
Un país de 
prosperitat 
compartida.
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Eixos estratègics del pressupost

1 Qualitat institucional i dels 
serveis públics

Un pressupost que supera els nivells 
precedents de despesa dels serveis públics 
fonamentals i que reforça l’estructura 
institucional, la transparència i l’avaluació.

2 Reducció de les 
desigualtats socials, de 
gènere i  territorials

Un pressupost que vetlla perquè ningú es 
quedi enrere i que vertebra el territori.

3 Coneixement, innovació i 
dinamització econòmica

Un pressupost que promou l’economia 
productiva i del coneixement per a un 
creixement sostingut i compartit.

4 Horitzó zero emissions i 
residus

Un pressupost que impulsa polítiques 
ambicioses per fer front a l’emergència 
climàtica.
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Principals trets del pressupost 2020
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Un pressupost orientat als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides. Incorpora per primera 
vegada el càlcul de la despesa en infància i 
avança en la perspectiva de gènere. Un 
pressupost que inicia una nova etapa per 
construir, des d’ara, la Catalunya del 2030.  

Un pressupost que deixa enrere 
l’austeritat, superant els nivells de despesa 
corrent del 2010 en 2.135M€, i que eleva la 
inversió pública en 419 M€.

Un pressupost que impulsa una economia 
inclusiva, basada en la vida i el 
coneixement. L’economia catalana 
encadena sis anys consecutius de 
creixement econòmic però tal com mostren 
els indicadors de benestar i progrés social, 
aquest creixement encara no s’ha traslladat 
a tots els estrats de població. 

L’emergència climàtica és un desafiament 
de primer ordre. Amb aquest pressupost 
avancem cap a una economia circular i 
lliure d’emissions. No es tracta només de 
promoure energies renovables, sinó de 
transformar les nostres ciutats, habitatges i 
indústries.



Novetats 
metodològiques
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1 Vinculació del pressupost amb l’Agenda 2030
Per primera vegada es vincula el pressupost en el marc dels ODS

Orientació de 
l’estratègia de l’acció 
pública i vinculació 
d’objectius, 
compromisos i fites 
amb els programes

Pressupostos orientats als 
Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030 per 
a la millora del benestar i 
progrés social 

Marc d’indicadors 
de benestar i 
progrés social

Vinculació, millora 
del diagnòstic 
social i suport a la 
priorització i 
avaluació

Vinculació i 
priorització 

d’estratègies dins 
l’Agenda 2030 que 

contribueixin a 
millorar el benestar i 

progrés social

Pla Nacional per a la 
implementació de l’Agenda  
2030 a Catalunya

Vinculació dels 
objectius del 
Govern

Programes 
pressupostaris
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Pla Nacional per a la implementació 
de l’Agenda 2030 a Catalunya

Objectius  de 
Desenvolupament 
Sostenible (ODS)

Departaments de la 
Generalitat

Compromisos

Fites Indicadors

Programes 
pressupostaris

% de programes que contenen compromisos per ODS

0%

5%

10%

15%

20%

25%
1. Fi de la pobresa

2. Fam zero

3. Salut i benestar

4. Educació de qualitat

5. Igualtat de gènere

6. Aigua neta i sanejament

7. Energia neta i asequible

8.Treball digne i creixement
econòmic

9. Indústria, innovació i
infraestructures

10. Reducció de les
desigualtats

11. Ciutats i comunitats
sostenibles

12. Consum i producció
responsables

13. Acció climàtica

14. Vida submarina

15. Vida terrestre

16. Pau, justícia i institucions
sòlides

17. Aliança pels objectius

74%
programes pressupostaris de la 
Generalitat que tenen definits 
compromisos i fites per a l’assoliment 
dels ODS

1 Vinculació del pressupost amb l’Agenda 2030
Cap a uns pressupostos orientats al benestar i progrés social dins l’Agenda 2030
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2. FAM ZERO

3. SALUT I BENESTAR

4. EDUCACIÓ DE QUALITAT

5. IGUALTAT DE GÈNERE

6. AIGUA NETA I SANEJAMENT

7. ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

8.TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

11. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

13. ACCIÓ CLIMÀTICA

15. VIDA TERRESTRE

16. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

1 Vinculació del pressupost amb l’Agenda 2030
Principals mesures del Pressupost 2020 per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
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2 Incorporació de la perspectiva d’infància
Per primera vegada s’inclou el càlcul en el pressupost a partir de la 
metodologia d’Unicef
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18,5%
Pes de la infància
Percentatge de població menor de 18 
anys sobre la població total de 
Catalunya (padró 2018 Idescat).

25,9%
Percentatge de despesa pública 
destinada a la infància 

calculada a partir de l’adaptació de la 
metodologia desenvolupada per Unicef.

18,5%

62,8%

18,7%
Infància

18-64 anys

65 anys o més

25,9%

49,7%

24,4%

Pes sobre la població total Pes despesa en el pressupost

140%
Índex de focalització 
Mesura si el pes del que es gasta en 
infància és superior al pes d’aquesta 
en la població. El 2017 l’índex era 137, 
per tant incrementa el pes en el 
pressupost 2020 (2,8pp).

5.534€
euros per infant
S’exclouen les transferències a ens 
locals i altres administracions i la 
despesa financera. Superior als 4.800 
euros per infant del pressupost 2017.
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18,9% 
Bretxa salarial mitjana a la Generalitat 
de Catalunya (àmbit Pla d’igualtat, 2018)

Inferior a la mitjana de Catalunya que és 
del 23% (Idescat 2017).

% dones en cada nivell

40% Alts càrrecs

55% Sub-direccions

54% Caps de servei

63% Caps de secció

72% Caps de negociat

66,9% 
dones

Reducció de 
jornada
86% dones
14% homes

0%

5%

10%

15%

20%

25%

EIX 1. Coeducació i promoció
de valors i models igualitaris

EIX 2. Promoció de l'equitat en
el treball i la corresponsabilitat

en els usos dels temps

EIX 3.Prevenció i erradicació de
les violències masclistes

EIX 4. Participació política i
social i apoderament personal i

comunitari de les dones

EIX 5. Visibilització de les dones
i comunicació no sexista

EIX 6. Transversalització de la
perspectiva de gènere en les

polítiques públiques

45%
Percentatge dels programes 
pressupostaris que tenen actuacions 
previstes en el Pla estratègic de polítiques 
d’igualtat de gènere.

Metodologia
Durant el 2020 es desenvoluparà una 
proposta que faciliti la incorporació de 
l’impacte de gènere a les memòries de 
programa.

3 Perspectiva de gènere en els pressupostos
S’analitza la bretxa salarial i es vincula el pressupost amb el Pla 
estratègic de polítiques d’igualtat de gènere

% programes pressupostaris a cada eix del Pla estratègic de polítiques de gènere
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6è any consecutiu de creixement econòmic i de creació 
d’ocupació

Economia 
resilient
En un entorn internacional incert, 
el 2019 s’encadena el 6è any 
consecutiu de creixement positiu. 
Es preveu que el  creixement es 
mantingui per sobre de la mitjana 
de la zona euro. Es preveu que a 
tancament del 2019 el PIB català 
es situï un 8% per sobre el nivell 
del 2007

37.900
Es preveu crear 37.900 llocs de 
treball durant el 2020: es manté el 
creixement positiu de l’ocupació 
tot i el ritme més moderat de 
creixement econòmic

llocs de treball addicionals
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Creixement equilibrat del PIB d’ençà la recuperació econòmica

2,1%
creixement del PIB fins 3T 
2019

L’expansió econòmica dels 
darrers anys ha anat de la mà d’un 
patró de creixement més 
diversificat. El saldo exterior ha 
continuat amb una aportació 
positiva, tot i el clima de tensions 
comercials a escala global.

La demanda interna s’ha recolzat 
en un avanç moderat del consum 
privat, mentre que la formació 
bruta de capital (inversió) ha 
mantingut un to notable.

Evolució del PIB de Catalunya
Dades amb els efectes estacionals i de calendari corregits (% de variació interanual)

2017 2018 2019

Mitjana 
anual

Mitjana 
anual

Mitjana 
fins 3T

PIB 3,3 2,6 2,1

Demanda interna 2,9 2,5 1,7

Despesa en consum de les llars 2,4 2,0 1,2

Despesa en consum de les administracions 
públiques1 2,1 1,9 2,2

Formació bruta de capital2 5,2 4,6 2,9

Béns d'equipament i altres actius 4,7 4,7 3,7

Construcció 4,9 4,2 1,9

Saldo exterior3, 4 0,8 0,4 0,6
1 Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
2 Inclou la variació d'existències.
3 Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
4 Aportació al creixement del PIB.
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L’economia catalana manté el seu caràcter industrial i esdevé un 
pol d’atracció d’inversió estrangera
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Inversió estrangera directa bruta (IED) a Catalunya (M€). 
Mitjana de períodes de 5 anys 

4.600 M€

En els últims 5 anys, la inversió 
estrangera directa bruta (IED) a 
Catalunya ha estat un 45% superior 
al quinquenni anterior.

mitjana d’IED 2014-2018

20,7%
La indústria a Catalunya té un pes 
força superior al de la mitjana de  la 
zona euro (19,7%). La indústria és un 
dels pilars de l’economia catalana. És 
clau en termes de competitivitat i 
transferència tecnològica. Després 
del fort dinamisme del 2014 al 2017, 
la seva evolució s’ha afeblit en 
gairebé totes les economies 
avançades.

pes VAB industrial a Catalunya

Pes del VAB industrial (%)
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Un dels elements fonamentals de la recuperació ha estat 
l’obertura econòmica
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+2,8%
Les exportacions de béns de 
Catalunya a l’estranger van 
augmentar un 2,2% el 2018, 
creixement que, afegit als darrers 
anys, ha permès que el seu valor 
actual superi en un 71,8% el del 
2009.

increment fins novembre 2019

El saldo amb l’estranger ha 
experimentat un canvi estructural 
des de la crisi i és manté en positiu 
des del 2009.
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Saldo exterior per components (% del PIB)

Saldo exterior Saldo amb l'estranger Saldo amb Espanya

12,2%
saldo amb l’estranger
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Context econòmic: els salaris consoliden la seva recuperació 

Consolidació 
del creixement 
dels salaris
Recuperació progressiva del poder 
adquisitiu dels treballadors des del 2018 
gràcies al creixement positiu dels salaris 
en un context d’inflació moderada. Tot i 
això, els efectes de la crisi encara es fan 
notar, sobretot en els salaris més 
baixos.
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Els indicadors de benestar i progrés social de Catalunya ofereixen 
una visió multidimensional, més enllà del PIB

16

Les xifres mostren el valor de l’indicador en la unitat que pertoqui (%, nombre).  Les fletxes indiquen l’increment o decrement de valor de l’indicador entre els períodes amb disponibilitat de 
dades més recents. Els colors verd i vermell indiquen si aquesta darrera variació és un element socialment favorable o desfavorable respectivament.  Font: Idescat (publicació periòdica)
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Gran esforç de consolidació de les finances públiques
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-8.099 M€

S’ha assolit una gran reducció del 
dèficit fins al 2018. 

S’ha recuperat el marge de 
maniobra en les finances públiques 
per poder garantir-ne la 
sostenibilitat i poder respondre 
davant escenaris adversos i reptes 
estructurals.

Reducció dèficit de 2010 a 
2018 (-89%)
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Millora la ràtio del deute sobre el PIB
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33,1

El volum de deute creix a 
menor ritme que 
l’economia, fent més 
sostenible el rati 
d’endeutament.

El deute en relació al PIB 
minva fins al 33,1% el 2019.

% deute sobre PIB 
previsió 2019
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Millora del període mitjà de pagament

20

40 dies

El període mitjà de 
pagament a proveïdors 
(PMP) es segueix 
reduint. A l’octubre de 
2019 és de 40 dies 
amb la nova 
metodologia.

octubre 2019

0

10

20

30

40

50

60

70

80

se
t-

14
no

v-
14

ge
n-

15
m

ar
ç-

15
m

ai
g-

15
ju

l-1
5

se
t-

15
no

v-
15

ge
n-

16
m

ar
ç-

16
m

ai
g-

16
ju

l-1
6

se
t-

16
no

v-
16

ge
n-

17
m

ar
ç-

17
m

ai
g-

17
ju

l-1
7

se
t-

17
no

v-
17

ge
n-

18
m

ar
ç-

18
m

ai
g-

18
ju

l-1
8

se
t-

18
no

v-
18

ge
n-

19
m

ar
ç-

19
m

ai
g-

19
ju

l-1
9

se
t-

19

PMP PMP nova metodologia a partir de juny del 2018
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La despesa corrent supera els nivells màxims de 2010
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Despesa corrent departaments Generalitat (homogeni)

La despesa corrent dels 
departaments de la Generalitat 
supera en més de 2.000 milions 
els valors de 2010.
Dades dels pressupostos inicials, 
amb competències homogènies.

Increment sobre 2010

+2.135 M€

*Anys de pròrroga pressupostària



Projecte

Es recupera el pols inversor
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1.544

1.276

1.384 1.405

1.584 1.588 1.592

2.003
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2013* 2014 2015 2016* 2017 2018* 2019* 2020

Despeses de capital netes de pagaments per finançaments estructurats + inversió amb
finançaments estructurats del conjunt del sector públic

Despeses de capital de l'exercici 
menys la part corresponent a 
pagaments per inversions 
executades en el passat amb 
sistemes de finançament 
estructurats. 

Inversions sector públic

2.003 M€

El creixement de la despesa permet 
començar a recuperar la inversió, 
per contribuir al creixement de 
Catalunya.

Increment sobre 2017

+419 M€

*Anys de pròrroga pressupostària



Escenari 
pressupostari

Projecte



Projecte

El pressupost es presenta en el marc d’un escenari pluriennal

Objectius 2020-2023

2020 2021 2022 2023

Dèficit (% PIB) 0 0 0 0

Deute (% PIB) 31,4 30,8 29,8 28,8

Regla de despesa (% variació) 2,9 3,1 3,1 3,1

Nota: Objectius 2019-2021 vigents. 2022 hipòtesi de continuïtat

Escenari 2020-2023
Capacitat/necessitat de finançament. SEC2010

2020 2021 2022 2023

Ingressos no financers 28.1 1 1 29.742 30.674 31.619

Despeses no financeres 28.092 29.342 30.246 31.228

Saldo no financer 19 399 428 391

Ajustos SEC -19 -253 -208 -207

Superàvit (+)/Dèficit (-) 0 147 220 184

En % del PIB 0% 0,1% 0,1% 0,1%
Nota: Objectius 2019-2021 vigents. 2022 hipòtesis de continuïtat. Ingressos i despeses dels capítols 1 a 7 del sector públic 
administratiu amb ICS o sense PIE i FEAGA.
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Regla de 
despesa
A partir de 2021 la regla de 
despesa limita el sostre de 
despesa de manera que es 
genera un superàvit que s’haurà 
de destinar al retorn del deute. 

0%

La taxa de referència per al 
creixement de la despesa 
(regla de despesa) és del 2,9%.

Objectiu de dèficit 2020 en 
percentatge sobre el PIB
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Principals xifres del pressupost
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0% 
objectiu de dèficit en % 
del PIB
Injust: 0,3pp per sota del que 
correspondria segons normativa 
estabilitat.

18,4% 
increment ingressos no 
financers no finalistes 
(+4.174 M€)
Sobre pressupost 2017.

27.512 M€
despesa no financera no 
finalista de la Generalitat
Creixement del 12,6% sobre 
pressupost 2017.

77,3% 
percentatge de 
l’increment de despesa 
departamental destinat als 
àmbits de salut, educació (inclou 
universitats) i afers socials.

-1,3 punts
reducció % deute s/ PIB
Compromís amb la sostenibilitat de 
les finances públiques. L’objectiu de 
deute entre 2019 i 2020 es redueix 
1,3 pp. 

+3.070 M€
Increment de la despesa no financera no finalista sobre 2017 
de la Generalitat

+2.916 M€
increment de despesa 
departamental
Creixement del 12,9% sobre pressupost 
2017. Despesa no financera no finalista 
(per assignar a prioritats departamentals).
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Els ingressos de la Generalitat

26

Ingressos no financers no finalistes de la Generalitat (capítols 1 a 7)
M€

2017 2020 Var en M€ Var en %

Bestretes del model de finançament 17.974 21.910 3.936 22%

Ingressos afectats 410 414 3 1%

Resta d’ingressos ordinaris 3.684 4.188 504 14%

Ingressos addicionals Estat 619 350 -269 -43%

Total 22.688 26.862 4.174 18%

Ingressos no financers no 
finalistes. El 94% de l’increment 
prové de les bestretes del model 
de finançament.

Noves mesures fiscals per a 2020
M€

Impacte 
anual 2020

IRPF 18,6 0

Impost sobre successions 189,8 47,4

ITPAJD 13,2 0,6

Impost estades en establiments turístics 20,5 10,3

Impost habitatges buits 3,5 0

Impost begudes ensucrades envasades 6,4 3,2

Impost instal·lacions que  incideixen medi ambient 145,1 72,6

Impost emissions CO2 vehicles tracció mecànica 155,5 38,6

Total 552,5 172,6

Increment sobre 2017

+172,6 M€

Les noves mesures fiscals 
aporten recursos addicionals i  
corregeixen externalitats 
negatives.

Ingressos per mesures

+4.174 M€
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Límit de la despesa no financera no finalista dels departaments
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0%
Actualment l’objectiu de dèficit 
aprovat és d’equilibri. Una part 
de l’increment d’ingressos es 
destina a compensar la reducció 
de l’objectiu de dèficit.

Objectiu de dèficit 2020

+2.916 M€

Per destinar a finançar les 
prioritats departamentals.

Increment despesa no 
financera no finalista dels 
departaments +

INGRESSOS
NO FINANCERS  

(no finalistes)

26.862 M€ 

LÍMIT DESPESA
NO FINANCERA 

(no finalista)

27.512 M€

DÈFICIT 
ASSIGNAT

0 M€

AJUSTOS SEC
651 M€

+4.174 M€  
(18,4%)

+3.070 M€ 
(12,6%)

LÍMIT DESPESA 
DEPARTAMENTAL

(no financera no finalista)

25.532 M€

+2.916 M€  
(12,9%)

INTERESSOS
880 M€

-1.095 M€
(-100%)

-8 M€ 
(-1,2%)

FONS NO 
DEPT.

1.101 M€

+80 M€ 
(10%)

+74 M€ 
(7,2%)

+

-

-

Var 2020/2017h
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Distribució departamental del límit de despesa no financera no 
finalista
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Secció pressupostària 2017 2020 Var en M€ Var en % Dist. Var %

Presidència 568 607 40 7,0% 1,4

Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 210 209 -1 -0,5% 0,0

Acció Exterior, Relacions Instit. i Transp. 65 76 11 17,7% 0,4

Interior 1.246 1.431 184 14,8% 6,3

Educació 4.771 5.590 819 17,2% 28,1

Salut 8.750 9.659 908 10,4% 31,2

Territori i Sostenibilitat 1.858 2.011 153 8,2% 5,2

Cultura 251 287 36 14,4% 1,2

Justícia 956 1.042 87 9,1% 3,0

Treball, Afers Socials i Famílies 2.310 2.697 387 16,8% 13,3

Empresa i Coneixement 1.259 1.456 197 15,7% 6,8

Polítiques Digitals i Adm. Pública 70 129 59 84,1% 2,0

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alim. 303 339 36 11,8% 1,2

Subtotal departaments 22.616 25.532 2.916 12,9% 100,0

Fons de contingència 330 250 -80 -24,2%

Fons transversals 614 756 142 23,2%

Òrgans superiors 82 95 13 15,3%

Deute (interessos) 799 879 80 10,0%

Total despesa no financera no finalista 24.442 27.512 3.070 12,6%

Total despeses sense interessos 23.643 26.633 2.990 12,6%
Nota: 2017 homogeni amb competències actuals. El 2017 es van destinar 140M€ addicionals a Educació per la contractació de personal 
docent i 45M€ per la Renda Garantida de Ciutadania que no figuraven en els crèdits inicials aprovats sinó en disposicions addicionals de la 
Llei de pressupostos

+12,9%

77,3%
Es destina als àmbits de salut, 
educació (inclou universitats) i 
afers socials 

De l’increment depart.

Els departaments disposaran 
d’aquest increment per atendre 
els seus programes i actuacions

Increment sobre 2017
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Eixos estratègics del pressupost

1 Qualitat institucional i dels 
serveis públics

Un pressupost que supera els nivells 
precedents de despesa dels serveis públics 
fonamentals i que reforça l’estructura 
institucional, la transparència i l’avaluació.

2 Reducció de les 
desigualtats socials, de 
gènere i  territorials

Un pressupost que vetlla perquè ningú es 
quedi enrere i que vertebra el territori.

3 Coneixement, innovació i 
dinamització econòmica

Un pressupost que promou l’economia 
productiva i del coneixement per a un 
creixement sostingut i compartit.

4 Horitzó zero emissions i 
residus

Un pressupost que impulsa polítiques 
ambicioses per fer front a l’emergència 
climàtica.

30
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Educació supera els 
nivells precrisi

La despesa corrent es situa 500 M€ 
per sobre del nivell màxim de 2010. 
Noves places de docents. 
Pla d’inversió en centres educatius.

Salut augmenta 
més de 900 M€

Millora el sistema de salut en 4 
eixos: atenció primària, avançar en 
un sistema d’atenció social i 
sanitària, millorar les condicions de 
treball i garantir la salut pública.

Seguretat, una 
prioritat

Incorpora noves promocions de 
mossos i bombers.
Increment de recursos per 
desenvolupar el pla estratègic de 
bombers i el d’agents rurals.

1 Qualitat institucional i dels serveis públics
Un pressupost que supera els nivells precedents de despesa dels serveis públics fonamentals i 
que reforça l’estructura institucional, la transparència i l’avaluació.

Recuperació dels 
drets laborals

Dona compliment al calendari de 
recuperació dels drets laborals.

Transformació digital 
de l’Administració

Adequa la seva gestió i la relació 
amb la ciutadania al nou entorn 
digital. Desenvolupa el vot 
electrònic.

Delegacions 
exteriors

Desplega el pla d’obertura de les 
delegacions exteriors.
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Eix 1 Es recuperen i es superen els nivells de despesa 
de Salut
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+1.400 professionals d’assistència primària.

+567 M€ per recuperar i millorar les condicions 
laborals dels professionals de salut.

+108 M€ per reforçar l’atenció primària, millora de 
les urgències i emergències, noves prestacions 
incorporades a la cartera de serveis i increment 
de l’atenció especialitzada d’alta complexitat.

+72,1 M€ per a les inversions (Pla d’actuacions 
d’inversió en equipament de salut, Pla de confort i 
millora de l’atenció primària, Programa  específic 
de renovació tecnològica, etc.) 

+80 M€ per a innovació farmacològica i 
medicació hospitalària de dispensació 
ambulatòria.

+33 M€ per l’augment de receptes mèdiques i 
nous medicaments d’elevat cost.

+26 M€ per a la millora de la salut pública i 
recerca sanitària.

+14 M€ per a polítiques socials (abordatge 
malalties transmissió sexual, atenció menors 
migrants, equips funcionals d’abús sexual, 
maltractament infantil i violència de gènere).
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corrent capital

82.808 dotacions de personal àmbit salut
+979 M€ pressupost de l’agrupació Salut

Per garantir la universalització del sistema de salut, tot 
assegurant la millora de les condicions laborals i les 
innovacions terapèutiques i farmacològiques en un entorn de 
progressiu envelliment de la població i de cronificació de 
malalties.

Despesa meritada àmbit Salut en milions d’euros
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+850,1 M€ pressupost.

+5.395 docents i +737 PAS.

+70,8 M€ finançament de les escoles 
bressol.

65,5 M€ Pla d'inversió en centres 
educatius.

+15 M€ beques menjador per a 7.365 nous 
beneficiaris de primària.

+1,8 M€ Pla pilot de beques menjador per 
a 103 centres de secundària.

+17,2 M€ augment de 261 docents i 184 
PAS per desplegar el decret de l'escola 
inclusiva a l'escola pública.

+ 3,7 M€ Pla d’educació digital.

+1,2 M€ per a centres formadors.

Desplegar l’Agència de Formació 
Professional de Catalunya.
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Pressupost inicial Departament d’Educació en milions d’euros

Per garantir el desplegament de l’escola inclusiva, la 
recuperació del finançament de les llars d’infants municipals, i 
garantir la cobertura de les necessitats de docents i PAS dels 
cursos escolars, amb una aposta per l’educació digital i la 
formació professional.

5.672 M€ pressupost
77.963 dotacions docents
9.083 dotacions personal d’administració i serveis 

Eix 1 Es recuperen i es superen els nivells de despesa del 
Departament d’Educació
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+184 M€ de pressupost.

+ 1.218 dotacions mossos d‘esquadra. (incorpora 
les ofertes públiques de 2018 i 2019 de 1.500 
efectius)
+ 378 dotacions bombers (incorpora les ofertes 
públiques de 2017 a 2020 de 900 efectius).

+9,4 M€ per a nous vehicles dels cossos 
operatius.

+7 M€ per la nova uniformitat operativa del Cos 
de Mossos.

+2,0 M€ per a la finalització de les obres de les 
comissaries de Banyoles i de Torredembarra.

+4,9 M€ per a les obres dels parcs de bombers 
de Moià, Balaguer, Solsona, Girona i Granollers.
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+ 96 M€ de pressupost.

+ 223 dotacions d’administració de justícia.

+1,2 M€ desplegament i modernització dels 
equipaments de 5 nous òrgans judicials.

+6,9 M€ per a les obres del nou centre obert de 
Tarragona.

Inici dels treballs del projecte nou centre 
penitenciari de dones.

+ 3,8 M€ per a justícia gratuïta.

Pressupost inicial Departament de Justícia en milions d’euros

Pressupost inicial Departament d’Interior en milions d’euros

1.431 M€ pressupost
18.817 dotacions de mossos
3.702 dotacions de bombers

1.054 M€ de pressupost
8.036 dotacions d’administració de justícia
4.859 dotacions penitenciaris

Eix 1 Es recuperen i es superen els nivells de despesa 
dels departaments d’Interior i Justícia
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+19.541 dotacions de personal.

+9.443 dotacions a l'àmbit sanitari
+5.395 dotacions de docents
+1.218 dotacions de mossos d'esquadra
+378 dotacions de bombers

+2% increment retributiu per al 2020.

323 M€ Fons no departamentals per a la 
recuperació del 60% de la paga extraordinària 
del 2013.

Donar compliment al calendari de recuperació 
dels drets laborals dels treballadors públics.

Promoure processos per a la consolidació i 
estabilització de plantilles i reduir la temporalitat.

247.119 professionals
+ 1.975 M€ de pressupost

Dotacions de personal pressupostades (1) Pressupost 
2017 

Pressupost 
2020

Var. 
2020/2017

Nombre %

Docents no universitaris (Dept d'Educació) 72.568 77.963 5.395 7%

Mossos d'esquadra 17.599 18.817 1.218 7%

Personal al servei de l'Administració de Justícia 7.813 8.036 223 3%

Penitenciaris 4.969 4.859 -110 -2%

Bombers (2) 3.324 3.702 378 11%

Agents Rurals 523 557 34 7%

Resta de personal del sector públic administratiu 30.887 32.120 1.233 4%

Personal de la resta d'entitats del sector públic 89.895 101.065 11.170 12%

Agència Tributària de Catalunya (ATC) 903 873 -30 -3%

Personal àmbit Salut 73.165 82.608 9.443 13%

Resta d'entitats 15.827 17.584 1.757 11%
Total dotacions del sector públic 227.578 247.119 19.541 9%
(1) S'entén per dotacions de personal les places pressupostades de l'Annex de Personal, inclou 
totes les entitats del sector públic  de la Generalitat de Catalunya.
(2) Inclou el personal de les campanyes de prevenció 

Per garantir i millorar la prestació de serveis i la millora de les 
retribucions dels treballadors i treballadores del sector públic, 
així com la recuperació dels drets laborals.

Eix 1 Treballadors i treballadores públics al servei de les 
persones
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La Llei de mesures incorpora un capítol sobre 
avaluació a la Llei de finances públiques.

Processos de revisió de despesa

Seguir impulsant els processos de revisió de 
despesa dels programes pressupostaris per a 
maximitzar el valor de la despesa pública.

Govern obert i transparència 3 M€ (+1,6 M€)

Pressupostos oberts i dades obertes 
d’execució pressupostària per fer un bon 
retiment de comptes.

Desenvolupament d’una eina per gestionar 
processos participatius a la Generalitat i al 
món local.

Implementar l’estratègia de lluita contra la 
corrupció i per l’enfortiment de la integritat 
pública.

Avaluació polítiques públiques 3 M€

+ 14,7% increment del programa 
d'avaluació de polítiques i estudis 
d'opinió. 

+17,5% d'aportacions de la Generalitat per 
al Consorci Institut Català d'Avaluació 
de Polítiques Públiques (IVÀLUA) .

Fons de promoció de l'avaluació 
de polítiques públiques (PROAVA).

Comissió interdepartamental d’avaluació  
de polítiques públiques (CIAVA).

Comunitat de pràctiques d’avaluació de 
polítiques públiques (COAVA).

Seguir amb els treballs per a la posada en 
marxa del repositori de les avaluacions
de Catalunya iniciades el 2019.

Eix 1 Avaluació, transparència i eficàcia i eficiència en la 
gestió dels recursos públics



Projecte

Eixos estratègics del pressupost

37

Desplegament Renda 
garantida de ciutadania

Aplicació del darrer tram de la RGC. 
Desplegament del reglament i 
ampliació de compatibilitats en 
situacions d’elevada vulnerabilitat.

Reducció taxes 
universitàries

Dotació addicional per reduir un 
30% les taxes universitàries i 
compensar a les universitats 
públiques per la pèrdua de 
recursos.

Finançament 
escoles bressol

Dotació de 70,8 M€ per a 
recuperar el finançament de les 
escoles bressol municipals i un pla 
de retorn del deute als 
ajuntaments.

2 Reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials (1/2)
Un pressupost que vetlla perquè ningú quedi enrere i que vertebra el territori.

Escola inclusiva i pilot de 
menjadors secundària

Recursos per desplegar l’escola 
inclusiva (315 docents, 290 PAS, 
vetlladors i altres serveis). Pla pilot 
menjador a 103 centres secundària, 
prioritzant entorns desfavorits. 
Augment de les beques menjador.

Impulsa el salari 
mínim de referència

Durant el 2020 s’estudiarà l’impacte 
i el calendari per introduir-lo a la 
Generalitat i a la contractació 
pública, buscant el consens amb 
tots els agents.

Polítiques 
d’habitatge

Noves promocions d’habitatge de 
lloguer i adquisició d’habitatges. 
Recursos addicionals per eliminar 
les llistes d’espera de la mesa 
d’emergència habitacional.
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Promoció de 
l’autonomia personal

Desplegament de la Llei de la 
dependència, amb més recursos pel 
SAD i priorització de l’increment de 
tarifes. 

Atenció a la infància 
i a l’adolescència

Millora dels centres i equips 
d’atenció per a la transició a la 
vida adulta. Atenció a 
l’emergència de menors migrants
sense referents familiars.

Lluita contra la 
violència masclista

Més recursos per a les polítiques 
d’igualtat de gènere i per a la lluita 
contra la violència masclista i 
d’atenció a la víctima. Visualització 
de les polítiques de gènere en el 
pressupost.

2 Reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials (2/2)
Un pressupost que vetlla perquè ningú quedi enrere i que vertebra el territori.

Justícia gratuïta i 
alfabetització digital

Més recursos per a la justícia 
gratuïta i nou pla d’alfabetització 
digital als centres penitenciaris.

Lluita contra el 
sensellarisme

Reactivació de l’estratègia catalana 
de lluita contra el sensellarisme per 
a coordinar els protocols d’actuació 
arreu del territori.

Cooperació al 
desenvolupament

Augmenta la dotació donant 
compliment als compromisos 
adquirits pel Govern. S’activa 
pressupost per un corredor 
d’emergència humanitària.
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Departament de Treball, Afers socials i Famílies
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+529 M€ de pressupost.

1.566 M€ per al finançament de les polítiques 
d'atenció a la dependència (+92 M€).

388 M€ destinats a la RGC (+125 M€).

Actualització gradual de tarifes en polítiques 
de dependència i discapacitat (+90 M€ en 4 
anys).

306 M€ per a polítiques d'atenció a la infància
(+68 M€).

+43 M€ de millora del finançament dels ens 
locals en l'àmbit dels serveis socials.

13 M€ per a polítiques d’atenció a 
la immigració (+4 M€).

+5M€ per impulsar el Programa de 
transformació digital de la protecció social.

+4 M€ per a programes d'abordatge de la 
violència masclista i per serveis d'atenció 
integral LGTBI.
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despesa corrent despesa capital

Pressupost inicial Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en milions d’euros

Per garantir la igualtat d’oportunitats a través del desplegament 
de la Renda garantida de ciutadania, i l’actualització gradual 
de tarifes dels serveis socials, amb una clara vocació cap a la 
infància i l’atenció a la diversitat.

3.411 M€ de pressupost
5.218 dotacions de personal
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Ocupació 918 M€ (+173,7 M€)

459 M€ per finançar polítiques d'ocupació
(+51 M€).

26 M€ per consolidar el Programa de garantia 
juvenil.

+32 M€ per millorar l'ocupabilitat de les 
persones amb diversitat funcional.

+4,8 M€ per a programes adreçats a 
autònoms, cooperatives, empreses 
d'economia social i diàleg social.

Combatre la sinistralitat laboral i la precarietat.

S’amplia la perspectiva de gènere en els 
pressupostos públics.

12,7 M€ per a violència masclista 

5,1 M€ per al Contracte Programa de 
l'Institut Català de les Dones.

Universitats 979 M€ (+145,3 M€)

+129,5 M€ per al finançament corrent de les 
Universitats a banda del finançament de l’R+D:

+68,6 M€ finançament de les 
universitats.

+57,4 M€ Rebaixa del 30% de les 
taxes universitàries en tots els trams.

+3 M€ Canvi gestió pressupostària de 
les taxes PAU, PAP i PAU més grans de 
24-45 anys.

+0,5 M€ Programa Serra Húnter.

+9,7 M€ per al Pla d'Inversions Universitàries

Eix 2 Reducció de les desigualtats socials, de 
gènere i territorials 
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Habitatge i nuclis antics 381 M€ (+51,5 M€)

Reducció de les llistes d’espera de la mesa 
d’emergència habitacional.

+50,8 M€ del Pla Estatal de l'Habitatge.

35,6 M€ per a l'adquisició d'habitatges en 
l'exercici del dret de tanteig i retracte.

30,5 M€ per a la construcció de noves 
promocions d'habitatges de protecció 
oficial de lloguer.

13 M€ ajuts a promotors d'HPO de lloguer.

16,6 M€ per a ajuts a la rehabilitació
d'habitatge.

+4,5 M€ per a actuacions en barris i nuclis 
antics.

Cooperació al desenvolupament 
31 M€

+13,4 M€ per polítiques de cooperació 
al desenvolupament.

Cultura i llengua catalana 281,6 M€ 
(+35,2 M€)

+37,1 M€ increment de pressupost per 
recuperar inversions en equipaments 
culturals i reforçar el sector audiovisual.

+28,7 M€ Pla de dinamització del sector 
audiovisual.

+16 M€ inversió en patrimoni cultural.

1,5% del pressupost d'obres públiques per 
a patrimoni cultural.

+6 M€ ampliació i actualització 
equipaments nacionals.

+2 M€ projectes socials d'equipaments 
culturals.

+1 M€ impost sobre estades en 
establiments turístics per a programes de 
Patrimoni Cultural i d’Associacionisme.

+1 M€ transformació tecnològica de la 
plataforma Parla.cat.

Eix 2 Reducció de les desigualtats socials, de 
gènere i territorials 



Projecte

Eixos estratègics del pressupost

42

Indústria i ecosistema 
emprenedor

Programa de reactivació industrial 
4.0, suport als processos de 
digitalització i desplegament del Pla 
d’Automoció i Mobilitat. 
Desplegament del Pacte Nacional per 
a la Indústria. 

Xarxa pública de 
molt alta capacitat

Desplegament a totes les capitals 
de comarca i iniciar desplegament 
a municipis amb nuclis de més 
habitants.

Pacte nacional 
societat coneixement

Més recursos per a la política 
d’R+D+i, per a la millora del 
finançament de les universitats i per a 
les grans instal·lacions de recerca. 
Atracció i retenció talent 
investigador. Pla STEMcat, estratègia 
SmartCAT i Dones TIC.

3 Coneixement, innovació i dinamització econòmica (1/2)
Un pressupost que dinamitza l’economia productiva i del coneixement per a un increment 
sostingut i compartit.

Agència formació 
professional

Desplegament de l’Agència de 
formació professional i millora de 
l’ocupabilitat, en especial dels 
joves i els majors de 45 anys en 
situació d’atur de llarga durada.

Turisme intel·ligent i 
per a la cultura

Més recursos de l’impost del 
turisme per a promoure un model 
sostenible i per incrementar les 
inversions en patrimoni cultural.

Agència de 
Ciberseguretat

Desplegament de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya. 
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ICF Banca pública per a 
promoció econòmica

Es pretén consolidar l'ICF com a banc
públic d'inversions en el marc de la 
banca pública europea.

Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya

Es recupera la inversió municipal a 
través del nou PUOSC 2020-2024. 
Paral·lelament es tramitarà una llei 
d’equitat territorial.

S’inicia la recuperació 
del nivell d’inversió 

La inversió del conjunt del sector 
públic es situa en 2.003 M€, que 
representa un increment de 419 M€.
Important esforç inversor a la Fira de 
Barcelona (+36,1 M€)

3 Coneixement, innovació i dinamització econòmica (2/2)
Un pressupost que dinamitza l’economia productiva i del coneixement per a un increment 
sostingut i compartit.

Inversions en Cicle de 
l’Aigua i gestió directa ATL

S’incorpora la nova entitat de servei 
d’abastament d’aigua alta de la Xarxa Ter 
Llobregat i finalitzat el retorn del deute 
de l’ACA s’inicia un nou període 
d’inversió (+83,7M€). Les transferències 
de capital de l’ACA també augmenten en 
52,7 M€.

Impuls de la cultura i de 
l’1 a l’1,5% cultural

Es recupera el pressupost de Cultura, 
tot i la pèrdua de l’impost sobre 
continguts digitals.  Incrementa de l’1% 
a 1,5% la inversió reservada a cultura en 
les obres públiques i s’incorpora 1 M€ 
de l’impost sobre estades en 
establiments turístics.

Més recursos en 
l’àmbit agrari

S’incorporen més recursos finalistes 
per agilitzar la gestió i s’incrementen 
els recursos no financers en més de 
98 M€. Es desplega una nova 
estratègia de fertilització per  
tractament i aprofitament de purins.
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Infraestructures 1.874 M€ (+355,6 M€)

+8,3 M€ per a actuacions de conservació de 
carreteres.

+33,6 M€ d’aportacions a Infracat per 
inversions en la xarxa viària.

+2,2 M€ per a infraestructures logístiques.

38,7 M€ per a compensació de tarifes per 
l'ús de carreteres.

+83,7 M€ per a inversions en el cicle de 
l'aigua (ACA).

Turisme 156 M€ (+29,0 M€)

72,8 M€ recaptació de l'Impost sobre 
estades en establiments turístics.

24 M€ desplegament iniciatives previstes en 
el Pla de màrqueting de Turisme de 
Catalunya.

14,2 M€ suport a les infraestructures de 
valor estratègic.

8,4 M€ desplegament del Pla estratègic de 
turisme de Catalunya 2019-2022.

R+D+I 615 M€ (+121,4 M€)

+7,2 M€ al Barcelona Supercomputing
Center.

+3,5 M€ a CELLS (Sincrotró d'Alba).

4,3 M€ per al Programa Indústria del 
Coneixement.

2 M€ per a centres CERCA.

318,8 M€ R+D Biomèdics i en ciències de la 
salut (+67,8 M€).

+6,5 M€ per a innovació i recerca 
tecnològica en el sector agroalimentari.

Societat de la informació i el coneixement i 
telecomunicacions 885 M€ (+160,6 M€)

+28,5 M€ per al desplegament de la xarxa 
pública de molt alta capacitat.

+14,3 M€ per a l’Agència de Ciberseguretat
de Catalunya.

+2,9 M€ per desenvolupar projectes 
relacionats amb l'SmartCatalonia.

+2,2 M€ per al desenvolupament de 
la Xarxa IoT 5G.

Eix 3 Coneixement, innovació i dinamització 
econòmica 
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Comerç, indústria i ecosistema 
emprenedor 176,9 M€ (+23,8 M€) 

77,5 M€ política de comerç. 

+36,1 M€ d’inversió per a l’ampliació de 
la Fira de Barcelona.

Avançar en el desplegament del Pacte 
Nacional per a la Indústria.

7,2 M€ per préstecs bonificats per a 
projectes de reactivació industrial 4.0.

2,9 M€ per al desplegament Pla 
d'Automoció i de Mobilitat.

2,7 M€ per al Programa Reempresa.

ICF preveu formalitzar 645 M€
d'inversions

430 M€ en préstecs.

180 M€ en avals.

35 M€ en capital risc.

Agricultura 466 M€ (+66,2 M€)

+24 M€ de recursos al Contracte Global 
d’Explotació per ampliar 
beneficiaris d'ajuts i millorar la 
competitivitat.

+47,1 M€ per a la millora del sector agrari, 
ramader i pesquer.

PUOSC

+30M€ per al desenvolupament anualitat
del Pla  únic d‘obres i serveis.

Eix 3 Coneixement, innovació i dinamització 
econòmica 
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Fiscalitat 
verda

+38,6 M€ de l’impost sobre emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de 
tracció mecànica, per a transport 
públic i per programes de protecció i 
conservació del medi natural i la 
biodiversitat i la prevenció i control 
ambiental.

Contractació
verda

Compromís d’arribar al 50% dels 
contractes públics amb clàusules 
ambientals com a instrument per 
fer front al canvi climàtic i avançar 
en l’Agenda 2030.

Impuls del transport 
públic 

Modificació de les tarifes de l’ATM 
augmentant el preu dels abonaments 
de baixa recurrència i rebaixant els 
d’alta recurrència. Millora l’oferta de 
bus lligada a la Zona de Baixes 
Emissions. Inici de la construcció del 
tram central de la L9.

4 Horitzó de zero emissions i residus
Un pressupost que impulsa polítiques ambicioses per fer front a l’emergència climàtica.

Millora del finançament de 
l’ATM

En conjunt el finançament corrent de 
l’ATM s’incrementa en +106,3 M€, per 
millorar l’oferta i la freqüència.

Implementació 
renovables i eficiència 
energètica

Desplegament de l’Estratègia d’estalvi i 
Eficiència energètica als edificis de la 
Generalitat. Instal·lació de plaques 
solars a 113 equipaments abans de 
2021. Impuls de l’ús del vehicle elèctric.

Inversions en el marc 
del Pla de residus de 
Catalunya

S’incorporen més recursos a l’Agència 
de Residus de Catalunya per a 
inversions.
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Medi ambient 311 M€ (+66,4 M€)

+34 dotacions agents rurals (PECAR).

19,3 M€ Impost sobre emissions de 
vehicles de tracció mecànica.

+ 50,5 M€ per a infraestructures i gestió 
de tractament de residus (ARC).

+5,4 M€ per a treballs tècnics de 
prevenció i control ambiental.

+9,6 M€ per a la protecció i conservació 
del medi natural i la biodiversitat.

Eficiència energètica 10 M€

+49 M€ territorialització del Fons 
Nacional d'Eficiència Energètica.

+0,9 M€ Paquet d'emergència 
climàtica i impuls a les energies 
renovables.

Mobilitat 1.577 M€ (+229,7 M€)

+26 M€ per continuar amb les obres de 
la L10.

+106,3 M€ per al finançament de l'ATM.

36,2 M€ per als sistemes tarifaris 
integrats de les àrees de Camp de 
Tarragona, Lleida i Girona.

24,6 M€ per al servei de transport de 
viatgers per carretera.

18,3 M€ Impost sobre emissions de 
vehicles de tracció mecànica.
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