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Pressupostos amb sentit d’estat
Compromís amb les polítiques socials

Foment de l’ocupació i de l’economia productiva 
Sostenibilitat financera i qualitat institucional

24/5/2016
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L’economia evoluciona favorablement 

Però això no es tradueix en una millora equivalent dels ingressos

L’objectiu de dèficit imposat és desproporcionat i injust

Amb els pressupostos 2016 es vol atendre les necessitats dels ciutadans

I en especial atenent a qui més ho necessita

Reassignant recursos cap a la despesa social

Vetllant per la sostenibilitat financera, la qualitat de les institucions i 
construint estructures d’estat
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Creixement robust de l’economia ...
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L’escenari macroeconòmic preveu el retorn al creixement

 S’enforteix el dinamisme de l’economia i es preveu un creixement real del PIB català del 2,9%.

 La demanda interna segueix sent el motor principal, gràcies al creixement de la despesa en

consum de les llars, de la formació bruta de capital i, en menor mesura, del consum de les

administracions públiques.

 Les exportacions de béns i de serveis creixen notablement i l’aportació al PIB del saldo

exterior es preveu que sigui positiva durant el 2016.

 Creació neta de llocs de treball i disminució de la taxa d’atur.
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Previsions macroeconòmiques de Catalunya
% variació interanual llevat dels casos indicats

(p) Previsió
1. Aportació al creixement
2. Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars
3. Inclou la variació d’existències
4. En termes equivalents a temps complet
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

2015 2016 (p) 2017 (p)

PIB  preus de mercat (% variació real) 3,4 2,9 2,7
PIB pm (M€ corrents) 214.927 223.277 232.225
PIB pm (% variació nominal) 3,9 3,9 4,0
Demanda interna1 3,5 2,8 2,3
Despesa en consum de les llars 3,6 3,0 2,6
Despesa en consum de les administracions públiques2 3,3 1,4 1,0
Formació bruta de capital3 5,7 5,3 4,3
Saldo exterior1 -0,1 0,1 0,4
Saldo amb l’estranger1 -0,5 -0,2 0,2

Exportacions de béns i serveis 4,8 4,5 4,9
Importacions de béns i serveis 7,3 5,9 5,2

Saldo amb la resta d’Espanya1 0,4 0,3 0,2
Preus 
Deflactor del PIB 0,5 1,0 1,3
Mercat de treball
Llocs de treball creats (milers)4 71,6 73,1 68,6
Llocs de treball creats (% variació)4 2,4 2,4 2,2
Taxa d’atur estimat (EPA) (% d’aturats s/població activa) 18,6 16,6 15,0
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... però això no es reflecteix automàticament en les 
finances de la Generalitat.

Estancament dels ingressos malgrat els esforços per 
incrementar-los
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Les dificultats per revertir la important davallada dels ingressos iniciada l’any 2009 posa en 
evidència les limitacions de l’actual sistema de finançament de la Generalitat 

Ingressos no financers del Sector públic administratiu

* Sense considerar les vinculades al model de finançament, el FEAGA i el fons de finançament local.
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 La distribució dels ingressos entre els nivells d’administració està esbiaixada en perjudici de les

comunitats autònomes.

 La revisió del model de finançament hauria d’haver entrat en vigor l’any 2014.

 El govern espanyol calcula la bestreta anual sistemàticament a la baixa i la liquidació s’efectua

amb 2 anys de retard. Tampoc s’ha efectuat la bestreta del Fons de competitivitat.

 El model vigent proporciona a Catalunya uns ingressos per càpita per sota de la mitjana malgrat

fer una aportació més elevada i tenir un cost de la vida superior.

Model de finançament autonòmic esgotat
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El dèficit fiscal de Catalunya amb l’Administració central es situa en el 7,5% del PIB

Resultats balança fiscal de Catalunya
Any 2012. Flux monetari

Ingressos 18,4% Despeses 13,6%
Estat+OA+Emp. Púb. 17,8% Estat+OA+Emp. Púb. 9,1%
Seguretat Social 19,0% Seguretat Social 16,8%

Pressupost equilibrat: hipòtesi ajust ingressos
Any 2012. Flux monetari
Milions €

Ingressos aportats 55.640
Despeses rebudes 41.017

% s/PIB -7,5
Saldo -14.623
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Impacte de les mesures adoptades per la Generalitat per incrementar 
els ingressos

Imports en M€

(1) En aquests impostos la recaptació efectiva no havia de tenir lloc fins al 2016

Liquidació
Denominació 2012 2013 2014 2015
Impost sobre el patrimoni (recuperació i augment de tributació) 305 563 431 462
Augment de tipus de l'impost sobre actes jurídics documentats 40 59 62 74
Augment de tipus del tram autonòmic de l'impost sobre hidrocarburs 82 120 109 106
Impost sobre estades en establiments turístics - 35 41 43
Augment de tipus de l'impost sobre transmissions patrimonials - 42 192 212
Reforma de l'impost sobre successions - - 48 111
Taxa d'expedició de recepta farmacèutica o producte 46 4 0 -1
Taxes judicials 5 2 0 2
Impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear - - - 30
Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera - - - 0
Impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial (1) - - - -
Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicació 
electrònica - - - 7
Impost sobre els habitatges buits (1) - - - -
Total ingressos tributaris 477 825 882 1.046
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Limitacions per incrementar els ingressos tributaris: oposició 
sistemàtica del govern espanyol

Pèrdua d’ingressos per les decisions del Tribunal Constitucional

Denominació Impacte anual 
estimat

Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit (1) 688
Impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear 59
Taxa d'expedició de recepta farmacèutica o producte 109
Total tributs anul·lats TC 856
Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicació electrònica 15
Impost sobre els habitatges buits 14
Total impostos en suspensió cautelar TC 30

Total impacte recaptatori tributs per resolucions TC 886
(1) La recaptació per l’impost estatal sobre els dipòsits bancaris s’estima en 60,7 M€ pel 2016
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 Incompliment sistemàtic dels compromisos DA 3a EAC, més flagrant quan s’adopten mesures de
rebaixa fiscal.

 La no convocatòria de la Junta de Seguretat d’ençà del 2010 ha impedit fer efectiva la revisió

del finançament dels mossos d’esquadra.

 Increment del tipus d’IVA que repercuteix en els costos dels serveis que presten les comunitats

autònomes, sense pràcticament recuperació pel costat dels ingressos.

 El govern espanyol introdueix el nou tractament per l’Hepatitis C i les comunitats autònomes el

financen.

Incompliments sistemàtics del govern espanyol en matèria d’ingressos i 
deslleialtat en l’assumpció de despeses
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L’objectiu de dèficit assignat és desproporcionat i injust. 
Tanmateix, s’ha aconseguit reduir-lo significativament
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Exercici
Objectiu dèficit 

conjunt 
Adm. Públiques

Objectiu dèficit 
Generalitat 

s/LOEPSF(1) (a)

Objectiu dèficit 
Generalitat 
assignat (b)

Diferència
(b-a)

2013 -6,5 -2,19 -1,58 0,61
2014 -5,8 -1,97 -1,00 0,97
2015 -4,2 -1,45 -0,70 0,75
2016 -3,6 -1,31 -0,70 0,61
2017 -2,9 -1,10 -0,50 0,60
2018 -2,2 -0,88 -0,30 0,58
2019 -1,6 -0,69 0,00 0,69

Distribució de dèficit esbiaixada en perjudici de la Generalitat 

 La distribució efectuada pel govern espanyol ha estat sistemàticament esbiaixada imposant a les comunitats 
autònomes un ajust superior al que corresponia segons la llei d’estabilitat

 L’AIReF recomana l’adopció de sendes de consolidació diferenciades entre comunitats i estableix l’1% com a 
objectiu de dèficit raonable per a Catalunya el 2016 (informe 22/4/2016)

 El Tribunal de Comptes recomana  al govern espanyol explicitar els criteris utilitzats per efectuar la 
distribució de l’objectiu de dèficit entre subsectors, així com de la distribució horitzontal entre comunitats 
autònomes (informe 1106 de 23/7/2015) 

(1) Segons la Disposició Transitòria 1a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera , la reducció del dèficit es distribuirà entre l'Estat i les comunitats 
autònomes en funció del percentatge de dèficit estructural que haguessin registrat l'1 de gener de 2012. Aquest percentatge és del 41,4%

Imports en % del PIB
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Font: IGAE i elaboració pròpia

S’ha efectuat un important esforç de reducció del dèficit des del 2010 
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2010 2015 Ajust 2010 - 2015 Distribució 
de l'ajust
2010-2015

Distribució 
despesa 
pública
2015(1)

% PIB % PIB % PIB M€ € per 
capita

Total Administracions públiques -9,46 -5,00 -4,45 -48.105 -1.029 100,0 100,0

Administració central i de la Seguretat Social -5,63 -3,78 -1,85 -19.964 -427 41,5 56,4

Administració central -5,41 -2,53 -2,88 -31.123 -665 64,7 23,2

Administració de la Seguretat Social -0,23 -1,26 1,03 11.159 239 -23,2 33,2

Comunitats autònomes -3,17 -1,66 -1,51 -16.325 -349 33,9 32,5

Administració local -0,65 0,44 -1,09 -11.816 -253 24,6 11,0

Generalitat de Catalunya -4,48 -2,70 -1,77 -3.568 -475 7,4 5,8

Generalitat de Catalunya corregit de CPP (2) -4,48 -1,95 -2,52 -5.104 -679 10,2 5,8

La Generalitat ha efectuat un esforç de reducció del dèficit de prop del 
doble del que li correspondria pel seu pes en la gestió de la despesa 

(1) Despesa pública no financera , exclosos els ajuts a institucions financeres
(2) Eliminant l'efecte de la reclassificació el 2015 per inversions en col·laboracions público-privades efectuades en anys anteriors

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la IGAE. Dades base SEC 2010 
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Uns pressupostos per atendre les necessitats de la 
societat
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 Els ingressos no financers creixen sobretot com a conseqüència de l’augment dels 1.407M€
corresponents a la liquidació de l’any 2014 del model de finançament.

 La reducció dels interessos del deute permet incrementar els recursos dels departaments en

un 5,3%, tot i que el conjunt de la despesa creix moderadament (1,5%).

 L’increment de recursos es destina majoritàriament a augmentar la despesa social per atendre

els col·lectius més vulnerables que han patit de forma més directa els efectes negatius de la crisi

econòmica.

Trets bàsics dels pressupostos per al 2016
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Límit de despesa no financera, sense ingressos finalistes 

(1) Segons previsió de PIB per a cada exercici.

Imports en M€
Pressupost Projecte Var. Proj.16/ Pres. 15

2015 2016 Import %
Total bestretes i liquidacions t-2 15.256,6 17.225,1 1.968,4 12,9%
Resta d'ingressos 5.785,8 4.531,9 -1.253,9 -21,7%
Total ingressos capítols 1 a 7 21.042,4 21.757,0 714,5 3,4%
Dèficit assignat (1) 1.439,8 1.490,5 50,6 3,5%
Límit de despesa no financera 22.482,3 23.247,4 765,2 3,4%
Ajustos SEC sense resultat entitats 412,7 -45,7 -458,4 -111,1%
Superàvit entitats AP-SEC GC 495,2 545,4 50,2 10,1%
Límit despesa no financera en termes SEC 23.390,2 23.747,2 357,0 1,5%
Interessos del deute (capítol 3) 1.713,2 863,1 -850,1 -49,6%

Límit despesa no financera en termes SEC, sense interessos del deute 21.677,0 22.884,0 1.207,0 5,6%
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Conceptes Pressupost Liquidació Pressupost Var. 2016 /  2015 Var. 2016 / 
2015 liq 

2015 2015 2016 M€ % var. M€ % var.
IRPF (bestreta tram autonòmic) 7.418,6 7.418,6 7.753,1 334,5 4,5 334,5 4,5
IVA (bestreta participació en l'impost estatal) 5.762,0 5.762,0 5.924,6 162,6 2,8 162,6 2,8
Impostos especials (tabac, alcohols, hidrocarburs i energia) 2.256,7 2.256,7 2.342,5 85,8 3,8 85,8 3,8
Fons de Suficiència Global (bestreta) 626,0 626,0 747,8 121,7 19,4 121,7 19,4
Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta) -845,0 -845,0 -825,5 19,5 -2,3 19,5 -2,3
Ingressos per bestretes 15.218,4 15.218,4 15.942,5 724,1 4,8 724,1 4,8
Liquidació t-2 163,1 269,3 1.407,4 1.244,3 763,1 1.138,1 422,6
Retorn liquidacions negatives 2008 i 2009 -124,8 -124,8 -124,8 0,0 0,0 0,0 -
Total ingressos per bestretes i liquidacions 15.256,6 15.362,9 17.225,1 1.968,4 12,9 1.862,2 12,1
Impost general sobre successions i donacions 424,1 484,4 523,2 99,1 23,4 38,8 8,0
Impost sobre el patrimoni de les persones físiques 441,5 461,7 472,6 31,1 7,0 10,9 2,4
Impost sobre transmissions patrimonials, actes jurídics doc. i op. societàries 1.336,4 1.474,2 1.665,9 329,5 24,7 191,6 13,0
Impost especial sobre determinats mitjans de transport 63,6 68,5 71,3 7,7 12,1 2,7 4,0
Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonòmic) 212,6 211,8 220,3 7,7 3,6 8,5 4,0
Impostos mediambientals 40,1 30,4 6,0 -34,1 -85,0 -24,4 -80,2
Tributs sobre el joc 193,2 206,3 207,4 14,2 7,3 1,1 0,5
Impost sobre grans establiments comercials 16,2 15,0 14,0 -2,1 -13,2 -1,0 -6,5
Impost sobre estades en establiments turístics 43,9 43,2 45,3 1,5 3,3 2,2 5,0
Impost estatal sobre dipòsits en entitats de crèdit 0,0 90,0 60,7 60,7 - -29,4 -
Impost sobre els habitatges buits 8,8 0,0 14,3 5,5 62,8 14,3 0,0
Impost sobre la provisió de continguts prestadors serveis com. elect. 10,3 7,3 15,5 5,2 50,9 8,2 111,9
Total impostos propis i cedits totalment 2.790,7 3.093,0 3.316,5 525,8 18,8 223,5 7,2
Altres ingressos no finalistes 495,4 699,5 510,5 15,1 3,1 -189,0 -27,0
Altres fons específics de finançament autonòmic - - 684,9 684,9 - 684,9 -
Ingressos DA 3a EAC + Bestreta fons compet. + impost català dip.entitats crèdit 2.183,1 - - -2.183,1 -100,0 - -
Alienació d'inversions reals i concessions 316,7 3,9 20,0 -296,7 -93,7 16,1 411,3
Total ingressos no financers sense finalistes 21.042,4 19.159,3 21.757,0 714,5 3,4 2.597,7 13,6

Evolució dels ingressos no financers sense finalistes
Imports en M€
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Despesa no financera sense finalistes Despesa total (cap. 1 a 8) (1)

Secció Pressupostària
Pressupost Var. 2016 /  2015 Pressupost Var. 2016 /  2015

2015 
homogeni (2) 2016 M€ Distrib.

%
2015 

homogeni (2) 2016 M€ (3) Distrib.
%

Presidència 403,1 418,1 15,0 1,2 403,1 418,1 15,0 1,0
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 137,6 160,5 22,9 1,9 138,7 160,5 21,8 1,5
Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència 34,4 50,9 16,5 1,4 34,4 50,9 16,5 1,1

Governació i Administracions Públiques i Habitatge 389,8 427,4 37,5 3,1 394,3 432,2 37,9 2,6
Ensenyament 4.403,8 4.615,0 211,2 17,5 4.413,9 4.625,1 211,2 14,4
Salut 8.333,4 8.650,1 316,7 26,2 8.390,5 8.701,9 311,4 21,2
Interior 1.160,4 1.214,5 54,1 4,5 1.160,4 1.214,5 54,1 3,7
Territori i Sostenibilitat 1.470,2 1.573,0 102,8 8,5 1.470,5 1.573,2 102,8 7,0
Cultura 228,2 249,7 21,5 1,8 238,2 259,8 21,5 1,5
Justícia 914,3 951,9 37,6 3,1 916,7 954,3 37,6 2,6
Treball, Afers Socials i Famílies 2.094,1 2.267,5 173,4 14,4 2.581,2 2.848,6 267,4 18,2
Empresa i Coneixement 1.206,7 1.276,3 69,6 5,8 1.237,5 1.375,6 138,1 9,4
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 266,7 301,2 34,5 2,9 302,8 337,3 34,5 2,3
Subtotal departaments 21.042,5 22.155,8 1.113,4 92,2 21.682,1 22.951,9 1.269,8 86,4
Fons de contingència 197,8 240,0 42,2 3,5 197,8 240,0 42,2 2,9
Fons transversals 357,1 405,9 48,8 4,0 3.520,1 3.675,4 155,3 10,6
Òrgans superiors 79,7 82,3 2,6 0,2 79,7 82,4 2,6 0,2
Deute (interessos) 1.713,2 863,1 -850,1 -70,4 1.713,2 863,1 -850,1 -57,8
Total 23.390,2 23.747,2 357,0 29,6 27.192,9 27.812,9 619,9 42,2
Total (sense interessos) 21.677,0 22.884,0 1.207,0 100,0 25.479,8 26.949,7 1.470,0 100,0

Distribució departamental de la despesa no financera sense finalistes i total
Imports en M€

(1) Inclou a més de la despesa no financera sense finalistes, la que es finança amb ingressos finalistes i la despesa financera per variació d'actius financers (no inclou l'amortització del deute)
(2) El pressupost 2015 s'ha homogeneïtzat per adaptar-lo a la nova estructura departamental establerta pel Decret 2/2016, de 13 de gener, i a les transferències de crèdit entre capítols i programes que s'han consolidat a la pròrroga 
pressupostària i al projecte per al 2016.
(3) La diferència entre la variació de la despesa total i la de la despesa no financera no finalista es concentra en tres seccions: Treball, Afers Socials i Famílies (creixement de l'import provinent de l'Estat per polítiques actives 
d'ocupació), Empresa i Coneixement (per consignació per primera vegada en pressupost inicial d'ingressos per beques universitàries) i Fons transversals (per increment de la PIE ens locals)
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L’augment de la despesa es focalitza en despesa social (78,5%). En menor mesura es 
recupera  la despesa dels departaments més afectats per l’esforç de consolidació.      

Despesa no financera sense finalistes

Departament Variació 
total

Variació 
despesa social

Salut 316,7 316,7
Ensenyament 211,2 211,2
Treball, Afers Socials i Famílies 173,4 173,4
Territori i Sostenibilitat 102,8 93,5
Empresa i Coneixement 69,6 51,1
Interior 54,1 -
Justícia 37,6 -
Governació i Administracions Públiques i Habitatge 37,5 28,4
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 34,5 -
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 22,9 -
Cultura 21,5 -
Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 16,5 -
Presidència 15,0 -
Total departaments 1.113,4 874,3

Distribució de l’increment de despesa Distribució per departaments de la 
variació de la despesa social

239,1M€

Inclou els 285,3 M€
del Pla de xoc social

Altres 36%

20%

20%

24%78,5%

21,5%

874,3M€
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Pla de xoc en l’àmbit social
Departament Mesura Increments 

(M€)

Ensenyament 
32 M€

Increment de la dotació per a beques menjador (permetrà 22.430 ajuts) 12,0
Increment de la dotació per transport escolar (beneficiarà a l'entorn de 7.000 alumnes) 7,6
Convocatòria de beques menjador 0 - 3 anys llars d’infants públiques (beneficiarà 7.600 infants) 10,0
Contractació de personal docent per a centres de màxima complexitat (142 dotacions) 1,7
Plans educatius d'entorn (en 14 municipis més i en 81 centres més de màxima complexitat) 0,8

Salut 
103,3 M€

Reducció d’un 50% del temps mitjà de les llistes d’espera de primera visita a especialista i proves diagnòstiques. 
Reducció del 10% de les llistes d’espera quirúrgiques 96,0

Reobertura/recuperació d'horaris de CAP i/o CUAP 3,0
Garantir l'accés als tractaments farmacològics de forma universal a totes les persones 1,2
Pla de rescat de les persones afectades per síndrome sensibilitat central 1,2
Promoure un programa públic de "Big Data" sanitari 1,2
Garantir la igualtat d'accés de totes les dones a la reproducció assistida 0,7

Treball, Afers Socials i 
Famílies
120 M€

Renda mínima d'inserció (5.830 nous beneficiaris) 35,5
Renda mínima d'inserció (subvencions a la inserció per a 1.000 persones) 34,5
Increment de places residencials d’atenció a la gent gran i a persones amb discapacitat (1.470 places) 37,0
Increment dotació serveis d’atenció domiciliària per a persones amb dependència prestats pels ens locals (6.500 
usuaris) 10,0

Increment de places i serveis d’atenció a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, persones amb 
drogodependències o persones amb VIH-Sida (140 places) 3,0

Governació i Administracions 
Públiques i Habitatge 

20 M€
Emergència habitacional i política de prevenció de desnonaments per causa econòmica i social (5.600 - 6.500 ajuts) 10,0
Pla d’acció comunitària als barris amb risc d'exclusió social  per impulsar projectes transversals que reforcin la cohesió 
social (100 barris)

10,0

Empresa i Coneixement
10 M€

Garantir els subministraments bàsics de les persones que tinguin reconeguda la condició de vulnerabilitat econòmica i 
en situació de pobresa energètica establerta pels serveis socials (30.000 beneficiaris) 10,0

Total increments Pla de xoc social 285,3
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Prioritat de la despesa social 

Imports en M€

Despesa no financera sense finalistes Pressupost 
2015

Pressupost 
2016 Variació 

Ensenyament i universitats 5.182,7 5.435,1 252,3
Salut 8.333,4 8.650,1 316,7
Treball, Afers Socials i Famílies 2.094,1 2.267,5 173,4
Habitatge, barris i nuclis antics 161,0 189,4 28,4
Pobresa energètica 10,0 10,0
Transport públic de viatgers 841,4 934,9 93,5
Total despesa social 16.612,6 17.486,9 874,3

Total Generalitat 23.389,9 23.747,2

Pes de la despesa social sobre total Generalitat 71,0% 73,6%
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Suport a la consolidació de la recuperació econòmica en el marc de 
l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020)
 Impuls a la recerca i la innovació com a motors per refermar el procés de creació d’ocupació i la reactivació econòmica (la 

despesa del conjunt del sector públic assoleix gairebé els 500 M€ (increment del 7,3%).

 Programa de Nuclis d’Innovació Tecnològica de foment de la cooperació tecnològica entre empreses i centres de recerca 
i consolidació dels nous centres tecnològics integrats TECNIO i EURECAT com a instrument per garantir que les pimes 
catalanes accedeixin a alts nivells d’innovació i transferència tecnològica. 

 Suport a l’emprenedoria i, en el marc de l’estratègia RIS3CAT,  espais d'intercanvi i promoció de la col·laboració publico-
privada (comunitats de la RIS3CAT i projectes d'especialització i competitivitat territorial).

 La despesa en foment de l’ocupació augmenta en 98,7 M€ (60,1 M€ respecte de la liquidació del 2015). Continuïtat del Pla 
europeu de garantia juvenil adreçat als joves d’entre 16 i 30 anys que no treballin ni estudiïn.

 Instruments per al finançament empresarial a través de l’ICF (415 M€)

 Millora de la competitivitat del sector turístic amb accions com els plans de foment territorial del turisme, la creació de 24 
marques i segells de productes i la consolidació de la plataforma de comercialització Experience Catalunya (118 M€)

 Promoció del comerç i l’artesania i suport a les fires tant d’àmbit estatal com internacional (25 M€)

 Augment de la dotació destinada al Contracte Global d’Explotació per millorar la competitivitat del sector agrari, 
desplegament dels programes de regadiu i suport a la comercialització de productes agroalimentaris i de la pesca (170 M€)
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Inversió del sector públic de la Generalitat de Catalunya: s’inverteix
d’acord amb les possibilitats pressupostàries
Imports en M€

1.297,8 1.367,6
1.567,4

1.795,6
2.222,4

2.450,4
2.715,7

4.294,9
4.691,9

4.454,5

5.205,7 5.235,3
4.890,1

2.888,8

1.973,2

1.288,4 1.196,4
1.395,7 1.401,1

2.450,4

3.138,2

5.096,3

5.682,6

5.068,7

5.865,5
6.322,1

5.940,3

3.818,8

2.620,4

1.544,3
1.276,3 1.399,9 1.401,1

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversió sector públic en pressupost neta de pagaments per obra executada en exercicis anteriors

Inversió neta sector públic en pressupost + inversió a executar amb finançaments diferits



2828

La càrrega dels finançaments estructurats segueix sent molt feixuga
Imports en M€

Concepte
Liquidació

2011 2012 2013 2014 2015 Pressupost
2016

Concessions eixos viaris i mètodes alemanys pel 
finançament de carreteres 127,0 223,5 231,2 282,8 269,5 257,8

Concessió Ciutat de la Justícia i drets de superfície 
edificis judicials, centres penitenciaris i comissaries 116,0 130,6 146,6 158,2 160,3 150,7

Drets de superfície d'escoles, edificis universitaris i 
altres equipaments 133,4 165,0 134,4 80,1 86,0 74,6

Concessions, cànons i mètodes alemanys vinculats 
al transport ferroviari de viatgers 306,1 342,1 514,2 428,4 477,5 488,4

Finançament d'inversions en matèria de regadius 81,7 21,3 157,8 13,1 28,0 44,2

Censos emfitèutics equipaments sanitaris i altres 114,4 120,8 318,9 224,7 56,6 54,6

Total 878,6 1.003,4 1.503,2 1.187,3 1.077,9 1.070,3

 Els finançaments estructurats contractats en el passat suposen una càrrega anual significativa. 
Es treballa per renegociar aquests compromisos i alliberar recursos per destinar-los a altres 
prioritats.
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Sostenibilitat financera i qualitat institucional 
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La taxa de creixement de l’endeutament torna al nivell anterior a la crisi, 
malgrat que augmenti en relació al PIB 

La previsió de saldo de deute viu a 31 de desembre de 2016 incorpora la previsió de FLA extraordinari corresponent a la desviació de dèficit del 2015
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Evolució del creixement del deute

Endeutament
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1)

M€ 14.873 15.776 20.825 25.661 35.616 44.095 52.355 58.179 64.466 72.274 76.610
% PIB 7,8 7,8 10,0 12,7 17,5 22,0 26,7 29,9 32,7 35,3 36,0

PIB Catalunya (INE) Base 2010
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Garantir el bon ús dels recursos i la transparència de l’acció pública 

Creació d’espais fiscals

Revisions d’eficiència

Revisions estratègiques

Millora de l’eficiència i 
efectivitat

Avaluació de 
plans, programes, 

organitzacions

 Pla per a la millora de l’eficiència 2016-2018

Optimització de costos 
sense reducció de 
qualitat

Repensar programes 
d’acord amb prioritats

Assegurar que els 
recursos estan ben 
gastats i tenen els 
efectes desitjats

 Garantir una aplicació rigorosa i 
efectiva de la Llei de 
transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 Avançar cap a un sistema de 
govern obert que integri les 
polítiques de transparència, 
dades obertes i participació 
ciutadana. 

 Lluitar contra la corrupció: 
màxima transparència i 
informació en la contractació i 
subvencions públiques.

 Transparència
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L’Agència Tributària de Catalunya: un instrument al servei de la 
ciutadania

Les prioritats:
 Desplegament territorial de l’administració tributària de Catalunya
 Reducció del frau fiscal i foment de les bones pràctiques tributàries
 Millora i proximitat dels serveis al contribuent
 Progrés de la cooperació amb les administracions que formen Tributs de Catalunya

Els instruments:
 Reestructuració i redimensionament de l’ATC
 Preparació per a la plena assumpció de les funcions d’aplicació dels tributs sobre els que es 

tenen competències
 Implementació dels procediments de recaptació executiva
 Desenvolupament i transformació dels sistemes d’informació i comunicació
 Pla de prevenció i reducció del frau fiscal
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Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones 
pràctiques tributàries (2015-2018)

Objectius estratègics:
 Augmentar la recaptació voluntària: 

• més consciència fiscal de la ciutadania
• millors serveis d’atenció i informació al contribuent 
• més implicació social en la prevenció del frau 

 Ser més eficaços en el control, la detecció i la correcció del frau en l’àmbit dels tributs 
gestionats per la Generalitat: 

• millora de la recaptació executiva
• actuacions de comprovació i investigació dirigides als contribuents que evadeixin impostos de 

manera deliberada 

86 mesures de prevenció, control, implicació social i de caràcter organitzatiu

Resultats esperats:
 Augment de la recaptació voluntària
 Millora de l’eficàcia de la recaptació executiva

Reducció del 
Tax Gap
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Pressupostos amb sentit d’estat

 Compromís amb les polítiques socials

 Foment de l’ocupació i de l’economia productiva 

 Sostenibilitat financera i qualitat institucional
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El pressupost de la Generalitat per capítols
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Pressupost d’ingressos de la Generalitat per capítols
Imports en M€

(1) No inclou la Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat per import de 3,158M€ (2015) i 3.269M€ (2016)

(2) Venda d’actius financers i reintegrament de préstecs concedits
(3) L'import de passius financers que es refinancen és de 5.290M€ (2015) i de 5.925M€ (2016)

Capítol Pressupost 
2015

Pressupost 
2016 Var. 2016 / 2015

M€ % var.
1. Impostos directes 8.766 9.126 360 4,1
2. Impostos indirectes 9.382 10.115 733 7,8
3. Taxes i altres ingressos 523 545 22 4,2
4. Transferències corrents (1) 1.789 2.605 816 45,6
5. Ingressos patrimonials 274 69 -205 -74,8
Ingressos corrents 20.733 22.460 1.726 8,3
6. Alienació d’inversions reals 100 20 -80 -80,0
7. Transferències de capital 796 23 -773 -97,1
Ingressos de capital 896 43 -853 -95,2
Total ingressos no financers (1) 21.629 22.503 873 4,0
8. Variació d’actius financers (2) 93 31 -62 -66,9
Total ingressos 1 a 8 (1) 21.723 22.534 811 3,7

Ingressos nets per variació de passius financers (3) 2.312 2.011 -302 -13,0

Total ingressos 1 a 9 (1) net de refinançament del deute 24.035 24.544 509 2,1
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Pressupost de despeses de la Generalitat per capítols
Imports en M€

Capítol
Pressupost

2015 homogeni 
(1)

Pressupost
2016 Var. 2016 / 2015

M€ % var.
1. Remuneracions del personal 5.113 5.253 140 2,7
2. Despeses corrents de béns i serveis 1.898 2.123 224 11,8
3. Despeses financeres 1.713 863 -850 -49,6
4. Transferències corrents (2) 13.420 14.343 923 6,9
5. Fons de contingència 198 240 42 21,4
Despeses corrents 22.342 22.822 480 2,1
6. Inversions reals 434 411 -23 -5,4
7. Transferències de capital 591 622 31 5,3
Despeses de capital 1.025 1.033 8 0,8
Total despeses no financeres 23.367 23.855 488 2,1
8. Variació d’actius financers(3) 667 689 22 3,3

Total despeses capítols 1 a 8 (2) 24.035 24.544 509 2,1

(1) S'han homogeneïtzat les transferències de crèdit entre capítols que s'han consolidat en la pròrroga pressupostària i en el projecte per al 2016
(2) No inclou la Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat per import de 3,158M€ (2015) i 3.269M€ (2016)
(3) Aportacions de capital a entitats de fora del sector públic, concessió de préstecs i adquisició d’altres actius financers.
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El pressupost consolidat del Sector públic de la 
Generalitat 
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Entitats incloses en els pressupostos de la Generalitat

(1) Entitats incloses en els pressupostos de cada exercici i en el Projecte de llei de pressupostos per al 2016.

(2) En els pressupostos del 2015, arran de la integració de l'ICASS en el Departament de Benestar i Família, desapareix el subsector CatSalut, ICS i ICASS. El CatSalut s'integra en el subsector Entitats 
autònomes administratives, que passa a denominar-se Entitats autònomes administratives i CatSalut, i l'ICS s'inclou en el subsector Entitats de dret públic.

(3) D'acord amb el que disposa la DA 20a de la Llei 30/1992 aquestes entitats han estat adscrites a l'Administració de la Generalitat i en compliment d'aquesta norma els seus pressupostos han de figurar 
en els de l'administració d'adscripció.

Nombre d’entitats(1)

2011 2012 2014 2015 2016
Generalitat 1 1 1 1 1
CatSalut, ICS i ICASS(2) 3 3 3 - -
Entitats autònomes administratives i CatSalut(2) 25 23 19 20 20
Entitats autònomes comercials i financeres 5 3 2 2 2
Entitats de dret públic 46 47 43 44 44
Societats mercantils 52 47 30 26 26
Consorcis 62 61 50 50 53
Fundacions 46 43 35 37 34
Total entitats del sector públic de la Generalitat 240 228 183 180 180
Altres entitats AP-SEC participades de forma no majoritària 28 26 26 24 21
Consorcis no majoritaris adscrits a la Generalitat(3) 2

Total entitats 268 254 209 204 203
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Pressupost d’ingressos del sector públic de la Generalitat per capítols
Imports en M€

Capítol Pressupost 
2015

Pressupost 
2016 Var. 2016 / 2015

M€ % var.
1. Impostos directes 8.766 9.126 360 4,1
2. Impostos indirectes 9.382 10.115 733 7,8
3. Taxes i altres ingressos 2.555 2.666 110 4,3
4. Transferències corrents (1) 2.316 3.183 867 37,5
5. Ingressos patrimonials 710 332 -377 -53,2
Ingressos corrents 23.729 25.422 1.693 7,1
6. Alienació d’inversions reals 251 117 -135 -53,6
7. Transferències de capital 822 56 -766 -93,2
Ingressos de capital 1.073 172 -901 -83,9
Total ingressos no financers (1) 24.802 25.595 792 3,2
8. Variació d’actius financers 928 506 -422 -45,4
Total ingressos 1 a 8 (1) 25.730 26.101 371 1,4

Dels quals corresponen a la Generalitat 21.663 22.468 806 3,7

Ingressos propis de la resta d'entitats del sector públic  (2) 4.068 3.633 -435 -10,7

Ingressos nets per variació de passius financers (3) 1.586 1.334 -253 -15,9

Total ingressos 1 a 9 (1) net de refinançament del deute 27.317 27.435 118 0,4
(1) No inclou la Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat per import de 3.158M€ (2015) i 3.269M€ (2016)
(2) Entre els ingressos de la resta del sector públic destaquen les vendes de bitllets de transport, reintegrament de préstecs de l'ICF, cànon de l'aigua, multes i sancions del Servei Català de Trànsit,  
transferències i aportacions d'altres administracions públiques (per R+D+i, en consorcis i altres), publicitat als mitjans de comunicació públics i ingressos per prestacions de serveis diversos (sanitaris, 
culturals, etc.)
(3) L'import de passius financers que es refinancen és de 6.468M€ (2015) i de 7.042M€ (2016)
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Pressupost de despeses del sector públic de la Generalitat per capítols
Imports en M€

Capítol
Pressupost

2015 homogeni 
(1)

Pressupost
2016 Var. 2016 / 2015

M€ % var.
1. Remuneracions del personal 9.199 9.529 330 3,6
2. Despeses corrents de béns i serveis 7.854 8.170 317 4,0
3. Despeses financeres 2.055 1.140 -915 -44,5
4. Transferències corrents (2) 5.773 6.502 729 12,6
5. Fons de contingència 198 240 42 21,4
Despeses corrents 25.078 25.581 504 2,0
6. Inversions reals 1.201 948 -253 -21,0
7. Transferències de capital 442 458 16 3,5
Despeses de capital 1.643 1.406 -237 -14,4
Total despeses no financeres 26.720 26.987 267 1,0
8. Variació d’actius financers(3) 596 448 -149 -24,9

Total despeses capítols 1 a 8 (2) 27.317 27.435 118 0,4

(1) S'han homogeneïtzat les transferències de crèdit entre capítols que s'han consolidat en la pròrroga pressupostària i en el projecte per al 2016
(2) No inclou la Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat per import de 3.158M€ (2015) i 3.269M€ (2016)
(3) Aportacions de capital a entitats de fora del sector públic de la GC, concessió de préstecs i adquisició d’altres actius financers.
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Pressupostos de despeses del sector públic de la Generalitat segons l'executor final 
de la despesa

Imports en M€

(1) No inclou la Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat per import de 3.158M€ (2015) i 3.269M€ (2016)

Subsectors Pressupost 
2015

Pressupost 
2016 Var. 2016 / 2015

M€ % var.

Generalitat (1) 12.919 12.713 -206 -1,6
Entitats autònomes administratives i CatSalut 3.710 3.909 199 5,4
Entitats autònomes comercials i financeres 10 31 21 199,1
Entitats de dret públic 5.549 5.698 148 2,7
Societats mercantils 1.463 1.069 -394 -27,0
Consorcis 3.085 3.414 329 10,7
Fundacions 580 602 21 3,7
Resta de Sector públic 14.398 14.722 324 2,3
Total consolidat Sector públic (1) 27.317 27.435 118 0,4
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Anàlisi de les polítiques de despesa

Nota: les dades d’aquest apartat fan referència al total de la despesa dels capítols 1 a 8 del Sector públic de la Generalitat que inclou, també, la finançada amb els 
ingressos propis de les entitats que l’integren i amb els ingressos finalistes procedents d’altres administracions.
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8.716,5 M€

Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Implementar mesures per garantir l'accés als serveis i prestacions dels residents a Catalunya amb independència de la situació socioeconòmica,
administrativa, de gènere o d'orientació sexual
Millorar la capacitat resolutiva de l'atenció primària dotant-la de major capacitat de compra, més autonomia de gestió, més capacitat per fer el
seguiment dels pacients crònics
Millorar la situació de les persones en llista d’espera per a intervenció quirúrgica, prova diagnòstica o vista a l’especialista, mitjançant el Pla integral
per a la millora de llistes d’espera sanitàries
Implementar la revisió dels requisits que determinen la planificació territorial de l’atenció continuada i urgent, d’acord amb l’activitat observada, el
territori i els criteris socioeconòmics
Reordenar els serveis bàsics, de mitjana complexitat i alta especialització, en un model en xarxa, per garantir una atenció clínica excel·lent i integral
Millorar en l'atenció a les persones integrant els serveis de salut amb els serveis socials, per potenciar l’autonomia personal i l’atenció a la
dependència
Impulsar polítiques de prevenció de la malaltia i promoció de la salut de manera participada amb els agents implicats en l'abordatge dels determinants
socials de la salut
Potenciar els instruments de transparència i participació del sistema sanitari: central de resultats, portal "La Meva Salut", registre de contractes
sanitaris, millorar l'accessibilitat a la informació
Potenciar l'enfocament de la salut pública coma a salut comunitària mitjançant la col·laboració entre assistència primària, serveis socials i salut pública
Promoure el treball intersectorial i transversal implantant, a tots els nivells, el plantejament "Salut en totes les polítiques
Elaborar el Pla nacional d'educació i promoció de la salut

- Garantir un sistema de salut universal, públic, equitatiu, sostenible, de 
qualitat i d'excel·lència

- Desplegar una estratègia per combatre les desigualtats en l'accés als 
dispositius assistencials i en els resultats de salut generades per 
causes socioeconòmiques, culturals, mediambientals, de gènere i de 
nivell educatiu

- Definir i implementar una nova orientació del Pla de Salut 2016-2020 
com a eix vertebrador del sistema sanitari que redueixi les desigualtats 
en salut, centrat en la persona i de qualitat. 

- Garantir un model de salut pública que reforci la protecció i la promoció 
de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat alimentària i la 
integració de la perspectiva de salut a totes les polítiques

428 Centres d'atenció primària

829 Consultoris locals

67 Hospitals del SISCAT

39 Centres amb hospitalització psiquiàtrica

2,60 Taxa hospitalització psiquiàtrica per 
1.000 hab.  (2015) 

61 Centres de dia de salut mental

97 Centres sociosanitaris 

2,00 Taxa d'utilització recursos sanitaris 
PADES per 1.000 hab (2015) 

3.165 Oficines de farmàcia i farmacioles  
(2015)

1.433 Ortopèdies (2015)

98,00 Taxa hospitalització d'aguts per 1.000 
hab (2014) 

445,93 Taxa urgències hospitalàries per 1.000 
hab. (2015)

Salut Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)
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5.471,1 M€

4.405,6 M€ per a educació general
830,1 M€ per a educació universitària
139,6 M€ per a serveis 
complementaris
93,4 M€ per a beques i ajuts a 
l’estudi
2,4M€ per a formació del personal 
docent

Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Garantir l’accés en condicions d’igualtat i d’equitat al servei de menjador escolar i al servei de transport escolar, especialment per a l’alumnat en risc
social.

Lluitar contra l’absentisme, la desafecció i l’abandonament escolar a través de programes específics de suport personalitzat i potenciar els plans
educatius d’entorn i programes socioeducatius amb el treball en xarxa entre administracions locals i entitats.

Incrementar i millorar el coneixement de les llengües estrangeres i desenvolupar el plurilingüisme efectiu a les aules, així com impulsar programes
d’aprenentatge específics de la llengua catalana per a l’alumnat d’origen estranger.

Consolidar un model d’avaluació periòdica dels centres educatius a partir dels objectius marcats en els projectes educatius de centre. Dissenyar el Pla
estratègic del sistema educatiu inclusiu i consolidar el model català de formació professional dual obert i flexible.

Desplegar una oferta formativa postobligatòria major i més diversificada per a l’alumnat amb necessitats educatives. Desplegar la Llei 10/2015, de
formació i qualificació professional i el reglamentari del Pla d’acreditació i qualificació professionals.

Proposar un nou model de governança i revisar el finançament de les universitats. Desplegar el Pla Serra Húnter per aconseguir docents internacionals
d’excel·lència.

Redefinir el mapa de titulacions, abordar els passos necessaris per adaptar la durada dels estudis de grau i màster com l’europea i promoure
l’assoliment dels objectius de terceres llengües per a tots els estudiants dels graus universitaris.

- Potenciar un sistema educatiu de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats i 
promocionar un sistema educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat

- Impulsar una educació competencial i consolidar un model educatiu propi basat 
en el plurilingüisme integrador amb el català com a llengua vehicular

- Desenvolupar i consolidar un model propi de formació professional

- Aconseguir un model universitari que opti per l’excel·lència, la captació de talent i 
la internacionalització

- Consolidar mecanismes de selecció de professorat, flexibilitzar les estructures 
docents i contractació de personal docent

- Dissenyar un Pla Integral de Beques que garanteixi l’efectiva equitat en l’accés a 
l’ensenyament superior

70.695 Plantilla de personal docent

7.056 Plantilla de personal d’administració i 
serveis als centres docents

1.306.508 Nombre d’alumnes no universitaris

3.253 Centres públics d’educació general

706 Centres concertats

27%
Professorat contractat permanent
respecte professorat funcionari a les 
universitats

590 Professors contractats d’alta 
excel·lència

55.000 Estudiants que tramiten una 
preinscripció universitària

1.900 Beneficiaris convocatòria MOBINT

290 Beneficiaris convocatòria APA

36.800 Estudiants matriculats per realitzar
proves d’accés a la universitat

100 Màsters oficials amb 20 o menys 
estudiants de nou accés

25 Graus amb menys de 40 estudiants de 
nou accés

102 Verificacions a titulacions oficials  
realitzades

311 Titulacions avaluades per obtenir 
l’acreditació anual

7 Salons als quals es fa difusió 

Educació Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Organitzar el Congrés Nacional del Món Local

Gestionar, tramitar i coordinar els expedients de les convocatòries del FEDER

Elaborar el Mapa Municipal de Catalunya

Gestionar, tramitar i resoldre les consultes dels ens locals sobre transparència i bon govern

Tramitar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de

Catalunya

Dotar de suficiència econòmica als ens locals de menys de 2.000 habitants per facilitar la disponibilitat dels càrrecs electes

Controlar el grau de finançament de les obres incloses en el PUOSC 2008-2012

Gestionar l'execució de les actuacions subvencionades del PUOSC 2008-2012

Gestionar i tramitar el 40% de l'import de la línia de manteniment del PUOSC 2015

Fer el control i seguiment de la liquidació del PUOSC 2004-2007

Transferències als ens locals en la resta de polítiques de despesa

- Aconseguir el desenvolupament del marc normatiu adequat als 
governs locals, fomentar la participació del món local en les polítiques 
de la Generalitat i millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis oferts 
als ens locals mitjançant la implementació de mecanismes de relació i 
coordinació

- Millorar les polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens 
locals amb atenció a la seva diversitat

- Dinamitzar el territori i millorar l'equilibri territorial mitjançant la 
inversió en obres i serveis al món local

2
Convocatòries elaborades del 
Programa Operatiu 2014-2020 
FEDER

40% Percentatge de municipis amb la 
delimitació territorial completada

1 Nombre de projectes normatius 
tramitats relacionats amb els ens 
locals

1
Nombre de projectes normatius 
relacionats amb la suficiència 
financera dels ens locals

50%
Grau de finançament de les 
obres incloses en el PUOSC 
2008-2012

70%
Demanda assolida pel PUOSC 
en relació a les sol·licituds 
presentades 2008-2012

Organització territorial i govern local Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

4.744,6 M€
per als ens locals

3.444,7 M€ per al suport financer 
als ens locals

1.299,9 M€ per a transferències 
en altres polítiques
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2.447,3 M€
2.007,6 M€ per a transport 
públic
683,8 M€ per a infraestructures ferroviàries

1.320,2 M€ per al suport al transport públic 
de viatgers

3,6 M€ per a infraestructures de transport 
de viatgers per carretera

45,5 M€ per a comunicacions i 
logística
394,2 M€ per a carreteres

Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Finançament de les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona, Lleida, Camp de Tarragona i Girona
Perllongament dels FGC a Sabadell , inversió en material de transport a les línies metropolitanes d'FGC i actuacions de millora de l'accessibilitat a
les estacions de Sarrià i Putxet dels FGC
Inversions a la L9 del metro i millora de l'accessibilitat a l'estació de Poblenou de la L4 del metro
Contracte de servei de prestació dels serveis ferroviaris de rodalies i regionals
Nova estació d'autobusos sobre l'estació de l'AVE de Girona i nova estació d'autobusos de Mollerussa
Conveni estació d'autobusos de la Sagrera i ajuts a ens locals i empreses privades per linies de transport
Actuacions de conservació de carreteres, de millora local, de millora general i de seguretat viària. Convenis amb la Diputació de Girona i de Lleida
per actuacions de conservació i millora de la xarxa de carreteres
Pagaments de peatges a l'ombra i compensacions per descomptes en peatges
Inversió de l'INCASOL en sòl per a activitats econòmiques i inversions al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
Inversions en aeroports i promoció de rutes aèries en els aeroports comercials de Girona i Reus i a l'aeroport de Lleida-Alguaire
Inversions en centres logístics i altres equipaments per al transport i inversions a la Terminal Intermodal de l'Empordà
Inversions en ports de la Generalitat

- Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà 
d’una xarxa d’infraestructures integrada

- Dotar el país d'una xarxa viària que garanteixi l’accessibilitat a tot el 
territori en les millors condicions de confort, seguretat i funcionalitat

- Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial 
amb un model sostenible econòmicament

- Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat sostenible

703,6 
milions

Nombre de viatges amb títols ATM de 
Catalunya

759 Línies regulars d'autobusos 
concessionades per la Direcció General 
de Transports i Mobilitat (nombre de 
línies al tancament de 2015)

26 ports i 
dàrsenes

Instal·lacions portuàries gestionades 
directament per la Generalitat 

13 Línies ferroviàries gestionades 
directament per FGC

11 Centrals logístiques i equipaments per 
al transport en funcionament o en 
execució

21,5
milions

Nombre de trànsits amb descomptes a 
les autopistes de peatge 

30% % de trànsits amb descomptes per 
mobilitat obligada i conductes eficients

6.012 Km totals  de xarxa viària competència 
de la Generalitat

700 Km d'autopistes i vies d'alta capacitat 
competència de la Generalitat

42 milions Trànsit de passatgers als aeroports 
catalans

10 Nombre de noves rutes aèries 
intercontinentals als aeroports catalans

19,86 Obres iniciades en sòl per activitats 
econòmiques (hectàrees de sòl)

Infraestructures i mobilitat Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Garantir els serveis d'atenció a les persones en situació de dependència que tenen el dret reconegut
Suport econòmic per cobrir les necessitats bàsiques de les persones que no disposen d'ingressos suficients, amb especial atenció a les famílies amb
fills en situació de vulnerabilitat, promovent de manera específica mesures orientades a garantir l'alimentació dels infants
Reforç de la col·laboració amb els serveis socials bàsics dels ens locals en la lluita contra la pobresa energètica i en la prestació dels serveis de
distribució d'aliments
Millora dels mecanismes de detecció i protecció efectiva davant el maltractament a infants i adolescents
Millora de l'atenció dels infants i adolescents en situació o risc de desemparament i promoció de l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment
institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat entre 0 i 6 anys
Promoció dels mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista, mitjançant la Xarxa d'atenció i recuperació integral per a les dones
que es troben en situacions de violència masclista i per als seus fills i filles
Implementació del Pla d'acció 2016 del Pla Integral de Suport a la família
Elaboració del nou Pla de Ciutadania 2016-2019 i desplegament del Pla de Protecció Internacional de Catalunya
Aprovació de la llei per garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació
Signatura del contracte-programa 2016-2019 amb els ens locals, amb la finalitat d'enfortir la coordinació i cooperació interadministrativa

- Promoure l'autonomia personal, donar suport a les persones en situació 
de dependència i lluitar contra la pobresa promovent polítiques 
preventives i de segones oportunitats per a persones i famílies 
vulnerables

- Fomentar una societat cohesionada que doni suport a les famílies i 
compromesa amb la infància i l’adolescència

- Dissenyar i gestionar de manera integral les polítiques de migracions, 
així com l’acollida a les persones demandants de protecció internacional 
o refugi, i impulsar pràctiques per a la igualtat efectiva entre les persones 
i de respecte a totes les formes de diversitat

Protecció social Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

1.876,2 M€
1.444,6 M€ per a promoció de 
l’autonomia personal

205,1 M€ per a inclusió social i lluita 
contra la pobresa

193,3 M€ per a atenció a la infància i 
l’adolescència

19,7 M€ per a suport a les famílies

9,1 M€ per a atenció a la immigració

4,4 M€ per a igualtat i respecte a la 
diversitat

33.138 Places en residències (dependència)

9.181 Places de centres de dia (dependència)

7.127 Places en residències i llars-residències 
(discapacitats)

10.563 Places en centres ocupacionals i 
centres de dia (discapacitats)

2.680 Places en centres residencials i 
d’acollida per a infants tutelats

7.400 Infants i adolescents tutelats per la 
Generalitat 

64.000
Beneficiaris complement prestacions no 
contributives, per necessitats bàsiques i 
per manteniment despeses llar

7.187
Beneficiaris de prestacions per 
acolliment de menors tutelats i per a 
joves extutelats

99.413 Beneficiaris de prestacions 
econòmiques dependència

20.000 Nous títols de família nombrosa i 
monoparental

1.500
Infants i joves que es beneficien de les 
beques per a activitats de lleure del 
programa "L'estiu és teu"

26.000 Expedients d'estrangeria gestionats
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Convocatòria de 400 places d’una nova promoció de mossos d’esquadra
Desenvolupament i implantació del Programa Operatiu Específic Antiterrorista
Renovació de 820 vehicles policials i nova adquisició de 3.700 armilles interiors de protecció individual, amb la qual cosa en
disposaran tots els mossos d’esquadra.
Aprovació del Pla General de Seguretat de Catalunya 2016-2019
Proves selectives per incorporar 153 bombers funcionaris i convocatòria de 350 places de bombers voluntaris
Renovació i modernització d’equips per al rescat de víctimes en accidents de trànsit
Senyalització de punts de cobertura òptima per a la telefonia mòbil per contactar amb el 112 dins dels espais naturals, i de
les zones rurals i de muntanya de Catalunya
Elaboració del Pla especial de Protecció Civil per risc de Ventades (VENTCAT)
Aprovació del Pla triennal de seguretat viària 2017-2019
Instal·lació de 19 radars de tram als punts on la velocitat excessiva és la causa més freqüent dels accidents

16.869 Efectius policials del cos de Mossos 
d'Esquadra (desembre de 2015)

2.402 Efectius del cos de Bombers de la 
Generalitat (desembre de 2015)

2.203 Efectius del cos de Bombers 
Voluntaris (desembre de 2015)

95 Comissaries

149 Parcs de bombers (funcionaris i 
voluntaris)

3.019 Vehicles de mossos d’esquadra

762 Vehicles de bombers

210 Nombre de radars fixos instal·lats 

162 Kilòmetres viaris amb control de 
velocitat per trams 

450 Activitats formatives en matèria de 
seguretat i emergències

Seguretat i protecció civil Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

1.184,6 M€

- Consolidar el model de seguretat actual i reforçar-ne els trets 
d’identitat: democràtic, al servei dels ciutadans, eficient, modern i 
eficaç

- Reforçar la gestió integral de les emergències mitjançant l’acció 
coordinada dels cossos operatius que hi intervenen

- Reduir el nombre de víctimes a la xarxa viària catalana, així com 
la gravetat i les conseqüències dels accidents de trànsit
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Compleció del Codi Civil Català, en particular el Llibre VIè
Millora de l'organització i ampliació de la intervenció educativa,  per garantir les funcions reeducatives i de custòdia dels 
menors i joves en l'àmbit de la justícia juvenil
Elaboració del Pla estratègic interdepartamental d’atenció a la reinserció postpenitenciària, en col·laboració amb la Taula del 
3r sector social
Desenvolupament del registre de grups d’interès i codi de conducta i impuls a la transparència de les entitats jurídiques
Desplegament organitzatiu nova oficina judicial amb l'adequació de recursos humans, tecnològics (e-justicia.cat),  i els edificis 
Execució del Pla d’equipaments penitenciaris amb la definició del model a la ciutat de Barcelona
Articulació de les eines que permetin estendre l’ús dels mitjans alternatius de resolució de conflictes
Desenvolupament del Projecte de formació i inserció del CIRE en el marc dels programes operatius del FSE i d’Ocupació 
juvenil 2016-2022
Garantia de la tutela judicial efectiva i els drets lingüístics de la ciutadania
Millora dels sistemes d’atenció i protecció a les víctimes del delicte, amb atenció especial i individualitzada dels col.lectius
vulnerables 

- Adequar  l’Administració de justícia a les necessitats 
específiques del segle XXI

- Consolidar el model d'execució penal català orientat a la 
reinserció social i el compliment de les mesures penals 
alternatives

- Desenvolupar el dret civil de Catalunya, els mitjans alternatius 
de resolució de conflictes i el bon govern de les entitats 
jurídiques 

450 
milers

Actuacions d'assistència jurídica 
gratuïta

8.800 Població atesa en centres penitenciaris

15.800 Mesures penals alternatives en 
seguiment anual

4.000 Persones ocupades als tallers del CIRE

8.000 Nombre de víctimes ateses a les 
Oficines d'Atenció (OAVD)

76.000 Nombre total d'associacions i 
fundacions inscrites

12.130 Habitants per òrgan judicial

24% Proporció de població interna en tercer 
grau

200 Grups d'interès inscrits al Registre de 
grups d'interès

5.500 Mediacions gestionades en l'àmbit de 
dret privat

75% Grau d'implantació del mòdul d'e-
justicia.cat 'Tramitació'

Justícia Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

912,6 M€
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Ocupació Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

756 M€
415,5 M€ per a ocupabilitat

338,9 M€ per a igualtat, qualitat i 
integració laboral

1,6 M€ per a formació professional 
agrària i pesquera

18.900 Persones que realitzen un itinerari 
professional 

56.000
Participants en accions de formació 
contínua, prioritàriament treballadors 
ocupats 

11.000 Aturats participants en els plans de 
formació d'oferta

4.752 Empreses informades i assessorades 
mitjançant la cartera de serveis

1.658
Persones que han participat en 
Serveis integrals d’orientació, 
assessorament i suport a la inserció 

31.000 Mitjana anual d'expedients vigents de 
la RMI

6.000
Actuacions d'inserció laboral 
adreçades a les persones 
destinatàries de l'RMI

1.303
Persones treballadores en procés 
d’inserció a les empreses d’inserció a 
Catalunya

15.300
Persones treballadores amb 
discapacitat contractades a Centres 
Especials de Treball

36.000 Actuacions en matèria de seguretat i 
salut en el treball

550

Dictàmens emesos per a la 
determinació del conveni aplicable, 
assessorament i consulta per part del 
Consell de Relacions Laborals

- Promoure polítiques d’ocupació per un país amb més i millor 
feina

- Establir un nou sistema de relacions laborals modern i adaptat a 
la realitat del país 

- Impulsar la igualtat d'oportunitats, la qualitat en el treball i la 
integració laboral d'aquelles persones amb especials dificultats

Desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, impulsant 
un model de concertació territorial de les polítiques d'ocupació que les faci més efectives i properes al territori

Establiment d’un pacte de compromís amb els agents socials i econòmics per adoptar un salari mínim d’acord amb els estàndards de la 
carta social europea

Desplegament del Programa de la Garantia Juvenil perquè permeti atendre a tot el jovent inscrit en el sistema general oferint-los 
orientació, formació, pràctiques en empreses o contractació laboral

Consolidació del Programa de Grans Actius per a majors de 45 anys i impuls d'un programa de millora de l'ocupabilitat destinat a persones 
en situació d'atur de llarga durada

Definició d’un nou model d’integració laboral i de suport a la vida independent de les persones amb discapacitat basat en la persona i en 
les seves necessitats de suport

Revisió dels requisits d'accés a la Renda Mínima d'Inserció (RMI) per tal d'ampliar la cobertura de la població a la que va destinada

Consolidació de les mesures d’inserció laboral per persones destinatàries de la RMI perquè puguin assolir un millor grau d’ocupabilitat

Foment de la inserció i trànsit a l’empresa ordinària de persones en risc d’exclusió mitjançant les empreses d’inserció

Desplegament del III Pla de govern de seguretat i salut laboral 2015-2020



5252

Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Consolidar EURECAT i reorganitzar TECNIO

Desenvolupar el Programa de Nuclis d’Innovació Tecnològica, de foment de la cooperació tecnològica entre empreses i centres de recerca

Potenciar la Xarxa d’Acceleradores amb el Programa de suport a les noves empreses catalanes amb potencial de creixement
Impulsar el Programa Tecniospring, d’ajuts a la mobilitat de personal investigador

Beques i contractes per a la formació de personal investigador predoctoral (FI) i postdoctoral (BP) i ajuts a doctorats industrials i empreses per a
contractació de personal investigador
Convocatòries internacionals de contractes ICREA per a l'atracció i retenció d'investigadors de reconegut talent

Desenvolupar i consolidar el programa Indústria del Coneixement

Desenvolupar les bases de les convocatòries per tal de desplegar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2010

Definir un model de finançament de la recerca biomèdica i garantir la transparència en l'assignació de recursos

Incorporar la translació i la transferència en el model per incentivar l'impacte cap a una millora assistencial.
Disposar del mapa de la recerca en salut a Catalunya

Participar a les convocatòries de recerca i innovació europees (Horizon 2020) i l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia

Impulsar la transferència de coneixements al sector agroalimentari, rural i forestal i fomentar la innovació (ajuts a la cooperació per a la innovació)
Consolidació de la recerca en sanitat animal (CReSA) i vegetal. Impuls de la recerca en protecció dels cultius de la fruita i en fertilització

Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

497,4 M€

- Avançar cap a un model productiu basat en el coneixement per mitjà del 
foment de la recerca i la innovació empresarial

- Dotar al sistema de R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar 
instruments de suport àgils, flexibles i útils

- Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa 
tecnològic de Catalunya

- Elaborar i aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 
2016-2010

- Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada 
basada en la genòmica 

- Impulsar la recerca, la innovació i la transformació tecnològica en el 
sector agrícola, el forestal, l'agroalimentari, el pesquer i l'aqüícola

25 Spin-off’s creades i patents generades per 
els centres TECNIO

700 Projectes assessorats de valorització 
tecnològica (unitats de valorització)

3.500 Nombre de projectes TECNIO

20 Centres de recerca finançats

43% Investigadors ICREA beneficiaris d'ajuts 
European Research Council respecte el total 
d'investigadors catalans beneficiaris  

221 Nombre d'investigadors en procés de 
formació i postdocs incorporats a les 
empreses

236 Nombre d'investigadors en procés de 
formació incorporats a les universitats

20 Centres i instituts de recerca biomèdica i en 
salut amb finançament estructural

47 Investigadors  en salut en el programa 
d'intensificació i estabilització

7 Centres i instituts de recerca biomèdica i en 
salut implicats en la Barcelona Clinical Trials 
Platform

12 Estudis epidemiològics i de recerca en 
sanitat animal elaborats pel CReSA

32.000 Persones inscrites al portal RuralCat

2.500 Analítiques de control sobre cultius marins
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496,4 M€

218,1 M€
per a actuacions 
ambientals

278,3 M€
per a cicle de l’aigua

Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos

- Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l’ús sostenible del patrimoni 
natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori

- Combatre el canvi climàtic, mitigar els seus efectes i reduir l’impacte de les activitats sobre 
l’entorn, per millorar la qualitat ambiental del territori 

- Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la disponibilitat amb criteris socials, 
econòmics i ambientals

- Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i que 
ens impulsi cap a una societat puntera en innovació 

- Impulsar la gestió forestal sostenible incrementant alhora les actuacions de prevenció front els 
riscos naturals: biòtics i abiòtics

- Incrementar les actuacions de conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i comptabilitzar 
una major activitat forestal, cinegètica i piscícola amb la preservació dels valors naturals

505 Estacions depuradores d'aigües residuals 
en funcionament (ACA)

650 Cabal tractat, en hm3/any, (estacions 
depuradores d'aigües residuals de l’ACA)

184 Xarxa d'estacions meteorològiques 
automàtiques

1.600 Tones de residus municipals recollits de 
manera selectiva 

3.100 Tones de residus industrial reciclats

140 Nombre de declaracions d'impacte 
ambiental de processos productius

720 Controls periòdics (ordinaris i específics) 
per evitar la contaminació

10.000 Nombre d'hectàrees de forests públiques 
ordenades

2.195 Superfície de treballs silvícoles per 
millorar la coberta forestal

2.211 Total superfície incloses en actuacions de 
prevenció d'incendis

2.053 Total de km de camins forestals 
condicionats en el programa

550 Plans tècnics de gestió cinegètica i 
piscícola

523 Plantilla total del cos d'agents rurals

Medi ambient i cicle de l’aigua Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

Transferències a corporacions locals per infraestructures de tractament de residus (ARC)
Inversió en infraestructures del cicle de l'aigua i manteniment en l'àmbit d'abastament d'aigua (ACA)
Explotació i millora dels sistemes de sanejament d'aigua i gestió del medi (control d'aigües i manteniment de lleres) (ACA)
Subvencions a ens locals per actuacions contra el canvi climàtic, per programes «per un aire més net» i per gestió ambiental
Ajuts per projectes d'educació i sensibilització ambiental i de custòdia del territori
Subvencions per a la protecció de la biodiversitat i dels animals de companyia
Garantir el funcionament dels Parcs Naturals i del Nacional, dels Consorcis que gestionen espais naturals protegits i dels centres de recuperació de fauna
Desenvolupar els programes de recerca aplicats a la gestió del medi natural
Garantir el funcionament dels serveis d’informació i d’educació ambiental dels Parcs i del Programa Escoles Verdes
Subvencions a ens locals i empreses per a la millora de l'enllumenat
Implantació de sistemes de gestió ambiental, ecoetiquetatge i ecodisseny
Activar la planificació de les zones de protecció prioritària per a millorar l'estratègia de prevenció d'incendis
Donar suport a l'estructura de la Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Analitzar l'estat de les diferents associacions i les federacions territoritals
Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
Impulsar els plans municipals forestals per a la millora de la planificació en l'àmbit municipal i activar els plans d'ordenació de les forests patrimonials
Realitzar l'inventari de boscos singulars i boscos madurs de Catalunya i establir-ne una xarxa en coordinació amb els propietaris públics i privats
Impuls una nova gestió de l'activitat cinegètica i la pesca continental i assegurar un bon funcionament i gestió pública de les Reserves i zones de caça
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Suport financer a l’activitat econòmica i als equipaments Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

450,8 M€

415,5 M€
per a crèdit oficial i sector financer

35,3 M€
per a gestió d’equipaments i 
inversions públiques

- Millorar el finançament de l’economia productiva mitjançant la posada 
a disposició de productes i instruments financers

- Continuar l'aplicació del Pla de racionalització i optimització d'espais 
de la Generalitat

- Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris 
d'eficiència, sostenibilitat i qualitat

Facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial, especialment a les pimes i emprenedors, mitjançant préstecs, avals i la 
inversió en capital risc, per tal de contribuir al creixement de l’economia catalana.

Consolidació de l’ICF com a banc públic d’inversió (promotional bank) en el marc de la Unió Bancària Europea.

Impuls de l'estratègia Catalunya 2020, de RIS3CAT i d'altres projectes estratègics de promoció econòmica.

Gestió més racional i eficient dels immobles d’ús administratiu i obtenció d'estalvis en costos directes i indirectes.

Definició, disseny i planificació del Campus administratiu de la Generalitat.

Gestió i execució d'obres i projectes que li són encarregades pels diferents departaments de la Generalitat.

Renegociació a la baixa de tots els finançaments estructurats amb l’objectiu de reduir els costos per a l'Administració.

701 Volum de finançament a disposició 
de les empreses, Grup ICF (MEUR)

500 Nombre de beneficiaris directes de 
les convocatòries RIS3CAT

10 Nombre de convocatòries en el 
marc de la RIS3CAT

253 Nombre total d'obres en execució 
per Infraestructures.cat

349
Nombre d'actuacions 
d'equipaments gestionades per 
Infraestructures.cat 
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Participació en el desplegament de la Fundació Barcelona Mobile World Capital
Impuls de la gestió transversal i coordinada de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya
Programa de transformació digital per a PIMES

Coordinació de la posada en marxa de l’Anella Industrial 4.0
Realització d’exàmens i expedició de diplomes sobre competències en l’ús de les TIC (Acreditació TIC)
Participació en la realització d’esdeveniments sectorials, fires i esdeveniments TIC internacionals 
Donar suport a la innovació i recerca a Internet (i2Cat)
Creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Iniciar el desplegament l’estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya en els distints Departaments i entitat dels Sector Públic que la 
conformen
Valoració de plans locals de desplegament d'infraestructures de telecom. (TV digital terrestre, telefonia mòbil, banda ampla)

Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Societat de la informació i telecomunicacions Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

390,3 M€

374,7 M€
per a e-infraestructures

15,6 M€
per a societat digital

- Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital 
a Catalunya considerant tant les e-infraestructures com l'entorn 
econòmic i social que les ha de posar en valor

- Convertir Catalunya en un Pol d'Innovació de la Societat Digital, 
generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, 
ocupació de qualitat i transformador de l'Administració per aconseguir 
un major benestar social i una millor qualitat de vida

- Consolidar una Societat Digital segura a Catalunya, assegurar la 
protecció dels sistemes d’informació de la Generalitat de Catalunya i 
fomentar la creació d’un sector de la ciberseguretat a Catalunya 
d’impacte multinacional

250 Municipis amb fibra òptica

3.150 Km xarxa troncal de fibra òptica

5% % PIB del sector tecnològic català 

3.000 Nombre d'acreditacions de 
competències TIC expedides

45 Municipis que participen en 
l'Observatori SmartCat

57.000
Alumnes matriculats en carreres 
universitàries de caràcter científic, 
tènci, matemàtic i d'enginyeries

4.350 Nombre de seus de la Generalitat 
connectades a fibra òptica

82 Percentatge de despesa TIC de la 
Generalitat gestionada pel CTTI

50
Cobertura de protecció del 
perímetre de ciberseguretat (% 
dels sistemes d'informació crítics)

400
Nombre d'assistents previstos a 
les iniciatives dirigides al sector 
de la ciberseguretat a Catalunya

10
Organització de jornades per 
millorar la interrelació entre el 
sector TIC i l'empresa

140.000 Nombre de participants en fires i 
esdeveniments TIC
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Priorització de les prestacions urgents al pagament del lloguer per evitar desnonaments
Impuls del paper de les entitats del Tercer Sector en la gestió d'habitatges públics provinents de la Mesa d'Emergències
Ampliació del nombre de famílies amb dret a percebre l'ajut al lloguer
Reforç de l'exercici del dret de tempteig i retracte
Garantia del principi de reallotjament d'habitatge habitual en els casos de desnonament de famílies en risc d'exclusió residencial
Impuls del Pla de Barris, prioritzant actuacions en barris amb risc d'exclusió social i amb més problemes de degradació
Obertura de noves convocatòries d'ajut a la rehabilitació d'habitatges i ajuts a la promoció d’habitatge protegit
Aprovació definitiva dels Plans directors urbanístics (PDU) del Domini esquiable La Molina-Masella, el PDU del Circuit de Barcelona –
Catalunya, el PDU de La Gran Via-Llobregat, PDU del Delta del Llobregat i PDU de la Mineria del Bages
Redacció per a l’aprovació inicial del Plans directors urbanístics (PDU) de l’Enoturisme, de l’Activitat automoció Baix Llobregat, d'extinció
dels sectors no sostenibles i de les Construccions ramaderes
Actuacions legislatives: tramitació de la Llei d'Arquitectura, l'avantprojecte de Llei del Litoral i l'avantprojecte de Llei del Territori
Actuacions de polítiques de muntanya
Redacció de l’avantprojecte del Pla Territorial del Penedès
Promoció de sòl residencial, promoció pública d'habitatges, rehabilitació de nuclis antics i restauració de monuments (INCASOL)

- Eradicar els desnonaments: cap família vulnerable sense habitatge

- Ampliar el parc d'habitatge sota responsabilitat pública: més habitatge 
social per atendre les famílies vulnerables

- Impuls de l'activitat del sector, i en especial de la rehabilitació: 
planificació i programes de suport com a instruments de creació 
d'ocupació

- Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les 
seves potencialitats, tot respectant les seves singularitats i els seus 
valors naturals i socials

40.000 Nombre d'unitats de convivència que 
han rebut ajuts al pagament del lloguer

2.000 Nombre d'habitatges tutelats inclosos 
en la xarxa d'inclusió social

3.500 Nombre de persones ateses per 
Ofideute

2.100 Nombre acumulat d'habitatges cedits 
per les entitats financeres

260 Nombre d'habitatges adquirits per 
tempteig i retracte durant l'any

14.600 Nombre d'habitatges del parc públic de 
la Generalitat en règim de lloguer

4.500 Nombre d'informes tècnics realitzats en 
edificis d'habitatges

80.000 Persones inscrites al Registre de 
sol·licitants d'habitatge protegit

1.000

Nombre d'habitatges cedits a entitats 
del tercer sector i ajuntaments per 
destinar-los a habitatge social 
(gestionats per l'AHC)

4 Nombre de Plans Directors Urbanístics 
nous que s'aprovaran inicialment

5 Nombre de Plans Directors Urbanístics 
que s'aprovaran definitivament

12 Nombre de municipis afectats pels 
projectes de millora de barris

1 Nombre de Catàlegs de Paisatge que 
s'aprovaran definitivament

Habitatge i ordenació del territori Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

355,2 M€
254,0 M€
per a habitatge

30,5 M€
per a barris i nuclis antics

70,7 M€ per a ordenació del 
territori i urbanisme
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Suport al Pacte Nacional de l’Audiovisual

Optimitzar els ajuts a institucions, entitats i empreses privades en l’àmbit de la comunicació

Control de l'espectre radioelèctric

Aportacions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Impuls de l'Agència Catalana de Notícies – Intracatalònia

Impuls de nous canals de comunicació entre el Govern i la ciutadania

- Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una
oferta plural, diversa i equilibrada i fomentar la funció social, territorial i l'ús del
català en els mitjans de comunicació així com la viabilitat i consolidació de les
empreses del sector a través de l’optimització de les polítiques de suport

- Millorar la comunicació amb la ciutadania a través d’una relació de proximitat i
eficiència amb els mitjans de comunicació i del desenvolupament de vies pròpies
de comunicació directa amb la ciutadania a través de les xarxes socials

- Racionalitzar i millorar l’ús de l’espai radioelèctric atesa la seva consideració de
bé escàs, garantir el pluralisme i la llibertat d’expressió i actuar mitjançant control,
inspecció i sanció contra les emissores sense títol habilitant

205
Nombre de subvencions 
concedides a empreses privades

.

135
Nombre de subvencions 
concedides a entitats sense afany 
de lucre de mitjans de comunicació

670.000 Audiència radiofònica (oients mitjos 
diaris, EGM).

16
Audiència televisiva (quota de 
pantalla mitja diària, Kantar Media). 
En percentatge.

300
Actuacions de control, investigació 
i sanció a mitjans de comunicació 
audiovisual sense títol habilitant.

1.300.000

Audiència dels portals dels mitjans 
de comunicació de la Generalitat 
(mitjana d'usuaris únics mensuals, 
dades món, ComScore).

130.000 Nombre de seguidors al twitter
d’@govern

Mitjans de comunicació social Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

315,2 M€
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Foment de l’activitat econòmica Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

264,2 M€
118,3 M€ per a la promoció del turisme

59,5 M€ per a desenvolupament 
empresarial

34,0 M€ per a suport a la indústria

25,4 M€ per a promoció del comerç

18,8 M€ per a supervisió del consum

8,2 M€ per a energia i mines

13.500 Persones assessorades per Xarxa Emprèn
95 Empreses acompanyades start-up

3.000 Inversió mobilitzada a través de projectes 
d’inversió estrangera (milions d’euros)

50 Projectes materialitzats (Invest in
Catalonia)

22

Inversió total associada a projectes 
d’estalvi i eficiència energètica i energies 
renovables a la Generalitat de Catalunya 
(milions d’euros)

40 Préstecs formalitzats a pimes comercials

11,5 Retorn de l’impacte del 080 en mitjans 
nacionals i internacionals (milions euros)

50.000 Habitatges d’ús turístic registrats al RTC

1,8 Visites al portal turístic de Catalunya (en 
milions)

3.800 Beneficiaris del Fons d’ajuts per a afectats 
per la pobresa energètica

18.500 Actuacions d’inspecció realitzades per 
l’Agència Catalana del Consum

50.000 Entrades venudes al Canal Olímpic
1.011,3 Visitants a Montserrat (en milers)
158,1 Visitants a Espot i Port Ainé (en milers)

1,751,0 Visitants explotacions Turisme i Muntanya 
(en milers)

284,8 Visitants a la Vall de Núria (en milers)
273,0 Visitants a La Molina (en milers)

974
Accions d’ajuda a la creació, creixement i 
consolidació del teixit empresarial 
corporatiu

- Promoure el desenvolupament empresarial i millorar el creixement i 
competitivitat de les empreses, fomentant l’estratègia industrial, la innovació i la 
internacionalització

- Consolidar Catalunya com a destinació turística amb una oferta de qualitat i de 
valor afegit

- Promoure un model de comerç competitiu, sostenible i equilibrat
- Promoure i gestionar equipaments d’interès turístic amb un impacte 

multiplicador sobre economies territorials fràgils
- Promoure polítiques d’impuls de l’economia social i cooperativa així com de 

foment de l’autoocupació i l’emprenedoria

Consolidar el canal empresa i la carpeta de l’empresa com a espai electrònic de relació entre l’administració i les empreses.

Construir la Xarxa d’Incubadores i Acceleradores Industrials.

Donar suport a l’emprenedoria de base amb la publicació de la convocatòria de la Xarxa Emprèn 2016.

Oferir a les empreses serveis per exportar i establir-se a l’exterior, així com ampliar el nombre de Centres de Promoció de Negocis.

Crear 24 marques i segells de productes per atraure un turisme de més valor afegit.

Programa d’ajut per a la millora de les infraestructures i recursos turístics de la destinació (20 plans de foment territorial del turisme)

Fomentar la competitivitat, la qualitat i la innovació del comerç, l’artesania i la moda. Desenvolupar dues edicions de la 080 Barcelona 
Fashion per al foment i la internacionalització de la moda catalana.

Impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables, vetllar per l’observança de les normes que garanteixen 
l’especial protecció del col·lectiu de consumidors més vulnerable i en risc d’exclusió residencial.

Dur a terme inversions en les estacions d’esquí de La Molina, Vall de Núria, Espot i Port Ainé i en el Canal Olímpic de Catalunya.

Aprovar el nou pla de treball del programa ARACOOP d’impuls de l’economia social.

Per completar la visió sobre el suport a l’activitat econòmica vegeu la política de despesa de 
suport financer a l’activitat econòmica . 
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Suport a programacions culturals de caràcter estable dels projectes artístics professionals de formació, creació, producció, exhibició i difusió en diverses 
disciplines artístiques
Desplegament del Pla integral de les arts visuals: organització de circuits de difusió artística i reactivació del Fons nacional d'Art de la Generalitat de 
Catalunya per fomentar la inclusió de la creació contemporània a les col·leccions públiques
Mesures d'estímul de la lectura entre la població infantil: campanya biblioteca personal per a més de 80.000 infants de 6 anys (obsequi d’un llibre)
Suport al sector llibreter: pla especial de llibreries emblemàtiques i ajuts per a llibreries de nova creació, potenciar-ne el paper com a prescriptors culturals
Desplegament del Sistema de Lectura Pública, de la Xarxa d'Arxius Comarcals i de les xarxes territorials i temàtiques de museus i monuments
Accions de millora del condicionament i la dinamització a nivell cultural i social d'espais del patrimoni arquitectònic i de jaciments arqueològics i 
paleontològics en col·laboració amb les administracions locals
Suport a les activitats de cultura popular i tradicional, associacionisme i patrimoni etnològic: activitats de formació, documentació, recerca, conservació i 
difusió, organitzades per l'administració local, les entitats sense finalitat de lucre i les federacions
Ampliació de la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin 
l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics
Desplegament i consolidació de la marca Catalunya Creativa com a principal suport a la promoció a l'estranger de projectes professionals i la construcció 
de mercats més amplis per a la producció cultural catalana
Millora presència i estatus dels estudis catalans a universitats de l'exterior: obertura de programes en noves universitats i noves línies de formació

Cultura Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

216,1 M€
78,9 M€ per a creadors i 
empreses culturals

63,5 M€ per a grans institucions 
culturals

54,7 M€ per a patrimoni cultural

12,4 M€ per a internacionalització 
de la cultura

6,6 M€ per a associacionisme

68% Índex de lectura de llibres a 
Catalunya

146 milers Població ocupada en el sector

4.200 Rodatges de produccions 
audiovisuals a Catalunya

5.700 Estudiants matriculats a la Xarxa 
d'estudis catalans a l'exterior

1,52 
milions

Visitants dels grans museus 
nacionals de Catalunya.

2.335
Representacions i concerts 
programats pels equipaments 
escènics i musicals singulars

24,9 
milions

Visites a les biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de Cat

510 milers Unitats documentals consultades 
a la Xarxa d'Arxius Comarcals

780 Jaciments arqueològics i 
paleontològics intervinguts

7.000 Alumnes participants programa 
"Filmoteca a les escoles"

520 Alumnes del Campus de Cultura 
Popular

120 Activitats de l'Observatori del 
Patrimoni Etnològic i Immaterial

- Impulsar la producció i la difusió de la cultura catalana donant suport a 
creadors i millorant l'accés al finançament i la competitivitat de les 
empreses culturals, amb un èmfasi especial en la seva projecció exterior

- Assegurar la sostenibilitat econòmica del patrimoni cultural i del món 
associatiu, per tal de garantir-ne la preservació i la difusió com a 
elements essencials de cohesió social i desenvolupament econòmic i 
cultural

- Garantir una oferta cultural pública de qualitat als grans equipaments 
nacionals dels àmbits patrimonial i escenicomusical, per tal d'ampliar la 
participació de la ciutadania i captar nous públics per a la cultura
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Promoure el sistema d'assegurances agràries per tal d'afrontar els majors riscos ambientals a conseqüència del canvi climàtic

Incrementar el grau de modernització de les estructures i processos, i l'adaptació al canvi climàtic de les explotacions agràries

Promoure la primera instal·lació de joves agricultors

Foment de la indústria agroalimentària i millora de l'estructura empresarial cooperativa. Assegurar la qualitat i millora dels productes

Suport a la internacionalització dels productes alimentaris catalans

Millora de la competitivitat de les explotacions lleteres des dels punt de vista de la producció, qualitat i traçabilitat

Pla de foment de l'agricultura i alimentació ecològiques 2015-2020

Foment de la sanitat animal i vegetal a través de l'execució dels programes de control oficial

Suport a la modernització de les estructures pesqueres, mitjançant el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)

Foment de la comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura

- Garantir la sostenibilitat de l'activitat agrària de futur, tot impulsant 
polítiques de qualitat a les persones i l'entorn, promoure la dinamització 
econòmica de les zones rurals catalanes, dedicant especial atenció als 
joves, i millorar les infraestructures rurals

- Millora en la competitivitat, la modernització i la rendibilitat de les 
empreses agràries i del sector pesquer (Decret Governança Pesquera) i 
millorar la seguretat alimentària en els processos productius dels aliments 
i dels productes destinats a l'alimentació humana i del bestiar

- Foment de la indústria agroalimentària, del cooperativisme agrari, del 
coneixement, del consum i de l' exportació dels productes agraris 
catalans. Suport als productes de proximitat

55% Explotacions beneficiàries 
d'assegurances agràries

1.143 Explotacions agràries amb millores 
sobre la competitivitat

334 Joves beneficiaris de programes de 
millora de la competitivitat

345.000 Controls de la qualitat de la llet i 
control del rendiment lleter

8.000 Mostres realitzades per la qualitat de 
productes agroalimentaris

10 Projectes de transformació pesquera 
i aqüícola

25 Projectes de comercialització 
pesquera i aqüícola

39 Embarcacions beneficiàries de 
programa de 
modernització/inversions en vaixells

1.500 Validació de plans de dejeccions 
ramaderes

56.000 Nombre de Declaracions Agràries 
Úniques (DUN)

200 Empreses beneficiàries dels ajuts a 
les indústries agroalimentàries

12% Superfície agrària útil (SAU) amb 
compromís agroambiental

Acció rural Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

169,9 M€

114,7 M€
per a l'agricultura, ramaderia i 
pesca

55,2 M€
per a infraestructures agràries i 
rurals
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic d'Esport Escolar i d'Esport  Universitari a Catalunya 
Impulsar la pràctica de l'activitat física amb actuacions específiques per a col·lectius amb dificultats socioeconòmiques  (FITJOVE i Pla 
Català d'Esport a l'Escola)
Desenvolupar  i implementar el Pla Nacional de Promoció de l'Activitat Física  (PNPAF)

Desenvolupar i impulsar el programa Dones i Esports 2014-2016

Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic dels Esport d'Hivern a Catalunya mitjançant programes com " Esport Blanc Escolar"

Estudiar i instaurar un model d'instal·lació sostenible  a través del Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya

Donar continuïtat, conjuntament amb el Centre d'Alt Rendiment (CAR), al programa d'Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)

Posicionar el Centre d'Alt Rendiment (CAR) al món per potenciar la seva internacionalitat
Potenciar els programes formatius i ampliar l'oferta formativa de l'Escola Catalana de l'Esport (ECE),  i de l'Institut Nacional d'Educació 
Física de Catalunya (INEFC)

Impulsar el programa de formació esportiva a Sud-Amèrica, INEFC Global

Reforçar el teixit associatiu esportiu i dotar-lo de més instruments i autonomia

- L'esport com a font de salut i benestar

- L'esport com a motor de recuperació econòmica

- L'esport com a projecció  de la imatge de Catalunya al món

1.100 Centres docents que participen en el 
Pla Català d'Esport a l'Escola 

2.000
Participants en el programa FITJOVE 
(programa de promoció de l'exercici 
físic a l'adolescència) 

18.800 Entitats  registrades al Registre d'Entitats 
Esportives

42.000 Espais esportius censats al Cens       
d'Equipaments Esportius

610.000 Llicències federatives

500 Esportistes en el programa d'Alt 
Rendiment Esportiu (ARC)

200 Cursos organitzats per  l'Escola 
Catalana de l'Esport

19.000 Professionals inscrits  al Registre 
Oficial de Professionals de l'Esport

1.300 Alumnes matriculats a grau o 
llicenciatura  d'INEFC

200 Alumnes matriculats en màsters 
oficials a l'INEFC

300 Esportistes permanents al CAR

4.000 Esportistes en concentració al CAR

Esports Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

72,1 M€
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020
Foment de la dimensió local de les polítiques de joventut
Continuar desplegant la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil
Promoció de la participació de les persones joves impulsant, entre d'altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure
Aprovació del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat
Promoció d'actuacions de suport al tercer sector social, en el marc del Tercer Pla de Suport al Tercer Sector Social
Disseny del nou Pla Integral del Poble Gitano 2017-2020
Foment d'actuacions que promoguin la cohesió i el desenvolupament comunitari, mitjançant la xarxa d'equipaments cívics
Aprovació del VIII Pla estratègic de polítiques de dones 2016-2019
Convocatòria de subvencions a ens locals per a la implementació i desenvolupament de les polítiques transversals de dones a l’àmbit local, i
assistència tècnica
Convocatòria de subvencions a entitats per a la realització de projectes de foment de la igualtat efectiva de dones i home
Abordatge de la violència masclista: programes de formació i capacitació en matèria de violència masclista
Oficines d’informació i atenció de l’ICD; Línia d’atenció a les dones en situació de violència 900900120; Xarxa d’informació i assessorament a les
dones (SIADs)

- Construir un país que generi oportunitats per al jovent

- Reforçar el Tercer sector social, fomentar el civisme i enfortir el model 
català del voluntariat

- Desenvolupar les polítiques de dones per contribuir als canvis necessaris 
que permetin que dones i homes puguin tenir les mateixes capacitats i 
oportunitats per participar en el procés de construcció social i per fer 
realitat els seus projectes de vida

40.000 Joves inscrits al programa 
Garantia Juvenil

350.915 Usuaris Xanascat (albergs 
juvenils)

530.000 Titulars carnet jove

375.000 Joves atesos a les Oficines 
Joves

553 Plans locals de joventut

172 Equipaments cívics adscrits

82 Plans de desenvolupament 
comunitari

40.500 Usuaris del Projecte Òmnia

141
Convocatòries de cursos del 
Pla de Formació del Voluntariat 
de Catalunya

101 Serveis d’informació a dones

90.000
Atencions realitzades als 
Serveis d’informació i atenció a 
les dones

270 Ens locals beneficiaris d'ajuts a 
plans de polítiques de dones

10.000
Nombre de persones ateses 
per la Línia d'atenció a les 
dones en situació de violència

Promoció social Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

62,6 M€
29,2 M€ per a polítiques de 
joventut

25,2 M€ per a acció cívica i 
voluntariat

7,3 M€ per a polítiques de dones

0,9 M€ per a relacions amb les 
confessions religioses
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Implementar la Llei d'acció exterior i de relació amb la UE
Reforçar les delegacions del Govern a l'exterior en coordinació amb la resta d'oficines sectorials
Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional
Executar el Pla director de cooperació 2015-2018
Aplicar la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació pública i bon govern
Impulsar la participació de la ciutadania en l'elaboració de polítiques públiques
Ampliar el procés d'obertura de dades públiques i facilitar la reutilització de la informació
Fomentar mitjançant convocatòries públiques o convenis iniciatives de recuperació de la memòria democràtica
Col·laborar amb entitats públiques en la difusió, formació i recerca en matèria de memòria democràtica, i cultura de la
pau i els drets humans

- Impulsar i coordinar l'acció exterior de la Generalitat  i generar 
sinèrgies amb l'acció exterior d'altres institucions i ens públics

- Avançar cap a un sistema de Govern obert que integri les polítiques 
públiques de transparència, dades obertes i polítiques ciutadanes

- Promoure polítiques públiques de recuperació de la memòria 
democràtica i foment de la pau i els drets humans

70
Nombre d'expedients de subvenció a 
entitats de cooperació al 
desenvolupament

3
Nombre de plans de treball marc que 
estructuren les relacions bilaterals 
amb altres governs

97%
Grau d'acompliment dels criteris de 
transparència fixats per 
Transparència Internacional

3 Nombre de processos de participació 
ciutadana oberts

20
Nombre d'informes, estudis i 
memòries elaborats per la DG de 
Contractació Pública

75 Nombre de nous fitxers disponibles 
en el catàleg de dades obertes

21
Nombre de convenis i acords signats 
en matèria de memòria democràtica, 
pau i drets humans

55
Nombre de peticions d'atenció a 
víctimes de la Guerra Civil i la 
postguerra ateses

51
Nombre de projectes i actuacions en 
matèria de memòria democràtica, 
pau i drets humans

Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

50,9M€

34,1 M€ per a relacions 
exteriors i cooperació  al 
desenvolupament

10,1 M€ per a relacions 
institucionals

6,7 M€ per a transparència
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48,5 M€

Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Reestructuració i redimensionament de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Preparació per a la plena assumpció de les funcions d'aplicació dels tributs sobre els que es tenen competències.

Implementació completa dels procediments de recaptació executiva.

Disseny i construcció de nous sistemes d'informació i gestió tributària.
Aplicació de les mesures del pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de les bones pràctiques tributàries (2015-2018)
corresponents al 2016.
Execució dels plans d'activitats i de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya de 2016.

Execució del projecte de base de dades fiscals de l'Agència Tributària de Catalunya.

Millora del sistema de tramitació telemàtica dels impostos i minimització de la tramitació presencial.

Implementació dels nous processos de relació amb els contribuents.
Millora i extensió de la col·laboració amb les administracions que formen Tributs de Catalunya i dels serveis de la finestreta única
tributària.

- Desplegament de l'administració tributària de Catalunya 

- Prevenció i reducció del frau fiscal i foment de les bones 
pràctiques tributàries

-
Impuls del desenvolupament i transformació dels sistemes 
d'informació i comunicació de l'administració tributària de 
Catalunya

- Millora i proximitat dels serveis al contribuent 

600 Nombre de places dotades a l'ATC

25% % d'execució del pla d'increment del 
nombre d'oficines de l’ATC

60%
% de deutes de la Generalitat en fase 
executiva (excepte Trànsit)  gestionats 
per Tributs de Catalunya 

25 Nombre de mesures del pla antifrau 
posades en marxa o iniciades el 2016

30% Percentatge de presentacions 
telemàtiques de tramitació no obligatòria

5.500 Nombre de requeriments a no declarants

142
Nombre d'oficines adscrites a la 
finestreta única tributària de Tributs de 
Catalunya

620 Nombre de consultes tributàries resoltes

4 Nombre de declaracions informatives 
aprovades 

10
Nombre de models d'autoliquidació o 
declaració afectats per les mesures 
d'impuls a la  presentació telemàtica

33.230
Nombre de liquidacions tributàries 
dictades per l'Agència Tributària de 
Catalunya

Desplegament de la hisenda pròpia Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos
Organització del III Congrés Internacional de la Llengua Catalana
Promoció i dinamització de l'exhibició de cinema en català: portal de Cinema en Català, organització cicle de Cinema Infantil en Català 
(CINC), ajudes per al doblatge d'estrenes cinematogràfiques i per a la difusió de cinema en versió catalana (original, doblada o subtitulada)
Anàlisi dels usos lingüístics i desplegament del pla d'acció en els àmbits de la justícia, del comerç (Ofercat) i de les grans marques (Ofercat
marques)
Impuls del coneixement i ús de l'aranès, mitjançant el suport al Conselh Generau dera Val d'Aran i l'Institut d'Estudis Aranesi i l'organització 
d'activitats com la Mostra de Cinèma Occitan
Desplegament de cursos de català per a adults (presencials, semipresencials o virtuals) sobretot en nivells inicials i bàsics
Desenvolupament del programa Voluntariat per la Llengua, mitjançant noves modalitats i l'impuls de les parelles lingüístiques
Increment de la varietat de recursos disponibles en línia i actualització de les bases de dades terminològiques del Cercaterm i Neoloteca
Desenvolupament del programa Voluntariat per la Llengua, mitjançant noves modalitats i l'impuls de les parelles lingüístiques
Desenvolupament de la llengua de signes catalana (LSC): elaboració del corpus i altres materials lexicogràfics i oferta de formació
Pla de qualitat lingüística per a l'empresa: segell de qualitat lingüística, ajuts per incloure la llengua al món digital, estudi sobre l'oferta de 
productes i serveis en català i pla d'atenció oral en català al comerç

71.000 Alumnes als cursos de 
català per a adults (CNL)

510.000
Espectadors a les estrenes 
cinematogràfiques doblades 
o subtitulades al català

1.020
Pel·lícules, sèries i curts 
subtitulades o doblades al 
català

60.000
Espectadors del cicle de 
cinema infantil en català 
(CINC)

175 Cens d'entitats de foment 
de la llengua catalana

225.000
Alumnes inscrits als cursos 
de català en línia del 
Parla.cat

10.100 Parelles lingüístiques del 
Voluntariat per la Llengua

13,5 milions Consultes a l'Optimot

8,75 milions
Pàgines vistes dels 
recursos terminològics del 
web del TERMCAT

320 Termes normalitzats i 
difosos per TERMCAT.

Llengua catalana Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

35,8 M€
Promoció de la llengua
catalana

- Fomentar el coneixement i ús del català, de l'occità aranès i de la 
llengua de signes catalana per tal de facilitar la inclusió i la cohesió 
social i estimular el consum cultural en qualsevol d'aquestes llengües

- Reforçar i visibilitzar el prestigi del català amb eines i serveis que en 
garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos i l'impulsin en sectors 
on és deficitari (audiovisual, digital, comercial, jurídic)

- Estrènyer la cooperació institucional amb d'altres països amb realitats 
lingüístiques similars i amb els territoris de parla catalana i fomentar la 
participació de l'IEC i de les universitats en els treballs terminològics
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Prioritats Indicadors de referència

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Desenvolupar i consolidar bones pràctiques en bon govern per a garantir el dret a una bona administració

Implementació del vot electrònic dels catalans residents a l'estranger

Establir mesures de foment de la innovació en l’activitat de l’administració

Desenvolupar un nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en polítiques socials

Desplegar les bases de la direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic

Garantir la simplificació i accessibilitat a la tramitació administrativa tant de la ciutadania com de les empreses, d’acord amb el nou marc polític

Donar suport als departaments ens els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació

Disseny d'una aplicació corporativa de gestió de la informació relativa als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat

Dissenyar i aprovar un nou catàleg que incorpori serveis i productes innovadors, i reformulació dels mestratges i els postgraus propis de l'EAPC

Potenciació de la recerca en gestió pública en col·laboració amb les universitats catalanes i estrangeres a través de la creació d'un grup de recerca propi de

l'EAPC

2 Nombre de mesures implementades 
en matèria de professionalització i de 
flexibilització en la gestió

4 Nombre de convocatòries de 
processos selectius

6
Nombre d'accions formatives i/o 
divulgatives en l'àmbit de les cartes de 
serveis

2 Nombre d'auditories organitzatives del 
sector públic

30 Nombre de persones acreditades com 
a agents d'innovació

2,8 Nombre de transaccions dels serveis 
de tramitació de la PICA (en milions)

12

Nombre de mòduls comuns i altres 
solucions corporatives d'administració 
electrònica disponibles a la 
Generalitat

50% Percentatge de mestratges i 
postgraus reformulats

Administració pública Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

- Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i les empreses

- Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític

- Dissenyar i desenvolupar el nou model de l’Escola Nacional de Govern i Administracions 
Públiques (ENGAP)
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Marc macroeconòmic
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(p) previsió

Font:  Idescat, INE, Eurostat, Departament de la Vicepresidència i  d'Economia i Hisenda, Govern espanyol i Comissió Europea.
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Fort creixement econòmic
El 2015 el PIB de Catalunya va augmentar un 3,4%, més que Espanya (3,2%) i la zona euro (1,6%).

Durant el primer trimestre de 2016 el PIB creix un 0,8% en termes trimestrals i la taxa anual es situa
en un 3,7%.
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(p) Previsió.

Font: Comissió  Europea i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

(% de variació interanual del PIB)

Perspectives econòmiques més favorables que les de les principals economies
europees

Previsions econòmiques 2015 2016 (p) 2017 (p)

Alemanya 1,7 1,6 1,6
Bèlgica 1,4 1,2 1,6
Àustria 0,9 1,5 1,6
Països Baixos 2,0 1,7 2,0
França 1,2 1,3 1,7
Itàlia 0,8 1,1 1,3
Espanya 3,2 2,6 2,5
Irlanda 7,8 4,9 3,7
Portugal 1,5 1,5 1,7
Zona euro 1,7 1,6 1,8
Unió Europea 2,0 1,8 1,9
Catalunya 3,4 2,9 2,7
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Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
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Creixement econòmic de base àmplia (per components del PIB i per sectors productius) 

El component més dinàmic és la inversió productiva en béns d'equipament, mostra representativa del 
grau de confiança empresarial i de la millora de les perspectives econòmiques

1Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars
2Inclou la variació d'existències.
3Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
4Aportació al creixement del PIB.

Font Idescat

Dades corregides d'efectes estacionals i calendari (% de variació interanual)

Evolució del PIB de Catalunya (base 2010) 2013 2014 2015
Demanda interna -4,0 1,7 4,0

Despesa en consum de les llars -3,6 1,4 3,6
Despesa en consum de les administracions públiques 1 -5,0 0,0 3,3

Formació bruta de capital 2 -4,2 4,0 5,7
Béns d'equipament i altres actius 0,3 7,2 6,4
Construcció -7,8 -3,2 3,1

Saldo exterior 3, 4 2,5 0,5 -0,1
Saldo amb l'estranger 4 1,3 -0,8 -0,5

Exportacions de béns i serveis 2,8 4,0 4,8
Importacions de béns i serveis -0,8 7,5 7,3

PIB -1,1 2,0 3,4

(% variació interanual)
Evolució del PIB per sectors 2014 2015 1T 2016

Agricultura 5,9 -1,2 -0,7
Indústria 1,5 2,7 3,6

Indústria manufacturera 2,1 2,5 -
Construcció -2,5 3,4 4,2
Serveis 2,5 3,6 3,8

PIB 2,0 3,4 3,7
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Font: Idescat i MINECO.

Comportament molt positiu de les exportacions

Les exportacions de béns van créixer un 35,5% entre 2006 i 2015. El 2015 van créixer un 6,1% 
interanual (4,3% a Espanya). Les exportacions d'alta tecnologia van augmentar un 10,5%.

Exportacions de productes industrials per nivell tecnològic
(valors corrents, % de variació interanual)

Nivell tecnològic 2014 2015

Alt 6,2 10,5

mitjà alt 1,5 6,2

mitjà baix 0,2 2,7

baix 4,5 6,7

Total de productes industrials 2,6 6,2

Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Economia i Competitivitat.
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Una economia molt oberta amb superàvit comercial

Superàvit comercial de béns i serveis (2015): 11,5% del PIB. 

(% del PIB)

Sector exterior de l'economia catalana 2015

Comerç amb la UE i la resta del món
Exportacions de béns i serveis 38,4

Importacions de béns i serveis 32,8

Saldo comercial 5,6

Comerç amb la resta d'Espanya
Saldo comercial 6,0

Saldo amb l'exterior 11,5

Font: Idescat
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Fortalesa de la indústria i el turisme
La producció industrial evoluciona millor a Catalunya que en la zona euro. També l'ocupació industrial 
en produccions de tecnologia alta i mitjana.

El turisme és un altre pilar bàsic de l'economia, amb molt bona evolució.
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(p) previsió
Font: Idescat, INE, Eurostat, Govern espanyol i Comissió Europea.
Canvis metològics a les sèries de Catalunya i Espanya al 2001 i al 2005

Taxa d’atur estimat EPA
% aturats s/pobl. activa

Segueix la tendència descendent de l'atur.
S'ha situat en un 17,4% el 1T2016, taxa encara elevada, però lluny del màxim del 24% a principis del 
2013.

6,5

8,9

16,2
17,7

19,2

22,5 23,1

20,3
18,6

16,6
15,0

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (p)

Catalunya Espanya Zona euro



7676

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Evolució dels fluxes d'IED a Catalunya
(milions d'euros)

Font: Ministerio de Economía y Competitividad.

Elevada capacitat d'atracció de la inversió estrangera
• La inversió estrangera directa va créixer un 58% durant el 2015 (11% a Espanya). 
• La capacitat d’atracció d’IED dels darrers anys és superior a la que hi havia abans de la crisi. 
• Aquesta tendència demostra la confiança de les empreses estrangeres.
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www.gencat.cat/economia/pressupostos


