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Recull de resolucions, convocatòries i altres informacions relacionades amb 
ajuts i subvencions per a empreses, professionals i entitats públiques i privades. 

  
  

 

 

Agricultura 

Ajuts per a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya 

Es convoquen els ajuts de mínims corresponents a l’any 2020 - 2021 per a la promoció 
i foment de la venda de productes agroalimentaris de proximitat a Catalunya. Es regula 
l'acreditació voluntària dels productors o agrupacions de productors agraris que venen 
la producció pròpia o els productes d'elaboració pròpia directament als consumidors 
(venda directa) o a establiments minoristes i de restauració (circuit curt). 

Publicació al DOGC: Resolució ARP/2610/2020, de 21 d'octubre 
 
 
 
 
Comerç 

 
Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i 
bellesa. 

 
S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les 

activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per 

la COVID-19. La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost 

subvencionable del projecte i si el cost final efectiu de l'activitat resultés inferior al cost 

inicialment pressupostat en un 20%, es  reduiria, en la mateixa proporció, la quantia de 

l'ajut. 

 

El tràmit encara no està obert. S’espera que s’obri el 28 d’octubre. 

 
Publicació al DOGC: Resolució   
 
Per més informació podeu accedir al següent enllaç. 
 
Vídeo de la presentació de les subvencions. 

Butlletí 
d'ajuts i 
subvencions 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818828.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818034.pdf
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20201022_faqs_subvencions_restauracio_bellesa
https://www.youtube.com/watch?v=_JtkIfevcTw&feature=youtu.be
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Mesures de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci 
arrendats. 

 
El Decret llei reparteix els costos entre arrendadors i arrendataris i, d’aquesta manera, 
els negocis tancats per la Covid-19 podran pagar la meitat del lloguer mentre durin les 
mesures sanitàries.  
 
Publicació al DOGC: Decret Llei 34/2020, de 20 d'octubre 
 
Per més informació consulteu el següent enllaç. 
 
 
 
 
Cultura 

 
Subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o 
espectacles en festivals de música. 
 
S'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per 
compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de 
música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
 
Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries, societats 
civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin el seu lloc 
d'actuació principal a Catalunya, que realitzin activitats culturals remunerades i que 
havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per 
realitzar concerts o espectacles de caràcter professional en festivals de música. 
 
L'import màxim de la subvenció s'estableix en base al 40% del cost del caixet de cada 
concert o espectacle cancel·lat que estava previst dins del marc d'un festival de 
música. 
 
Publicació al DOGC: Resolució CLT/2563/2020, de 18 d'octubre 
  
Accés al tràmit. 
 
 
 
 
Energies 
 
S'obre una línia d'ajuts de 10 milions d'euros per al foment de les energies 
renovables per a usos tèrmics i elèctrics 

 
Es tracta de dues convocatòries que gestiona 100% l’IDAE i estan cofinançades amb 
Fons de l’UE: 
 
Programa d'ajuts per actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del 
sector industrial. 
 
Termini: Es poden demanar fins a finals de l’any 2020. 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817974.pdf
https://www.acm.cat/juridic/notes-juridiques/nota-informativa-sobre-mesures-suport-activitat-economica-desenvolupada-locals-arrendats
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817982.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-anullacio-despectacles-i-activitats-culturals-durant-el-periode-destat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/


 
 
Butlletí d’Ajuts i Subvencions 

 

 
Ajuts a la generació d'energia renovable tèrmica i elèctrica. 
  
Termini: Finalitza el 30 de novembre. 
 
 
 
 
Ocupació 
 
Programes de Formació Professional per a l'Ocupació adreçades a persones 
treballadores desocupades. 
 
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 
de Programes de Formació Professional per a l'Ocupació adreçades a millorar la 
qualificació i l'ocupabilitat de les persones treballadores, que promou el Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya. 
 
Publicació al DOGC: Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre, de modificació de l'Ordre 
TSF/170/2018, de 8 d'octubre. 
 
 
 
 
Salut 

 
Adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la COVID-19. 

 
S’ha publicat al DOGC el Decret Llei 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del 
Decret Llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret Llei 29/2020, de 28 de juliol, en 
matèria d’adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la COVID-19. 
 
El present Decret llei s’estructura en 6 articles agilitzant i reforçant els pagaments a 
centres residencials i d’atenció diürna del sistema de serveis socials i que aquests 
equipaments puguin fer front en les millors condicions a la pandèmia generada per la 
COVID-19. 
 
El Decret llei amplia l’aplicació de les mesures a nous serveis i es preveu que quedin 
cobertes totes les places finançades amb recursos públics així com el pagament a les 
entitats. 
 
Publicació al DOGC: Decret Llei 35/2020, de 20 d'octubre 
 
 
 
 
Turisme 
 
 
INTO 2020 Formació online des del 28 d’octubre fins al 25 de novembre 

 
Models de negoci disruptius a la industria turística 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/idae-ayudas-a-la-generacion-de-energia-renovable-termica-y-electrica/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817928.pdf
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Vídeo de presentació. 
 
Programa. 
 
 
 
 
FITUR ajornada al 19 – 23 de maig de 2021 
 
Per més informació consulteu el següent enllaç. 
 
 
 
Informació editada amb el suport de: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jR0LdXje8Cw&feature=youtu.be
https://www.visitinnovation.com/2020/index.php#programa
https://www.ifema.es/fitur/noticias/nuevas-fechas-19-23-mayo-2021
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