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**aportació al creixement
***Consolidat sector públic administratiu més ICS, excloent la Participació dels ens locals en els ingresso de l’Estat i el FEAGA.

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

2. Reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials. Vetlla perquè ningú es quedi enrere i 
vertebra el territori

3. Coneixement, innovació i dinamització econòmica. Promou l’economia productiva i del 
coneixement per a un creixement sostingut i compartit.

4. Horitzó zero emissions i residus. Impulsa polítiques ambicioses per fer front a l’emergència 
climàtica i promou una fiscalitat verda amb noves mesures fiscals.

Eixos estratègics

74%
Programes pressupostaris 
amb compromisos i fites per 
a l’assoliment dels ODS

25,9%
Despesa destinada a 
infància. 
Superior al pes de la 
infància sobre la població 
(18,5%)

25,9%

49,7%

24,4%
Gent gran

5.531€ per infant

18,9%
Bretxa salarial mitjana de 
l’àmbit Pla Igualtat 
Generalitat.
Inferior a la mitjana de 
Catalunya (23%)

40% Alts càrrecs

55% Sub-direccions

54% Caps de servei

63% Caps de secció

72% Caps de negociat

66,9%
Dones

Principals novetats metodològiques

Agenda 2030

Perspectiva d’infància

Impacte de gènere

Població entre 
18 i 64 anys

Infància

Es recupera el pols inversor del 
sector públic

*Anys de pròrroga pressupostària

Escenari macroeconòmic (projecte) 2020pr
PIB real pm (%var) 1,9

Demanda interna (%var)** 1,7

Saldo exterior (%var)** 0,3

Llocs de treball creats (% var) 1,1

Compte financer*** (en milions) 2020
Ingressos corrents 27.760
Despeses corrents 26.629

...dels quals interessos (a) 880
Estalvi corrent (b) 1.131
Estalvi corrent primari (b+a) 2.011

Ingressos de capital 351

Despeses de capital 1.212

Nec. formació bruta capital (c) -862

Fons de contingència (d) 250

Resultat no financer (b+c-d) 19

Ajustos SEC -19

Dèficit en termes SEC 0

en % PIB 0,00%
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Atenció especialitzada de 
salut 6.441,2 M€

Atenció primària de 
salut

Salut pública i 
altres

2.761,54 M€

536,7 M€

9.739,4

Salut

Seguretat ciutadana i 
protecció civil 1.393,9 M€

Justícia 

Relacions exteriors i 
cooperació al desenvolupament

965,8 M€

49,7 M€

Serveis 
públics 

generals

2.409,5

*Inclou el personal dels departaments i entitats del programa 121, però presten serveis a polítiques finalistes.
**No inclou el  programa 712 Participació dels ens locals en els ingressos de l’estat (3.528M€) 

2.125,9M
Educació
general 5.368,3 M€

Educació 
universitària

Serveis complementaris, 
beques i altres

978,5 M€

351,2 M€

6.698,1

Educació

Administració i serveis 
generals* 1.649,3 M€

Òrgans superiors Generalitat i 
control extern i altres 125,2 M€Funcionament 

institucions i 
adm. general

1.774,4

Protecció
social 2.291,6 M€

Foment de 
l’ocupació

Promoció social

918,4 M€

48,6 M€

Protecció i 
promoció 

social

3.258,6
R+D Biomèdics i en ciències 
de la salut 318,8 M€

Recerca i 
Desenvolupament

218,9 M€R+D+I

615,1

Resta de programes de recerca, 
desenvolupament i innovació 77,4 M€

DESPESA CONSOLIDADA SECTOR PÚBLIC 
(capítols 1 a 8)

27.846 8.157 36.003
M€ 

Principals polítiques
M€ 

Total
M€ 

Resta despesa

+ =

Suport al transport públic
de viatgers

1.576,7 M€

Infraestructures
ferroviàries

Carreteres
i altres

688,1 M€

509,5 M€

2.774,3

Transport

Habitatge i actuacions 
urbanes 380,6 M€

Habitatge i 
suport als 

ens locals**

576,8

Suport financer i a obres i 
serveis dels ens locals 196,2 M€

Detall de les principals polítiques i programes
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