos i cotitzacions a la Seguretat Social

Mesures en relació als subministraments bàsics, hipoteques i lloguers dels negocis

Mesures relacionades amb la gestió de residus

Altres mesures

Altres facilitats per a les empreses, bonificacions i ajornaments

Teletreball i eines digitals

Mesures tancades

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/index.html?page8f45527f-4f68-11eb-a709-005056924a59=2&googleoff=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/
https://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/avis_legal/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/Ajuste-temporal-de-la-actividad-y-la-ocupacion/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-gestio-residus/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/Altres-mesures/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/teletreball-i-eines-digitals/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-tancades/


https://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/

