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Pere Aragonès: “El departament de la Vicepresidència és clau 
per impulsar el dinamisme econòmic i la transformació social” 
 

 

 Aragonès ha presentat avui en comissió parlamentària els pressupostos 
del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

 

 Entre les línies estratègiques per al 2020, ha destacat l’aposta per una 
fiscalitat més justa, la contractació innovadora i de qualitat i la millora de 
l’eficàcia en la gestió dels recursos públics 
 

 El departament comptarà amb un pressupost de 212 M€, que s’eleva fins a 
1.240 M€ si s’hi inclou la despesa de les seves entitats adscrites 
 

 
 
El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha 
comparegut avui en comissió al Parlament per tal de detallar el pressupost específic del 
departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, després que dimecres 
passat presentés els comptes del conjunt de la Generalitat.  Aragonès ha reiterat que el 
del 2020 és “un molt bon pressupost” que “no només posa al dia els serveis 
públics, sinó que dibuixa un horitzó de futur”. “Són uns comptes basats en una 
fiscalitat més justa, que accentua la redistribució de la riquesa i que aposta de 
forma decidida per la sostenibilitat”, ha afegit. 
 
Pel que fa als pressupostos específics del departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, Aragonès ha assegurat que “aquest departament és clau per 
impulsar el dinamisme econòmic i la transformació social”. I, en aquest sentit, ha 
englobat les fites estratègiques del departament en cinc àmbits d’actuació:  
 

- Gestió eficient i responsable dels recursos públics, impulsant la contractació 
pública sostenible, de qualitat i enfocada a la innovació; i incorporant processos 
de revisió de despesa i avaluació de polítiques públiques 
 

- Estabilitat de les finances, per tal d’avançar cap a l’equilibri estructural i seguir 
reduint el pes del deute sobre el PIB  
 

- Dinamització de l’economia catalana, desenvolupant projectes de promoció 
econòmica en col·laboració amb els diferents departaments i consolidant l’ICF 
com a banc públic d’inversions 
 

- Enfortiment de la Hisenda pública, a través d’una política fiscal més justa i 
progressiva, de la lluita contra el frau fiscal i d’un millor accés a la informació 
tributària per part del contribuent 
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- Difusió i atenció ciutadana, amb una aposta pel servei multicanal i adaptada a 

cada segment de població 
 
 
Per assolir aquests objectius, el departament compta amb una dotació de 211,6 M€, 
lleugerament inferior a la prevista als pressupostos del 2017, els darrers aprovats (212,4 
M€). Aragonès ha explicat que aquesta reducció respon al fet que el departament 
d’Economia desenvolupa molt poques polítiques finalistes i es centra sobretot en la 
gestió de les finances. “Hem volgut destinar els nous recursos a aquelles polítiques 
de despesa que s’adrecen més directament als ciutadans”, prioritzant així la 
“contenció en la gestió i l’expansió en la inversió per a la ciutadania”, ha remarcat. 
 
 
Infraestructures.cat gestionarà 459 M€ 
 
Pel que fa al pressupost total de l’agrupació —és a dir, incloent-hi les empreses 
publiques adscrites al departament—, la dotació total arriba fins als 1.240,5 M€. De totes 
aquestes entitats, la que gestionarà un major volum de recursos públics és 
Infraestructures.cat (459 M€) els quals es destinaran sobretot a inversions en 
carreteres, educació i equipaments públics. La segueixen en dotació l’Agència 
Tributària de Catalunya (ATC), amb un pressupost de 82,6 M€, i Fira 2000, amb 82,5 
M€.  
 
L’Institut Català de Finances (ICF) destinarà 680 M€ a facilitar el finançament a pimes, 
emprenedors i entitats, tot i que, a diferència de les altres entitats adscrites al 
departament, els seus recursos no provenen dels pressupostos de la Generalitat, ja que 
l’ICF es finança als mercats. 
 
Durant la compareixença, el vicepresident també s’ha referit al trasllat d’una part de les 
dependències de la Generalitat al nou Districte Administratiu del Barri de la Marina de 
Port, on es desplaçaran fins a 2.324 persones en la primera meitat del 2020, amb un 
estalvi estimat de 80 M€ en els propers 20 anys. Les dependències que es traslladaran 
seran els serveis centrals dels departaments de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, Justícia i Polítiques Digitals i Administració Pública, així com l’ICAEN i 
l’Agència Catalana de Consum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


