
Més de 906 milions d’euros en ajuts directes 
per pal·liar els efectes de la covid-19
Han beneficiat a més de 343.000 autònoms o microempreses, 310.000 llars 
i més de 1.500 projectes d'entitats, empreses i ens locals

treballiaferssocials.gencat.cat

Treball, Afers Socials i Famílies ha destinat més de 906M€ a ajuts davant l’impacte social, 
econòmic i laboral de la covid-19. S’han destinat al treball, l’emergència social, la infància 
i la joventut, i col·lectius vulnerables, en coordinació amb el teixit social, econòmic i local.

Més de 866 M€ en l’àmbit laboral
Més de mig milió de treballadors, autònoms i microempreses 
i més de 770 projectes i entitats

673M€ per a persones treballadores autònomes i microempreses, per 
mantenir la seva activitat, millorar el model de negoci i la digitalització, i 
mantenir la plantilla

130M€ per a treballadors i treballadores en ERTO o amb contracte fix 
discontinu, amb un ajut extraordinari per 142.000 persones i formació per 
millorar el perfil professional

6,5M€ per a Plans de reactivació socioeconòmica per 65 ens locals, 
destinats a reactivar el territori

Altres ajuts de treball:

21,3M€ per a la paga extraordinària a professionals de les residències, 
reconeixent la seva implicació i compromís 

3,9M€ per a l’economia social i 1,69M€ per a entitats del tercer sector. 
També s’han destinat ajuts a col·lectius com persones joves autònomes 
(11,8M€) i les treballadores de la llar, superant, amb tot, les 700 entitats

8,9M€ per a treballadors de la cultura, en tres convocatòries d’ajuts 
creades en col·laboració amb el Departament de Cultura

Més de 
310.000 llars

1.500 projectes d’entitats, 
empreses i ens locals, que 
arriben a milers de famílies

343.000 professionals 
autònoms i 

microempreses

BENEFICIARIS:
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Ajuts a l’emergència social
24M€ per a ajuts directes a famílies i entitats

20M€ per a ajuts de 200€ per subministraments bàsics a 100.000 
famílies, activats tan bon punt va començar la pandèmia

4M€ per promoure iniciatives d’entitats socials destinades a evitar el 
risc d’exclusió dins la nova realitat social

8,1M€ per al lleure educatiu d’infants i joves, amb ajuts per a famílies, 
entitats, empreses i persones treballadores

367.000 euros per a famílies acollidores de menors tutelats, arribant a 
2.626 llars que fan acollida en família extensa i 796 llars en família aliena

Ajuts per a territoris que han 
sofert tancaments perimetrals
2,5M€ per a la Conca d’Òdena i el Segrià, per a la reactivació 
econòmica i laboral

300.000 euros per a la Cerdanya i el Ripollès, destinats a 
instal·lacions juvenils

Aquests ajuts se sumen al finançament 
que destina el Departament al Contracte 
Programa, que el 2020 es va ampliar en 
67,5M€, superant els 321,4M€. 

També cal sumar el finançament de 
sobrecostos covid per a centres 
residencials. 

L’abril de 2021 s’ha aprovat una nova 
ampliació de 23,3M€ per seguir pal·liant 
els efectes de la covid-19 reforçant els 
serveis socials bàsics, l’atenció al 
sensellarisme, l’atenció domiciliària i 
recursos per a temporers, víctimes de 
violència masclista i per a 
l’empoderament juvenil.
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