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El Govern aprova el Projecte de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022 

 

 Els comptes del 2022 eleven la despesa fins a un valor rècord de 
38.139 milions d’euros, 5.618 milions més (17,3%)  
 

 La inversió del sector públic s’enfila fins als 3.951 milions i gairebé 
dobla la pressupostada el 2020 

 El pressupost incorpora 2.142 milions d’euros dels Fons Next 
Generation  
 

 Les partides socials concentren el 74,6% del pressupost, que 
preveu un impuls sense precedents a les polítiques d’habitatge, 
ocupació i cultura 

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Projecte de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022. Després de la seva validació al Consell 
Executiu, el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha lliurat els comptes 
públics a la presidenta del Parlament de Catalunya i n’ha exposat els trets 
principals davant els principals agents econòmics i socials del país, en un acte 
celebrat a l’auditori de la Cambra. 

Els Projecte de pressupostos del 2022 preveu un increment excepcional de la 
despesa pública, que assoleix un valor rècord de 38.139 M€, 5.618 milions més 
(17,3%) que en els comptes del 2020. Aquesta dotació històrica permetrà 
garantir els recursos materials i personals necessaris per seguir lluitant contra 
la pandèmia i alhora avançar en la reactivació social i econòmica del país. 

En valors absoluts, els departaments que més incrementen la seva dotació són 
Salut (11.171 M€, 1.456 M€ més), Educació (6.681 M€, 1.009 M€ més), Drets 
Socials (3.969 M€, 905 M€ més) i Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori 
(2.270 M€, 511 M€ més). En conjunt, la despesa departamental del 2022 creix 
un 18,6% (5.022 M€) respecte als pressupostos del 2020, i arriba als 32.032 
M€. La despesa social concentra el 74,6% dels recursos totals, un percentatge 
superior al 73,7% del 2020. 

L’increment de despesa assolit en els comptes del 2022 ha estat possible 
gràcies a l’aportació dels Fons Next Generation, que ascendeixen a 2.142 M€ i 
que inclouen, d’una banda, 1.527,6 M€ del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència; i, de l’altra, 614,4 M€ dels Fons REACT. Els departaments de Salut, 
Drets Socials i Educació són els més beneficiats pels Fons Next Generation, 
amb aportacions de 319 M€, 633 M€ i 405 M€, respectivament.  
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Un dels trets més destacats dels comptes és el seu caràcter fortament inversor. 
Així, la inversió del conjunt del sector públic s’enfila fins als 3.951 M € i gairebé 
dobla la inversió pressupostada el 2020 (2.012 M€). Les polítiques que 
concentren un major esforç inversor són Salut (585 M€), Habitatge i actuacions 
urbanes (529 M€), Educació (291 M€), Carreteres (265 M€), Societat de la 
Informació i Coneixement (227 M€) i Infraestructures ferroviàries (223 M€).  

 

Dotacions extraordinàries Covid-19 de 500 M€ i de 205 M€ per a personal  

Al marge dels Fons Next Generation, el Govern també ha previst una dotació 
extraordinària de 500 M€ per seguir fent front a les despeses sanitàries 
derivades de la pandèmia en absència d’un nou fons Covid-19 estatal per al 
2022. A més, es doten 205 M€ addicionals per mantenir els programes 
extraordinaris de personal contractat amb motiu de la pandèmia, així com per 
al personal de suport a la gestió dels Fons Next Generation. 

En matèria de personal, els pressupostos preveuen un increment de 28.882 
places respecte als comptes del 2020, el gruix de les quals es concentren en el 
Departament de Salut (17.663 places). Destaca també l’increment de personal 
docent i PAS (5.498 places) i el reforç a l’àmbit de la seguretat (mossos, 
bombers i agents rurals), amb 1.122 noves dotacions.  

 

Actuacions departamentals més destacades 

Entre les actuacions més rellevants del pressupost, destaca l’impuls sense 
precedent a les polítiques d’habitatge, amb un increment de 387 M€ en les 
aportacions per a ajuts i subvencions destinats a la rehabilitació. Els comptes 
també preveuen una dotació de 141 M€ per ampliar en més de 3.300 habitatges 
l’actual parc públic mitjançant la construcció i procediments de tempteig i 
retracte. A més, es destinen 100 M€ a ajuts per al pagament del lloguer. 
Juntament amb l’habitatge, la despesa en polítiques d’ocupació, que creix en 
248 M€, i el pressupost de cultura, que assoleix els 385 M€, també registren 
increments rècord. 

En matèria educativa, s’instaura la gratuïtat de l’educació infantil de 2 a 3 anys 
(P2), amb un cost de 90 M€ per al curs 2022-2023, i es destinen 22,8 M€ al 
desenvolupament d’un pla de xoc de la Formació Professional. Pel que fa a 
l’educació superior, es preveuen 980,1 M€ per al finançament de les universitats 
públiques i s’incrementen en 212,8 M€ les polítiques d’R+D+i. A més, s’hi inclou 
una inversió de 55 M€ per a programes de suport a la indústria. En l’àmbit del 
benestar, es destinen 400 M€ a la renda garantida de ciutadania i es reserven 
4 M€ per finançar un pla pilot per implementar la renda bàsica universal, que es 
posaria en marxa el desembre del 2022. 

Altres actuacions destacades en el projecte de comptes públics són l’augment 
en 119 M€ de l’assignació per al transport públic; 59 M€ per avançar en els 
treballs de les línies L9 i L10 del metro de Barcelona; 92 M€ per a polítiques 
d’igualtat i feminismes; 42 M€ d’increment de la inversió per al desplegament 
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de la fibra òptica i 149,2 M€ per dotar el fons climàtic i el fons de patrimoni 
natural (amb recursos de l’impost sobre les emissions de CO2). 

 

1.487 M€ provinents del dèficit autoritzat 

Al marge dels Fons Next Generation, a l’apartat d’ingressos destaquen també 
els recursos provinents del dèficit autoritzat, per valor de 1.487 M€ (0,6% del 
PIB, la taxa de referència per obtenir finançament l’any 2022). En canvi, 
l’aportació del model de finançament es redueix en 978 M€, ja que el 2022 no 
s’ingressa cap liquidació positiva provinent de l’exercici 2020. Pel que fa a la 
resta d’ingressos, els comptes preveuen un increment de 588 M€ en la 
recaptació de tributs propis i cedits i també l’abonament, per part de l’Estat, 
d’alguns endarreriments i deutes històrics, com ara una part del deute de la 
disposició addicional tercera de l’Estatut i del desplegament del cos de Mossos 
d’Esquadra (536 M€ en total), així com 500 M€ del retorn pendent d’un mes 
d’IVA. 

Cal subratllar que, malgrat l’increment del dèficit públic, el pes del deute català 
sobre el PIB es redueix en 2,2 punts respecte al 2021, ja que el bon ritme del 
creixement econòmic fa més sostenible l’endeutament de la Generalitat. 

 

L’economia catalana creix amb força 

L’esclat de la pandèmia el 2020 va posar fi a sis anys de creixement econòmic, 
en què el PIB català va augmentar un 2,8% de mitjana. Durant el 2021, 
l’economia catalana creix amb força, impulsada per l’increment del consum de 
les llars (27,2% en el segon trimestre) i de la formació bruta de capital (19,1%). 
Les exportacions de béns també mostren una evolució molt positiva, amb un 
creixement acumulat del 25,7% entre gener i agost, i superen els nivells del 
2019 en valors corrents. 

Pel que fa al 2022, es preveu que la inversió i la demanda externa tinguin més 

protagonisme, i que el PIB català pugui assolir el nivell del 2019. Alhora, la 

recuperació sostinguda del mercat de treball permetria reduir la taxa d’atur fins 

a l’11,2% a finals d’any, per sota de la mitjana estatal (14,4%). 
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El Govern aprova la despesa de 10,8 milions d'euros per 
condonar el deute de les famílies vulnerables en l’àmbit 
de la pobresa energètica dels anys 2019 i 2020 

 Com estableix l’acord signat entre la Generalitat i Endesa el 29 de 
març passat, l’empresa es fa càrrec del 100% del deute generat entre 
2015 i 2018, que ascendeix a 23,7 milions d’euros, i la Generalitat i 
Endesa assumeixen al 50% el deute contret entre 2019 i 2020, que 
és de 21,7 milions 

 El Departament d’Empresa i Treball farà efectiu aquest any el primer 
pagament, de prop de 3,7 milions d’euros, i la resta s’abonarà els 
anys 2022 i 2023 

 El Govern dona compliment a l’acord signat amb la companyia, que 
suposa la cancel·lació total del deute acumulat dels anys 2019 i 2020 
per les famílies vulnerables des de l’aprovació de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica 

El Govern ha autoritzat avui el Departament d’Empresa i Treball a realitzar una 
despesa per un import total de 10.850.269 euros fins l’any 2023, per fer efectiu 
l'acord entre la Generalitat i Endesa, amb el qual es condona el deute contret 
per famílies vulnerables des de l’aprovació de la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, que impedeix la interrupció dels subministraments energètics a les 
famílies vulnerables. 

L’acord signat el 29 de març estableix que Endesa assumeix el 100% del deute 
acumulat entre 2015 i 2018, i que la Generalitat i Endesa es fan càrrec al 50% 
del deute contret per les famílies entre 2019 i 2020. D’acord amb la informació 
facilitada i actualitzada per la companyia Endesa, basada en els informes 
emesos pels serveis socials municipals respecte de la situació de risc d’exclusió 
residencial de les persones i les unitats familiars, que posen en relleu la situació 
de vulnerabilitat energètica, l’import del deute acumulat entre 2015 i 2018 
ascendeix a  23.736.016 euros, i el que correspon als anys 2019 i 2020 suma 
21.700.538 euros. 

El Departament d’Empresa i Treball farà efectiu, properament, un primer 
pagament de 3.672.442,16 euros a Endesa, i la restà s’abonarà en dos 
pagaments els anys 2022 i 2023.  Endesa, per la seva banda, comunicarà  
oficialment per carta a les famílies vulnerables la condonació del deute contret 
entre el 2015 i 2020. 
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El Govern dona compliment així a l’acord signat amb Endesa, que suposa la 
cancel·lació total del deute acumulat a 31 de desembre de 2020 per les 
persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial.  
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El Govern crea el Programa per a l'elaboració del Pacte 
Nacional de Salut Mental 

 L’objectiu és impulsar l’abordatge integral i coordinat entre els 
departaments de la Generalitat, els governs locals i les entitats 
socials, de les polítiques en l’àmbit de la salut mental i el benestar 
emocional 

El Consell Executiu ha aprovat avui la creació del Programa per a l’elaboració 
del Pacte Nacional de Salut Mental. Un programa que té l’objectiu d’impulsar i 
liderar les polítiques en l’àmbit de la salut mental i el benestar emocional d’una 
manera coordinada amb els departaments de la Generalitat amb 
responsabilitats sobre salut mental i benestar emocional, els governs locals i les 
entitats socials. La finalitat d’aquest treball ha de ser construir un Pacte Nacional 
per la Salut Mental integral, responsable, comunitari i que posi les persones 
amb problemàtica de salut mental i addiccions i les seves famílies al centre.  

Es tracta d’impulsar un projecte de país on tots els actors implicats treballin de 
manera coordinada i col·laborativa, i que vagi lligat i en línia amb les directrius 
europees i les noves tendències mundials en salut mental. 

El programa quedarà adscrit al Departament de la Presidència, des d’on se 
n’han d’assolir els objectius i finalitats i se n’han d’abordar les línies de treball. 
La seva durada serà de tres anys. 

El Govern de la Generalitat, l’any 2010, va aprovar el Pla integral d’atenció a les 
persones amb trastorn mental i addiccions i l’any 2014 va acordar, de forma 
consensuada amb les entitats socials, un document de Priorització d’actuacions 
per al període 2014-2016, el qual va anar seguit d’un nou pla d’actuacions 
prioritàries per al període 2017-2019.  Aquest pla ha de continuar amb unes 
noves estratègies 2021-2024, amb l’objectiu de facilitar línies d’acció 
coordinades i intersectorials i no interrompre la seva evolució. 

A més, l’impacte de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 en la salut mental 
i el benestar emocional de la ciutadania de Catalunya, han posat de manifest la 
necessitat de millorar el grau de coordinació i d’integració de tots els serveis 
d’atenció a persones amb problemàtica de salut mental repartits en diferents 
xarxes d’atenció, al mateix temps que cal reforçar l’atenció al benestar 
emocional amb una visió al llarg de la vida de les persones.  

Per tot això, les estratègies del Pla integral 2021-2024 han d’anar orientades 
especialment a definir un Pacte Nacional de salut mental i benestar emocional. 
I això necessita tot un treball previ per analitzar l’estat de les diferents realitats 
en els àmbits sectorial i territorial i que prevegi tot un treball coordinat per arribar 
a definir, implementar i avaluar objectius estratègics i operatius, actuacions i 
projectes a mida, coordinats i que permetin compartir el coneixement generat, 
detectar les realitats específiques i aprofitar al màxim els recursos invertits, 



 

 

Acords de Govern. 09.11..2021  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9 

tasca que serà assumida des del Programa per a l'elaboració del Pacte Nacional 
de Salut Mental que ha aprovat avui el Govern. 

Els problemes de salut mental tenen una alta prevalença. Dades de 
l’Organització Mundial de la Salut adverteixen que una de cada quatre persones 
patirà algun tipus de problema de salut mental al llarg de la vida.  

Per aquest motiu, la Unió Europea ha declarat la salut mental com una prioritat 
i assenyala que cal enfocar els problemes de salut mental des de les polítiques 
públiques, promovent un plantejament que s’amplia al conjunt de la població 
per tal de prevenir aquestes malalties i afrontar els problemes relacionats amb 
la discapacitat, l’estigma i l’exclusió social.  
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El Govern crea el títol propi de grau superior en 
Luminotècnia per a les Arts Escèniques 

 El sector de les arts escèniques demana una formació sobre 
il·luminació d’espectacles 

 Per això, es crea una titulació pròpia que dona resposta a les 
necessitats de qualificació professional en luminotècnia escènica, 
expressades pel sector  

El Govern ha aprovat avui el decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de 
tècnic o tècnica superior en Luminotècnia per a les Arts Escèniques, i se 
n’estableix el currículum. Amb l’aprovació del nou títol propi, s’ofereix a les 
persones interessades formació sobre il·luminació d’espectacles, que fins ara 
es feia de forma no reglada. 

D’aquesta manera, aquest nou cicle formatiu de grau superior proporciona una 
formació ajustada a les necessitats de gestió d’il·luminació dels espectacles —
teatre, dansa, circ, concerts, filmacions i altres —. Al mateix temps, la titulació 
donarà resposta a les necessitats de qualificació professional en luminotècnia 
escènica, expressades pel mateix sector.  

El cicle tindrà una durada de 2.000 hores i s’inscriu en els ensenyaments d’arts 
escèniques. La competència general d’aquest títol consisteix a gestionar la 
il·luminació d’una creació d’arts escèniques o música en viu, segons el disseny 
d’il·luminació establert, instal·lant i operant els equips d’il·luminació escènica 
tenint en compte el projecte artístic general i els condicionants tècnics i 
econòmics.  

Pel que fa al currículum, alguns dels objectius generals del cicle són: 

 Analitzar la dramatúrgia d’una escenificació i els valors expressius de la 
il·luminació i l’escenografia, determinant les característiques que la 
defineixen per incorporar-les al treball de gestió de la il·luminació. 

 Establir els equips necessaris per al muntatge de la il·luminació 
analitzant-ne les funcionalitats en relació amb els requisits tècnics i 
artístics. 

 Operar els equips de control de la il·luminació seguint les demandes de 
l’equip artístic, proposant solucions per a programar els estats de llum i 
la seqüència de la il·luminació escènica. 

 Participar en el procés d’aprenentatge col·lectiu dels assajos. 

 Caracteritzar les necessitats d’una producció escènica i aplicar tècniques 
d’il·luminació per a efectuar una proposta d’il·luminació d’acord amb els  
requisits funcionals de la producció en curs. 


