
 

 

Dimecres, 3 de novembre del 2021 

 

 

El conseller Giró reclama que els Pressupostos de l’Estat per al 2022 incorporin 
fons extraordinaris per combatre els efectes de la Covid-19 

 Preveu que la despesa de la Generalitat associada a la pandèmia se situï en 3.200 
milions d’euros aquest any i entre 1.600 i 1.700 milions el 2022 

 Demana a tots els grups parlamentaris que també ho reclamin a Madrid, perquè 
aquests fons “són fonamentals per gestionar el 2022” 

 

El conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha tornat a reclamar avui que 
els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022 incorporin fons extraordinaris per continuar fent 
front als efectes de la Covid-19, i ha demanat a tots els grups parlamentaris que també ho 
reclamin a Madrid, ja que “són fonamentals per gestionar el 2022” i actualment “no hi ha 
previst res”. “És com pensar que, a partir del gener, aquesta pandèmia que ha generat una 
crisi sanitària i també econòmica ja no tindrà cap conseqüència a nivell de metges, 
professores o despesa social”, ha lamentat. 

En resposta a una pregunta oral al Parlament de Catalunya, Giró ha explicat que per a l’any 
vinent es preveu que la despesa extraordinària de la Generalitat derivada de la Covid “en sanitat, 
educació i drets socials” oscil·li entre els 1.600 i els 1.700 milions d’euros. Davant d’aquesta 
realitat, el responsable econòmic del Govern ha tornat a demanar que els Pressupostos Generals 
de l’Estat incloguin fons específics per fer front a les conseqüències derivades de la pandèmia, 
uns fons que el Govern espanyol va preveure pel 2020 i aquest 2021. 

En aquest sentit, Jaume Giró ha recordat que l’any 2020, la despesa extraordinària de la 
Generalitat associada a la Covid es va situar en 3.600 milions d’euros, mentre que l’aportació del 
fons Covid extraordinari de l’Estat va ser de 3.200 milions. En canvi, el 2021 els fons de l’Estat 
s’han reduït fins als 2.100 milions, tot i que “la previsió és que la despesa de la Generalitat 
com a conseqüència de la pandèmia ascendeixi a uns 3.200 milions”. El conseller 
d’Economia també ha aprofitat per denunciar “l’infrafinançament estructural” que Catalunya 
“arrossega des de fa dècades, una sagnia econòmica que no és pandèmica, sinó 
endèmica”.  

 


