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Pressupost total consolidat grup DTES (2017-2020) 
 

Capítol 

Àmbits 
Pressupost  

2017 
Pressupost  

2020 
Variació 17-20 

Departament 1.857.217.454,38 2.064.216.831,87 11,15% 

Organismes autònoms 2.691.333,88 1.063.127,35 -60,50% 

Empreses públiques  1.783.980.496,10 2.282.200.621,66 27,93% 

Consorcis 1.376.980.082,58 1.714.576.334,44 24,52% 

Total sense consolidar 5.020.869.366,94 6.062.056.915,32 20,74% 

Transferències internes -1.079.842.125,33 -1.521.164.744,24 40,87% 

Total consolidat 3.941.027.241,61 4.540.892.171,08 15,22% 

+599,9 M€ 
Increment de la despesa amb relació al pressupost consolidat 2017 

* 

* Inclou al grup DTES l’Institut de Desenvolupament de les comarques de l’Ebre (IDECE), que actualment està adscrit al Departament de VEH.  

El 2017 va tenir un pressupost  de 1.628.206,53 euros  



Context en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

7,6% 
Pes del pressupost TES 
 
Amb 2.064 M€, el pressupost del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat és el 4rt més elevat en 
el context de la Generalitat de 

Catalunya   
 
 

208,9 M€ 
Inversions reals del 
Departament  
 
El Departament és responsable del 
48,11% del conjunt de les inversions 
reals del conjunt de la Generalitat 
de Catalunya, essent amb 
diferència, el Departament amb 
major incidència en aquest camp 
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Evolució dels pressupostos (homogeneïtzats) 2014 - 2020 
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+15,2% 
Increment del pressupost 
 
El pressupost del conjunt del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat i del seu sector públic 
s’ha incrementat respecte l’any 2017  
 
El pressupost del Departament, s’ha 
incrementat en un 11,15% respecte 
l’any 2017 

 
 



Pressupost compromès (2015 - 2020) 

1/3 
del pressupost de Territori i 
Sostenibilitat està compromès 
 
El percentatge de pagaments amb 
mètodes de finançament diferit per 
a inversions ja efectuades s’ha 
reduït progressivament des de 
l’exercici 2015 
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36% 
43% 34% 33% 



6 

Inversions reals per àmbits territorials 

 

 

+31% 
Increment d’inversions reals en 
relació al pressupost 2017 
 
El conjunt del Departament i del 
seu sector públic invertirà un total 
de 675,0 M€, amb un increment 
generalitzat en tots els àmbits 
territorials 

 
 

Sense adscripció 

territorial  

114,3M€ (16,9%) 

Alt Pirineu i Aran 

35,8M€ (5,3%) 

Ponent 

33,5M€ (5,0%) 

Terres de l’Ebre 

11,8M€ (1,8%) 

Camp de Tarragona 

24,6M€ (3,6%) 

Comarques gironines 

70,0M€ (10,4%) 

Penedès 

21,6M€ (3,2%) 
Comarques 

Centrals 

57,6M€ (8,5%) 

Àmbit  

metropolità 

305,8M€ (45,3%) 



Dret a l’habitatge 
 
Un pressupost que incrementa les partides 
destinades a la provisió d’habitatge per a ús 
social, a la seva rehabilitació i a l’estímul del 
mercat de lloguer  

Mobilitat sostenible 
 
Un pressupost que vetlla per la 
descarbonització de la mobilitat, incrementant 
les partides per al finançament del sistema de 
transport públic i les millores en les 
infraestructures ferroviàries i de metro  

Polítiques ambientals 
 
Un pressupost que impulsa polítiques 
ambicioses per a la conservació del medi 
natural, l’adequada gestió del cicle de l’aigua, 
la transició cap a l’economia circular i la 
qualitat ambiental 

Cohesió territorial 
 
Un pressupost que aposta per un país viu, que 
estigui ben connectat i cohesionat, on es creïn 
oportunitats per a les persones, les famílies i 
les empreses 

7 

Eixos estratègics del pressupost 
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Eixos estratègics del pressupost TES i sector públic 

Cohesió 

territorial 

13,6% 

Innovació 

1,1% 

Polítiques 

ambientals 

19,9% 

Dret a  

l’habitatge 

9,5% 

Mobilitat  

Sostenible 

55,9% 

 

 

Mobilitat sostenible  

2.539,6 M€  
(+233,9 M€) 
 

Polítiques ambientals 

902,7 M€  
(+226,1 M€) 
 

Cohesió territorial 

616,1 M€  
(+13,3 M€) 

 
Dret a l’habitatge 

431,3 M€  
(+111,2 M€) 
 

Innovació 

51 ,2 M€  
(+15,3 M€) 
 
 



Agenda 2030 i Acció climàtica del pressupost 

9 

10 anys  
Estalvi d’emissions 
L’estalvi d’emissions equival a tots 

els cotxes que passen per les 

Rondes de Barcelona durant una 

dècada 

38,5 M€  
Fons climàtic 
L’aportació de l’impost als vehicles de 
tracció mecànica es destinarà a 
polítiques climàtiques, ambientals i de 
transport públic dins del pressupost 
2020  

1,4 kg  
CO2 equivalent 
Correspondència de CO2 equivalent 
per cada euro de despesa del 
pressupost 2020, considerant el TES 
i el seu sector públic 

6,6 
Milions de tones de CO2 eq. 
Estalvi en les emissions de gasos amb 

efecte d’hivernacle a Catalunya arran de 

les polítiques implementades pel 

Departament 

36,6% 
del pressupost està 
destinat a l’Acció 
climàtica 
 
Si es descompten els capítols 1, 2 i 
9, el Departament i el seu sector 
públic destinen 1.661,7 M€ a 
polítiques amb dimensió ambiental, 
el que representa gairebé 2/5 parts 
del total 
 

Agenda 2030 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, compromès amb l’Acció climàtica i l’Agenda 2030, ha 
calculat les tones de CO2 equivalent estalviades gràcies al pressupost de 2020. Serà el primer any que 
s’aplica l’impost de CO2, que permetrà la creació d’un fons per fer front al canvi climàtic 



Per la cohesió social 

Dret a l’habitatge 

Principals actuacions  
 Ajuts al pagament de l’habitatge  
 Compra d’habitatge per a ús social  
 Promoció pública de pisos de lloguer  
 Ajuts a la promoció de lloguer 
 Subvencions per a la rehabilitació  
 Inversió en sòl residencial per a lloguer  

431,3 M€ 
Un pressupost que 

incrementa les partides 
destinades a la provisió 

d’habitatge per a ús social, 
a la seva rehabilitació i a 

l’estímul del mercat de 
lloguer  

  

 

 
 

 

+34,7% 
Increment sobre el 2017 



95,4 M€ 
L’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya concedeix 

ajuts a col·lectius amb risc 
d’exclusió social per a 

pagar l’habitatge 

 

 

 

 
 

 
+43,4% 

Increment sobre el 2017 

Dret a l’habitatge 
Ajuts al pagament  
de l’habitatge 



58,7 M€ 
Promoció pública de 

pisos de lloguer per a la 
població amb menys 

recursos 
 

Inversió en sòl residencial 
de lloguer  

 
Ajuts a la promoció de 

pisos de lloguer 

 

  

 

 

 

 

+208,7% 
Increment sobre el 2017 

Dret a l’habitatge 
Foment del mercat de lloguer 



52,4 M€ 
Compra d’habitatge per a 
ús social a través del dret 

de tanteig i retracte 
 

Atorgament de subvencions 
per a la rehabilitació 

d’habitatges  

 
 
 

 

 
 

+102,3% 
Increment sobre el 2017 

Dret a l’habitatge 
Compra d’habitatge per a ús  
social i rehabilitació 



Per l’Acció climàtica  

Mobilitat sostenible 
2.539,6 M€ 

Un pressupost que vetlla per 
la descarbonització de la 
mobilitat, incrementa les 

partides per al finançament 
del sistema de transport 

públic i millora les 
infraestructures ferroviàries i 

de metro  

 
 

 
 

+10,1% 
Increment sobre el 2017 Principals actuacions  

 Finançament del sistema de transport públic 
 Inversions a la xarxa de FGC 
 Noves estacions de metro  
 Millora de l’accessibilitat a les estacions de metro  



458,5 M€ 
Transferència a les 

Autoritats del Transport 
Metropolità de Barcelona, 
Girona, Tarragona i Lleida 

per a finançar el sistema de 
transport públic i els 
serveis dels diferents 

modes  
 

 

 

 

 

 

 

  

+26,0% 

Increment del 2017  

Mobilitat sostenible 
Finançament del sistema 



140,0 M€ 
Inversions en la xarxa 

ferroviària de Ferrocarrils 
de la Generalitat previstes 
en el contracte programa 

2017-2021   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

+1,9% 
Increment sobre el 2017 

Mobilitat sostenible 
Inversions a la xarxa de FGC 



26,1 M€ 
Inversions d’IFERCAT que 
permetran continuar els 

treballs de l’L9/L10 
   

8,7 M€* 
Treballs de la nova estació 

d’Ernest Lluch de l’L5  

 

4,5 M€* 
Millora de l’accessibilitat 
dels intercanviadors de 

Maragall (L5) i Plaça 
Espanya (L1-L3)  

 
 
 
 

* Cofinançament FEDER 

  

Mobilitat sostenible 
Millora de la xarxa de metro       
Accessibilitat al metro 



Pel medi ambient 

Polítiques ambientals 
902,7 M€ 

Un pressupost que impulsa 
polítiques ambicioses per a 

la conservació del medi 
natural i la biodiversitat, 

l’adequada gestió del cicle 
de l’aigua, la transició cap a 

l’economia circular i la 
qualitat ambiental 

 
 

 
 
  

+33,4% 
Increment sobre el 2017 

Principals actuacions  
 Preservació i manteniment del medi natural i la biodiversitat  
 Ajuts per la lluita contra el canvi climàtic  
 Prevenció, control i qualitat ambiental  
 Infraestructures de sanejament i manteniment del cicle de l’aigua  
 Ajuts a l’abastament municipal d’aigua 
 Ajuts als municipis pel tractament de residus  



18,1 M€ 
Actuacions de conservació, 

reparació i manteniment 
d’espais naturals i la 

biodiversitat (1,78 M€ 
cofinançats amb FEDER) 

 
Gestió del medi natural en 

rieres i cursos fluvials  
 

Ajuts a les polítiques de 
lluita contra el canvi 

climàtic de les corporacions 
locals, empreses i 

fundacions (1,9 M€) 
 
 
 
 
  

+18,3% 
Increment sobre el 2017 

Polítiques ambientals 
Acció climàtica i conservació  
del medi natural i la biodiversitat  



9,8 M€ 
Treballs de prevenció, 

control i qualitat ambiental 
(aire, llum i soroll)  

 
 
 
 
  

 

 

 

+74,4% 
Increment sobre el 2017 

Polítiques ambientals 
Prevenció, control  
i qualitat ambiental 



331,4 M€ 
Inversió en noves 

infraestructures de 
sanejament (ACA i ATL)  

 
Inversió en el 

manteniment de l’actual 
sistema (ACA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

+34,7% 
Increment sobre el 2017 

Polítiques ambientals 
Infraestructures hidràuliques 



68,4 M€ 
Línies d’ajuts per a la 

millora de l’abastament 
municipal d’aigua  

 
 
 
 

 

 

 
 

+335,3% 
Increment sobre el 2017 

Polítiques ambientals 
Millora de l’abastament 



55,8 M€ 
Ajuts de l’Agència de 

Residus de Catalunya per 
als ens locals per a 

finançar infraestructures de 
tractament de residus 

 
 
 

 

 

 

+19,5% 
Increment sobre el 2017 

Polítiques ambientals 
Economia circular 



Per un país viu 

Cohesió territorial 

Principals actuacions  
 Conservació de la xarxa de carreteres  
 Millora de les carreteres  
 Programa de camins i accessos a nuclis  
 Sòl d’activitat econòmica 

616,1 M€ 
Un pressupost que aposta 
per un país viu, que sigui 
cohesionat i es trobi ben 
connectat, on s’impulsi la 

creació d’oportunitats 
 
 

 
 

 

 

+2,2% 
Increment sobre el 2017 



93,8 M€ 
Actuacions de conservació 

i seguretat viàries de la 
xarxa de carreteres per a  
promoure una mobilitat 

eficient i sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

+70,6% 
Increment sobre el 2017 

Cohesió territorial 
Conservació de la xarxa viària 



91,1 M€ 
Actuacions de millora i 

ampliació de la xarxa de 
carreteres, així com noves 

actuacions viàries    

 

2,5 M€ 
Actuacions de millora dels 

camins als nuclis en els 
àmbits de muntanya per a 
la dinamització econòmica 

del territori 

 
 
 
 

+94,3% 
Increment sobre el 2017 

Cohesió territorial 
Millora de les carreteres  
i dels camins 



33,7 M€ 
L’Institut Català del Sòl 

adquirirà sòls de qualitat 
per a activitat econòmica, 

per tal que s’hi puguin 
implantar empreses i 

invertirà en la seva 
urbanització  

 
 
 
 

 

 

-20,0% 
Reducció sobre el 2017 

Cohesió territorial  
Sòls per l’activitat econòmica 



Per un país més avançat   

Innovació 
51,2 M€ 
Un pressupost que 

recolza la recerca i el 
desenvolupament, 

desplega coneixement 
cartogràfic i geogràfic i 

que aprofundeix en 
l’anàlisi dels efectes del 

canvi climàtic 

 
 

 

 

+42,4% 
Increment sobre el 2017 

Principals actuacions a executar  
 Compra pública innovadora per a ferms sostenibles  
 Compra pública innovadora per la lluita contra la regressió de platges  



20,1 M€* 
Actuació prevista pel 2020, 
per a la provisió de ferms 
sostenibles per a la xarxa 

viària  

 

6,0 M€* 
Prova pilot prevista pel 2020, 

de desenvolupament i 
validació de noves solucions 
tecnològiques orientades a 
mitigar la regressió de les 

platges 

 

 

 

* Cofinançament FEDER 

   

Innovació  
Compra pública innovadora 



Principals xifres del pressupost 

30 

50.689  
Llocs de treball 
Ocupació equivalent a la 

despesa del pressupost de TES i 

del seu sector públic 

+15,2%  
Increment del 
pressupost 
Sobre el pressupost 2017 
homogeneïtzat, considerant el 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el seu sector públic 

38,5 M€  
De l'impost sobre 
emissions CO2  
L’aportació de l’impost als vehicles de 
tracció mecànica es destinarà a 
polítiques climàtiques, ambientals i de 
transport públic 

88,6 
Euros per càpita 
d’inversions reals 
En relació al pressupost del 2017, 
la inversió per càpita s’ha 
incrementat un 31%, ja que llavors 
era de 69,2 euros per persona 

x1,7 
Factor multiplicador  
Valor de producció per cada euro 
de despesa del pressupost del TES 
i del seu sector públic 

 
 

+599,9 M€ 
Increment de la despesa amb relació al pressupost del 2017 

6,6 
Milions de tones de CO2 eq. 
Estalvi en les emissions de gasos amb 

efecte d’hivernacle a Catalunya arran de 

les polítiques implementades pel 

Departament 
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