Empresa i Coneixement ha destinat 54,1
milions d’euros en ajuts directes al sector
turístic català per pal·liar els efectes de la
Covid-19
 A través de les 4 línies de subvencions impulsades pel
Departament s’ha atorgat gairebé 11.000 ajuts per
contribuir a garantir la continuïtat del sector
 Un 48% de l’import total s’ha destinat a allotjaments
turístics; un 19% a altres tipus d’establiments i activitats
turístiques; un 16,6% a agències de viatges, un 14% a
explotadors d’habitatges d’ús turístic, i un 2,4% a guies de
turisme habilitats
Divendres, 30 d’abril de 2021.— El Departament d’Empresa i Coneixement ha atorgat
10.852 ajuts per un valor total de 54,1 milions d’euros a empreses i autònoms del sector
turístic català a través de les quatre línies de subvencions posades en marxa en els
últims 12 mesos per contribuir a pal·liar els efectes derivats de les restriccions per la
pandèmia de la Covid-19.
Els ajuts, que han cobert tots els beneficiaris, han estat un pagament únic destinat a
establiments d’allotjament turístic (establiments hotelers i de turisme rural, apartaments
turístics i càmpings); agències de viatge; guies de turisme de Catalunya habilitats;
empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic; i establiments i activitats d’interès
turístic.
El conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, explica que “el sector turístic
és encara un dels sectors més afectats per la situació pandèmica, tant pel que fa
a nombre d’ERTO com per les pèrdues econòmiques”. Per aquest motiu, afirma, “la
prioritat i l’objectiu d’aquests ajuts és poder garantir un suport econòmic a tot
aquest teixit productiu d'autònoms, professionals i empreses per garantir la seva
supervivència i que puguin reactivar l’activitat econòmica tan bon punt les
circumstàncies ho permetin”.

Els ajuts per sectors
Per sectors d’activitat, les subvencions s’han distribuït de la manera següent:

Per línies de subvencions:

Línia 1 (microempreses i professionals): 4,5 milions d’euros pagats en 1.789 ajuts
Línia 2 (autònoms i empreses): 7 milions d’euros pagats en 2.176 ajuts
Línia 3 (autònoms i empreses): 39,3 milions d’euros pagats en 6.507 ajuts
Línia 4 (autònoms i empreses de la Cerdanya i el Ripollès): 3,4 milions d’euros pagats
en 380 ajuts

Els ajuts per territori
Finalment, per marques turístiques la distribució ha quedat de la manera següent:

Amb aquestes subvencions, i altres mesures de suport que s’han anat impulsant, es
busca assegurar la viabilitat i el futur del sector turístic, un dels sectors més
castigats com a conseqüència dels efectes de la Covid-19, amb una reducció dràstica
de la seva facturació.
LÍNIA 1: subvencions per a microempreses i professionals del sector turístic
afectats per la Covid-19 (Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril)
Quantia
econòmica

Ajuts

2.540.000

1.017

Establiments i activitats d'interès turístic

867.500

347

Agents de viatges

437.500

175

Explotadors d’habitatges d’us turístic

437.500

175

Guies de turisme de Catalunya habilitats

187.500

75

4.470.000

1.789

Àmbit
Establiments d'allotjament turístic

TOTAL

LÍNIA 2: Convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses
del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències
de la Covid -19 (Resolució EMC/1478/2020, de 22 de juny)
Quantia
econòmica

Ajuts

Establiments d'allotjament turístic

3.272.500

791

Agents de viatges

1.670.000

570

Establiments i activitats d'interès turístic

995.000

305

Explotadors d’habitatges d’us turístic

797.500

269

Guies de turisme de Catalunya habilitats

241.000

241

6.976.000

2.176

Àmbit

TOTAL

LÍNIA 3: Convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses
del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències
de la Covid -19 (Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre)
Àmbit

Quantia
econòmica

Ajuts

Establiments d'allotjament turístic

18.152.000

2.549

Establiments i activitats d'interès turístic

7.680.000

1.203

Agents de viatges

6.750.000

1.193

Explotadors d’habitatges d’us turístic

5.845.000

1.116

892.000

446

39.319.000

6.507

Guies de turisme de Catalunya habilitats
TOTAL

LÍNIA 4: Convocatòria per a la concessió de subvencions per a autònoms i
empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats
econòmicament per les conseqüències de la Covid -19 (Resolució EMC/22/2021,
d'11 de gener)

Quantia
econòmica

Ajuts

2.030.500

217

Establiments i activitats d'interès turístic

751.500

92

Explotadors d’habitatges d’us turístic

482.000

52

Agents de viatges

109.500

18

1.500

1

3.375.000

380

Àmbit
Establiments d'allotjament turístic

Guies de turisme de Catalunya habilitats
TOTAL

