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A C C I Ó C L I M À T I C A , A L I M E N TA C I Ó I A G E N D A R U R A L
Ajuts en termini del Departament d’Acció Climàtica, alimentació i agenda rural:
• Ajuts per al foment de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives
agràries
• Ajuts a la recuperació de potencial forestal en finques de titularitat privada 2022
• Ajuts per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal en finques de
titularitat privada 2022
• Ajuts per a reforestacions i producció de tòfona en finques de titularitat privada per a

l’any 2022
• Ajuts a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions
d’hivernacles, umbracles i túnels
• Ajut a la destil·lació de subproductes de la vinificació
• Ajuts a les assegurances agràries combinades recollides en el Pla 2021
• Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries,
agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura
• Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la
implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. El termini: fins al
31 de desembre de 2023 o fins la finalització del pressupost.
Enllaç: Web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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I N S T I T U T C A TA L À D E F I N A N C E S
 AVALS
L'ICF treballa conjuntament amb Avalis de Catalunya per facilitar l’obtenció de crèdit a les
empreses catalanes
 PRÉSTECS
L’ICF facilita finançament a start-ups, persones treballadores per compte propi,
microempreses, pimes i grans empreses. Préstecs per finançar projectes d’inversió i/o
circulant orientats a la recuperació i l’impuls de l’activitat de pimes i grans empreses. Font:
ICF
 Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social
Ajuts en forma de garantia a les empreses de l'economia social per a inversions en
immobilitzat material o immaterial, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb
el sector públic per al 2020-2022. Font Gencat
Termini per a la presentació de la sol·licitud: del 9 de juny de 2020 fins al 31 de desembre de
2022.
 Capital Risc: gestionen Fons directament i inverteix en fons de capital risc que busquen
fomentar la creació, la innovació i el creixement de les empreses

ICO RED.ES ACCELERA
• Red.es Accelera
Beneficiaris d’ajudes de les convocatòries publicades per Red.es: empreses, fundacions,
associacions, col·legis professionals, entitats locals, universitats, organismes públics
d’investigació, centres públics d’I+D, centres tecnològics i de recolzament a la innovació
tecnològica, etc

Sol·licitud: Directament a través de les entitats de crèdit.
Conceptes finançables: Projectes per als quals s'aprovi la concessió d'ajudes per Red.es,
d'acord amb el que s'estableix en la corresponent convocatòria d'ajudes.
Data de finalització: 31/03/2024. Més informació: enllaç
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I N S T I T U T C A TA L À D E L E S E M P R E S E S C U L T U R A L S
 Convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de
concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions. El
període per presentar sol·licituds és de l'1 de març al 7 d'abril del 2022. Enllaç DOGC
 Convocatòria per a la concessió d'ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de
concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions. El
període per presentar sol·licituds és de l'1 de març al 7 d'abril de 2022. Enllaç DOGC
 Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per
a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. El període per presentar
sol·licituds és del 25 de febrer al 31 de març del 2022. Enllaç DOGC
 Convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no
competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions. El període per
presentar sol·licituds és del 25 de febrer al 6 d'octubre de 2022. Enllaç DOGC

 Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a
projectes d'internacionalització d'empreses i entitats del sector de la música. El període per
presentar sol·licituds és del 15 al 31 de març del 2022. Enllaç
 Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes de distribució
internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques. El
període per presentar sol·licituds és del 15 al 31 de març del 2022. Enllaç
 Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició discogràfica
i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural o patrimonial. El període
per presentar sol·licituds és del 15 al 29 de març del 2022. Enllaç
 Concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència
competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions. El període per
presentar sol·licituds és del 15 de març al 14 d'abril de 2022. Enllaç
 Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per
a la promoció de la música. El període per presentar sol·licituds és del 15 al 29 de març del
2022. Enllaç
 Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per
a les activitats de les orquestres i formacions musicals prioritàries. El període per presentar
les sol·licituds és del 18 al 31 de març del 2022. Enllaç
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Oficina de Supor t a la Iniciativa Cultural
 Convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no
competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg
d'espectacles Programa.cat per a l'any 2022

El període per presentar les sol·licituds és del 16 de febrer al 28 d'octubre de 2022. DOGC
 Convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de
concurrència no competitiva, per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i
il·lustradors literaris per a l'any 2022
El període per presentar les sol·licituds és del 18 de febrer al 28 d'octubre del 2022. Enllaç DOGC
 Convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a activitats de teatre de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2022
El període per presentar les sol·licituds és del 15 al 30 de març de 2022. Enllaç
 Convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2022
El període per presentar les sol·licituds és del 15 al 30 de març de 2022. Enllaç
 Convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2022
El període per presentar les sol·licituds és del 15 al 30 de març de 2022. Enllaç
 Convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en
règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en
occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any
2022
El període per presentar les sol·licituds és del 15 al 30 de març de 2022. Enllaç
 Concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de
diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya
per a l'any 2022

El període per presentar les sol·licituds és del 15 al 30 de març de 2022. Enllaç
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Oficina de Supor t a la Iniciativa Cultural
 Convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per a la promoció d'activitats literàries per a l'any 2022
El període per presentar les sol·licituds és del 16 al 31 de març del 2022. DOGC
 Concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la
traducció al català o a l'occità d'obres literàries per a l'any 2022
El període per presentar les sol·licituds és del 16 de març al 28 d'octubre del 2022. Enllaç DOGC
 Convocatòria en l'àmbit de les lletres, per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per a l'edició d'obres literàries singulars i sobre moviments i autors
literaris per a l'any 2022
El període per presentar les sol·licituds és del 16 al 31 de març del 2022. Enllaç DOGC
 Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes d'entitats que
articulin els sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes per a l'any 2022
El període per presentar les sol·licituds és del 16 al 31 de març al del 2022. Enllaç DOGC

 Convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes
específics dels museus per a l'any 2022
El període per presentar les sol·licituds és del 17 de març al 4 d'abril del 2022. Enllaç
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S E R V E I P Ú B L I C D ’ O C U PA C I Ó D E C AT A L U N YA
FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ PER A JOVES
Objectiu:
• Fomentar la contractació en pràctiques, durant un any, de joves en situació d'atur per a
empreses i cooperatives de treball associat
• Fomentar la contractació de persones joves, durant un any, en situació d’atur per a
empreses i cooperatives de treball associat.
Pressupost: 125 M d’€: (62.500.000 per contractes en pràctiques i 62.500.000 per a
temporals o indefinits)
Persones destinatàries: Persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, que estiguin
inscrites al SOC com a DONO, el dia anterior a la data de contractació i que tinguin capacitat
per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
En cas de la convocatòria específica per contractes en pràctiques cal que acreditin la
possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols
oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els
habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat
del contracte de treball en pràctiques.
Entitats o persones beneficiàries: Les persones físiques o jurídiques privades, les
cooperatives de treball associat i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com
empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a
Catalunya i les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.
Sol·licituds: Des de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC (30 de desembre de
2021) i fins al 30 d’abril de 2022.
Límit de 5 contractes per empresa o del 50% de la plantilla.
Inici i termini de les accions: Contractes d’un any, subscrits des d'un mes abans de la entrada
en vigor de la resolució de convocatòria i fins 01 d’abril de 2022.
Normativa: Ordre de Bases. Resolució contractes de pràctiques . Resolució contractació de
joves
Contacte: contractació_joves.soc@gencat.cat
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S E R V E I P Ú B L I C D ’ O C U PA C I Ó D E C AT A L U N YA
SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES
DE 30 I MÉS ANYS
Objectiu: Fomentar la contractació laboral de persones de 30 i més anys.
Pressupost: 39,000.000 €. La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 €.
Actuacions subvencionables:
• Contractes amb una durada mínima de 12 mesos a temps complet
• El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de
la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es
subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.
• Màxim 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària
Persones destinatàries:
• Persones en situació de desocupació de 45 anys o més
• Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga
durada. S'entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d'ocupació, en
situació de desocupació o no donada d'alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos,
continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la
sol·licitud.
Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites a l'oficina de Treball corresponent del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació.
*Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos
anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

Entitats o persones beneficiàries:
• Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions
• Les cooperatives de treball associat
• Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per
subscriure, com empresàries, un contracte de treball
Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2022 a les 9:00
hores i finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores.
Inici i termini de les accions: El termini d'execució de les actuacions subvencionables s'inicia el
30 de desembre de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2022.
Normativa: Ordre de Bases. Reso lució
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S E R V E I P Ú B L I C D ’ O C U PA C I Ó D E C AT A L U N YA
Programa Forma i Insereix (SOC - FI)
El Programa Forma i Insereix promou la realització d'accions formatives destinades
preferentment a persones en situació d'atur, per cobrir les necessitats de contractació de les
empreses.
Així, el SOC subvenciona la formació i, per la seva banda, el compromís de contractació és del
40% en empreses, gremis i associacions empresarials, i del 60% en centres de formació.
Pressupost: 2,000.000,00 euros
Persones destinatàries: Les accions de formació s'adrecen, prioritàriament, a persones
treballadores en situació d'atur, que siguin demandants d'ocupació no ocupats (DONO), en
una proporció mínima del 70%; i a persones treballadores que s'hagin incorporat en els
darrers tres mesos a l'empresa i que requereixin formació específica per adaptar-se al seu
lloc de treball.
El percentatge de treballadors ocupats que hi poden participar és del 30%.
També poden participar a la convocatòria de Forma i Insereix les persones afectades per un
ERTO i, als efectes del càlcul dels percentatges esmentats, no computen com a ocupades, tal
com s'estableix a l'Ordre TES/1109/2020.
Els alumnes participants, siguin desocupats o ocupats, han d'estar inscrits a les oficines del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Entitats beneficiàries: Empreses, associacions empresarials, gremis i centres de formació del
registre del SOC.
Termini de presentació : Des del 3 de març de 2022 fins el 31 d’octubre de 2022.
Termini d'execució de les accions: Hauran de finalitzar, com a màxim, el 31 d'octubre de
2023.
Enllaç: web del SOC
Contacte: qualificacio.soc@gencat.cat
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Next Generation EU - Programa MOVES III Mobilitat
eficient & sostenible
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)
Objectiu
Incentivar la mobilitat elèctrica i particularment la compra de vehicles elèctrics i el
desplegament d'infraestructura de recàrrega per a aquests vehicles.
Actuacions elegibles
•Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.
•Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
Destinataris últims de les ajudes
Persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, persones jurídiques constituïdes a
Espanya, el NIF de les quals comenci per a, B, C, D, E, F, G, J, R, W i Entitats de Conservació de
Polígons o Societats Agràries de Transformació el NIF de la qual comenci per V.
També seràs destinatàries últims de les ajudes les Entitats locals i sector públic institucional.

Així mateix, les administracions de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla
podran dur a terme inversions directes en una o diverses de les tipologies d'actuació
contemplades per l'annex I, en els termes i condicions establerts per aquest reial decret.
Pressupost de la convocatòria
Dotació pressupostària de 400.000.000 euros, que podran ser ampliats sempre que existeixi
una execució pressupostària adequada, disponibilitat pressupostària i prèviament a
l'expiració del termini de vigència.
Data de finalització: 31/12/2023
Més informació: enllaç
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Next Generation
Convocatòries en termini:
• Resum PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge. Termini:
31/12/26. Enllaç
• Ajuts a actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat en el
marc del PERTE VEC . Termini: 31/12/25. Enllaç
• Resum PERTE per a la salut d’avantguarda. Termini: 31/12/25. Enllaç
• Resum PERTE Agroalimentari. Termini: 31/12/25. Enllaç

• Ajuts per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies per carretera
(Bases reguladores). Termini: 31/12/24. Enllaç
• Resum PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat. Termini: 31/12/23.
Enllaç
• Programa PREE 5000 Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis a municipis
de menys de 5000 habitants. Termini: 31/12/23. Enllaç
• Ajuts a renovables en autoconsum, emmagatzematge, i tèrmiques sector residencial.
Termini: 31/12/23. Enllaç
• Pla Kit Digital, programa per a la transformació digital de pimes i autònoms. Termini:
31/12/23. Enllaç
• Subvencions per a programes de formació d'àmbit estatal, destinats a la requalificació de
persones treballadores que hagin estat o estiguin incloses en ERTE. 7/11/23. Enllaç
• Programa Investigo. Termini 01/08/23. Enllaç. DOGC
• Subvencions per a donar suport a la cobertura de vacants en sectors estratègics d'interès
nacional mitjançant el finançament d'accions formatives que incloguin compromisos de
contractació de persones desocupades per als anys 2022 i 2023, en el marc del PRTR.
Termini 28/07/23. Enllaç
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D e p a r t a m e n t d ’ E m p r e s a i Tr e b a l l
Subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en pime i gran empresa del sector
industrial
Subvencions per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia
1), i per a la implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2).
Beneficiaris: Empreses privades (professionals autònoms i persones jurídiques), que
compleixin els requisits.
Quantia
La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les tres
següents:
•El 30% de la inversió elegible del projecte.
•Les quanties que resultin d'aplicar els percentatges següents amb caràcter general

sobre el cost subvencionable:
• 30% del cost subvencionable per a gran empresa on es realitza el projecte.
• 40% del cost subvencionable per a mitjana empresa on es realitza el projecte.
• 50% del cost subvencionable per a petita empresa on es realitza el projecte.
•La quantia màxima d'ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de
8.000.000,00 d'euros.
Data de finalització: 30/06/2023. Més informació: enllaç
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ACCIÓ
Convocatòries d’Ajuts d’Acció en termini:
• Catalan Wines: Aconsegueix que el món tasti els teus vins i caves: enllaç . Termini:
01/01/2023.
• Internacionalitza la teva tecnologia. Més informació
• El finançament més adaptat a tu. Més informació
• Uneix-te al hub i fes-te visible al món!. Més informació
• La rampa d’enlairament per a la internacionalització de la teva empresa. Més informació
• Redueix la factura fiscal de l’empresa. Més informació
• Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional. Més informació

• Un món a la teva mida. Més informació
• Recomanador d'oportunitats de negoci internacionals . Més informació
• Amplia la teva presència a Catalunya. Més informació
• Apropa els teus aliats estratègics internacionals a Catalunya. Més informació
• Acreditació d'entitats i empreses TECNIO. El termini de presentació de sol·licituds per
aquesta convocatòria serà des del 2 de gener de 2020 al 30 de desembre de 2022,
ambdues dates incloses. Més informació.
• Acreditació d’assessors per a l'any 2019-2022 en el marc dels programes d’ACCIÓ
(modifica la Resolució EMC/1909/2019, de 8 de juliol). El termini de presentació de
sol·licituds romandrà obert fins al 31 de maig de 2022. Més informació
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ICEX
Ajuts per participar en fires. Fira Tube & Wire 2022 (Alemanya), participació agrupada:
Termini: 09/03/2022. Més informació
A 28 de setembre de 2021, SIDEREX amb el suport de ICEX España Exportació i Inversions
en el marc del Pla Sectorial 2022, convoca la Participació Agrupada en la Fira TUBE &
WIRE que se celebrarà en Düsseldorf (Alemanya) del 9 al 13 de maig de 2022.

Quantia: L'Ajuda màxima total establerta per ICEX per a aquesta activitat és de 57.850 €.
Atès que es tracta d'una activitat corresponent a l'any 2022, el suport de ICEX queda
condicionat a l'aprovació del Pla Sectorial 2022 amb SIDEREX.
Els conceptes susceptibles de suport per part de ICEX són: lloguer d'espai, decoració i
catàleg d'expositors.

A g è n c i a C a t a l a n a d e Tu r i s m e
Ajuts per participar en fires. Fira Tube & Wire 2022 (Alemanya), participació agrupada:

• Concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda
d'escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la
COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics
La finalitat és incentivar el consum d'escapades turístiques a Catalunya, ajudant els residents
de Catalunya a sufragar una part de les despeses dels viatges combinats contractats
mitjançant les agències de viatges amb establiments operatius a Catalunya, i, en definitiva,
contribuir a la reactivació econòmica del sector turístic, principalment en mesos de baixa
ocupació, i afavorir la desestacionalització de l'activitat turística.
El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 9.00 hores del 28 de febrer de
2022 i acaba a les 14.00 hores del dia 28 d'abril de 2022. Enllaç DOGC
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P R O G R A M A C A T A L U N YA E M P R È N
Aquest espai permet:
1.Emprendre un negoci o projecte
•Contactar amb persones per parlar del teu projecte o del teu negoci.
•Trobar col·lectius de suport amb inquietuds similars a les teves:
•Muntar un negoci propi
•Emprendre de forma col·laborat iva
•Tenir èxit amb una start-up
•Fer negoci amb una tecnologia
•Consultar el mapa de persones, entitats i més de 1800 serveis públics i privats per
emprendre. Localitzant a prop teu espais de coworking, tutors i mentors, acceleradores,
alternatives de finançament, facilitadors de tràmits i més.
2.Donar suport i servei a qui emprèn:
•Explicar i donar a conèixer els teus programes, serveis i activitats de suport a
l’emprenedor.
•Conèixer com complementar i encaixar la teva activitat amb la d'altres entitats, consultant
les iniciatives impulsores del Catalunya Emprèn i el mapa digital #ServeisPerEmprendre,
amb totes les entitats i les seves iniciatives per als emprenedors arreu de Catalunya.
3.Impulsar idees i tecnologies:
•Trobar mentors i mentores que treballin amb tu el model de negoci i el finançament per fer
créixer amb èxit la teva start-up.
•Conèixer empreses que necessiten la teva tecnologia per innovar i resoldre els seus reptes
productius i comercials.
•Consultar el mapa de persones, entitats i més de 1800 serveis públics i privats per
emprendre. Localitzant a prop teu espais de coworking, tutors i mentors, acceleradores,
alternatives de finançament, facilitadors de tràmits i més.
4.Aprotar coneixement i experiència:
•Participar com a mentor/a o tutor/a en el creixement i èxit de start-ups creatives i
innovadores.
•Contribuir com a assessor/a a la preparació d’autònoms, micropimes i entitats sense
afany de lucre.
•Contribuir com a mentor/a dels joves de l'iFest
Enllaç
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Depar tament de la Presidència
Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre i
organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament
d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català
de comunicació, corresponent a l'any 2022

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de
l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC (14 de març). Enllaç: DOGC
Convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions
periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l'any 2022
El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de
l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC (16/04/22). Enllaç

Depar tament de Vicepresidència, Polítiques Digitals
i Te r r i t o r i
Concessió de subvencions per a la transformació de flotes de transport de viatgers i
mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com
d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU
Les sol·licituds es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució
en el DOGC (14 de març), fins al 30 d'abril de 2024 a les 15.00 hores, excepte per a
l'activitat 4, d'implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, que és fins al
31 de desembre de 2023 a les 15.00 hores.

Enllaç DOGC

Depar tament d'Acció Exterior i Govern Ober t
Convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a la internacionalització d'entitats
catalanes en l'àmbit de l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2022
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà d'haver-se
publicat aquesta Resolució en el DOGC (16/04/22). Enllaç DOGC
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CERCADORS DE SUBVENCIONS
Podeu consultar les subvencions als següents enllaços:
Cercador Ajuts Departament de Treball:
Play. Ajuts a la contractació
Cercadors ajuts GENCAT:
Activem
Canal Empresa
Cercador d’Ajuts i Subvencions per empresa d’Acció
Accés fons europeus
Cercador d’ajuts europeus

Bonificacions a la Seguretat Social
Plataforma PYME
Per demarcacions:
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona
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Per a més informació podeu contactar
amb l’Àrea de Serveis a l’Empresa del
SOC:

serveisempresa.soc@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/E
mpreses/
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