
 

 

Dilluns, 28 de març del 2022 

 

 

La Generalitat ha destinat 3.182 M€ a subvencions i ajuts per donar resposta a les 
necessitats derivades de la pandèmia els anys 2020 i 2021 

• El suport al comerç, el turisme i les pimes (1.464 M€) i el foment de l’ocupació (1.247 
M€) són els àmbits que concentren un major volum d’ajuts vinculats a la Covid-19  
 

• Els ajuts per atendre necessitats relacionades amb la pandèmia suposen el 48,5% 
del total convocat en el bienni, que ascendeix a 6.557 M€ 

 

La Generalitat de Catalunya ha destinat 3.182 M€ a convocar ajuts i subvencions amb 
concurrència per fer front a les necessitats socials i econòmiques derivades de la Covid-19. 
D’acord amb les dades publicades al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), 
l’any 2020 s’hi van destinar 877 M€ (el 36% de l'import total dels ajuts) distribuïts 
en 80 convocatòries, un volum que el 2021 va augmentar fins als 2.305 M€ (56% del total) amb 
78 convocatòries. 

Pel que fa a la distribució sectorial dels ajuts vinculats a la pandèmia, el gruix s’ha adreçat 
majoritàriament a l’àmbit del comerç, el turisme i les pimes, amb 1.464 M€ (181,5 M€ el 2020 i 
1.282,3 M€ el 2021), mentre que en segon lloc se situen els ajuts destinats al foment de 
l’ocupació, amb 1.247,1 M€ (347,5 M€ el 2020 i 899,6 M€ el 2021). Els àmbits de la cultura (127,8 
M€ en els dos anys) i els serveis socials (118,5 M€) ocupen, respectivament, la tercera i quarta 
posició. Altres sectors beneficiats pels ajuts són l’educació (108,9 M€), la indústria i l’energia 
(63,2 M€) o l’habitatge (18,4 M€). 

Els ajuts per atendre necessitats relacionades amb la Covid-19 suposen el 48,5% del total 
convocat en el bienni 2020 i 2021, que ascendeix a 6.557 M€. Aquest percentatge mostra 
l’enorme impacte que ha tingut la pandèmia en l’activitat subvencional de la Generalitat, ja que 
pràcticament la meitat dels ajuts estan vinculats a la Covid-19. Pel que fa als sectors més 
beneficiats per les subvencions no relacionades amb la pandèmia, destaquen l’agricultura, pesca 
i alimentació (922 M€), el foment de l’ocupació (789,2 M€) i l’accés a l’habitatge (379,9 M€). 

Aquesta informació es pot consultar en el darrer Informe Trimestral de Subvencions del 
Departament d’Economia i Hisenda. 

 

 

 
 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/its/004/

