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   PRINCIPALS TRETS DE L’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2019     
 

L’avantprojecte de Pressupostos per al 2019 s’orienta envers els següents eixos: 
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Continua el creixement del PIB 

amb un ritme més moderat.  

Les previsions indiquen que 

Catalunya creixerà més que la 

mitjana de la Zona euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preveu que al 2019 es creïn 

72.100 llocs de treball i que la taxa 

d’atur continuï amb la seva 

tendència de reducció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exportacions de béns es preveu 

que segueixin creixement. En els 

darrers anys s’ha reduït el pes de 

les exportacions a Espanya (35,2% 

del total) i s’ha incrementat el pes 

de les exportacions a la resta del 

món (64,8% del total). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es manté la tendència incremental 

que confirma la confiança de les 

empreses estrangeres d’invertir a 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SITUACIÓ DE L’ECONOMIA   
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El pes de la indústria a Catalunya 

consolida el creixement dels 

darrers anys. El pes del VAB 

industrial sobre el VAB total és del 

21,4% a Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest quadre resumeix el marc de 

previsions macroeconòmiques que 

s’ha utilitzat com a referència per a 

la preparació dels pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya per al 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per major informació i explicació 

del context i previsions 

econòmiques, consultar l’Informe 

econòmic i financer dels 

pressupostos per al 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SITUACIÓ DE L’ECONOMIA   

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_IEF.pdf
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_IEF.pdf
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S’observa una tendència positiva 

dels indicadors ocupacionals al 

llarg dels darrers anys.  

La renda mitjana de les llars es va 

reduir dels 33.297€ nets anuals de 

l’any 2010, fins als 30.407€ el 2014. 

Aquest indicador ha vist recuperar 

el seu valor fins als 31.411€ (2017), 

tot i que continua per sota dels 

nivells assolits prèviament a la 

recessió. 

L’indicador de distribució de la 

renda S80/20 va ser 5,7 el 2017, fet 

que suposa una disminució 

respecte el 2014, on va arribar a ser 

del 6,5.  

L’esperança de vida en néixer 

presenta una dinàmica creixent al 

llarg dels últims anys, així com 

l’augment de la qualitat de vida 

amb la qual la població assoleix la 

vellesa. 

S’observa un increment continu de 

la població que assoleix, com a 

mínim, l’educació secundària 

postobligatòria: ascendint del 62% 

de la població entre 20 i 24 anys 

l’any 2010, fins al 73,6% el 2017.  

La problemàtica actual de l’accés a 

l’habitatge es veu reflectida en 

l’increment produït els darrers dos 

anys en la renda de les llars 

destinada a cobrir les despeses de 

l’habitatge principal. 

La representativitat de les dones en 

l’àmbit polític ha crescut del 14,2% 

el 2011 al 18,4% el 2015.  

La percepció del nivell de seguretat 

de la població ha incrementat.  

Pel que fa a l’ús habitual de les 

noves tecnologies, actualment, el 

85,1% dels catalans han fet servir 

connexió a internet almenys un 

cop per setmana en els darrers tres 

mesos front els 67,7% del 2010,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTEXT SOCIAL: ELS INDICADORS DE BENESTAR I PROGRÉS SOCIAL 

Condicions de Vida i Treball   

Renda mitjana neta anual de les llars (€) 31.411   

S80/S20 5,7  

Taxa AROPE (%)  23,8  

Taxa AROPE de dones (%) 24,5  

Taxa AROPE de menors de 18 anys (%) 27,7 
 

Taxa de risc de pobresa (%) 20,0  

Taxa de risc de pobresa en el treball (%) 12,2  

Baixa intensitat de treball (%) 8,8  

Privació material severa (%) 5,0  

Intensitat de risc de pobresa (%) 30,3  

Cobertura de les prestacions de desocupació (%) 27,7  

Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys (%) 72,9  

Taxa d'atur (%) 11,5  

Taxa d'atur de les dones (%) 12,1  

Taxa d'atur dels joves (%) 27,7  

Taxa d'atur de llarga durada (%) 4,7  

Taxa d'atur de molt llarga durada (%) 3,3  

Habitatge   

Renda de la llar dedicada a les despeses de 
l'habitatge principal (%) 

29,80  

Retards en el pagament de les despeses 
relacionades amb l'habitatge principal (%) 

7,6 
 

Habitatges amb problemes d'humitats, manca 
de llum i contaminació (%) 

18,7 
 

Habitacions per persona (mitjana) 1,8  

Salut   

Esperança de vida en néixer (anys) 83,6  

Esperança de vida en bona salut en néixer (%) 82,2  

Estat de salut autopercebut (%) 80,7  

Excés de pes en la població de 6 a 12 anys (%) 36,3  

Consum de tabac en la població de 15 anys i més 
(%) 

24,0 
 

Problemes de salut mental en la població de 4 a 
14 anys (%) 

5,1 
 

Satisfacció amb els serveis sanitaris públics (%) 90  

Medi ambient   

Índex d'emissions de gasos amb efecte 
hivernacle (índex 100=1990) 

115,1 
 

Consum d'energia renovable (%) 8,2  

Indicador d'ocells agrícoles (índex 100=2002) 102,9  

Recollida selectiva (%) 39,9  

Concentració de contaminació a l'aire per 
partícules en suspensió (µg/m³) 

23 
 

Inclusió, drets i participació   

Confiança en els polítics catalans (sobre 10) 4,6  

Confiança en els tribunals de justícia (sobre 10) 3,5  

Dones alcaldesses (%) 18,4  

Població que percep la corrupció entre els 
polítics com a molt estesa (%) 

69,3 
 

 

Educació   

Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell 
terciari (%) 

47,3 
 

Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a 
mínim, l'educació secundària postobligatòria (%) 

73,6 

 

Abandonament prematur dels estudis (%) 17,0  

Població entre 15 i 29 que ni estudia ni treballa 
(%) 

15,4 
 

Competències bàsiques amb un baix rendiment 
dels alumnes a les proves de 4t d'ESO 

1\5 

 

Competències bàsiques amb un alt rendiment 
dels alumnes a les proves de 4t d'ESO 

1\5 
 

Formació permanent de la població de 25 a 64 
anys (%) 

8,8 
 

Seguretat i transport   

Percepció del nivell de seguretat del municipi 
(%) 

19,4 
 

Fets contra el patrimoni (nº) 430.671  

Víctimes mortals per accidents de trànsit (nº) 283  

Oci i cultura   

Despesa de les llars en serveis culturals (%) 0,5  

Activitat física saludable en la població de 15 a 
69 anys (%) 

80,7 
 

Ús habitual d'Internet (%) 85,1  

Oci actiu en la població de 3 a 14 anys (%) 31,2  

 

Educació   

Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell 
terciari (%) 

47,3 
 

Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a 
mínim, l'educació secundària postobligatòria (%) 

73,6 

 

Abandonament prematur dels estudis (%) 17,0  

Població entre 15 i 29 que ni estudia ni treballa 
(%) 

15,4 
 

Competències bàsiques amb un baix rendiment 
dels alumnes a les proves de 4t d'ESO 

1\5 

 

Competències bàsiques amb un alt rendiment 
dels alumnes a les proves de 4t d'ESO 

1\5 
 

Formació permanent de la població de 25 a 64 
anys (%) 

8,8 
 

Seguretat i transport   

Percepció del nivell de seguretat del municipi 
(%) 

19,4 
 

Fets contra el patrimoni (nº) 430.671  

Víctimes mortals per accidents de trànsit (nº) 283  

Oci i cultura   

Despesa de les llars en serveis culturals (%) 0,5  

Activitat física saludable en la població de 15 a 
69 anys (%) 

80,7 
 

Ús habitual d'Internet (%) 85,1  

Oci actiu en la població de 3 a 14 anys (%) 31,2  

 



PRESSUPOST CIUTADÀ 

PRESSUPOSTOS 2019 

 5 

 

 

L’objectiu i previsió de dèficit per 

al 2019 és del -0,1% sobre el PIB, 

continuant amb la tendència de 

reducció del dèficit.   

 

 

 

 

 

Es preveu que l’endeutament 

redueixi el seu pes sobre el PIB, 

passant del 33,8% al 32,7%. 

La taxa de creixement de 

l’endeutament continua 

disminuint, i pràcticament 

s’estanca el creixement del deute.  

 

 

 

 

 

 

Es continua reduint el període 

mitjà de pagament de la 

Generalitat als proveïdors, sent a 

desembre de 2018 de 34 dies de 

mitjana. A partir de l’abril de 2018 

s’ha produït un canvi en el mètode 

de càlcul d’aquest indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SITUACIÓ DE LES FINANCES      
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El límit de despesa és aquella 

despesa màxima assumible donada 

una previsió d’ingressos i el 

compliment d’uns objectius 

d’estabilitat pressupostària. 

En l’elaboració del projecte de 

pressupost per al 2019 es va fixar 

el límit de despesa no financera no 

finalista en 26.157 milions d’euros, 

24.282 milions d’euros per als 

departaments un cop exclosa la 

despesa en interessos i la despesa 

de fons no departamentals. El límit 

de despesa departamental per al 

2019 mostra un increment de 

1.665,5 milions d’euros en relació 

amb el darrer pressupost aprovat 

(2017).  Hi ha un creixement de la 

despesa no financera no finalista 

del 7,4%, per assignar a prioritats 

departamentals. 

 

 

 

El Compte Financer de la 

Generalitat mostra la 

descomposició dels elements que 

conformen el resultat 

pressupostari de l’any en termes de 

dèficit o superàvit d’acord amb els 

termes del Sistema Europeu de 

Comptes (SEC). Pel 2019 es preveu 

obtenir un dèficit  de 314 milions 

d’euros, complint així amb 

l’objectiu del -0,1% del PIB. 

Es preveu un increment dels 

ingressos no financers no finalistes 

d’un 11,2% sobre els pressupostos 

del 2017.  

Per més informació sobre l’estat i 

evolució de les finances, consultar 

l’Informe econòmic i financer i la 

Memòria explicativa dels 

pressupostos per al 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SITUACIÓ DE LES FINANCES    

Definició del límit de despesa pels departaments 

Escenari pressupostari 2019-2022 (en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)) 

1.665,5 M€  

Increment del límit de despesa 

pels departaments 

 Import a distribuir entre les 

prioritats departamentals 

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_IEF.pdf
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_MEX.pdf
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Els pressupostos públics són el pla 

econòmic i financer associat a 

l’estratègia del Govern, essent una 

eina per a la planificació, 

programació, control, seguiment i 

avaluació de les actuacions del 

Sector Públic. Tenen caràcter 

anual, i en ells s’hi especifiquen les 

previsions dels ingressos que 

s’esperen obtenir i les despeses 

que, com a màxim, es podran 

reconèixer durant l’exercici. 

El cicle dels pressupostos públics 

consta de 4 fases principals 

diferenciades: 1) l’Elaboració del 

pressupost (que correspon al 

Govern) ; 2) la seva Aprovació (per 

llei i que correspon al Parlament); 

3) l’Execució del pressupost, on es 

recapten els ingressos i realitzen 

les despeses i es controla 

l’adequada realització de les 

accions i projectes previstos; i 4) la 

Liquidació del pressupost, on es 

tanquen i es presenten els comptes 

anuals i s’analitza i avaluen les 

accions realitzades, a fi de millorar-

ne l’acompliment de cara a 

posteriors exercicis.   

 

 

A mode il·lustratiu, en la següent 

taula es mostra un calendari 

estàndard (en situació de no 

pròrroga pressupostària) de les 

diferents etapes en l’elaboració  i 

aprovació dels pressupostos de la 

Generalitat. 

 

Cal recordar que la Generalitat de 

Catalunya utilitza la tècnica de la 

pressupostació per resultats, 

posant l’èmfasi, durant el procés 

de pressupostació, en els objectius 

i resultats a assolir amb la despesa. 

Per major informació sobre els 

objectius i resultats esperats pels 

programes de despesa, consultar 

les Memòries de programes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CICLE PRESSUPOSTARI DE LA GENERALITAT     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenari pressupostari i Ordre 

d’elaboració  (Març-Abril) 

 Elaboració del marc pressupostari 
a mitjà termini (entre 3 i 5 anys) 

 Publicació de l'Ordre d'elaboració 
dels pressupostos. 

Escenari inicial macroeconòmic, 

fiscal i d’ingressos (Gener-Febrer) 

 Escenari macroeconòmic 
 Escenari fiscal (objectius normativa 

estabilitat) 
 Escenari d'ingressos finalistes i no 

finalistes 

Revisió de l’escenari macroeconòmic, 
fiscal i d’ingressos (Març-Abril) 

 Revisió de l’escenari macroeconòmic 
 Objectius fiscals i comunicació de les 

bestretes del model de finançament 
per part del Ministeri d’Hisenda 

 Previsions d’ingressos a gestionar 

Propostes i límit de despesa 
(Juliol) 

 Proposta d’esmenes a les 
estructures pressupostàries i de 
l’articulat del projecte de Llei de 
Pressupostos 

 Propostes de pressupost per al 
proper exercici 

 Presentar al Parlament el límit 
màxim de despesa no financera  
(31/07) 

Negociació, tancament i aprovació 
del projecte de pressupost 

(Setembre- Octubre) 

 Negociació  pressupostària dins 
l’Executiu 

 Entrada de dades, revisió,  i 
elaboració de la documentació 
pressupostària 

 Aprovació del projecte de llei de 
pressupostos per part del Govern i 
presentació al Parlament Tramitació dels 

Pressupostos al Parlament  
(Novembre-Desembre) 

 Debat, esmena i 
aprovació de la Llei de 
pressupostos. 

Calendari d’elaboració i 

aprovació del Pressupost 

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_MEM.pdf
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Els pressupostos s’estructuren 

principalment a l’entorn de 3 

classificacions: l’econòmica, la de 

programes i l’orgànica. 

La classificació econòmica del 

pressupost permet conèixer allò 

que s’ingressa i allò que es gasta 

d’acord amb la seva naturalesa 

econòmica. 

La classificació per programes 

mostra les finalitats a què es 

destinen els recursos. 

La classificació orgànica permet 

conèixer quin és l’òrgan 

responsable d’executar una 

determinada funció o activitat i al 

qual s’han assignat unes dotacions 

econòmiques concretes. 

Per major informació i explicació , 

consultar l’apartat d’Estructures en 

el web dels Pressupostos 2019. 

 

 

Per tal de facilitar una visió de 

conjunt  i integral de l’activitat 

pressupostària de la Generalitat, no 

sols s’inclouen els pressupostos de 

la pròpia Generalitat, sinó també 

els de les corresponent entitats 

instrumentals. 

En els pressupostos de la 

Generalitat es consideren diversos 

àmbits institucionals, essent 

l’àmbit del Sector públic aquell 

especialment rellevant per a una 

visió de conjunt o de “grup 

Generalitat”. 

El nombre total d’entitats incloses 

en els pressupostos 2019 de la 

Generalitat són 202, de les quals 

191 formen part del denominat 

Sector públic. 

 Per major informació sobre els 

àmbits institucionals del 

pressupost, consultar la Memòria 

explicativa dels pressupostos per al 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTRUCTURA I ÀMBITS DELS PRESSUPOSTOS     

Què s’ingressa i en què es gasta? 

(classificació econòmica del pressupost) 

Per a què es gasta? 

(classificació per programes del pressupost) 

Qui ingressa i qui gasta? 

(classificació orgànica del pressupost) 

Àmbits institucionals (o perímetres) considerats en els pressupostos de la Generalitat 

*No inclou la Participació dels ens 

locals en els ingressos de l’Estat ni 

les subvencions del Fons Europeu 

Agrícola de Garantia (FEAGA) 

Nota: capítols 1 a 8 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/pressupostos/2019/elaboracio/#bloc1
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_MEX.pdf
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_MEX.pdf
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Les previsions d’ingressos del 

Sector públic de la Generalitat per 

al 2019, sense considerar el re-

finançament del deute, els 

impostos cedits i propis són 

24.159,3 milions d’euros que 

suposen la principal font de 

finançament de la Generalitat  

(70,5%).  

Les transferències corrents rebudes 

de tercers suposen un 16,8% 

(5.767,2 milions d’euros) i en tercer 

lloc els ingressos procedents de 

taxes, preus públics i altres 

ingressos un 8,1% (2.789,227 

milions d’euros) . 

Al conjunt restant d’ingressos 

(4,6%) s’hi inclou la variació 

d’actius financers (472,6 milions 

d’euros),  l’endeutament net (432,5 

milions d’euros), les transferències 

de capital (396,4 milions d’euros), 

els ingressos derivats del 

rendiment del patrimoni (173,4 

milions d’euros) i els ingressos 

derivats de la venda/alienació de 

patrimoni (90,1 milions d’euros).  

 

 

Per al 2019 es preveu que el 

conjunt d’ingressos no financers 

s’incrementi en 3.217 milions 

d’euros (10,7%) en relació al darrer 

pressupost aprovat (2017). 

La previsió d’ingressos per 

bestretes i liquidacions (estimació 

pròpia en base al creixement del 

PIB) s’incrementa en 2.184 M€. 

El millor comportament dels 

impostos propis i cedits totalment 

suposen un increment de 190 M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’ON VÉNEN ELS INGRESSOS? 

34.280,8 milions d’euros 
Pressupost consolidat del sector públic de la Generalitat de Catalunya (capítols 1 a 8 més endeutament net) 

 

Impostos cedits i propis 

24.159,3M€  

 

Transferències 

corrents 

5.767,2M€ 

 

Variació d’actius 

financers 

472,6M€ 

 

Taxes, preus públics 

i altres 

2.789,2M€ 

 

Endeutament net 

432,5M€ 

 Ingressos 

patrimonials 

173,4M€ 

 

Transf. de 

capital 

396,4M€ 

 

Alienació 

d’inversions reals 

90,1M€ 

 Previsió d’ingressos per capítols 

(1) Homogeni 

(2) Amb PIE i FEAGA 

(3) Diferència entre els ingressos i les despeses de capítol 9. 
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Pel que fa als ingressos per 

impostos, els que graven 

manifestacions directes de 

capacitat de pagament (renda i 

riquesa) suposen 11.637 milions 

d’euros, mentre que els que graven 

manifestacions indirectes (consum) 

suposen 12.523 milions d’euros.  

De la previsió d’impostos ressalten 

les bestretes i liquidacions per IRPF 

(9.565 M€), IVA (7.356 M€) i 

Impostos especials (2.647 M€) , i, 

en menor mesura, l’Impost sobre 

transmissions patrimonials i actes 

jurídics documentats (2.133 M€), 

l’Impost sobre successions i 

donacions (529 M€) i l’Impost 

sobre el patrimoni (554 M€). 

 

 

 

 

En els pressupostos per al 2019 es 

consoliden les mesures tributàries 

introduïdes en els darrers exercicis 

per millorar l’equitat i corregir 

externalitats negatives. 

Aquestes mesures es preveu que 

aportin ingressos per un total de  

1.390 milions d’euros en els 

pressupostos de 2019.   

 

Per major informació i explicació 

dels ingressos de la Generalitat per 

al 2019, consultar la  Memòria 

explicativa dels pressupostos per al 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’ON VÉNEN ELS INGRESSOS? 

* El 2019 inclou l’impacte dels canvis normatius aprovats mitjançant la Llei de mesures que 

acompanya els pressupostos i que suposen un increment d’ingressos tributaris en 17 M€ 

(1) Declarada inconstitucional. 

(2) Pendent de resolució del recurs presentat per l’Estat davant del Tribunal Constitucional. 

Noves mesures tributàries incloses dins dels pressupostos 

Variació dels ingressos no financers (capítols 1 a 7) i no finalistes (no condicionats) 

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_MEX.pdf
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_MEX.pdf
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D’acord amb la classificació 

econòmica del pressupost, les 

despeses del Sector públic de la 

Generalitat per al 2019, excloent 

aquelles relatives al retorn del 

deute, es concentren en les 

transferències corrents (ajuts, 

beques, subvencions,...) (11.151,0 

M€, 32,5%), les remuneracions del 

personal (11.042,9M€, 32,5%) i les 

despeses corrents de béns i serveis 

(8.478,1 milions, 24,7%). 

Les despeses corrents es xifren en 

32.091,9 milions, comprenent les 

despeses en retribucions del 

personal, despeses corrents de 

béns i serveis, interessos, 

transferències corrents i fons de 

contingència.  

Les despeses  de capital,  que 

integren les despeses en inversions 

reals i les transferències de capital 

es xifren en 1.765,7 milions d’euros 

 

 

D’acord amb la classificació 

orgànica del pressupost, les 

agrupacions departamentals 

(Departament de la Generalitat + 

entitats instrumentals 

corresponents) on s’hi concentra la 

major part de la despesa per al 

2019 són les de Salut (9.615,3 M€) 

(28%), Educació 

(5.262,1M€)(15,4%), Fons no 

departamentals (4.973,3 M€) 

(14,5%), Territori i Sostenibilitat 

(3.952,4 M€) (11,5%) i Treball, 

Afers Socials i Famílies (3.194,2 

milions) (9,3%).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A QUÈ ES DESTINEN LES DESPESES?      

34.280,8 milions d’euros 
Pressupost consolidat del sector públic de la Generalitat de Catalunya (capítols 1 a 8) 

 
Transferències corrents 

11.151,0M€  

 

Remuneracions del personal 

11.042,9M€  

 

Despeses corrents de 

béns i serveis 

8.478,1M€  

 

Inversions reals 

1.196,9M€  

 

Despeses financeres 

(interessos) 

1.199,9M€  

 

Variació 

actius 

financers 

423,2M€ 

 

Transferències 

de capital 

568,8M€ 

 

Fons de 

contingència 

220,0M€  

 
Despeses per agrupacions departamentals 
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D’acord amb la classificació per 

programes, destaquen, per 

magnitud, els imports del 

pressupost 2019 de les següents 

polítiques de despesa: Salut 

(9.373,8 M€) (27%), Educació 

(6.264,2 M€) (18%), Transport 

(2.753,4 M€)(8%), Protecció social 

(2.121,9 M€) (6%), Administració i 

serveis generals (1.627,3 M€) (5%) i 

Seguretat i protecció civil (1.306,3 

M€) (3,5%). Les polítiques 

esmentades concentren més del 

68% de despesa de la Generalitat.  

Recordem que les polítiques de 

despesa no tenen una 

correspondència exacta amb les 

agrupacions departamentals, per 

exemple, l’agrupació salut, a més 

de la política de salut, gestiona 

programes de recerca i 

d’administració general. Un altre 

exemple és la política d’educació 

que està gestionada pel 

departament d’Educació  i el 

d’Empresa i Coneixement. 

Les polítiques de despesa es 

desglossen per programes 

pressupostaris, els quals tenen 

definits uns objectius i resultats a 

assolir i són al document de 

Memòries de programes. 

En relació amb les entitats 

executores de la despesa del Sector 

públic de la Generalitat, 

remarquem  el fet que la pròpia 

Generalitat executa sols el 52% 

(17.916,5 milions d’euros) del 

conjunt de la despesa (dels capítols 

1 a 8), executant el 48% restant les 

seves entitats instrumentals 

(16.364,3 milions d’euros). 

Per major informació i explicació 

sobre la composició i contingut de 

la despesa del Sector públic de la 

Generalitat, consultar la  Memòria 

explicativa dels pressupostos per al 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A QUÈ ES DESTINEN LES DESPESES?      

Despeses per polítiques 

Despeses per subsectors 

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_MEM.pdf
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_MEX.pdf
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_MEX.pdf
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Els pressupostos del 2019 

s’orienten envers l’acompliment de 

4 prioritats:  1) Serveis públics de 

qualitat  2) Prosperitat compartida 

i sostenible 3) Redistribució i 

cohesió social 4) Democràcia i 

institucions més fortes 

 

 

 

 

 

 

L’increment de despesa no 

financera no finalista de la 

Generalitat que suposen els 

pressupostos per al 2019 es 

concentra en la despesa de caràcter 

social, concretament el 73,6% de 

l’increment. 

 

Aquest increment de la despesa 

social es concentra principalment 

en els àmbits d’Educació (28,4%), 

Salut (31,9%) i Treball, Afers 

Socials i Famílies (13,3%).   

 

Per major informació sobre les 

prioritats dels pressupostos 2019, 

així com les corresponents mesures 

i variacions de despesa de les 

diferents polítiques, es pot 

consultar la  Memòria explicativa 

dels pressupostos per al 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIORITATS I PRINCIPALS MESURES DELS PRESSUPOSTOS      

(1) Homogeni d’acord amb les competències actuals  

El 2017 es van destinar 140M€ addicionals a Educació per la contractació de personal 

docent i 45M€ per la Renda Garantida de Ciutadania que no figuraven en els crèdits 

inicials aprovats sinó en disposicions addicionals de la Llei de pressupostos 

El 73,6% de l’increment de la despesa va als departaments de Salut, Educació 

i Treball, Afers Socials i Famílies 

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2019/pdf/VOL_P_MEX.pdf
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 EIXOS I PRINCIPALS MESURES DELS PRESSUPOSTOS      

Serveis públics de qualitat 

Treball, Afers Socials i Famílies Educació Salut 

Seguretat Justícia 



PRESSUPOST CIUTADÀ 

PRESSUPOSTOS 2019 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EIXOS I PRINCIPALS MESURES DELS PRESSUPOSTOS      

Prosperitat compartida i  sostenible 
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 EIXOS I PRINCIPALS MESURES DELS PRESSUPOSTOS      

Redistribució i cohesió social 
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 EIXOS I PRINCIPALS MESURES DELS PRESSUPOSTOS      

Democràcia i institucions més fortes 
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Presentació dels Pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per al 2019
Presentació dels pressupostos on es resumeixen els principals trets, dades i mesures incloses.

Estats d'ingressos i de despeses en 

format Excel

Base de dades en format Excel dels ingressos i despeses al màxim nivell de detall de totes les 

entitats compreses dins dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Estats d'ingressos i de despeses

Per a cada organisme o entitat es presenta el detall dels ingressos ordenats per naturalesa 

econòmica, i el detall de les despeses ordenades per estructura de programes i naturalesa 

econòmica. 

Resums dels estats d’ingressos i de 

despeses

Resums d'estats d'ingressos i despeses, amb visions creuades entre subsectors i diferents 

classif icacions del pressupost, i amb diferents nivells de desglossament.

Memòria explicativa

Inclou informació sobre el marc d’elaboració dels pressupostos per al 2019, el marc pressupostari 

2019-2022, l’àmbit institucional, les estructures pressupostàries, el marc normatiu, així com un resum 

explicatiu de les grans xifres del pressupost i de les principals prioritats estratègiques

Informe econòmic i financer

Es tracta d’un document que descriu, entre altres aspectes, la situació i l’evolució de l’economia 

catalana, l'evolució dels indicadors de benestar i progrés social, així com la situació del sector públic 

a Catalunya en els seus tres nivells (Administració central, autonòmica i local). 

Memòries de programes

Document que comprèn la relació de memòries de programes, tant de les agrupacions 

departamentals com del corresponent gestor, on s'hi sintetitza l'estratègia associada als recursos 

assignats en el pressupost. Aquestes memòries inclouen un breu diagnòstic de la situació, la missió 

del programa, una relació d’objectius, les activitats que es desenvolupen, uns indicadors de 

seguiment, un resum de les despeses del programa per capítols pressupostaris i el nombre de llocs 

de treball pressupostats.

Annex d'inversions reals

Inclou la relació detallada de les actuacions d’inversió real que es preveu executar amb càrrec al 

pressupost 2019, amb indicació del territori on s’ubica la inversió. També inclou informació d’altres 

inversions amb sistemes de f inançament específ ics i la seva classif icació territorial.

Annex de personal
Conté, per cada entitat o servei pressupostari, les dotacions de personal pressupostades, segons 

tres classif icacions: per tipus de personal, per programes i per comarques.

Estats financers de societats i altres 

entitats del Sector Públic

Inclou una estimació del tancament del 2018 i una previsió per al 2019 del balanç de situació a 31 de 

desembre i del compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic, societats mercantils, 

consorcis i fundacions, inclosos en l’àmbit institucional dels pressupostos del sector públic de la 

Generalitat.

Pressupostos i estats financers 

d’entitats participades de forma no 

majoritària

Aquest llibre conté el detall dels crèdits pressupostaris i dels estats f inancers de cadascuna de les 

entitats en què participa la Generalitat de forma no majoritària, raó per la qual no disposa de la 

capacitat de control efectiu en els òrgans de govern i que, no obstant això, han estat classif icades 

dins del sector Administració pública de la Generalitat en termes del Sistema Europeu de Comptes 

Nacionals i Regionals (SEC).

Memòria de beneficis fiscals

Presenta una estimació de la disminució de recaptació d’ingressos tributaris de la Generalitat 

derivada de l’existència d’incentius f iscals, orientats a assolir els seus objectius de política 

econòmica i social. La informació es presenta, a més de classif icada per instruments, també 

agrupada per polítiques de despesa.

Memòria de subvencions

Es detallen les subvencions, tant corrents com de capital, pressupostades per la Generalitat indicant, 

entre d’altres aspectes, el programa de despesa, els beneficiaris i si es concedeixen mitjançant 

convocatòries públiques.

Memòria d'arrendaments i compres 

d'immobles

Recull la previsió d’arrendaments i compres d’immobles a efectuar per part de la Generalitat durant 

l’exercici 2019.

Liquidació dels pressupostos per al 2017 Enllaç al Compte General 2017 de la Generalitat de Catalunya.

Execució a 31.12.2018 dels pressupostos 

per al 2018

Enllaç a l'apartat w eb on es presenten els estats d’execució dels pressupostos de la Generalitat, del 

CatSalut, de l’ICS i de les entitats autònomes administratives.

 

 

 

 DOCUMENTACIÓ I RECURSOS PRESSUPOSTARIS    

Documentació que acompanya l’avantprojecte de Pressupostos per al 2019: 
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 DOCUMENTACIÓ I RECURSOS PRESSUPOSTARIS 

A l’espai web dels Pressupostos 2019, a més dels documents del 

pressupost,  podràs utilitzar les eines de visualització de les dades: 

Analitza les principals 

xifres i trets destacats 

dels pressupostos  

www.gencat.cat/economia/pressupostos 

Tota la informació dels pressupostos de la Generalitat la pots trobar a: 

Navega per les partides dels 

pressupostos, des dels 

nivells  agregats  fins a la 

informació més detallada, 

tot creuant diferents visions 

de la informació 

Analitza dades 

d’inversions i dotacions 

de personal amb una 

perspectiva territorial 

Pressupostos interactius 

www.gencat.cat/economia/pressupostos
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 DOCUMENTACIÓ I RECURSOS PRESSUPOSTARIS    

Execució 

Segueix l’execució del 

pressupost al web a  

través de l’Informe  

mensual d’execució 

(IME), l’IME en 2 minuts i 

les eines de visualització 

de dades habilitades 

A més de la documentació i informació de l’avantprojecte de Pressupostos 2019, també hi podràs 

trobar: 

Estadístiques 

pressupostàries 

Analitza sèries estadístiques  

pressupostàries 

Pressupostos 

d’exercicis anteriors 

Documentació i 

informació sobre 

pressupostos anteriors al 

2019. 

Guies, manuals i 

recursos de formació 

Consulta les instruccions, 

directrius, guies i 

manuals pressupostaris i 

documents de formació 

pressupostària. 

Articles i monogràfics 

de pressupostos 

Gaudeix de publicacions 

diverses relacionades 

amb els pressupostos 

públics i els pressupostos 

de la Generalitat. 

Pressupostos Oberts 

Espai de visualització de dades 

pressupostàries d’exercicis 

liquidats del sector públic 

administratiu. 

Butlletí de Pressupostos 

Notícies sobre les finances i 

els pressupostos de la 

Generalitat 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/els-pressupostos-de-la-generalitat-de-catalunya-per-al-2017/ime/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/els-pressupostos-de-la-generalitat-de-catalunya-per-al-2017/ime/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/estadistiques_pressupostaries/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/guies_i_manuals_pressupostaris/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/estadistiques_pressupostaries/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/articles_i_monografics/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/articles_i_monografics/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/guies_i_manuals_pressupostaris/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/formacio/cursos_i_tallers/
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/pressupostosoberts.html
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/pressupostos/revisio-despesa/
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/pressupostosoberts.html
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/pressupostosoberts.html
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/execucio-pressupostaria/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/pressupostos/butlleti/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/pressupostos/butlleti/
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