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Subvencions Covid-19 Departament d'Empresa Data Import

Subvencions professionals i microempreses sector turístic 15/04/2020 3.500.000

Subvencions comerç i  serveis 29/04/2020 7.900.000

Subvencions artesania 29/04/2020 600.000

Subvencions moda 29/04/2020 500.000

Ampliació dotació subvencions professionals i microempreses sector turístic 10/06/2020 1.500.000

Subvencions micro i petites empreses  sector industrial i de serveis a la producció 11/06/2020 1.152.000

Subvencions autònoms i empreses sector turístic 25/06/2020 8.500.000

Ampliació subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers 27/06/2020 900.000

Cupons a la competitivitat empresarial 06/07/2020 2.485.000

Ampliació dotació subvencions micro i petites empreses  sector industrial i de serveis a la producció 09/07/2020 7.900.000
Subvenció directa a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena per reactivar el comerç 15/07/2020 1.500.000

Cupons a la Internacionalització 23/07/2020 400.000

Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte 23/07/2020 4.400.000

Reorientació activitats de la Fundació Eurecat per contribuir a donar solucions a la crisi sanitària 30/07/2020 20.000.000

Ajuts de mobilitat de persones investigadores per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica 31/07/2020 3.291.840

Ampliació dotació  subvencions micro i petites empreses  sector industrial i de serveis a la producció 25/08/2020 1.850.000

Total ajuts primera onada 66.378.840

Subvenció directa al Consell Comarcal del Segrià per reactivar comerç i serveis 5/10/2020 4.000.000

Ampliació subvencions comerç i serveis  14/10/2020 460.000

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers 15/10/2020 600.000

Ampliació dotació subvencions micro i petites empreses sector industrial i de serveis a la producció 21/10/2020 3.250.000

Ampliació subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers 21/10/2020 500.000

Subvencions autònoms i pimes de restauració, estètica i bellesa i establiments de centres comercials 26/10/2020 40.000.000

Línia ajuts a la reactivació del servei comerial (Barcelona) 27/10/2020 2.000.000

Subvencions per a activitats de restauració i  centres d’estètica i bellesa 27/10/2020 40.000.000

Ampliació subvencions per realitzar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional 28/10/2020 2.250.000

Subvencions per incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 28/10/2020 2.000.000

Subvencions per realitzar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional 28/10/2020 1.000.000

Subvenció directa a PIMEC per finançar el Programa de viabilitat empresarial 2/11/2020 1.107.000

Línia ajuts per a la reactivació industrial (Avançsa) 3/11/2020 9.000.000

Ampliació ajuts a inversions empresarials d'alt impacte 5/11/2020 900.000

Cupons a la competitivitat empresarial 11/11/2020 3.350.000

Cupons a la Internacionalització 11/11/2020 100.000

Subvencions cellers amb DO 19/11/2020 1.650.000

Línia ajuts sector automoció 23/11/2020 13.000.000

Subvencions autònoms i empreses sector turístic 25/11/2020 19.000.000

Subvencions autònoms i pimes d'oci nocturn i parcs infantils privats 26/11/2020 10.000.000

Agents de suport a la Internacionalització 30/11/2020 300.000

Subvenció directa al Consell Cambres per les necessitats generades a les empreses per la Covid 22/12/2020 2.500.000

Subvenció a Fira de Barcelona per per compensar els efectes de la Covid-19 22/12/2020 5.000.000

Ampliació pressupostària per restauració, centres d'estètica i bellesa, establiments de centres comercials, oci nocturn i parcs infantils privats 11/12/2020 25.000.000

Línia ajuts per fires, revetlles i festes majors 18/12/2020 1.800.000

Total ajuts segona onada 188.767.000
Total ajuts (de març a desembre) 255.145.840

Primera onada d'ajuts Covid

Segona onada d'ajuts Covid

Subvencions Covid-19 en l’àmbit d’Empresa 

Ajuts Covid                  1 
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Sector Dotació ajuts Beneficiaris Import Import segona línia

Restauració 1.500 euros 2.000 euros

Establiments centres 
comercials

3.000 euros
(inicialment previstos 1.500)

Oci nocturn

968

830 (-10 treballadors)

138 (+ 10 treballadors)

10.000 euros (-10 treballadors)
(inicialment previstos 6.000)

20.000 euros (+10 treballadors) 
(inicialment previstos 9.000)

Parcs infantils privats 242 9.000 euros
(inicialment eren 6.000)

Turisme 19 milions euros 6.844

1. Guies turístics: 2.000 euros

2. Allotjaments turístics, agències i 
establiments i activitats d'interès turístic
   - 5.000 euros (5 treballadors)
   -10.000 euros (fins a 49 treballadors)
   - 20.000 euros (+ 50 treballadors)

3. Empreses d’habitatges d’ús turístic
   - 5.000 euros (fins a 10 treballadors)
   - 10.000 euros (+ 10 treballadors)

Cellers DO
1,65 milions euros 126

Entre 900 i 1.200 euros per treballador 
amb un màxim de 6.000 euros per celler

Fires d'atraccions, 
revetlles i festes 
majors

1,8 milions euros 167 6.000 euros

15,6 milions euros

100 milions euros

Segona onada ajuts Covid

1.500 eurosEstètica i bellesa 1.500 euros 
29.212
(primera línia ajuts 40M )

Agilització del tràmit administratiu: de 6 mesos a 30 dies 

1 

El Departament d'Empresa i Coneixement ha començat a pagar els ajuts a 
restauració i centres d'estètica i bellesa només 30 dies després que el Govern 
l’aprovés. El 20 d’octubre el Govern va aprovar la línia de subvencions, el 28 d’octubre 
es va obrir la convocatòria i el 20 de novembre es van començar a pagar. 
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Actuacions transversals 
 

- Aprovat el Grup de treball per a l’agilització dels tràmits administratius que afecten les 
activitats econòmiques amb impacte amb el món local i els agents socials, constituït el 
27/11/2020 (Acord de Govern 17/11/2020). 
 

- Signat el conveni per posar en marxa de 42 Barcelona, el campus més innovador de 
formació digital, juntament amb la Fundació Telefónica i l’Ajuntament de Barcelona. 
(16/12/2020). 
 

- Aprovada la Llei de facilitació econòmica, una norma pionera a Europa que redueix 
càrregues burocràtiques, minimitza la intervenció administrativa, fixa la relació digital per 
defecte i estableix el principi Only once: empreses i autònoms només hauran d’aportar les 
seves dades una única vegada per a tots els tràmits (18/12/2020). 

  
- Aprovada una subvenció de 2,5 milions d’euros al Consell de Cambres de Catalunya 

per donar resposta a les necessitats de les empreses catalanes generades per l’impacte de 
la Covid-19 (Acord de Govern 22/12/2020). 

 
Comerç 
 

- Desencallats els 4 milions d’euros d’ajuts directes als comerços del Segrià afectats per 
compensar les pèrdues econòmiques per les restriccions de la Covid-19 (05/10/2020). 

 
- Aprovada una línia d’ajuts de 40 milions d’euros per a establiments de restauració i 

centres d’estètica i bellesa afectats per les restriccions de la Covid-19 (Acord de Govern 
20/10/2020). 
 

- Aprovat un decret llei per reduir l’import del lloguer de locals comercials tancats o amb 
ús limitat per la Covid-19 (Acord de Govern 20/10/2020). 
 

- Activada una línia de préstecs de 20 milions d’euros a través d’Avalis de Catalunya i 
l’ICF per impulsar la reactivació de restaurants i petits comerços afectats per la Covid-19 
(Acord de Govern 20/10/2020). 
 

- Aprovat destinar 2 milions d’euros per reactivar el servei comercial de la ciutat de 
Barcelona i de municipis turístics, afectats per la Covid-19 (Acord de Govern 27/10/2020). 
 

- Aprovada una segona línia d’ajuts de 50 milions d’euros per a establiments de 
restauració, centres d’estètica i bellesa, establiments de recintes o centres comercials, oci 
nocturn i parcs infantils privats afectats per les restriccions de la Covid-19 (06/11/2020). 

Resultats 
del Departament           2 
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- Destinats 1,65 milions d’euros a cellers amb denominació d’origen de Catalunya 

afectats econòmicament per la Covid-19 (19/11/2020). 
 

- Destinats 5,3 milions d’euros a la Fundació Cecot Innovació per desenvolupar el 
programa Reempresa de suport a la continuïtat empresarial entre 2020 i 2023 que té 
com a objectiu evitar el tancament de negocis per falta de relleu (24/11/2020). 

 
- Ampliat en 25 milions d’euros la línia d’ajuts a restauració, centres d’estètica i bellesa, 

establiments de recintes o centres comercials, locals d’oci nocturn i parcs infantils privats 
afectats pels tancaments de la Covid-19 (11/12/2020). 
 

- Oberta una línia d’ajuts d’1,8 milions d’euros per al sector de fires d'atraccions, revetlles 
i festes majors afectat per les restriccions de la Covid-19 (18/12/2020). 
 

- Aprovada la Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), que regula 
aquest model de col·laboració publicoprivat per promoure i dinamitzar àrees de concentració 
d’activitat econòmica (18/12/2020). 
 

- Aprovat destinar 5 milions d’euros a Fira de Barcelona per compensar els efectes de la 
Covid-19 (Acord de Govern 22/12/2020). 

 

Turisme  
 

- Ampliada la moratòria de l’impost d’estades turístiques, que el 2019 va suposar una 
recaptació de 72 milions d’euros, per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 en el 
sector turístic (30/10/2020). 
 

- Oberta una línia d’ajuts de 19 milions d’euros per a autònoms i empreses del sector 
turístic per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 (25/11/2020). 

 
- Reclamat al govern espanyol ajudes específiques per al sector turístic i l’establiment de 

corredors turístics segurs. 
 

Indústria 
 

- Autoritzat el traspàs de la gestió de Boí Taüll a Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, garantint així la seva obertura i el manteniment de l’activitat econòmica de la 
zona. Més de 140 llocs de treball directes i més de 300 d’indirectes s’han garantit amb 
aquesta mesura (Acord de Govern 13/10/2020). 
 

- Aprovats per unanimitat els comptes del 2019 del Circuit de Catalunya en el marc de la 
Junta General Extraordinària de Socis (16/10/2020)  

 
- Reactivats els treballs per licitar una nova gestió del Centre de Formació professional 

de l’Automòbil de Martorell que l’ha de configurar com a centre de referència en 
l’automoció (26/10/2020).  

2 
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- Aprovats 15,3 milions d’euros, en quatre anys, a IDIADA per construir les noves pistes 

de proves i instal·lacions de vehicles connectats i autònoms, que suposaran la creació de 
243 llocs de treball anuals entre directes, indirectes i induïts i que aportaran un PIB addicional 
de 12,3 milions d’euros, la meitat del qual impactarà directament al Baix Penedès (Acord de 
Govern 3/11/2020). 
 

- Destinats 15 milions d’euros a una nova línia d’AVANÇSA de finançament de projectes 
d’innovació, adreçada a empreses de moda i/o de comerç que es troben en procés de 
creixement i que tenen un pla estratègic centrat en la innovació (26/10/2020).  

 
- Incrementat els ajuts d’ACCIÓ en un 40% (7 milions d’euros), arribant fins als 26,5 

milions d’euros per a la reactivació empresarial, que ha permès que ACCIÓ hagi comptat 
amb el pressupost més alt des de l’any 2016 (20/10.20). 
 

- Aprovats 1,1 milions d’euros per impulsar el Programa de Viabilitat Empresarial 2020-
2021 de PIMEC, del qual es beneficiaran 2.000 empreses. El programa permet elaborar una 
diagnosi de la situació del teixit empresarial de Catalunya i acompanyar les empreses per 
garantir la seva viabilitat (Acord de Govern 27/10/2020). 
 

- Destinats 13 milions d’euros en ajudes a l’automoció per impulsar plans de 
transformació del sector, sotmès al doble impacte de la crisi de la Covid-19 i als reptes de 
l'electrificació i la digitalització (23/11/2020). 
 

- Incrementada en 3,25 milions d’euros la línia de subvencions directes per a micro i 
petites empreses industrials, que ha permès mantenir més de 9.600 llocs de treball 
indefinits (19/10/2020). 
 

- Aprovada una línia de 9 milions d’euros en ajuts per a la reactivació industrial post-
Covid19, un programa de préstecs per a empreses catalanes que necessiten desenvolupar 
un pla de viabilitat, impulsada a través d’Avançsa (Acord de Govern 3/11/2020). 

 
- Signat el conveni amb Barcelona Tech City per la posada en marxa de dos nous piers 

dels sectors de salut i mobilitat. (14/12/2020). 
 

- Autoritzat el Circuit de Barcelona-Catalunya a renovar el contracte de Fórmula 1 per 
al 2021 (21/12/2020). 

 
- Participat activament en plans de reindustrialització i/o reconversió (setembre-

desembre 2020). 
 
 
Energia 
 

- Destinats 16,1 milions d’euros per a l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació 
de punts de recàrrega, per contribuir a la descarbonització del sector del transport 
(16/09/2020). 

 

2 



 

Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Empresa i Coneixement, setembre-desembre 2020 7 
 

 
- Destinats 10 milions d’euros per fomentar energies renovables per avançar en la 

descarbonització de la indústria i en l'aprofitament dels recursos energètics autòctons, 
com ara la biomassa, per part de les empreses catalanes (30/09/2020). 
 

- Presentat al Parlament de Catalunya l’Informe independent de la consultoria DNV GL 
sobre l’explosió d’IQOXE, per intentar esbrinar les causes de l’accident (3/11/2020).  
 

- Aprovat un Decret llei sobre l’habilitació transitòria i extraordinària per continuar la 
prestació del servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), per garantir la continuïtat 
de la prestació del servei fins a l’entrada en vigor una nova llei que ha de regular aquest 
servei. (Acord de Govern 17/11/2020).  

 
- Oberta una línia d’ajuts de 43,8 milions d’euros per a la rehabilitació energètica 

d’edificis. (03/12/2020). 
 

 
Universitats 
 

- Recuperats 51,1 milions d’euros dels Fons FEDER per destinar-los a projectes 
singulars institucionals per generar recerca d’excel·lència, atraure talent i desenvolupar 
activitats de transferència de coneixement (Acord de Govern 22/09/2020). 
 

- Transferits 37 milions d’euros a les universitats per fer front a les despeses 
extraordinàries de la Covid-19 (Acords de Govern 13/10/2020 i 22/12/2020). 
 

- Transferits 850.000 euros a la UVic per millorar el contracte programa amb la universitat 
(03/11/2020). 
 

- Signat un conveni amb la Universitat de Vic per tal que l’Escola Universitària de Disseny 
i Enginyeria de Barcelona, Elisava, esdevingui Facultat de Disseny de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) (03/11/2020). 

 
- Aprovada l’ampliació del Pla Serra Húnter de contractació de personal docent i 

investigador (PDI) altament qualificat i amb mèrits d’excel·lència internacional a les 
universitats públiques catalanes (Acord de Govern 8/12/2020). 
 

- Autoritzada una aportació de 8,6 milions d’euros per al programa Beatriu de Pinós 
d’incorporació de personal investigador qualificat entre 2021 i 2023 (Acord de Govern 
8/12/2020). 
 

- Destinats 2 milions d’euros per construir el nou edifici d’estudis en Ciències de la Salut 
del Campus Universitari Igualada-UdL (Acord de Govern 15/12/2020). 
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Recerca  
 

- Aportats 59 milions d’euros al Barcelona Supercomputing Center fins al 2029 per 
finançar aquesta gran infraestructura, que acollirà el supercomputador Marenostrum 5 
(Acord de Govern 26/10/2020). 

 
- Transferits 1,7 milions d’euros addicionals a ICREA per finançar la incorporació 

d'investigadors per finançar la incorporació d'investigadors (1/12/2020) 
 

- Transferits 1,3 milions d’euros als centres a CERCA per rescabalar la despesa 
extraordinària originada per la Covid-19 (15/12/2020). 

 
- Aprovada una subvenció de 540.000 euros al programa The Collider de Mobile World 

Capital Barcelona, un programa de dinamització de la comunitat científica catalana per 
promoure l’emprenedoria científica i la transferència de tecnologia cap al mercat (Acord de 
Govern 15/12/2020). 
 

- Impulsada la integració del centres de recerca Institut d’Investigació Biomèdica August 
Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica per augmentar la massa 
crítica i la competitivitat de les línies de recerca (Acord de Govern 5/12/2020). 
 

- Impulsat el Deep Tech Discovery Fund, un fons d’inversió publicoprivat que mobilitzarà 
capital privat per inversions en R+D+I per impulsar la transferència de coneixement (Acord 
de Govern 22/12/2020). 
 

- Impulsat el projecte HUB Internacional del Coneixement per al Desenvolupament 
Sostenible i la Pau a Sant Adrià del Besòs, en el marc del projecte del Pla Director 
Urbanístic d’Ordenació del Front Litoral del Sector de les Tres Xemeneies (22/12/2020). 
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Reunions i visites 
 
 

 
  

Reunions 
internes

Reunions NO 
internes

Entitats/empreses 
visitades Actes públics Total

total tardor 
2020 62 223 49 65 399

setembre 21 51 16 13 101
octubre 12 78 18 24 132

novembre 15 60 8 16 99
desembre 14 34 7 12 67

Reunions i visites setembre-desembre 2020

dades actualitzades: 21 de desembre de 2020
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Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU 
 
Creat el Comitè Assessor Catalunya Next Generation (CONEXT CAT-EU), l’òrgan col·legiat 
encarregat d’identificar i seleccionar els projectes que optaran als recursos dels fos europeus de 
recuperació (Acord de Govern 06/10/2020). 
 
El Departament d’Empresa i Coneixement ha treballat amb 177 promotors diferents 
(empreses, centres de recerca, universitats...) i ha identificat 558 projectes que optaran als 
recursos dels fons europeus de recuperació Next Generation EU. S’han agrupat en 358 grans 
projectes de país i 34 projectes tractor. 
 
Els projectes, quantificats en 43.689 milions d’euros, són dels àmbits següents: 
 

- Infraestructures de recerca 
- Indústria 
- Mobilitat i vehicle elèctric 
- Energia 
- Hidrogen 
- Canvi climàtic 
- Digitalització i connectivitat 
- Serveis a pimes 
- Talent i universitats 
- Formació i ocupabilitat 
- Innovació 
- Administracions públiques 

 
 

Fons europeus             3 
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