SERVEIS DE L’IMET A LES EMPRESES
A la següent graella podeu trobar vídeos amb els continguts dels serveis i links d’interès COVID-19
VIDEOS:

Serveis a empreses
Recull tots els serveis de l’IMET a les empreses

Programa TIMOL

Projecte 30 plus

Borsa de Treball

Entrevistes ràpides de treball

INFORMACIÓ LABORAL – GUIES I INFOGRAFIES PER FER FRONT AL COVID 19
Guia de mesures per a PIMES

Guia de mesures per a
treballadors/es autònoms

Link Bonificacions a la contractació

Guia Bàsica tramitació
prestacions per desocupació
ERTO-COVID-19

Resultats edició 2019-20
30 plus

Alta com a demandant d’ocupació

AJUTS COVID-19 A EMPRESES I SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ
NOU ! Ajuts per a empreses i
NOU ! Ajut extraordinari per a
NOU !Subvencions en l’àmbit NOU !Subvencions per a cellers
autònoms del sector turístic
professionals de la cultura
parcs infantils i oci nocturn
amb denominació d’origen
afectades econòmicament
(Fins 04/12/2020 a les 9h)
(Fins 30/12/2020)
(Fins 17/12/2020 a les 12h)
(Fins 30/12/2020 a les 14h)
MESURES ECONÒMIQUES I SOCIALS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS COVID-19
 NOU ! Inscripció prèvia ajuts extraordinaris persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19 (Fins 07/12/2020 a
les 15h)
 Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectables i activitats culturals amb motiu de la COVID-19 (Fins
10/12/2020)
 Subsidi extraordinari per artistes de l’espectable (fins a la finalització exercici 2020)
 Flexibilització accés hostalers prestació extraordinària per suspensió activitat
 Els negocis tancats per la COVID-19 podran pagar la meitat del lloguer mentre durin les mesures sanitàries.
 Nova modalitat d’ERTO per força major. Per a empreses afectades per les mesures de la Resolució SLT/2546/2020 de 15
d’octubre.
 Ajuts econòmics del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)
 Eines i assessorament gratuït per posar la teva botiga online amb el programa “Dona la volta al teu negoci”
 Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO)
(Pròrroga fins el 31 de gener de 2021)
Links d’interès: :
 Mesures de prevenció a les empreses COVID-19

