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PRESSUPOSTOS GENERALITAT 2014 

Notes sobre els aspectes més rellevants 

 

Cal tenir present que la Generalitat no va aprovar uns pressuposts per l’exercici 2013. I 

que, per tant, no es disposa d’informació pressupostària referida a la totalitat d’ingressos 

i despeses de tot el Sector Públic de la Generalitat. A més, la prorroga pressupostària, 

que només s’efectua sobre els crèdits de despesa, tant sols abasta l’àmbit institucional 

de l’Administració de la Generalitat (els departaments de la Generalitat i els seus òrgans 

superiors) i les institucions que estan sotmeses al règim de crèdit limitatius que són el 

servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Assistència i 

Serveis Social i les entitats autònomes administratives. 

 

1.- Pressupostos 

 

Els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 mantenen un 

comportament clarament restrictiu i procíclic en relació amb el conjunt de 

l’economia, amb una reducció acumulada del -12,6% des del 20121, una xifra que 

contrasta amb les limitades previsions d’increment del PIB nominal, de l’1,5% 

acumulat entre el 2012 i el 2014 i que signifiquen, de fet, una previsió de caiguda 

real del PIB del -1,5%. Si bé els Pressupostos del 2014 inclouen 6 noves entitats i en 

suprimeixen 51 en relació amb els del 2012 cal tenir en compte que la gran majoria 

de les entitats suprimides i les seves funcions queden subsumides en les noves 

creades, en d’altres ja existents o en els propis departaments de la Generalitat. 

 

Els Pressupostos del 2014, afegint la despesa associada als venciments del deute 

d’inversions de períodes anteriors, sumen un volum global de 36.132,7 milions d’€, 

un valor que es situa per sota dels pressupostos aprovats de fa 5 anys, l’any 2009, i 

que és el -2,4% inferior als de l’any 2012. 

 

2.- Es redueixen els ingressos per una caiguda dels ingressos no financers, 

principalment per les menors aportacions associades al model de finançament 

autonòmic, i per un menor endeutament net associat a un dèficit inferior. 

 

La reducció prevista en els ingressos del sector públic de la Generalitat (sense tenir 

en compte els ingressos associats al refinançament dels venciments del deute 

d’inversions de períodes anterior) és del -12,6%, 4.223,5 milions d’€ menys que en 

els pressupostos del 2012. Això és el resultat de: 

                                                 
1 Es compara el pressupost aprovat de tots els programes de despesa sense computar la despesa 

corresponent a l’amortització del deute públic (capítol 9 del pressupost) dels Pressupostos del 2012 amb 

els del 2014, o el que és el mateix la despesa dels capítols 1 a 8, sense tenir en compte la despesa 

associada als venciments del deute d’inversions realitzades en períodes anteriors, les amortitzacions del 

capítol 9 de despesa. 
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- uns menors ingressos derivats del nou endeutament, com a conseqüència del 

menor dèficit previst, que es redueixen el -55,6%, 2.369,7 milions d’€ menys 

que el 2012, la qual cosa significa un endeutament net pel 2014 de 1.892,5 

milions d’€. 

- la reducció dels ingressos no financers2 que acumulen una caiguda del -3,9%, 

1.243,9 milions d’€ menys que el 2012, amb una dotació de 26.692,7 milions 

d’€. 

- i uns menors ingressos d’actius financers (principalment reintegraments de 

préstecs fets per la Generalitat), amb una caiguda acumulada del -45,8%, 690,0 

milions d’€ menys que el 2012. 

 

Cal tenir en compte però que els pressupostos del 2014 preveuen un augment de 

l’endeutament brut del Sector Públic de la Generalitat com a conseqüència del major 

volum d’amortitzacions (venciments) del deute que hi ha previstes pel 2014 en 

relació al 2012, derivat del calendari d’amortitzacions, i que es preveu que siguin 

per un valor de 6.825,7 milions d’€, un 25,8% més que el 2012. 

  

La reducció d’ingressos no financers respon: 

 

a) als menors recursos pressupostats, en relació amb el 2012, derivats del model de 

finançament autonòmic, que en conjunt acumulen una reducció del -9,9%, 

1.909,4 milions d’€ menys que el 2012, i signifiquen un total de 17.423,1 

milions d’€. 

b) a la reducció acumulada en els ingressos tributaris propis i ingressos derivats de 

prestació de serveis propis del sector públic de la Generalitat, que cauen el -

15,3%, 445,9 milions d’euros menys que el 2012, i que assoleixen un total de 

2.470,3 milions d’euros. 

c) i a la menor previsió d’ingressos derivats de la resta de transferències corrents i 

de les transferències de capital rebudes pel Sector Públic de la Generalitat 

(provinents principalment de l’Estat i la Unió Europea), que acumulen una 

caiguda del -4,2%, 178,4 milions d’euros menys que el 2012, fins a un valor de 

4.111,0 milions d’euros.  

d) la caiguda acumulada de les tres partides anteriors es compensa, en part, per una 

previsió d’increment dels ingressos patrimonials i d’alienació d’inversions reals, 

que acumulen un creixement del 92,2%, 1.289,8 milions d’euros més que el 

2012, fins a una xifra de 2.688,2 milions d’euros. 

 

(a) La caiguda del -9,9% dels recursos derivats del model de finançament sobrevalora la 

caiguda real d’aquests recursos, principalment perquè els pressupostos del 2012 

s’aproven amb unes previsions de bestretes sobre els principals impostos de la cistella 

del sistema de finançament autonòmic, que posteriorment, amb el canvi de govern a 

nivell estatal, no es van complir. Els recursos aportats pel model de finançament l’any 

2012 van ser finalment de 17.951,8 milions d’€, un 7,1% per sota d’allò previst en els 

pressupostos. Comparat amb aquests ingressos efectivament executats el 2012, els 

pressupostos pel 2014 preveuen una reducció del -2,9% dels recursos del model de 

finançament, 528,6 milions d’euros menys que el 2012. Aquests menors ingressos són 

conseqüència: 

 

                                                 
2 Ingressos associats als capítols 1,2,3,4,5, 6, i 7 dels pressupostos. 
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- d’una reducció en les previsions d’ingressos per transferències del model de 

finançament, 1.095,1 milions d’euros menys que els liquidats el 2012, tant per 

les menors liquidacions pendents d’anys anteriors previstes, com per una 

reducció dels recursos conjunts associats al Fons de Suficiència Global, al Fons 

de Garantia de Serveis Públics Fonamentals, i als Fons específics sanitaris. 

- i d’una reducció, 516,5 milions d’€ menys que en la liquidació del 2012, en les 

previsions d’ingressos dels següents impostos de la cistella del model de 

finançament: la reducció del -5,2% de l’ingrés en la bestreta de la part 

autonòmica de l’IRPF; la reducció del -16,3% en la previsió d’ingrés de l’impost 

de successions i donacions, tot i la modificació normativa prevista pel 2014 en 

l’impost de successions que es preveu que faci augmentar la recaptació en 54,2 

milions d’euro; la reducció del -20,9% en la previsió d’ingrés de l’impost sobre 

determinats mitjans de transport; i la reducció del -20,3% en la previsió d’ingrés 

dels tributs sobre el joc. 

- Aquestes reduccions estan compensades en part per l’increment previst de 

1.083,0 milions d’euros en relació amb la liquidació del 2012 en els recursos 

provinents dels següents impostos de la cistella del model de finançament: un 

increment del 50,2% en l’impost sobre el patrimoni; un augment del 16,1% de la 

bestreta de la participació en l’IVA; l’augment del 8,3% de la bestreta de la 

participació en l’impost sobre el tabac; l’augment del 6,1% de la bestreta de la 

participació en l’impost sobre alcohols; l’augment del 19,5% de la bestreta de la 

participació en l’impost sobre l’energia; l’augment del 3,2% de la bestreta de la 

participació en l’impost sobre hidrocarburs; l’augment del 17,6% del tram 

autonòmic de l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs; i 

l’augment de l’1,1% en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats. 

 

(b) Pel que fa a la reducció dels ingressos tributaris propis (impostos, taxes i cànons 

propis) i ingressos derivats de prestació de serveis propis del sector públic de la 

Generalitat Cal tenir en compte que els pressupostos del 2012 sobreestimen els 

ingressos que finalment s’obtenen en l’execució d’aquestes partides, principalment 

com a conseqüència de la demora en l’aplicació de la taxa turística que estava 

prevista inicialment per tot l’any 2012, i perquè els ingressos derivats de la taxa per 

l’expedició de la recepta farmacèutica finalment van ser de 45,6 milions d’euros 

enlloc dels 100 milions d’€ pressupostats. 

 

Pel que fa als pressupostos del 2014 els menors ingressos en relació al liquidats el 

2012 responen principalment a la eliminació de la taxa per expedició de la recepta 

farmacèutica, i a una menor previsió d’ingressos per la venda de béns i prestació de 

serveis. Aquestes reduccions compensen els increments que es deriven de la 

incorporació en els pressupostos del 2014 de l’impost sobre estades en allotjaments 

turístics, l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica, així com els 

augments en els ingressos derivats de modificacions de taxes o de creació de noves 

taxes. Tots aquests últims elements signifiquen pel 2014 un augment dels ingressos  

de 104 milions d’€.   

 

(d) Finalment, els majors recursos derivats d’ingressos patrimonials i alienació 

d’inversions reals, recursos en la seva major part no recurrents i que responen a una 

política de privatitzacions, signifiquen pràcticament doblar aquestes partides sobre 

els pressupostos del 2012, si bé l’esforç plantejat és més elevat quan el comparem 

amb la liquidació real dels pressuposts del 2012. Si ens fixem només en la 

Generalitat, àmbit institucional d’on provenen la gran majoria d’aquest recursos, 
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l’any 2012 es van obtenir per aquesta via uns ingressos de 661,9 milions d’€, 

principalment a través de la concessió de la gestió de les infraestructures dels túnels 

de Vallvidrera i del Cadí, i la gestió d’Aigües Ter Llobregat, mentre que els 

pressupostos del 2014 plantegen incrementar aquestes partides un 250,3%, fins 

assolir el valor de 2.318,4 milions d’€, 1.656,5 milions d’euros més que el 2012.  

 

3.- Reducció de la despesa en els pressupostos 

 

La reducció del -12,6% de la despesa (sense tenir en compte l’amortització 

d’inversions de períodes anteriors), i que significa 4.223,5 milions d’€ menys que en 

els pressupostos del 2012, és el resultat de tres elements diferenciats: 

 

- la reducció de la despesa de funcionament3 i de la despesa d’inversió4, que en 

conjunt disminueixen el -7,7%, 2.214,4 milions d’€ menys que els pressupostos 

aprovats pel 2012, amb una dotació de 26.365,7 milions d’€. 

 

- una important reducció, del -77,9%, de la despesa associada al capítol 8 dels 

pressupostos, principalment com a conseqüència de la reducció en la concessió 

de préstecs i constitució de dipòsits i fiances per part de la Generalitat, 1.758,1 

milions d’€ menys que el 2012, i que en conjunt significa una despesa de 498,8 

milions d’€. 

 

- i la reducció del -82,0% del capítol 5 dels pressupostos, com a conseqüència de 

la reducció del fons de contingència, 205,0 milions d’€ menys que el 2012, i que 

en conjunt significa una despesa de 45,0 milions d’€. 

 

Paral·lelament a aquestes tres importants reduccions de la despesa, contrasta el 

manteniment de la despesa financera (capítol 3 dels pressupostos) associada als 

serveis financers del deute acumulat (interessos, comissions bancàries, etc....), amb 

una modesta reducció en aquests dos anys del -1,9%, fins assolir la quantitat de 

2.397,5 milions d’€. De totes maneres, cal tenir present que aquesta despesa 

associada als interessos de l’endeutament ha incrementat el 66,6% des dels 

pressupostos del 2010. 

 

En conjunt la despesa no financera, component més important de la despesa que 

inclou les despeses de funcionament, transferències corrents i inversions, es redueix 

el -7,9%. 

 

Dins de la despesa no financera, les despeses corrents5, de 27.277,6 milions d’€, es 

redueixen el -5,3% respecte del 2012. Dins d’aquest grup, només incrementa de 

manera significativa les transferències corrents a ens i corporacions locals, amb un 

increment del 8,6%, fins a 4.183,2 milions d’€ com a conseqüència de l’augment de 

les transferències finalistes per part de l’Estat. Mentre que les despeses de capital (la 

despesa d’inversió) es redueixen, per cinquè any consecutiu, el -38,3% i sumen 

1.530,6 milions d’euros. 

 

                                                 
3 Despesa associada a la remuneració de personal, compra de béns i serveis i transferències corrents. 
4 Capítols 1 a 7, sense el 3 i el 5, dels pressupostos 
5 Les despeses corrents incorporen la remuneració del personal, la compra de béns i serveis, la despesa 

d’interessos, i les transferències corrents fetes pel Sector Públic de la Generalitat (prestacions, ajudes, 

subvencions, etc...). 
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La despesa de personal acumula una reducció del -9,0%, 855,3 milions d’€ menys 

que el 20126, principalment com a conseqüència de l’eliminació de la retribució de 

la paga extra, de la reducció del 15% de la jornada laboral dels interins i per la 

reducció en termes bruts del -3,3% de la dotació de places, 7.497 places menys que 

el 2012. 

 

Així, la retribució per ocupat mitjana es redueix el -5,9% com a conseqüència de 

l’efecte de l’eliminació de la retribució extraordinària i de la reducció de la  

retribució dels interins.  

 

Pel que fa a la reducció de places presupostades, en termes nets, 11 es corresponen 

amb places d’alts càrrecs, altre personal directiu i eventual, 3.581 a places de 

funcionaris i 3.905 a places de personal laboral. 

 

Finalment, la despesa en transferències corrents7, concepte que inclou la despesa en 

prestacions socials, ajudes i subvencions corrents, es redueix el -6,5%, 387,1 

milions d’€ menys que el 2012. Dins d’aquesta partida la reducció més important és 

la de transferències a les famílies i institucions sense finalitat de lucre, que 

disminueix el -6,5%, 229,2 milions d’€ menys que el 2012, fins als 3.290,6 milions 

d’€. 

 

4.- Es segueixen reduint fortament les inversions públiques 

 

Es constata una continuada reducció de les inversions públiques que es situen en 

1.530,6 milions d’euros, un 38,3% menys que l’any 2012. A això cal afegir les 

inversions realitzades fora del Pressupost (sistemes específics de finançament8), que 

són de 79,9 milions d’euros amb diverses fórmules de finançament: el 8,6% són 

concessions a través d’explotacions, i el 91,4% a través de pagaments ajornats o 

mètode alemany. Així la inversió de tot el sector públic de la Generalitat, un cop 

sumada la inversió dels sistemes específics, és per l’any 2014 de 1.610,5 milions 

d’euros, un 48,5% inferior als pressupostos del 2012. 

 

5.- Cau la despesa social 

 

La despesa social -que engloba la despesa en Protecció i promoció social, i en la 

Producció de béns públics de caràcter social9-, acumula una reducció del -9,6% des 

dels pressupostos 2012, amb una dotació de 16.022,7 milions d’€. Tot i així, 

                                                 
6 Cal tenir en compte que els pressupostos aprovats pel 2012 tot i que preveien en els seus textos articulats 

l’eliminació d’una paga extra i la reducció de jornada dels interins, en les dotacions de despesa de la 

remuneració de personal no estava comptabilitzada aquesta reducció.  
7 Sense comptabilitza aquella part de les transferències corrents pagades a l’administració local que prové 

directament de les transferències finalistes rep de l’Estat per aquest concepte, 2.670,2 milions d’€ el 2012 

i 3.097,7 milions d’€ el 2014. 
8 Els sistemes específics de finançament són una via per a reduir el dèficit públic traient fora dels 

Pressupostos despeses d’inversió. D’altra banda, cal tenir present que les inversions efectuades fora de 

Pressupost a través d’aquests sistemes de finançament, malgrat que s’ajorni el seu pagament, s’acaben 

incorporant als Pressupostos a través generalment d’increments de la despesa no financera futura. 
9 La despesa en Protecció social engloba els programes de despesa de Protecció social, Promoció social, i 

Foment de l’ocupació, mentre que la despesa en la Producció de béns públics de caràcter social engloba 

els programes de despesa de Salut, Educació, Habitatge i altres actuacions urbanes, Cultura, Llengua 

Catalana, Consum i Esports.  
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incrementa el seu pes en relació als pressupostos del 201210, amb un augment del 

52,9% al 54,7% sobre el total, si bé queda per sota del 55,8% que significava en els 

pressupostos del 2011. 

 

6.- Disminució de la despesa en polítiques actives en un context de taxes d’atur 

molt elevades 

 

Els pressupostos preveuen que l’any 2014 es crearan 3.000 nous llocs de treball 

(equivalents a temps de treball complet) en el conjunt de l’economia catalana. Això 

representa un increment del 0,1% de l’ocupació. Aquest augment contrasta amb la 

destrucció de 595.500 llocs de treball (equivalents a temps de treball complet) des 

de l’any 2008 al 2013. En tot cas, l’evolució recent dels indicadors d’evolució 

econòmica, entre ells el propi caràcter restrictiu d’aquests pressupostos, situen 

aquesta previsió d’increment de l’ocupació com a poc justificada.   

 

En aquests context, la política de Foment de l’ocupació, associada a les polítiques 

actives, inclou les despeses del programa d’Ocupabilitat, el programa d’Igualtat, 

qualitat i integració laboral, i el programa de Formació professional agrària i 

pesquera11, i té pressupostats 480,5 milions d’euros, un -25,4% menys que el 2012. 

 

El programa d’Ocupabilitat, gestionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i 

que té com a finalitat de la seva despesa millorar les competències professionals de 

les persones treballadores (ocupades i desocupades) per tal d’incrementar l’índex 

d’ocupació i d’ocupabilitat i contribuir d’aquesta forma a millorar la competitivitat 

de les empreses amb centre de treball a Catalunya, acumula una reducció de la seva 

despesa del -46,4% des del 2012, amb una dotació de 239,1 milions d’€. No sembla 

coherent aquesta reducció en un programa que engloba com a mínim els objectius 

associats a l’assessorament i intermediació ocupacional, a la promoció de 

l’ocupació, i de la qualificació professional. 

 

Pel que fa al programa d’Igualtat, qualitat i integració laboral, que té l’objectiu  de 

garantir la igualtat d’oportunitats de determinats col·lectius (dones, persones 

discapacitades, persones immigrades extracomunitàries, persones amb risc 

d’exclusió social i joves) que per diferents motius tenen dificultats d’integració en el 

mercat laboral o ho fan en pitjors condicions salarials, la seva despesa acumula un 

increment del 22,0%  des dels pressupostos del 2012, fins als 240,1 milions d’€.  

 

En relació als objectius estratègics i operatius d’aquest darrer programa, 

concretament en desenvolupar polítiques d’ocupació que donin resposta a les 

necessitats socials i econòmiques d’aquells col·lectius amb especial vulnerabilitat o 

especials dificultats, cal tenir present que: 

 

 Des del 2011 s’ha retallat el nombre de famílies perceptores de la Renda 

Mínima d’Inserció (RMI) passant de 30.284 el nombre mitjà anual 

d’expedients vigents l’any 2010 a 23.123 el 2012. En els pressupostos del 

                                                 
10 El càlcul del pes de la despesa per programes o polítiques de despesa es fa sense comptabilitzar aquella 

part de la despesa destinada a amortització d’inversions de períodes anteriors. És a dir, comptabilitzant 

només la despesa dels capítols 1 a 8 dels pressupostos. 
11 Fins els pressupostos del 2011 la política de foment de l’ocupació s’estructurava en sis programes: 

programa d’Assessorament i intermediació ocupacional, programa de Promoció de l’ocupació, programa 

de Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació, programa de Qualificació professional, programa de 

Formació professional agrària i pesquera, i programa de Relacions laborals, condicions de treball i riscos. 
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2014 s’incrementa la partida destinada a la RMI, que es dota amb 173 

milions d’euros, i es preveu una mitjana anual de 25.000 expedients. 

 

 Incrementa lleugerament el nombre de persones treballadores en procés 

d’inserció a les empreses d’inserció de Catalunya. 

 Es preveuen 5.000 actuacions d’inserció laboral adreçades a les persones 

destinatàries de la RMI, el 2011 se’n va dur a terme 5.962. 

 El 2014 està previst que es realitzin 650 inspeccions per revisar el 

compliment de la quota de reserva del 2% de persones amb discapacitat, el 

2012 se’n van realitzar 740. 

 S’incrementarà en 111 persones amb discapacitat les contractades a  través 

de Centres Especials de Treball (CET), es passarà de 12.239 el 2012 a 

12.350 el 2014, amb un augment del 10,3% del pressupost en transferències 

(corrents i de capital) destinades als CET, dotat amb 57,7 milions d’€. 

 

Finalment, el programa de Formació professional agrària i pesquera acumula una 

reducció de la seva despesa del -28,6% respecte del 2012. 

 

7.- La despesa en Salut es redueix 

 

La despesa en Salut, de 8.276,8 milions d’€, acumula una reducció de -6,2% des 

dels pressupostos del 2012. Es tracta, per tant, d’un pressupost restrictiu que 

aprofundeix en la minoració de recursos destinats al sistema sanitari públic. 

 

La despesa en Salut per habitant es redueix el -6,5%, passant dels 1.165,1 €/habitant 

dels pressupostos del 2012 als 1.089,3 €/habitant el 2014, i situant-se en nivells dels 

anys 2004 i 2005. 

 

La reducció afecta a pràcticament tots els programes en que s’organitza la despesa 

de salut, el programa d’Atenció primària de salut, amb una reducció del -6,2%; el 

programa d’Atenció especialitzada de salut, amb una reducció del -6,1%; i el 

programa de Salut pública amb una reducció del -49,1%. Només el programa 

d’Altres serveis de salut (destinat principalment a finançar el servei d’atenció de les 

emergències mèdiques i de transport sanitari no urgent) augmenta lleugerament amb 

un augment del 0,9%.  Així, malgrat que el Pla de Salut 2011-2015 fa especial 

èmfasi en el paper cabdal que l’atenció primària ha d’assumir dins el sistema, això 

contrasta amb el pes atorgat en el pressupost a aquest nivell assistencial (27,7% 

front el 67,7% de l’atenció especialitzada). 

 

Per una altra banda, en l’àmbit del CatSalut, la partida de farmàcia de dispensació 

ambulatòria es manté idèntica que en els pressupostos del 2012, amb un valor de 

949 milions d’€. Cal tenir en compte que ens els pressupostos del 2012 ja es 

plantejava una reducció del 26,1% d’aquesta partida, si bé en el seu moment ja es va 

considerar que es tractava d’una previsió molt poc realista. 

 

 

 

8.- La despesa en Educació cau i es redueixen les inversions 

 

La despesa en Educació, amb 4.850,1 milions d’€, significa el 16,5% del total del 

Pressupost, i pateix una reducció del -11,3% en relació amb els pressupostos del 

2012. Acumula una reducció del -23,1% des dels pressupostos del 2010. Dins 
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d’aquesta despesa, les inversions reals en infrastructures d’educació es redueixen 

amb més intensitat, el -53,4%. 

 

El pes de la despesa en Educació en els pressupostos s’ha anat reduint 

progressivament en els darrers anys. 

 

En un context on els serveis educatius públics es fan més necessaris i on incrementa 

el nombre d’alumnes d’educació general no universitària, el programa d’Educació 

general, que compren totes les despeses associades a l’educació no universitària 

(l’educació infantil, la primària, la secundària obligatòria, el batxillerat i la formació 

professional), acumula una reducció de la seva despesa del -10,5% des dels 

pressupostos del 2012, amb una reducció de les plantilles de personal docent. Dins 

d’aquest programa en canvi s’incrementa la despesa destinada als concerts educatius 

privats, que augmenta el 5,7% entre els pressupostos del 2012 i el 2014. 

 

El programa de Serveis complementaris a l’educació12 es manté pràcticament 

inalterat des del 2012 amb un lleuger creixement del 0,2% de la seva despesa, que es 

destina a finançar, entre altres, el manteniment dels plans educatius d’entorn, les 

aules d’acollida, els serveis i ajuts per transport i menjador escolar, i les unitats 

d’escolarització compartida (PQPIs i UECS). Cal tenir en compte però, que aquest 

programa des dels pressupostos del 2010 acumula una reducció del -32,3%.  

 

El programa de beques i ajuts, que té com objectius fer front a les possibles 

conseqüències que pugui tenir l’actual crisi econòmica en les llars amb majors 

dificultats econòmiques i donar suport a la igualtat d’oportunitats en l’àmbit de 

l’educació acumula una reducció de la seva despesa del -8,1% des del 2012, i del -

76,2% des dels pressupostos del 2010. 

 

Finalment, el programa d’Educació universitària també veu reduïda la seva despesa 

amb una reducció acumulada des del 2012 del -16,8%. 

 

9.- Cau la despesa en habitatge 

 

La despesa en habitatge i altres actuacions urbanes (llei de barris) es redueix el -

17,3% respecte dels pressupostos del 2012, amb una dotació de 256,4 milions d’€, i 

acumula cinc anys consecutius de reducció. La caiguda de la despesa és 

conseqüència principalment de la reducció del -56,7% en la despesa d’inversió 

directa en la política d’habitatge, amb una dotació de 42,0 milions d’€. 

 

La quantitat pressupostada pel programa d’habitatge té una reducció del -20,8%, 

motivada, en part, per:  

 

- El Govern retalla l’abast dels ajuts al pagament al lloguer de l’habitatge, en un 

moment en que s’hauria d’incrementar donades les dificultats de les famílies per 

mantenir l’habitatge. Es redueix el -66,2% el nombre d’unitats de convivència 

que es preveu que rebin ajut al pagament del lloguer, de 53.271 el 2012 a 18.000 

el 2014.  

 

                                                 
12 Aquest programa té per objectius facilitar l’escolarització dels alumnes, afavorir la conciliació laboral i 

familiar, i facilitar que tot l’alumnat, especialment els que es troben en situació de dificultats, sigui 

escolaritzat en igualtat de condicions. 
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- Es redueix en els pressupostos del 2014 la previsió d’habitatges que poden rebre 

subvenció per rehabilitació fins a 2.000 habitatges, mentre que el 2012, 13.066 

habitatges privats van rebre ajuts per a ser rehabilitats. Això no ajuda a la 

reactivació del sector de la construcció i l’increment de la seva ocupació. 

 

- I també es redueix en un 70% l’objectiu de promoció d’habitatges protegits a 

Catalunya, passant dels 1.638 habitatges iniciats el 2012 a 500 habitatges 

previstos pel 2014. 

 

Finalment, es preveu un increment rellevant en la partida destinada al programa de 

barris i nuclis antics. La quantitat passa d’11,5 milions d’€ en els pressupostos del 

2012, a 43,3 milions d’€ per l’any 2014, si bé aquest programa disposava d’una 

dotació de 88,9 milions d’euros el 2011. 

 

10.- Es congela pràcticament la despesa en protecció social en un context 

d’increment de situacions de risc i vulnerabilitat 

 

La despesa en protecció social, a través de la qual es financien els serveis socials 

adreçats a prevenir les situacions de risc, a compensar els dèficits de suport social i 

econòmic, i situacions de vulnerabilitat i dependència, té una dotació de 1.786,5 

milions d’€, i acumula una reducció del -10,5% respecte dels pressupostos del 2012. 

 

Dels diferents programes associats a la despesa de protecció social, la reducció més 

important té lloc en el programa de Promoció de l’autonomia personal. 

 

En el marc del programa de Promoció de l’autonomia personal, associat a l’atenció a 

la dependència, destaca: 

 

 Una reducció del -15,4%, fins a 85.467, del nombre de beneficiaris de prestació 

econòmica reconeguts en virtut de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 

promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència (LAPAD), degut a la reducció de beneficiaris de prestació per 

cuidador no professional. 

 

 Una reducció del -35,8%, fins a 4.500, dels beneficiaris d’un ajut econòmic per a 

persones dependents en el marc del programa de Suport econòmic per a gent 

gran. 

 

 Una reducció del -28,5%, fins a 3.700, del nombre de beneficiaris de les ajudes 

d’atenció social per a persones  amb discapacitats (PUAD). 

 

Per una altra part, augmenta l’1,1% la despesa del programa d’Inclusió social i lluita 

contra la pobresa, amb una dotació de 192,6 milions d’€ per a les pensions o 

prestacions, per garantir el benestar d’aquells col·lectius més vulnerables i amb 

majors dificultats d’integració social (cònjuges supervivents, joves extutelats, i 

complements de pensions no contributives,...). 

 

11.- Reducció de la despesa en Recerca, Desenvolupament i Innovació 

 

Les polítiques de Recerca, Desenvolupament i Innovació redueixen la seva despesa 

en un -12,0%. Cal a més tenir present que els recursos destinats a aquestes 

polítiques estan encara lluny de la mitjana de la UE i dels objectius marcats en 
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l’Estratègia de Lisboa. També és necessari afegir, que aquest esforç en R+D+i no li 

correspon fer-lo només al govern sinó també a les empreses privades. 

 

12.- Lleugera disminució de la despesa en Actuacions mediambientals 

 

La política en Actuacions mediambientals experimenta una lleugera reducció del 

seu pressupost del -1,2%, 2,2 milions d’€ menys que el 2012. Això és conseqüència 

de la reducció del -13,7% de la despesa del programa de Protecció i conservació del 

medi natural, que en part es compensa amb l’augment del 10,8% de la despesa del 

programa d’Infraestructura i gestió del tractament de residus. 

 

13.- Forta reducció de la despesa en suport a la indústria 

 

La despesa directe en suport a la indústria -a través del programa de Política 

d’Indústria- es redueix el -92,1% respecte dels pressupostos del 2012, i està dotada 

el 2014 amb 9 milions d’€ assignats als programes de Suport a la Indústria i al de 

Seguretat i prevenció del risc. 

 

El programa de Suport a la Indústria, el més important en termes quantitatius, 

pateix una forta reducció del -93,5%, amb una dotació de 7,3 milions d’€. 

L’objectiu d’aquest programa és reforçar la competitivitat de la indústria catalana, 

incidint majoritàriament en la petita i mitjana empresa, per afavorir el seu 

posicionament en un mercat globalitzat. Amb aquesta finalitat, es posa a l’abast de 

les empreses d’aquest sector un conjunt de serveis i instruments adaptats a les seves 

necessitats: instruments de transformació empresarial i millora del model de negoci, 

programes i/o projectes d’impuls a sectors estratègics, serveis d’enginyeria, gestió 

de projectes d’inversió i programes de suport al reforçament empresarial. 

 

Cal a més tenir en compte que el suport financer en general a l’activitat 

emprenedora es dur a terme a través del programa de Crèdit oficial que gestiona 

l’Institut Català de Finances (ICF). Els pressupostos del 2014 preveuen una forta 

reducció del -76,1% de la despesa d’aquest programa, que es dota amb una 

quantitat de 498,4 milions d’€. Aquest programa té per finalitat facilitar el 

finançament al sector públic i privat per tal de completar l'oferta financera del 

sector bancari, amb l’objectiu de promoure activitats econòmiques que 

contribueixin al creixement econòmic. 

 

Finalment, cal també considerar la caiguda del -66,1% en la despesa associada al 

programa d’Internacionalització, promoció i foment del comerç, que es dota de 14,6 

milions d’€ el 2014. Aquest programa persegueix proporcionar solucions 

específiques per a totes les fases del procés d'internacionalització, tant a aquelles 

empreses que encara no han començat i volen fer el primer pas, com de les que 

estan implantades a l'exterior i busquen oportunitats concretes d'inversió o 

diversificació. 

 

14.- Reducció del dèficit i l’endeutament net  

 

Els Pressupostos de la Generalitat presenten un dèficit pressupostari de -1.979,1 

milions d’euros (en termes SEC-95. Base 2000) que és el -1,0% del PIB català 

previst pel 2014. L’any 2012 el pressupost es va aprovar amb un dèficit de -2.740,2 

milions d’euros el -1,3% del PIB. 
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Així l’evolució del dèficit està d’acord amb l’escenari previst en el Programa 

d’Estabilitat 2011-2014 presentat per Espanya a la Unió Europea, que preveu 

avançar encara més en el procés de consolidació fiscal, reduint el nivell del dèficit a 

l’1,1% en l’any 2013 i a l’1%, l’any 2014. 

 

Pel conjunt del sector públic, els Pressupostos del 2014 presenten un desequilibri pel 

funcionament corrent de -1.576,4 milions d’euros, mentre que les necessitats 

financeres  per operacions d’inversió són de -494,1 milions d’euros i, per tant, el 

Sector públic de la Generalitat té una necessitat de finançament o dèficit 

pressupostari de -2.115,5 milions d’euros. Això representa un 54,4% menys que 

l’any 2012. 

 

En conjunt, l’endeutament net de tot Sector Públic de la Generalitat (tot 

l’endeutament menys aquella part destinada a amortització de préstecs anteriors) és 

de 1.892,5 milions d’euros pel 2014, i es redueix el 55,6% respecte dels 

pressupostos aprovats pel 2012. Això fa que la previsió de deute acumulat del 

Sector Públic de la Generalitat (en termes SEC) passi de 51.319 milions d’€ l’any 

2012 a 59.914 milions d’€ l’any 2014, amb un augment del 16,7% respecte del 

2012. 

 

 

 

Conclusions 

 
- Per valorar els Pressupostos de la Generalitat pel 2014, les comparacions s’han 

d’establir necessàriament amb el 2012, donada la manca de pressupostos durant 

el 2013. Aquesta comparació permet, d’altra banda, fer emergir les retallades 

que s’han produït. 

 

- Els Pressupostos del 2014 consoliden les retallades i incorporen mes 

privatitzacions i venda de patrimoni públic. 

 

- La reducció del dèficit previst en els Pressupostos d’aquest any es cobreix amb 

nous ingressos, però que no provenen bàsicament de l’augment de taxes i 

impostos ( al voltant de 120 milions d’euros) sinó per concessions i 

privatitzacions ( 2300 milions d’euros), que no es concreten, la qual cosa 

contravé els principis de transparència pressupostària. 

 

- Amb uns pressupostos que mantenen un caràcter clarament restrictiu, les 

previsions macroeconòmiques (augment del +0,9% del PIB) son difícils  de 

complir i no es crearà ocupació. 

 

- Es continuen degradant les condicions laborals dels empleats públics que 

acumulen de mitjana una pèrdua de poder adquisitiu al voltant del 25 %  del 

2010 al 2014. Això es producte de la congelació salarial, de la supressió de la 

paga extra, del Fons d’Acció Social i del complement de productivitat. I de la 
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reducció de la jornada i sou del personal interí  i dels dies de lliure disposició, 

entre d’altres.  

 

-  Al mateix temps s’ha produït una reducció de personal de 7.497 persones 

respecte al 2012.  Cal recordar que el nombre d’empleats/des públics a 

Catalunya està bastant per sota dels països avançats que sovint s’agafen  com a 

referència. 

 

- El Govern de la Generalitat és l’única administració de Catalunya que ha pres la 

mesura de no abonar una paga el 2014, i no és acceptable condicionar-la al 

cobrament de l’impost de dipòsits bancaris. 

 

- La despesa social per càpita retrocedeix una dècada i en relació a l’any  2012 cau 

un - 9,6%, per la qual cosa perd sentit l’afirmació de que aquests pressupostos 

tenen un caràcter social.  

 

- En Educació, la despesa cau  un -11,3%  i es redueixen les inversions  un -

53,4%. Hi ha 2861 docents menys que fa dos anys en un context en que s’ha 

incrementat el nombre d’alumnes. Catalunya es posa a la cua en despesa 

educativa passant del 3,9% del PIB al 2,8%, quan la demanda de la comunitat 

educativa per assolir standars europeus era d’una despesa del 6% del PIB 

 

- El Pressupost del Cat-Salut s’ha reduït un -6,2% i la despesa sanitària per 

habitant es situa en els nivells dels anys 2004-2005. La reducció afecta 

pràcticament a tots els programes ( atenció primària, atenció especialitzada, ...) 

 

- Es congela pràcticament la despesa en protecció social en un context 

d’increment de situacions de risc i vulnerabilitat.  

 

- Amb una situació de destrucció d’ocupació i de taxes d’atur  molt elevades, les 

partides destinades al foment de l’ocupació es redueixen un -25,4%. 

 

 

 

 

- La despesa en habitatge es redueix un -17,3% i es retalla l’abast dels ajuts al 

pagament al lloguer, en un moment en que s’haurien d’incrementar per les 

dificultats de moltes famílies per mantenir l’habitatge. També es redueix un 70% 

l’objectiu de promoció d’habitatge protegit a Catalunya i s’anuncia la 

possibilitat de privatitzar la vivenda pública de la Generalitat.  

 

-  Les inversions cauen als nivells dels anys 90. Hi ha un -38,3% menys que el 

2012 i si es sumen les inversions  extrapressupostàries la reducció arriba al -

48,5%. 
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- Cal destacar en un sentit negatiu  la forta reducció de la despesa en suport a 

l’activitat econòmica. 

 

-  El Programa Suport a la Indústria, que persegueix reforçar la competitivitat de 

l’economia catalana incidint majoritàriament en la petita i mitjana empresa,  

pateix una forta reducció del -93,5%. 

 

- El suport a l’activitat emprenedora cau un -76,1% i la despesa associada al 

programa d’Internacionalització, promoció i foment del comerç es redueix en un 

-66,1%.  

 

- En resum, uns Pressupostos que no ajuden ni a l’economia ni a les persones. 

 

 

 

 

Llei d’acompanyament dels Pressuposts de la   Generalitat  

 
- Hi ha, en general, un increment excessiu de les taxes i la creació de noves taxes, 

en alguns casos abusives i no prou justificades. 

 

- No es modula l’aplicació de taxes en funció de la capacitat econòmica de les 

persones obligades al pagament. 

 

- No compartim, entre d’altres, la fixació d’una taxa per la tramitació de la 

sol·licitud de reagrupament familiar dels immigrants, per la intermediació 

laboral, pel dret a examen de cicles formatius,  o per sol·licitar una subvenció en 

matèria cultural. 

 

- S’incrementa la tributació en els contractes de lloguer, la qual cosa resulta 

contradictòria amb la necessitat d’impulsar aquesta modalitat d’habitatge.  

 

- D’altra banda, l’Avantprojecte incorpora  alguns gravàmens  de caràcter 

mediambiental sobre residus i aigües que són positius. 

 

 

Reforma de l’impost de Successions 

 
- El fet de la recuperació de l’Impost de Successions que es contempla en la llei 

d’acompanyament és positiu però la quantitat prevista és molt insuficient. No 

arriba ni tan sols a recuperar l’última retallada feta pel Govern de CiU.  

 

- Aquest és un impost que abans de les successives retallades va recaptar, l’any 

2008, 897 milions d’euros i el pròxim any es preveu ingressar 241 milions. 

L’augment d’ingressos  per l’aplicació de la reforma és de 54 milions el 2014 

(es pot demorar el pagament sis mesos)  i 108 milions  amb l’anualitat completa. 
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- En la reforma que es planteja es mantenen les bonificacions als conjugues, que 

pràcticament no paguen i es mantenen parcialment als fills, que paguen molt 

poc.  Això permet que persones riques continuïn no pagant o pagant molt poc 

aquest impost. D’altra banda, cal tenir en compte que els conjugues i els fills 

representen el gruix de les persones que reben herències. 

 

 

- Proposta de CCOO 

 
Comissions Obreres proposem que en la tramitació parlamentària es redueixin 

les bonificacions als grups I i II i s’apliquin només a herències inferiors a 

200.000 euros. Quedaria exempt de pagament, com fins ara, l’habitatge habitual 

fins a 500.000 euros. 

 

Amb aquesta proposta es podrien recaptar uns 300 milions d’euros addicionals 

provinents de persones acomodades.  

 

No és raonable que amb els nivells de pobresa existents no es pugui pagar aquest 

impost d’una manera més justa. 

 

 

 

 

           Centre d’estudis i recerca sindicals (CERES) 

 
            Desembre 2013 

 

 

  
 

 

     
 

 


