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La Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assolir els màxims estàndards de 

transparència de les finances públiques i adoptar les millors pràctiques en l’àmbit 

internacional, presenta, per primer cop, el document “Informe d’orientacions 

pressupostàries”.  

 

Aquest document té per objecte facilitar informació clara, abans de la presentació del 

projecte de pressupostos, sobre el marc macroeconòmic i social, i sobre els objectius 

fiscals i pressupostaris a mitjà termini, que emmarquen la seva l’elaboració per 

encoratjar el debat rigorós i proporcionar expectatives raonables envers el proper 

pressupost a ser presentat. 

 

D’acord amb les recomanacions d’organismes internacionals (OCDE i Banc 

Mundial/PEFA), aquest tipus de document ha de ser presentat no més tard que 1 mes 

abans de la presentació del projecte de pressupost o 4 mesos abans de l’inici del proper 

exercici. Els “Pre-Budget Report”, tal i com es coneixen en la literatura, es consideren 

com a bones pràctiques de transparència pressupostària, essent recomanades per 

diferents organismes i institucions, com ara l’OCDE, el Fons Monetari Internacional, el 

Banc Mundial o la International Budget Partnership (IBP).     

 

A l’avaluació integral del sistema pressupostari de la Generalitat de Catalunya que es 

va efectuar al 2021, emprant el marc d’avaluació PEFA, es va constatar que la 

Generalitat tenia un notable nivell de transparència pressupostària, no obstant, per 

assolir els màxims estàndards, mancava la realització i publicació de determinats 

documents i dades. Dins d’aquests, s’hi trobaven els denominats “Pre-Budget Reports”.  

Dins de les diferents accions de reforma i millora de la gestió de les finances de la 

Generalitat de Catalunya, destacar que amb l’aprovació de la LLEI 2/2021, del 29 de 

desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, es va 

modificar el DECRET LEGISLATIU 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, on en el seu article 31.3 bis 

s’introduïa el requeriment d’elaborar, publicar i presentar un informe d'orientacions 

pressupostàries. Aquest article determina que el departament competent en matèria 

d’economia i finances, ha d'elaborar, publicar i presentar a la comissió competent en 

matèria de finances del Parlament, abans del 30 de juny de cada any, un informe 
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d'orientacions pressupostàries, en el qual s'informi de l'estat d'execució i prospectiva de 

liquidació del pressupost vigent, i del marc macroeconòmic, social i fiscal que 

emmarquen l'elaboració del proper pressupost, i també del seu escenari pressupostari 

a mitjà termini i les seves prioritats i línies estratègiques preliminars.  

 

El present “Informe d’orientacions pressupostàries” s’estructura a l’entorn de quatre 

grans blocs: 

 Un primer relatiu a l’estat actual d’execució d’ingressos i despeses del 

pressupost vigent (exercici 2022), així com de la projecció de liquidació d’aquest.  

 Un segon dedicat a la descripció del context social actual en què s’emmarca 

l’elaboració dels propers pressupostos, així com les perspectives 

macroeconòmiques tant per al 2023 com a mitjà termini.  

 El tercer, i principal bloc del document, conté l’escenari actual, per a l’exercici 

2023 i el conjunt del període 2023-2026, dels objectius fiscals, les primeres 

previsions d’ingressos, el tendencial de despesa, el volum de compromisos de 

despesa a càrrec d’exercicis futurs i les prioritats pressupostàries preliminars per 

als pressupostos 2023. 

 El quart i darrer bloc comprèn l’escenari d’endeutament i de càrregues del deute 

(interessos) per al període 2023-2026. 

Finalment, emfatitzar el fet de què aquest informe, i, per tant, també les previsions 

contingudes, s’ha realitzat en un moment d’elevada incertesa, tant des de la vessant 

dels impactes econòmics que pot suposar la guerra a Ucraïna a Catalunya, així com pel 

fet de què, arran la suspensió de les regles fiscals, no s’hagi comunicat encara una taxa 

de referència pel dèficit de les comunitats autònomes, o no es disposi encara de l’import 

de les bestretes del model de finançament per al 2023 i de la liquidació del model de 

finançament de l’exercici 2021. Els elements citats fan que el present informe faciliti les 

millors previsions i escenaris disponibles a la data de confecció d’aquest, però essent 

aquests preliminars, poden tenir variacions en els transcurs dels mesos següent. 
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2.1. Estat d'execució del pressupost vigent 

 

L’Estat d’execució del pressupost per al 2022 fa referència al sector públic administratiu 

(SPA) consolidat inclouen l’Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut 

(CatSalut) i les entitats autònomes administratives, és a dir, totes les entitats que tenen 

un pressupost de caràcter limitatiu. També s’ha inclòs l’Institut Català de la Salut (ICS) 

en el consolidat per tal de mantenir una comparació homogènia amb els exercicis 

anteriors. Les dades es presenten sense els Fons de la Participació dels Ens locals en 

els Ingressos de l’Estat i els Fons Agraris Europeus de Garantia (FEAGA), dels quals la 

Generalitat fa de caixa pagadora. 

 

Els pressupostos per al 2022 es van publicar a la Llei 1/2021, de 29 de desembre, de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022. S’emmarquen en un context 

de recuperació econòmica després de la pandèmia de la COVID-19 i de persistència 

d’algunes de les actuacions en els àmbits de la salut, sociosanitari i educatiu per a fer-

hi front. S’han mantingut la suspensió de les regles fiscals europees que limitava el 

dèficit públic i el creixement de la despesa, però l’Estat ha fixat unes taxes de referència 

de dèficit del 0,6 % del PIB a les comunitats autònomes per tal d’accedir al finançament 

dels fons de finançament de les Comunitats autònomes. Els pressupostos inclouen els 

Fons Next Generation, un fons temporal provinent de la Unió Europea que té com a 

objectius reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia del coronavirus 

i impulsar una transició ecològica i digital. 

 

L’estat d’execució dels ingressos 

 

De gener a abril del 2022, els ingressos no financers de la Generalitat van ser de 9.764,1 

milions d’euros i van presentar un increment d’un 1,3% en relació amb l’exercici anterior.  

 

Els ingressos dels impostos directes s’han incrementat un 4,6%. La bestreta del tram 

autonòmic de l’IRPF ha augmentat però els ingressos de l’impost sobre successions i 

donacions s’han reduït. El capítol d’impostos indirectes, que s’han incrementat un 7,3%, 

recull l’alça dels impostos vinculats a les transaccions immobiliàries. Les taxes i altres 

ingressos s’han reduït un 13,6%. L’any anterior es van ingressar les contribucions al 



Informe d’orientacions pressupostàries – Juny de 2022 

5 

 

servei d’incendis, que enguany encara no s’han rebut, i uns imports elevats d’interessos 

de demora.  

 

Les transferències corrents s’han reduït un 20,4%. L’any anterior es va rebre un 

avançament de 851,2 M€ de la liquidació del model de finançament. En canvi, enguany 

s’han rebut 560,6 M€ d’un deute pendent de l’Estat per la compensació de la pèrdua de 

recaptació de l’IVA del 2017. Les transferències de capital es redueixen un 35,4% 

perquè l’any anterior es van ingressar 260,2 M€ del FEDER, que enguany encara no 

s’ha ingressat, i 42,1 M€ d’un fons finalista de l’Institut per la Diversificació i Estalvi de 

l’Energia, pertanyent a l’Estat. En canvi, fins a l’abril del 2022 s’han liquidat 229,4 M€ 

dels fons MRR del Next Generation. 

 

 

Les bestretes del model de finançament són un 6,8 % superiors a l’exercici anterior. Els 

imports de les bestretes corresponen a les estimacions realitzades per l’Estat el juliol del 

2021 i s’emmarquen en unes previsions de creixement econòmic per enguany 

realitzades en aquell moment. La comparació de les liquidacions del model de 

finançament no és homogènia perquè el mateix període de l’any anterior es van rebre 

851 milions d’euros en concepte d’avançament. 

 

Els impostos que no venen per bestretes del model de finançament van ingressar, fins 

l’abril, 1.466,5 M€, un 15% més que l’exercici anterior bàsicament per l’augment dels 

ingressos de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, 

Aquest impost recull l’evolució positiva del mercat immobiliari, ja que l’estalvi acumulat 

durant la pandèmia sembla haver-se encaminat cap a la inversió en habitatge. En canvi, 

Quadre 2.1.1

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 30 D'ABRIL DEL 2022 PER CAPÍTOLS

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació

Capítols

M€ %

1. Impostos directes 13.163,1 13.163,1 4.150,9 181,6 4,6 31,5

2. Impostos indirectes 11.738,2 11.738,2 4.459,8 302,1 7,3 38,0

3. Taxes, venda de béns i serveis  i altres ingressos 649,4 649,8 200,4 -31,7 -13,6 30,8

4. Transferències corrents 3.150,6 3.214,1 703,3 -180,4 -20,4 21,9

5. Ingressos patrimonials 21,2 21,2 9,7 -11,8 -54,8 45,9

Total ingressos corrents 28.722,6 28.786,5 9.524,1 259,9 2,8 33,1

6. Alienació d'inversions reals 16,4 16,4 0,0 0,0 76,0 0,0

7. Transferències de capital 1.035,5 1.114,2 240,0 -131,4 -35,4 21,5

Total ingressos de capital 1.051,9 1.130,6 240,0 -131,4 -35,4 21,2

Total ingressos no financers 29.774,5 29.917,2 9.764,1 128,5 1,3 32,6

8. Actius financers 1.130,3 1.617,7 58,4 5,2 9,8 3,6

9. Passius financers 13.668,9 13.865,9 1.013,0 -4.760,1 -82,5 7,3

Total ingressos financers 14.799,2 15.483,6 1.071,4 -4.754,9 -81,6 6,9

Total 44.573,7 45.400,7 10.835,5 -4.626,4 -29,9 23,9

Pressupost 

definitiu 

variació sobre drets 

liquidats  abril 2021
Pressupost 

inicial

Drets liquidats 

abril 2022
% DL / PD



Informe d’orientacions pressupostàries – Juny de 2022 

6 

 

l’impost sobre successions i donacions es va reduir un 11,4% ja que es compara amb 

un període amb un import extraordinàriament alt perquè, entre d’altres motius,  es van 

ingressar autoliquidacions de fets meritats el 2020 durant el període de suspensió de 

l’obligació de presentar les autoliquidacions i es van incrementar de les defuncions arran 

de la COVID-19. Els tributs sobre el joc han crescut un 107,9% en relació amb el 2021 

perquè s’han reobert bingos i casinos i perquè es compara amb un període en què les 

autoliquidacions de les màquines escurabutxaques es va posposar. L’impost sobre 

mitjans de transport ha caigut un 23% perquè l’any anterior un canvi en la normativa 

europea del càlcul d’emissions de vehicles va fer incrementar la quota mitjana i perquè 

estan disminuint les vendes de vehicles, ja que ha caigut la demanda i l’oferta s’ha vist 

limitada per la manca d’abastiments dels microxips. Els ingressos de l’impost sobre 

instal·lacions que incideixen en el medi ambient no són comparables amb els de l’any 

anterior perquè llavors la comptabilització del primer pagament fraccionat de la modalitat 

d’activitats de producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica no es va 

completar fins al maig. Cal tenir en compte que l’impost sobre el patrimoni encara no 

s’ha liquidat. 

 

De les transferències que no formen part del model de finançament, fins l’abril s’ha rebut 

la compensació de la pèrdua de recaptació de l’IVA del 2017 a causa de la implantació 

d’un nou sistema de gestió, el Subministrament Immediat d’Informació (SII), que va 

suposar que les comunitats autònomes perdessin un mes de la recaptació aquell 

exercici. També s’han liquidat fons del MRR, que l’any anterior es va començar a rebre 

més tard, però, a diferència de l’any anterior, no s’han rebut imports del FEDER ni del 

Programa d’ocupació juvenil. L’import rebut del Fons Social Europeu és més baix. Els 

fons rebuts al primer trimestre per a l’atenció a la dependència són similars a l’any 

anterior, mentre que els destinats a les beques han crescut. A 30 d’abril, encara no s’ha 

ingressat el fons del Programa d’habitatge.  
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L’estat d’execució de les despeses 

 

Fins a 30 d’abril el pressupost inicial s’ha modificat en 1.748,3 M€. Entre d’altres, s’han 

aprovat 1.141,1 M€ d’incorporacions de romanents de crèdit i 1.148,2 M€ de 

generacions de crèdit, algunes d’elles consolidables, per aquest motiu la suma de 

modificacions és superior a l’import del pressupost modificat. 

 

Gràfic 2.1.1 

EXECUCIÓ DE DESPESES PER SUBSECTORS I DETALL EN L’ÀMBIT DE LA GENERALITAT 

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU 

% sobre el total global de despeses executades 

 

 

 

S’ha executat el 32,2% del pressupost del conjunt del Sector Públic Administratiu 

consolidat, amb un total de 14.895,2 M€. El 69,5% de la despesa s’ha executat a l’àmbit 

de la Generalitat, amb 10.357,5 M€, el 21,6% en el de les Entitats autònomes 

administratives, amb un total de 3.219,3 M€, i el 8,9% correspon a l’entitat de dret públic 

Institut Català de la Salut, amb 1.318,5 M€. En l’àmbit de la Generalitat el 54,3% de la 

Generalitat de 
Catalunya

10.357,5 M€
69,5%

Entitats 
autònomes 

administratives
3.219,3 M€

21,6%

Entitats de dret públic
1.318,5 M€

8,9%

Òrgans Superiors i altres
21,9 M€

0,2%

Departaments
5.625,0 M€

54,3%

Fons no Departamentals
4.710,6 M€

45,5%

Quadre 2.1.2

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 30 D'ABRIL DEL 2022 PELS PRINCIPALS TIPUS D'INGRÉS

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació

Capítols

M€ %

Bestretes del model de finançament 21.056,6 21.056,6 7.018,9 448,6 6,8 33,3

Liquidacions del model de finançament -124,8 -124,8 -41,6 -851,2 -105,1 8,3

Altres ingressos impositius 4.684,5 4.684,5 1.466,5 191,1 15,0 31,3

Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 649,4 649,8 200,4 -31,7 -13,6 30,8

Transferències Next Generation 1.003,2 1.081,9 229,4 229,4 - 21,2

Fons europeus 120,9 121,0 24,1 -339,2 -93,4 19,9

Transferències finalistes de l'Estat i altres 1.245,5 1.245,5 291,0 -63,3 -17,9 23,4

Transferències no finalistes 1.101,6 1.164,9 565,7 556,5 - 36,8

Ingressos patrimonials 21,2 21,2 9,7 -11,8 -54,8 45,9

Alienació d'inversions reals 16,4 16,4 0,0 0,0 76,0 0,0

Total ingressos no financers 29.774,5 29.917,2 9.764,1 128,5 1,3 32,6

Pressupost 

inicial

Pressupost 

definitiu 

Drets liquidats 

abril 2022

variació sobre drets 

liquidats  abril 2021 % DL / PD
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despesa correspon als departaments de la Generalitat, el 45,5% als fons no 

Departamentals, principalment a la secció del Deute, i el 0,2% als Òrgans Superiors. 

 

 

 

El quadre 2.1.3 mostra l’estat d’execució de la despesa per capítols a 30 d’abril de 2022. 

En total la despesa executada és un 8,4 % inferior a la despesa executada en el mateix 

període de l’any anterior  

  

El 20,1% de la despesa executada, 2.998,6 M€, correspon a les remuneracions de 

personal. Les remuneracions de personal incrementen 192,1 M€, un 6,8% respecte de 

2021. Per l’increment de personal, pels programes temporals COVID-19, pels 

increments retributius del 2% d’enguany i pels increments retributius del 0,9% de 2021 

que es van abonar amb efectes retroactius al setembre. Pel que fa a col·lectius concrets, 

augmenta la despesa del personal sanitari per l’increment de places de l’ICS i de 

personal del Departament de Salut per fer front a l’emergència sanitària de la COVID-

19, i del personal docent per l’increment dels efectius del curs 2021-2022 i per la 

reposició de les jubilacions. D’altra banda s’ha incorporat una nova promoció al Cos de 

Mossos d’Esquadra. 

 

Quadre 2.1.3

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 30 D'ABRIL DE 2022 PER CAPÍTOLS

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació

M€ %

Remuneracions del personal 9.847,7 9.930,7 2.998,6 192,1 6,8 30,2

D. corrents de béns i serveis 9.912,0 10.107,5 3.300,6 -66,7 -2,0 32,7

Interessos 639,3 639,5 192,3 -33,3 -14,8 30,1

Transferències corrents 9.502,4 10.495,2 3.236,7 -362,0 -10,1 30,8

Fons de Contingència 300,0 300,0 - - - -

Despeses corrents 30.201,5 31.472,9 9.728,1 -270,0 -2,7 30,9

Inversions reals 1.398,1 1.660,3 94,5 -13,1 -12,2 5,7

Transferències de capital 1.328,0 1.523,1 375,8 254,8 210,6 24,7

Despeses de capital 2.726,1 3.183,5 470,3 241,7 105,8 14,8

Despeses no financeres 32.927,6 34.656,4 10.198,4 -28,2 -0,3 29,4

Variació d'actius financers 922,3 941,7 279,5 41,2 17,3 29,7

Variació de passius financers 10.723,9 10.723,9 4.417,4 -21,4 -0,5 41,2

Despeses financeres 11.646,2 11.665,6 4.696,9 19,8 0,4 40,3

Total despeses 44.573,7 46.322,0 14.895,2 -8,4 -0,1 32,2

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes; PD: pressupost definitiu.

% OR/PDCapítols
Pressupost 

inicial

Pressupost 

definitiu

Obligacions 

reconegudes 

abril 2022

Variació sobre obligacions 

reconegudes fins abril 2021
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El 22,2% de la despesa executada correspon a les despeses corrents de béns i serveis, 

amb 3.300,6 M€ i disminueixen en 66,7 M€, un 2% respecte de 2021, principalment 

perquè comptabilització dels concerts sanitaris del CatSalut i de les despeses TIC és 

menor que l’any passat. També cal tenir en compte que l’any passat es va fer front a les 

despeses per l’organització de les eleccions al Parlament que es van celebrar al febrer. 

 

L’1,3% de la despesa executada correspon a les despeses financeres, amb 192,3 M€. 

Els interessos i les despeses de formalització del deute es redueixen en 33,3 M€, un 

14,8% respecte de 2021, una part de la reducció es deu al calendari de pagaments dels 

interessos i l’altre part als mecanismes de liquiditat que han permès l’absorció d’alguns 

venciments que tenien un cost més elevat, reduint el tipus d’interès mitjà del deute de la 

Generalitat. 

 

El 21,7% de la despesa executada són transferències corrents per 3.236,7 M€ i 

disminueixen en 362 M€, un 10,1% respecte de 2021, principalment perquè l’any passat 

es van comptabilitzar els ajuts als treballadors autònoms i en situació d’ERTO amb motiu 

de la pandèmia de la COVID-19, tot i que enguany s’observa una major comptabilització 

de les transferències a l’AGAUR, al Fons de Cooperació Local dels ajuntaments, i de la 

despesa de farmàcia, entre d’altres. 

 

El 0,6% de la despesa executada correspon a les inversions reals, amb 94,5 M€ i 

redueixen 13,1 M€, un 12,2% respecte de 2021, perquè el ritme de comptabilització de 

les aportacions dels departaments a Infraestructures.cat és menor que l’any passat. I 

També  pel fet que l’any passat la comptabilització de les inversions en edificis i altres 

construccions del CatSalut va ser més elevada. 

 

El 2,5% de la despesa executada són transferències de capital, amb 375,8 M€ i 

augmenten 254,8 M€, principalment perquè s’ha comptabilitzat majors transferències 

als ens locals pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i  també a l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya per a la gestió dels fons MRR.  

 

L’1,9% de la despesa executada correspon a la variació d’actius financers, amb 

279,5 M€ i ha augmentat en 41,2 M€, un 17,3% respecte de 2021 perquè s’han 

comptabilitzat aportacions de capital a Ifercat i a la Fundació de Gestió Sanitària de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, entre d’altres. També destaca la concessió de 
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préstecs i bestretes per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural.  

 

El 29,7% de la despesa executada correspon a la variació de passius financers, amb 

4.417,4 M€. S’han cancel·lat préstecs a llarg termini d’ens del sector públic i entitats 

adscrites de la Generalitat per 4.276,4 M€ i la resta són altres préstecs i crèdits. La 

variació de passius financers ha disminuït 21,4 M€, un -0,5% respecte de 2021, per les 

variacions en el calendari d’amortitzacions de deute públic i de préstecs i altres crèdits. 

 

 

Saldos d’operacions pressupostàries 

 

 

 

El saldo d’operacions corrents del SPA a 30 d’abril és de -204 M€ i el d’operacions de 

capital de -230,3 M€, que en conjunt resulten en un dèficit de les operacions no 

financeres de -434,3 M€. Si s’exclouen els interessos del deute, el saldo primari 

d’operacions corrents és de  11,8 M€, fet que indica un dèficit corrent primari. Respecte 

del mateix període de 2021 s’observa una millora del saldo per operacions no financeres 

de 156,7 M€. Els ingressos corrents augmenten i les despeses corrents disminueixen. 

En canvi els ingressos de capital disminueixen i les despeses de capital augmenten. Tot 

i així cal tenir en compte que els saldos pressupostaris al llarg de l’exercici i la seva 

variació respecte de l’exercici anterior resulten poc significatius pel que fa a l’evolució 

Quadre 2.1.4

EVOLUCIÓ FINANCERA

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació

M€ %

Ingressos corrents 28.722,6 28.786,5 9.264,2 9.524,1 259,9 2,8

Despeses corrents 30.201,5 31.472,9 9.998,1 9.728,1 -270,0 -2,7 

Saldo operacions corrents -1.478,9 -2.686,4 -733,8 -204,0 529,8 72,2

Saldo corrent primari -839,6 -2.046,9 -508,3 -11,8 496,5 97,7

Ingressos de capital 1.051,9 1.130,6 371,4 240,0 -131,4 -35,4 

Despeses de capital 2.726,1 3.183,5 228,6 470,3 241,7 105,8

Saldo operacions de capital -1.674,1 -2.052,8 142,8 -230,3 -373,1 -261,2 

Saldo operacions no financeres -3.153,1 -4.739,2 -591,0 -434,3 156,7 26,5

Saldo primari op. no financeres -2.513,7 -4.099,7 -365,5 -242,0 123,4 33,8

Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya. 

Execució: en el cas de les despeses, obligacions reconegudes, i en el cas dels ingressos, drets liquidats.

Pressupost 

inicial

Pressupost 

definitiu

Execució a 

a abril 2021

Execució a 

abril 2022

Variació
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anual ja que es veuen molt afectats pels canvis en la liquidació i aplicació dels ingressos 

i per les variacions en el ritme de comptabilització de les despeses, així com per 

l’impacte de la COVID-19. 

 

 

 2.2. Projecció de liquidació del pressupost vigent 

 

En aquest apartat es presenta la previsió de tancament per a l’any 2022 del Sector 

Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Sistema Europeu 

de Comptes (SEC).  Les dades no inclouen ni els Fons de la Participació dels Ens locals 

en els Ingressos de l’Estat ni els Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola 

(FEAGA), respecte als quals la Generalitat únicament fa de caixa pagadora. 

 

Com ja s’ha posat de relleu, tot i la suspensió de les regles fiscals europees, l’Estat va 

fixar per a les comunitats autònomes una taxa de referència de dèficit per al 2022 del 

0,6 % del PIB, per poder accedir al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes. 

 

Previsió de tancament dels ingressos del SPA i l’ICS1 

 

L’estimació d’ingressos per al 2022 és de 30.714 M€, import que representa 940 M€ 

més que els previstos inicialment, però 3.550 M€ menys que els liquidats en 2021. Per 

capítols, l’evolució positiva respecte al pressupost aprovat, amb un increment del 3,2%, 

s’explica pel bon comportament dels ingressos per taxes, venda de béns i serveis i altres 

ingressos i de les transferències. Concretament, s’estima que els ingressos per aquests 

epígrafs seran superiors als previstos en 227 M€ i 449 M€, respectivament, amb un pes 

sobre l’increment total del 24% i del 48%.  

 

Aquest augment, s’explica principalment per dos motius. En primer lloc, s’aplica un criteri 

de prudència en la pressupostació de determinats ingressos com, per exemple, els 

provinents de recàrrecs i multes inclosos en l’epígraf de taxes, venda de béns i serveis 

i altres ingressos, mentre que la previsió de tancament s’ajusta a la liquidació observada 

en anys anteriors i a l’execució pròpia de l’exercici. En segon lloc, cal tenir en compte 

que en el moment d’elaborar els comptes es desconeix tota la informació sobre 

                                                
1 Les dades corresponen al Sector Públic Administratiu (Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut i 
les entitats autònomes administratives) i l’Institut Català de la Salut. 
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determinats ingressos, com per exemple els provinents dels Fons Next Generation. És 

per això, que els imports liquidats acostumen a superar les previsions inicials.     

 

 

 

Respecte al 2021, la reducció dels ingressos en un 10,4% s’explica, bàsicament, per 

l’evolució de les transferències finalistes, la supressió del fons extraordinari de l’Estat i 

la liquidació del model de finançament, tal i com es veurà més endavant a partir de les 

dades recollides en el quadre 2.2.2. 

 

Per grans conceptes, la previsió de tancament del 2022 respecte a les previsions inicials 

mostra el bon comportament dels ingressos impositius no inclosos en les bestretes del 

model de finançament i, més concretament, dels provinents de l’impost de successions 

i donacions i de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Paral·lelament, 

s’observa uns majors ingressos per taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos i 

per fons europeus, incloent els Fons Next Generation.  

 

 

Quadre 2.2.1

PREVISIÓ DE TANCAMENT. INGRESSOS PER CAPÍTOLS

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació

Capítols

M€ % M€ %

1. Impostos directes 13.277,2 17,3 0,1 114,1 0,9

2. Impostos indirectes 11.869,0 -939,0 -7,3 130,8 1,1

3. Taxes, venda de béns i serveis  i altres ingressos 876,7 -69,4 -7,3 227,3 35,0

4. Transferències corrents 3.417,1 -2.099,9 -38,1 266,5 8,5

5. Ingressos patrimonials 39,7 -7,2 -15,3 18,4 86,8

Total ingressos corrents 29.479,6 -3.098,2 -9,5 757,0 2,6

6. Alienació d'inversions reals 16,4 10,7 189,3 -0,0 -0,0

7. Transferències de capital 1.218,1 -462,1 -27,5 182,6 17,6

Total ingressos de capital 1.234,5 -451,4 -26,8 182,6 17,4

Total ingressos no financers 30.714,1 -3.549,5 -10,4 939,6 3,2

Var. respecte Press 2022Var. respecte Liq 2021Prev. Liquidació 

2022

Quadre 2.2.2

PREVISIÓ DE TANCAMENT. INGRESSOS PER GRANS CONCEPTES

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació

Conceptes

M€ % M€ %

Bestretes del model de finançament 21.056,6 1.345,8 6,8 -  -  

Liquidacions del model de finançament -124,8 -1.770,0 -107,6 -  -  

Altres ingressos impositius 4.929,3 196,1 4,1 244,8 5,2

Taxes, venda de béns i serveis  i altres ingressos 876,7 -69,4 -7,3 227,3 35,0

Transferències Next Generation 1.167,5 -312,3 -21,1 164,2 16,4

Fons europeus 272,1 -250,7 -48,0 151,2 125,1

Transferències finalistes de l'Estat i altres 1.326,6 -966,1 -42,1 80,7 6,5

Transferències no finalistes 1.154,1 -1.726,5 -59,9 52,9 4,8

Ingressos patrimonials 39,7 -7,2 -15,3 18,4 86,8

Alienació d'inversions reals 16,4 10,7 189,3 -0,0 -0,0 

Total ingressos no financers 30.714,1 -3.549,5 -10,4 939,6 3,2

Prev. Liquidació 

2022

Var. respecte Liq 2021 Var. respecte Press 2022
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En comparació al tancament del 2021, la previsió per al 2022 recull l’impacte, per una 

banda, de la reducció de les transferències de l’Estat com a conseqüència de la 

supressió del Fons Extraordinari de 2.161 M€ i dels Ajuts directes a empreses i 

autònoms per import de 993 M€. I, d’altra banda, de la reducció d’ingressos en concepte 

de liquidació del model de finançament per un import de 1.770 M€, malgrat que el 

resultat de la liquidació de l’any 2020, que es realitza en 2022, de -374 M€ ha estat 

compensada mitjançant una transferència de l’Estat per la mateixa quantia.   

 

Previsió de tancament de les despeses 

 

La previsió de despesa per al 2022 és de 33.057,3 M€, import que representa 

1.758,7 M€ menys que els liquidats el 2021 i 129,7 M€ més que el pressupost aprovat. 

La reducció de despesa respecte l’exercici 2021 s’explica les despeses one-off que es 

van fer durant el 2021 i que no es repetiran, com els ajuts a la solvència financera de les 

empreses del RDL 5/2022, els ajuts a persones treballadores en ERTO, etc. Cal recordar 

que durant el 2021 es va disposar dels 2.160,9 M€ de la dotació addicional de recursos 

de les comunitats autònomes (article 117 de la Llei 11/2020), de 993 M€ per ajuts de 

solvència financera, així com una dotació addicional de recursos a compte del marge de 

dèficit 2.531 M€, que l’any 2021 van permetre finançar despesa COVID-19 i altres 

necessitats. 

 

La previsió de tancament de les remuneracions de personal preveu l’increment retributiu 

bàsic, els programes temporals de personal aprovats amb motiu de la COVID-19 i les 

recurrències de les dotacions de docents del curs 2021-2022, les convocatòries en curs 

del cos de Mossos d’Esquadra, la recuperació del complement de productivitat del 

personal funcionari de l’any 2022 i el 50% de l’any 2021. També inclou l’inici del nou 

curs escolar 2022-2023 i els programes temporals de personal aprovats. 

 

Les despeses corrents de béns i serveis i les transferències corrents a entitats es 

redueixen es redueixen en 2.316,8 M€, principalment per la menor previsió de despesa 

COVID-19 d’aquest exercici juntament amb la manca de recursos extraordinaris per a 

fer-hi front, fet que impacte directament amb el volum de despesa. D’altra banda aquest 

exercici 2022 es preveuen executar 141 M€ d’ajuts de solvència empresarial per la 

resolució de les peticions de l’exercici 2021. 
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Els interessos i les despeses de formalització del deute disminueixen, perquè els 

mecanismes de liquiditat han permès l’absorció d’alguns venciments que tenien un cost 

més elevat, reduint així el tipus d’interès mitjà del deute de la Generalitat. 

 

Les inversions reals i les transferències de capital augmenten en 558,1 M€ respecte la 

liquidació de l’exercici 2021. Es preveu una execució del 71% de les inversions reals i 

un 72% de les transferències de capital. El ritme d’execució de les inversions es veu 

afectat pels colls d’ampolla en els subministraments de les matèries primeres, per 

l’encariment dels materials i també del preu de l’energia.  

 

 

 

Previsió de tancament dels ajustos SEC 

 

El resultat no financer, d’acord amb el SEC, s’ha de realitzar en termes de comptabilitat 

nacional. Per això s’apliquen una sèrie d’ajustos que afecten tant als ingressos com a 

les despeses. Els principals ajustos són: la inclusió del resultat de les entitats que formen 

part del perímetre SEC i que no estan compreses en l’àmbit del sector públic 

administratiu; l’adaptació als criteris de comptabilització del SEC, que en el cas dels 

ingressos aplica el criteri de caixa, mentre que en el de les despeses utilitza el criteri de 

meritació, i la consideració d’operacions classificades com a financeres, però que pel 

seu caràcter han de ser tractades com a no financeres. 

 

Quadre 2.2.3

PREVISIÓ DE TANCAMENT. DESPESES PER CAPÍTOLS

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU I ICS

Milions € i % de variació

Capítols

M€ % M€ %

1. Remuneracions de personal 9.731,9 97,9 1,0 -115,8 -1,2

2. Despeses corrents de béns i serveis 10.682,7 -568,1 -5,0 770,6 7,8

3. Interessos 634,0 -63,5 -9,1 -5,3 -0,8

4. Transferències corrents 10.065,1 -1.783,1 -15,0 562,7 5,9

5. Fons de contingència 0,0 0,0 -- -  

Total despeses corrents 31.113,7 -2.316,8 -6,9 912,2 3,0

6. Inversions reals 994,0 331,6 50,1 -404,1 -28,9

7. Transferències de capital 949,6 226,5 31,3 -378,4 -28,5

Total despses de capital 1.943,6 558,1 40,3 -782,5 -28,7

Total despeses no financeres 33.057,3 -1.758,7 -5,1 129,7 0,4

Prev. Liquidació 

2022

Var. respecte Liq 2021 Var. respecte Press 2022
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Com es pot observar al quadre 2.2.4., la previsió de tancament mostra una reducció dels 

ajustos, respecte als recollits en el pressupost, per import de 916 M€, que s’explica, en 

gran part, per la despesa desplaçada i els ajustos dels ingressos del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència.  

 

En relació amb la liquidació del 2021, s’observa un augment de 951,8 M€ de l’import 

dels ajustos SEC. Aquesta evolució és conseqüència de la previsió d’execució dels fons 

MRR, de la despesa desplaçada, i de la inclusió en 2021 d’un ajust positiu de 673 M€ 

per la regularització del conveni del mossos.   

 

 

 

Compte financer 

 

El quadre 2.2.5 mostra el compte financer on la previsió del resultat, en termes SEC, per 

a l’any 2022 és d’un dèficit del 0,6% del PIB. Comparat amb el pressupost aprovat es 

manté l’estimació de tancament si bé es preveu un empitjorament dels ajustos SEC i 

una millora del resultat no financer. 

 

Quadre 2.2.4.

PREVISIÓ DE TANCAMENT. AJUSTOS SEC

ÀMBIT SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Milions € i % de variació

Conceptes

M€ % M€ %

Liq. negatives sistema finançament 124,8 -  -  -  -  

Recaptació incerta -90,4 143,7 -61,4 35,6 -28,2 

Despesa desplaçada -628,5 -397,5 -- -628,5 --

Aportacions de capital -755,7 -5,7 0,8 -  -  

Altres unitats considerades AP 801,0 -69,0 -7,9 514,5 179,5

Inexecució -  -  -- -796,5 -100,0 

Ajust per ineressos meritats -56,1 -99,1 -230,6 -47,7 563,4

Inversions APP's 30,9 -19,1 -38,2 -7,0 -18,6 

Fons Europeus 201,8 -42,2 -17,3 16,8 9,1

Mecanisme de Recuperació i Resiliència 877,0 2.066,8 -- 877,0 --

Altres ajustos 245,6 -626,0 -71,8 -880,4 -78,2 

Total ajustos SEC 750,4 951,8 -472,5 -916,1 -55,0 

Prev. Liquidació 

2022

Var. respecte Liq 2021 Var. respecte Press 2022
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La previsió de liquidació 2022 actual, comparada amb la de 2021 mostra un 

empitjorament, que s’explica per un resultat no financer més negatiu com a 

conseqüència de l’existència de despeses COVID-19 que no estan finançades 

mitjançant un fons extraordinari com el 2021 i per les despeses finançades amb recursos 

del fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència ingressats durant el 2021 i 

executats durant el 2022. Els ajustos SEC neutralitzen l’impacte dels fons MRR, per això 

el dèficit en termes SEC (necessitat de finançament) és menor que el resultat no 

financer. 

 

 

 2.3. Riscos fiscals i escenaris de liquidació 

 

Riscos d’ingressos 

 

L’escenari de tancament presentat en el punt 2.2 està condicionat a l’evolució del cicle 

econòmic. És en aquest sentit, que la incertesa sobre l’evolució del PIB obliga a ser 

prudents respecte a les estimacions realitzades, atès que aquesta variable és una de 

les utilitzades per a la projecció dels recursos tributaris. 

 

D’altra banda, la manca d’informació sobre els fons a rebre del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència (MRR) ha obligat a fer una estimació sobre els fons que es 

preveuen rebre en 2022. Per tant, l’import finalment rebut pot divergir de l’inclòs en les 

Quadre 2.2.5.

PREVISIÓ DE TANCAMENT. COMPTE FINANCER

ÀMBIT SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Milions € i % variació

M€ % M€ %

Ingressos corrents 29.479,6 -3.098,2 -9,5 757,0 2,6

Despeses corrents 31.113,7 -2.316,8 -6,9 912,2 3,0

Saldo corrent -1.634,1 -781,4 -91,6 -155,2 -10,5 

Ingressos de capital 1.234,5 -451,4 -26,8 182,6 17,4

Despeses de capital 1.943,6 558,1 40,3 -782,5 -28,7 

Saldo de capital -709,1 -1.009,5 -336,0 965,1 57,6

Fons de Contingència -  -  -- -300,0 -100,0 

RESULTAT NO FINANCER -2.343,2 -1.790,9 -324,2 1.109,8 32,1

Ajustos SEC 750,4 951,8 472,5 -916,1 -55,0 

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT -1.592,8 -839,0 -111,3 193,7 10,8

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (% PIB) -0,6 -0,3 -- -0,1 --

Prev. Liquidació 

2022

Var. respecte Press 2022Var. respecte Liq 2021
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projeccions. Val a dir, però que la variació en l’import dels fons provinents dels Fons 

MRR suposaria també un impacte per la mateixa quantia en la despesa i, 

consegüentment, no tindria impacte en la necessitat de finançament. 

Addicionalment, s’ha de destacar que el resultat per al 2022 dependrà significativament 

de l’existència d’un Fons Extraordinari per a cobrir les despeses excepcionals 

realitzades en 2022 i vinculades tant a la COVID-19, com a l’impacte de la situació 

internacional, derivada de la guerra de Rússia contra Ucraïna. 

 

Riscos de despeses 

 

L’escenari de tancament de despeses està condicionat a l’evolució de la pandèmia de 

la COVID-19 i el seu impacte en les despeses de l’àmbit sanitari i social, les previsions 

actuals preveuen una reducció considerable de les altes hospitalàries  per COVID-19 

amb i sense estada a la UCI i del nombre de proves PCR realitzades, aquestes 

previsions es podrien veure modificades en funció de l’evolució de la pandèmia.  

 

D’altra banda caldrà estar amatents de l’impacte de la guerra a Ucraïna i dels colls 

d’ampolla en les cadenes de producció, en les despeses dels diferents Departaments i 

les entitats de la Generalitat que també poden afectar a les previsions de tancament, en 

particular l’elevat preu de l’energia, les matèries primeres i la inflació en general que 

poden generar desviacions en el resultats de les entitats.  
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3.1. Context econòmic 

 

3.1.1. Entorn econòmic 

 

L’any 2022 es desenvolupa marcat per l’impacte de la guerra a Ucraïna, que rebaixa les 

perspectives econòmiques mundials a mesura que la inflació s’accelera i els problemes 

d’aprovisionament s’agreugen. L’inici de l’any apuntava a una recuperació sostinguda 

de l’economia mundial, perquè tot i l’expansió de les noves variant de la COVID-19, a 

molts països s’iniciava una nova fase de gestió de la pandèmia amb restriccions 

mínimes. Les tensions inflacionàries es preveien de més curta durada, acotades al 

primer semestre de l’any i motivades per xocs d’oferta de caràcter conjuntural. A més, 

l’actuació contundent de les autoritats fiscals i monetàries, així com els progressos en la 

vacunació, havien contribuït a la reactivació de l’activitat econòmica. No obstant això, 

l’impacte de la guerra ha empitjorat considerablement el panorama econòmic 

internacional. A més, els xocs en les cadenes de subministrament s’han intensificat en 

centres productius xinesos de primera magnitud, com Shanghai, per la política de 

COVID zero a la Xina, fet que està agreujant els colls d’ampolla en el comerç mundial. 

D’aquesta manera s’intensifica la pressió inflacionària que se sostindrà durant l’any 

2022. 

 

Gràfic 3.1.1.1. 

EVOLUCIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)% de variació anual 
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Malgrat que la crisi sanitària sembla relativament controlada, encara hi ha incerteses 

lligades al progrés de la vacunació a escala global i a la irrupció de possibles noves 

variants. L’impacte que poden acabar tenint algunes de les mesures de reactivació, com 

els Fons Next Generation EU i les reformes associades en el cas de la Unió Europea 

també són una font destacable d’incertesa. No obstant això, el principal risc que plana 

sobre l’economia mundial enguany rau en l'entorn geopolític. Un altre factor que podria 

condicionar la recuperació a escala global són els problemes de subministrament de 

diversos productes intermedis i matèries primeres i el seu encariment. En aquest sentit, 

des de finals del 2020 les disrupcions en els processos productius derivats dels colls 

d'ampolla a escala global impedeixen que les empreses responguin de manera 

adequada a la recuperació de la demanda. Aquestes disrupcions es concentren sobretot 

a la indústria manufacturera i podrien afectar a les branques dels serveis que hi tenen 

més vinculació, com el transport, el comerç o alguns serveis professionals. La política 

xinesa de tolerància zero amb la COVID-19 ha provocat el fre de l’operativa del port de 

Shanghai, que no ha reprès l’activitat al 100 % fins a l’inici del segon semestre, fet que 

tindrà un elevat impacte en les cadenes globals, així com en les pressions inflacionistes. 

 

Per a l’economia mundial, segons les previsions de l’FMI d’abril, s’espera un creixement 

del 3,6 % el 2022 i el mateix ritme per al 2023. Això significa una reducció de 8 i 2 

dècimes, respectivament, en relació amb les previsions del passat gener. També 

s’observa una notable desacceleració respecte de l’elevat creixement de 2021. Aquesta 

desacceleració recull el menor impuls de l’efecte rebot després de la davallada del 2020 

però també els colls d’ampolla dins les cadenes de valor globals i l’impacte de la guerra, 

amb els seus efectes directes sobre les economies d’Ucraïna i de Rússia i els efectes 

indirectes internacionals. D’altra banda, cal destacar que l’FMI considera que l’impacte 

de la pandèmia es diluiria al llarg de 2022. 

 

Les economies avançades creixeran per sota de la mitjana mundial, mostrant un avanç 

del 3,3 % el 2022 i del 2,4 % el 2023, amb una destacada moderació a la zona euro i al 

Japó. Les economies emergents i en desenvolupament, en canvi, s’espera que creixin 

a taxes superiors: del 3,8 % el 2022 i del 4,4 % el 2023. No obstant això, la seva expansió 

seria força menor a la tendència que s’apuntava abans de la pandèmia, per la qual cosa 

s’afebliria la convergència entre els dos blocs en el mitjà termini. 
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Quadre 3.1.1.1. 

PREVISIONS DE L’ECONOMIA INTERNACIONAL 

% de variació anual 

 

 

 

Pel que fa a la inflació, la taxa prevista per al 2022 a les economies avançades és del 

5,7 % (5,3 % a la zona euro) i per al 2023 es retornaria a una taxa més moderada, del 

2,5 % (2,3 % a la zona euro). En canvi, en el cas de les economies emergents, la nova 

previsió d’inflació de 2022 s’eleva fins al 8,7 % (2,8 punts percentuals per sobre de la 

previsió de fa tres mesos) i del 6,5 % el 2023. En cas de persistir aquesta tendència, 

l’actuació dels diferents bancs centrals podria exposar moltes economies emergents a 

una posició més vulnerable quant a la seva sostenibilitat financera. 

 

Més enllà de l’impacte humanitari i el desplaçament forçat de la seva població, les 

previsions per a l’economia d’Ucraïna suggereixen per l’any 2022 una davallada del 35 

% del PIB. En el cas de Rússia, l’any 2022 l’impacte de les sancions, la ruptura de 

lligams comercials i els trastorns en la intermediació financera interna, fan apuntar també 

a una contracció del 8,5 %. Això es trasllada de manera directa a les economies de 
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l’entorn rus, les anomenades per l’FMI com a Europa emergent i en desenvolupament, 

amb una disminució del seu PIB del 2,9 % el 2022. 

 

Quadre 3.1.1.2. 

PREVISIONS DEL PIB DELS PAÏSOS DE LA ZONA EURO  

% de variació anual 

 

 

El PIB de la zona euro va augmentar un 5,3 % el 2021, fet que encara situava el nivell 

de PIB per sota del de l’any 2019. L’inici de 2022 era esperançador en matèria sanitària, 

atès el compliment dels objectius de vacunació, i el principal risc a la baixa corresponia 

als colls d’ampolla en les cadenes de subministraments globals i el seu impacte en 

l’evolució dels preus, que es presumia de caràcter transitori. Tanmateix, l’esclat de la 

guerra a Ucraïna ha fet augmentar la incertesa i ha tingut un impacte directe en l’evolució 

dels preus, especialment dels productes energètics. Per aquest motiu s’ha produït una 

revisió a la baixa del creixement, que s’estableix al 2,8 % el 2022 i al 2,3 % el 2023. 

D’aquesta manera, es recuperaria el nivell de PIB de 2019 a finals de 2022. La zona 

euro i la Unió Europea, per la seva proximitat geogràfica al conflicte i els seus lligams 

comercials amb els països implicats, han rebut correccions a la baixa per sobre d’altres 
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territoris. De fet, la correcció de l’FMI d’1,1 punts percentuals al creixement de la UE-27 

ha contribuït en dues dècimes a la correcció a la baixa de l’economia mundial; només 

Rússia hi ha contribuït més negativament, amb tres dècimes i mitja. Destaca 

especialment la moderació en el creixement d’Alemanya, que es preveu del 2,1 % el 

2022, per la seva elevada dependència energètica de Rússia. França i Itàlia, després 

d’haver mostrat forts rebots l’any 2021, del 7 % i 6,6 %, respectivament, moderaran el 

seu ritme de creixement fins al 2,9 % i 2,3 %. El comportament econòmic dels països de 

la zona euro dependrà, en bona part, de l’evolució del conflicte i de les polítiques 

adreçades a minimitzar-ne l’impacte en l’economia, així com del ritme d’execució i 

l’efectivitat dels Fons Next Generation. 

 

L’any 2020, l’economia espanyola va ser de les més penalitzades per la COVID-19, amb 

una caiguda del 10,8 %. L’any 2021, el rebot va ser menys intens de l’esperat i es va 

assolir un creixement del 5,1 %, per la tardana reactivació de sectors com el turisme i el 

manteniment de restriccions que van contenir el consum privat. Les dades d’avanç de 

la comptabilitat trimestral de l’INE, mostren pel primer trimestre del 2022 un augment del 

0,3 % intertrimestral, quan el quart trimestre de 2021 es va estimar un increment del 2,2 

%. En nivells, l’economia espanyola es troba encara 3,4 punts per sota de la situació 

prepandèmia. 

 

En les previsions de finals d’abril, el Govern d’Espanya preveu un creixement més 

moderat, del 4,3 %. Per al 2023, les previsions es mantenen, malgrat això, inalterades 

en un 3,5 %. L’escenari macroeconòmic incorpora la incertesa dels creixents riscos 

geopolítics, agreujats per la guerra a Ucraïna. Si bé els lligams comercials d’Espanya 

amb els dos països en guerra són modestos (els fluxos comercials de béns amb ambdós 

països suposen menys del 2 % del total), cal considerar l’impacte indirecte derivat de 

l’evolució del preu i disponibilitat de determinats productes energètics, metàl·lics i 

alimentaris, afectats pel conflicte així com els efectes de segona ronda sobre la inflació. 

 

 

3.1.2 Previsions de l’economia catalana 

 

L’any 2021, l’economia catalana va augmentar un 5,8 %, un ritme de creixement que va 

superar en set dècimes el de l’economia espanyola (5,1 %) i en sis dècimes el de la 

zona euro (5,2 %). La millora de l’evolució epidemiològica i l’increment de la vacunació 
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a partir de la primavera del 2021 van permetre reprendre la recuperació, que també s’ha 

beneficiat d’un comportament molt favorable del mercat de treball i el sector exterior. 

En el primer trimestre del 2021 el PIB català va registrar un creixement trimestral nul 

(0,0 %), com a resultat de l’empitjorament de la pandèmia a principis d’any. La millora 

de l’evolució epidemiològica i l’avanç de la vacunació a partir de la primavera del 2021 

van permetre l’aixecament de restriccions, i això va ajudar a impulsar l’activitat 

econòmica, amb creixements del 3,3 % el segon trimestre i de l’1,0 % el tercer trimestre. 

Durant el quart trimestre l’activitat econòmica a Catalunya va seguir amb un creixement 

significatiu (2,0 %), tot i els problemes derivats dels colls d’ampolla en alguns béns 

intermedis, l’augment de la inflació i l’esclat de l’onada lligada a la variant òmicron al 

final del trimestre. L’augment de l’activitat l’any 2021 (5,8 %) recull l’aportació favorable 

tant de la demanda interna (4,7 punts) com de la demanda externa (1,1 punts). 

 

La informació econòmica més recent suggereix un alentiment de la recuperació durant 

el primer trimestre, un període agitat que recull l’impacte limitat de la sisena onada el 

gener, un agreujament de l’escalada de preus iniciada en la segona meitat del 2021 i els 

primers efectes de la guerra d’Ucraïna, en un context d’ una nova etapa de la pandèmia 

de la COVID-19 amb restriccions mínimes. Aquesta moderació de l’activitat ha portat 

l’economia catalana a créixer un 0,1% intertrimestral (6,4% interanual). Amb tot, hi ha 

àmbits que segueixen una tònica molt favorable, com el mercat de treball, amb un 

creixement destacable de l’afiliació (que creix un 4,8 % interanual) i una reducció de la 

taxa d’atur que el primer trimestre de 2022 se situa en el 10,2 %. També convé destacar 

el bon to dels indicadors d’activitat turística fins a l’abril, amb registres cada vegada més 

propers al valors prepandèmia (les pernoctacions hoteleres dels residents a l’estranger 

l’abril se situen només un 14,4% per sota de l’abril del 2019, quan en el mateix mes del 

2021 estaven un 90,3% per sota). 

 

Així doncs, abans de la guerra d’Ucraïna l’economia catalana avançava a un ritme 

significatiu, malgrat els problemes d’aprovisionament, que havien minvat els primers 

mesos de l’any. Amb l’esclat de la guerra d’Ucraïna i les sancions associades, però, les 

perspectives econòmiques han empitjorat en tractar-se d’una nova pertorbació negativa 

quan encara no s'havia tancat la bretxa d'activitat derivada de la crisi de la COVID-19. 

En aquest cas, es tracta d'una pertorbació d'oferta amb efectes desfavorables tant sobre 

el creixement com sobre la inflació. Aquest nou context ha generat una davallada de la 

confiança de les llars i empreses (observada arreu de la zona euro), fet que podria 

ajornar algunes decisions de consum i inversió. No obstant això, aquest deteriorament 
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de la confiança es podria revertir a mesura que avanci l’any, gràcies a l’inici d’una nova 

etapa en la crisi sanitària (amb restriccions mínimes) i les mesures per afrontar la crisi 

energètica (amb el recent acord sobre el topall del preu del gas per abaratir la llum). En 

aquest sentit, el consum de les llars, la inversió i la recuperació del turisme estranger 

podrien impulsar l’activitat en la segona meitat de l’any. A continuació, abans de 

presentar l’escenari macroeconòmic per a l’economia catalana dels anys 2022 i 2023 es 

fa esment dels seus principals riscos. 

 

Aquestes projeccions s’emmarquen en un context on encara predomina una elevada 

incertesa, amb riscos orientats a la baixa que podrien atenuar-se gradualment. En primer 

lloc, convé esmentar l'augment i la persistència dels riscos geopolítics, amb implicacions 

sobre els preus de l'energia i altres matèries primeres, i els problemes d'aprovisionament 

a escala global. En segon lloc, el risc associat a inflacions més elevades i persistents 

(en especial, si entren en joc els anomenats efectes de segona ronda), un risc 

directament relacionat amb el desenvolupament de les tensions geopolítiques. Aquest 

escenari on s’agreugen les pressions inflacionistes porta associada una pèrdua de poder 

adquisitiu de les llars (un element que podria frenar l’avanç del consum privat), una 

disminució dels marges empresarials (i per tant de la inversió) i una possible pèrdua de 

competitivitat empresarial derivada de l’augment dels preus de l’energia i de la resta de 

béns intermedis. A escala global, aquest escenari d’inflacions més elevades i persistents 

ha accelerat la normalització de la política monetària. 

 

Quant als riscos en positiu, cal posar sobre la taula diferents factors, entre els quals 

destaquem l’evolució favorable de la pandèmia, la senda del consum de les llars, la 

recuperació del turisme estranger i el suport de la política fiscal. Primer, l’inici d’una nova 

etapa de la pandèmia de la COVID-19, amb restriccions mínimes. Segon, la senda del 

consum de les llars, que podria sorprendre a l'alça si millora la seva confiança (p.ex. 

davant de l’eficàcia de les mesures per controlar el preu de l’energia) i aquestes aposten 

per alliberar l’estalvi acumulat durant la pandèmia davant l’alça dels preus. Tercer, la 

progressiva recuperació del turisme estranger, que s’està accelerant enguany. I, per 

últim, i no per això menys important, el suport de la política fiscal, on cal destacar el 

desplegament dels Fons Next Generation i les mesures adoptades per afrontar la crisi 

energètica. 
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Quadre 3.1.2.1. 

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES DE CATALUNYA 

 

 

 

En aquest context, les previsions de l’economia catalana s’han revisat a la baixa per al 

2022, en línia amb les principals economies de l’entorn. El PIB català augmentaria un 

4,9 % el 2022, 1,5 punts per sota de la previsió difosa l’octubre passat. Aquest 

creixement recull tant la recuperació de la demanda interna com de la demanda externa, 

amb aportacions de 3,1 punts i 1,7 punts, respectivament. La millora de la demanda 

interna reflecteix l’augment del consum de les llars (amb un creixement del 3,9 %) i de 

la formació bruta de capital (amb un avanç del 4,7 %). El consum de les llars modera el 

seu creixement, en un context d’augment de la incertesa i pèrdua de poder adquisitiu, 

com a resultat de l’acceleració de la inflació. No obstant això, s’espera que aquests 

factors negatius deixin pas a l’impuls derivat de la recuperació del mercat de treball i 

unes condicions financeres que encara són favorables. La inversió creixeria un 4,7 %, 

tot i l’augment de la incertesa,  dels costos de producció i l’agreujament dels problemes 

d’aprovisionament. La solidesa del mercat de treball, les condicions de finançament, la 

moderació gradual de la inflació i l’impuls dels Fons Next Generation apunten a una 

recuperació destacada d’aquest component. Pel que fa al consum de les 

administracions públiques es projecta un augment de l’1,7 %, que reflecteix una 

progressiva desacceleració. Les exportacions totals de béns i serveis avançaran un 11,6 
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%, impulsades enguany per l’acceleració de la recuperació dels turisme estranger, 

mentre les importacions ho faran a un ritme inferior (del 8,8 %). Aquest ritme de les 

importacions és consistent amb el ritme de recuperació dels components del PIB amb 

un contingut importador més elevat, com la inversió en béns d’equipament i les 

exportacions. 

 

Les previsions d’activitat per al 2023 suggereixen un avanç del PIB del 2,9 %, que recull 

un patró de creixement on predomina la demanda interna (amb una aportació de 2,7 

punts). En aquest 2023, però, s’espera més protagonisme de la formació bruta de capital 

(amb un augment del 6,8 %), a mesura que es recuperi la confiança econòmica, es 

moderin les tensions inflacionistes i augmenti l’impuls dels Fons Next Generation. El 

consum de les llars manté un creixement significatiu però inferior (2,5 %), gràcies a la 

solidesa del mercat de treball i la moderació dels preus. El creixement del consum de 

les administracions públiques manté la desacceleració iniciada el 2021, amb un augment 

del 0,7 %. Per la seva banda, l’aportació de la demanda externa es modera, fins als 0,2 

punts. Els fluxos amb l’estranger moderen les taxes de creixement, després de dos anys 

amb creixements molt destacats. Les exportacions totals de béns i serveis avançarien 

un 6,4 %, al mateix ritme que les importacions. 

 

En conjunt, les previsions macroeconòmiques per a l’economia catalana ens indiquen 

que la recuperació plena dels nivells anuals previs a la pandèmia arribaria el 2023. La 

revisió a la baixa de les previsions macroeconòmiques, per tant, suggereix un alentiment 

del ritme de recuperació de l’economia catalana, respecte de les previsions presentades 

l’octubre. 

 

Les previsions sobre el mercat de treball del 2022 apunten a un augment més moderat 

de l’ocupació equivalent a temps complet (2,5 %), després del rebot del 2021 (7,9 %). 

Aquest avanç de l’ocupació a temps equivalent suposaria la creació de 85.000 llocs de 

treball i permetria superar l’any 2022 els nivells d’ocupació previs a la pandèmia. 

Aquesta dinàmica, juntament amb l’increment de la població activa, condueix a una 

disminució de la taxa d’atur, fins al 10,4 %. 

 

Les previsions per al 2023 suggereixen un creixement més moderat de l’ocupació 

equivalent a temps complet, de l’1,4 %, que es tradueix en la creació de gairebé 49.000 

llocs de treball. Això permetria mantenir el descens de la taxa d’atur, fins al 9,9 %, la 

taxa més baixa des del 2009. 
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3.2. Context social 

 

3.2.1. Resultats de l’Indicador regional de progrés social de la Comissió 

Europea 

 

Els darrers anys prenen força les estimacions del benestar que van més enllà del PIB. 

Un dels més complerts és el Regional Social Progress Index (RSPI) de la Comissió 

Europea, del qual comptem amb dues edicions, la primera de l’any 2016 i la darrera, 

feta pública el 2020. 

 

A continuació es presenten els resultats més destacats de la darrera edició de l’RSPI. 

S’observen puntuacions relativament altes de Catalunya en els àmbits de nutrició i cures 

bàsiques, accés a les tecnologies de la informació, salut i benestar, tolerància i inclusió, 

i finalment també obté una bona puntuació el component d’accés a l’educació superior. 

A la banda contrària, hi ha alguns components que tenen un clar marge de millora. En 

aquest grup se’n poden esmentar dos de molt destacats: l’accés al coneixement bàsic i 

la qualitat ambiental. 

 

Quadre 3.2.1.1. 

PUNTUACIONS DEL REGIONAL SOCIAL PROGRESS INDEX (RSPI) PER A CATALUNYA I EL CONJUNT DE LA UE 

 

 

Dins de la dimensió “Necessitats humanes bàsiques” (una de les tres dimensions de 

l’indicador) hi trobem el component de nutrició i cures bàsiques s‘ubica. Aquesta 
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dimensió té en compte aspectes com la nutrició i aspectes molt bàsics de salut, 

sanejament d’aigües, habitatge i seguretat personal. En general, totes les regions 

europees obtenen bons resultats en aquesta dimensió, excepte les regions búlgares i 

romaneses, que es troben sensiblement per sota de la mitjana europea. 

 

El component de nutrició i cures bàsiques, en el qual Catalunya assoleix una puntuació 

de 90,8 (la UE obté una puntuació de 81,7) inclou indicadors com la mortalitat prematura, 

la mortalitat infantil, les necessitats mèdiques no cobertes i la nutrició insuficient, i és on 

Catalunya obté millor puntuació. 

 

Dins de la dimensió “Fonaments del benestar” tornen a aflorar alguns dels reptes que ja 

hi havia a la primera edició del RSPI i també els reptes que s’observen a la bateria dels 

indicadors de progrés social que publica l’Idescat: el de l’educació obligatòria i els 

aspectes mediambientals. El bloc d’accés al coneixement bàsic és el bloc on Catalunya 

obté la puntuació més allunyada del global europeu (61,1 vs. 73,9). Aquest fet s’explica 

perquè en els tres indicadors inclosos, que fan referència a l’educació secundària 

obligatòria, Catalunya ocupa posicions molt baixes dins del rànquing europeu. Es tracta 

del percentatge de joves de 14 a 18 anys matriculats en estudis secundaris superiors, 

que en el cas català ocupa el lloc 147, el percentatge de persones de 25 a 64 anys que, 

com a mínim, han completat estudis secundaris bàsics (lloc 207), i l’abandonament 

escolar prematur entre la població de 18 a 24 anys, que a Catalunya presenta una taxa 

que la situa en el lloc 196. 

 

Pel que fa als assoliments mediambientals –també inclosos en la dimensió de 

“Fonaments del benestar”-, Catalunya se situa a la cua del rànquing en tots els 

indicadors. És cert que es registren millores en tots els indicadors per als quals hi ha 

dades per als anys 2016 i 2020, però són de poca magnitud, i tampoc són suficients per 

sortir de la zona baixa del rànquing. Aquest component se centra en la contaminació de 

l’aire deguda al diòxid de nitrogen, a l’ozó, i a les partícules molt petites (2,5 i 10 

micrometres). En cap dels quatre casos, Catalunya aconsegueix situar-se en un lloc del 

rànquing millor del 139. Els indicadors de progrés i benestar social que publica l’Idescat 

també assenyalen l’apartat mediambiental com un dels que mostra un marge més ampli 

de millora. 

 

Dins de la dimensió “Oportunitats” destaca el segon component, que fa referència a les 

llibertats personals i a la capacitat d’escollir. En aquest cas, la puntuació obtinguda per 
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Catalunya (53,7) s’allunya en gairebé deu punts de l’obtinguda per Europa (63,2). Aquí 

trobem dos indicadors amb un marge ampli de millora: en primer lloc, la taxa de joves 

de 15 a 24 anys que ni estudien ni treballen, que si bé ha millorat de manera substancial 

respecte de l’indicador RSPI de 2016, segueix situant Catalunya a la segona meitat, 

concretament en el lloc 178. En segon lloc trobem un indicador nou, que fa referència a 

un concepte molt rellevant, i és el percentatge de població de 20 a 64 anys que 

involuntàriament té una feina a temps parcial o temporal. En aquest cas s’incorpora la 

mitjana entre els anys 2016 i 2018, i el resultat és del 23,9 %, un registre prou elevat, 

que situa Catalunya en el lloc 209 i que mostra un dels problemes més importants del 

mercat laboral català. En aquest indicador destaca el fet que en les primeres posicions 

trobem NUTS2 finlandeses, sueques i daneses. 

 

El bloc de tolerància i inclusió és un dels més favorables, junt amb el d’accés a les TIC 

i els que fan referència a la salut. Catalunya es considera un lloc molt tolerant amb les 

minories, els immigrants i els homosexuals. 

 

Finalment, pel que fa a l’accés a l’educació avançada, Catalunya té uns registres 

excel·lents en educació superior, tant pel que fa a matriculats com a graduats. No 

obstant, hi ha marge de millora en tot allò relatiu a la formació contínua. 

 

 

3.2.2. Les dades de l’Enquesta de condicions de vida 

 

L’Enquesta de condicions de vida (ECV) és una operació estadística de caràcter anual, 

harmonitzada en l’àmbit europeu, que té com a objectiu disposar d’informació sobre 

aspectes econòmics de les llars, com ara els ingressos i la distribució d’aquests 

ingressos, i sobre aspectes relacionats amb les condicions de vida i l’exclusió social. 

 

L’ECV per a la qual disposem de dades més recents és la del 2020. Les dades d’aquesta 

edició reflecteixen només parcialment la incidència que la crisi sanitària ha tingut en les 

condicions de vida de les famílies. És fonamental tenir en compte que el treball de camp 

preguntava sobre els ingressos i sobre la intensitat del treball a la llar durant l’any 

anterior al de l’entrevista, és a dir, el 2019, mentre que la privació material sí que fa 

referència a l’any 2020 i, per tant, sí que captura l’impacte de la crisi derivada de la 

COVID-19. 
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Així doncs, la renda mitjana neta que les llars van percebre durant el 2019 va ser de 

35.030 euros, un 5,1 % més elevada que la de l’any anterior, l’increment més elevat de 

la sèrie, iniciada el 2013. Per persona, l’increment també va ser proper al 5 % (4,8 %). 

Les llars amb una renda per persona més reduïda són les llars monoparentals (10.354 

euros) malgrat que són les que van experimentar un creixement més elevat respecte de 

l’any anterior (13,9 %). Un tret destacat és la millora generalitzada de la renda per 

composició de la llar: totes les tipologies de llar han experimentat un augment de renda 

excepte la categoria d’altres llars amb fills dependents, on ha retrocedit un 3 %. 

 

En l’edició de l’ECV del 2020, l’índex de Gini va créixer mig punt percentual, fins al 31,7. 

Pel que fa a l’índex S80/S20, que relaciona la renda total del 20% de la població amb 

ingressos més elevats amb la del 20% amb ingressos més baixos, va créixer des d’un 

valor de 5,4 el 2019 fins al 6,0 el 2020. 

 

En el context europeu, podem dir que els nivells de desigualtat de la distribució de la 

renda a Catalunya són superiors als del conjunt de la UE-27, on l’ECV 2019 (la més 

recent disponible) va registrar un índex de Gini de 30,7 i una ràtio S80/S20 de 5,1. 

 

Aquest augment de la renda mitjana de les llars també ha suposat un increment de la 

renda mediana (6,5 %). Aquest  fet implica que la renda mediana ha augmentat més 

que la renda mitjana i que, per tant, l’augment de renda s’ha concentrat més en el 50% 

amb menys renda que en el 50% amb més renda. 

 

El creixement de la mediana també ha suposat un creixement del llindar del risc de 

pobresa, que se situa en els 11.365,61 euros. Aquest fet ha determinat, en bona part, 

un increment de la taxa de risc de pobresa de 2,2 punts percentuals respecte del 2019, 

i que se situï en el 21,7 %, la més elevada de la sèrie. 

 

Malgrat el creixement de la renda indicat, la taxa de risc de pobresa (un indicador de 

pobresa relativa) ha crescut a Catalunya, i assoleix el nivell més alt de la sèrie 2013-

2020, amb un 21,7 %. La TRP continua sent superior en les dones (23,3 %) que en els 

homes (19,9%). 

 

Per tipus de llar, són les llars monoparentals que, tot i disminuir la TRP, segueixen sent 

les més pobres: el 43,2 % de llars monoparentals es troben en risc de pobresa. També 

és significatiu l’efecte que té el fet de tenir fills a l’hora de trobar-se en risc de pobresa: 
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les llars sense fills dependents tenen una TRP de 14,2 %, fet que contrasta amb la TRP 

de les llars amb fills, del 28,9%. 

 

Quadre 3.2.2.1. 

PERSONES AMB RISC DE POBRESA ECV-2019 ECV 2020 

 

 

 

Per edats, els infants segueixen sent el grup poblacional amb una incidència més 

elevada: el 33,4 % dels menors de 16 anys es troben en risc de pobresa. Aquest valor 

és el més elevat de la sèrie, 6,1 punts percentuals més elevat que l’any 2013. Pel que 

fa als majors de 64 anys, sempre han mostrat valors més positius. Les pensions i el fet 

de comptar amb més habitatge de propietat actuen com a elements protectors. No 

obstant, l’últim any també es registra un repunt, amb una TRP per a aquest grup del 

18,1 %. 

 

La pobresa que contempla la TRP és relativa. Quan la renda creix, normalment creix el 

llindar i també les persones que s’hi troben per sota, de manera que a Catalunya és 

habitual que increments de renda portin associades taxes més elevades de risc de 

pobresa. 
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És per aquest motiu que és molt útil veure la pobresa ancorada en un any determinat, 

la qual ens permet veure la taxa de risc de pobresa amb un llindar que no varia amb les 

variacions de renda. En el gràfic de sota es pot veure què ha succeït amb la distribució 

quan fixem el mateix llindar que hi havia el 2013 (9.422,62 euros anuals) i únicament el 

deflactem segons les variacions dels preus. 

 

Gràfic 3.2.2.1. 

TAXA DE RISC DE POBRESA, RENDA MEDIANA I TAXA DE RISC DE POBRESA ANCORADA A L’ANY 2013 

 

 

 

Així doncs, si bé veiem que la TRP (expressada amb una línia negra al gràfic) ha crescut 

entre els anys 2013 i 2020 (el 2013 era del 19,8 % i el 2020 del 21,7 %), aquest 

creixement ha vingut associat a un increment tant de la renda mitjana com de la renda 

mediana. En canvi, la taxa de risc de pobresa ancorada (línia vermella)  permet veure el 

percentatge de persones que el 2020 es trobaven en risc de pobresa si tenim en compte 

el llindar del 2013. 

 

Segons la pobresa ancorada, doncs, malgrat que s’ha experimentat un repunt el darrer 

any (1 punt), aquest ha estat menor que el de la TRP. Respecte del 2013 la millora ha 

estat de 2,5 punts percentuals, i la taxa de pobresa ancorada se situa en el 17,3 %. 

 

A banda de la pobresa monetària, la taxa de risc de pobresa o exclusió social, o taxa 

AROPE (acrònim del seu nom en anglès, At-risk-of-poverty and/or exclusion) també 
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incorpora dos components no monetaris, la taxa de persones que viuen en llars amb 

baixa intensitat del treball (taxa BIT) i la taxa de persones amb privació material severa 

(PMS). Pel que fa a la taxa BIT, aquesta edició de l’ECV només té en compte la situació 

laboral de les llars durant l’any anterior a l’entrevista, de manera que no es perceben 

encara els efectes de la pandèmia. 

 

No obstant això, la taxa va assolir un 9,8 %, el valor més alt des que va començar el 

període de recuperació de la crisi financera de l’any 2008, gairebé iguala el valor per a 

Espanya (9,9 %) i supera el valor de la Unió Europea en 1,3 punts percentuals. 

 

En aquesta edició de l’ECV, el component de privació material severa té una importància 

molt rellevant, pel fet que és l’únic dels tres components de la taxa AROPE que fa 

referència al 2020, quan la crisi sanitària ja va colpejar les economies i les llars. Aquest 

indicador mostra el percentatge de població que presenta privació d’almenys quatre de 

nou ítems proposats. A Catalunya, aquest percentatge va créixer del 5,7 % al 6,2 %. 

 

Des de l’any 2016, l’ECV pregunta si les persones han necessitat rebre ajuda per a béns 

bàsics en els últims 12 mesos. Aquest resultat també repunta: el 2016, el 6,2 % de les 

persones van declarar que havien necessitat ajuda. El 2020, aquest percentatge va pujar 

fins al 13,6 %, amb una incidència especialment elevada en el cas dels infants (18,7 %). 

 

Finalment, l’any 2020 la taxa AROPE, que és el percentatge de persones que s’inclou 

com a mínim en un dels tres components (TRP, BIT i PMS) va créixer 2,7 punts 

percentuals, i se situa en el 26,3 %. Aquesta taxa és només una dècima inferior a 

l’espanyola i es troba considerablement per sobre de la de la UE-28 (21,4 %). 
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4.1. Escenari fiscal 

 

La crisi provocada per la pandèmia del coronavirus va portar a la Comissió Europea a 

activar la clàusula general de salvaguarda i a l’octubre de 2020 el Consell de Ministres 

va acordar la supressió de les regles fiscals per als anys 2020 i 2021, prèvia apreciació 

per part del Congrés de Diputats d’una situació d’emergència extraordinària2. Aquesta 

suspensió de les regles fiscals es prorroga per al 2022, en línia amb les decisions de la 

Unió Europea, amb l’aprovació del Consell de Ministres del 27 de juliol i la sol·licitud 

preceptiva al Congrés de Diputats de l’apreciació de que persistien les condicions 

d’excepcionalitat que justifiquen mantenir la suspensió de les regles fiscals3. 

 

Paral·lelament, el Consell de Ministres del dia 27 de juliol de 2022 va aprovar la taxa de 

referència del dèficit pel 2022 per a cada nivell de govern. La definició d’una taxa de 

referència va permetre a les comunitats autònomes elaborar els pressupostos per al 

2022 amb un dèficit del 0,6% del PIB, a l’hora que es determina quin és el dèficit que 

finançaran els mecanismes de Fons de Finançament de les CA (FLA o Facilitat 

financera, segons s’escaigui).  

 

Per al període 2023-2026 en que s’emmarca l’elaboració del pressupost 2023 no es 

disposa de cap trajectòria o taxa de referència de dèficit acordada. Pel que fa a l’any 

2023, la Comissió Europea- que si bé tenia la voluntat de reactivar les regles fiscals en 

2023- ja va anunciar en la seva comunicació de març sobre les “Orientacions de política 

fiscal per al 2023”, la possibilitat de reconsiderar la seva decisió degut a l’impacte 

econòmic de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Finalment, el 23 de maig, en el 

marc de la presentació del paquet de primavera del Semestre Europeu, la Comissió ha 

comunicat  la pròrroga de la clàusula general de salvaguarda per l’any 2023 per l’alt grau 

d'incertesa i l’elevat risc d’una correcció a la baixa de les perspectives econòmiques com 

                                                
2 L’article 135 de la Constitució preveu la possibilitat de suspendre les regles fiscals en cas de “catàstrofes naturals, 
recessió econòmica o situacions d’emergència extraordinària que escapen del control de l’Estat i perjudiquen 
considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de l’Estat, apreciades por la majoria absoluta 
dels membres del Congrés de Diputats". La declaració per part del Congrés de que Espanya es trobava en una situació 
d’emergència extraordinària per la pandèmia del COVID-19 va tenir lloc el 20 d’octubre de 2020. 
3 El Congrés de Diputats va apreciar que es mantenien les circumstàncies per a la suspensió de les regles fiscals el 13 
de setembre de 2021. 
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a conseqüència de la guerra a Ucraïna, les pujades sense precedents dels preus de 

l'energia i les contínues pertorbacions en la cadena de subministrament. Amb aquesta 

decisió la Comissió vol deixar marge a les polítiques fiscals nacionals perquè reaccionin 

amb rapidesa quan sigui necessari. No obstant l’anterior, també va declarar la voluntat 

de garantir la sostenibilitat a mig termini i la implementació progressiva de mesures 

temporals i específiques per al seu assoliment, i la desactivació de la clàusula general 

de salvaguarda l’any 2024. 

 

El quadre 4.1.1 mostra els objectius de dèficit, expresats en termes de necessitat (-) o 

capacitat (+) de finançament de cada nivell d’administració. Els percentatges establerts 

en l’Actualizació del programa d’estabilitat 2021-2014 han estat formalment aprovats, 

però els que figuren en l’Actualització del programa d’estabilitat de 2022-2025 són una 

previsió. Es preveu que la referència definitiva es comuniqui comunitats autònomes 

durant el mes de juliol en el si del Consell de Política Fiscal i Financera. En el quadre es 

pot observar com mentre l’Administració central amplia el seu marge de dèficit de 3,1% 

del PIB A 3,4% del PIB i els ens locals es redueix el superàvit de 0,3% a 0,2% del PIB, 

a les Comunitats autònomes es demana un esforç de reducció del dèficit de 0,4% del 

PIB a un 0,1% del PIB.  

 

 

 

 

Quadre 4.1.1.

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT

CONJUNT ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

% sobre el PIB

PE 2021-2024 PE 2022-2025

Administració Central -3,1 -3,4

Comunitats Autònomes -0,4 -0,1

Ens Locals 0,3 0,2

Seguretat Social -0,7 -0,5

Total Administracions Públiques -4,0 -3,9

Font: Actualització del Programa d'Estabilitat.

2023

Quadre 4.1.2.

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT

COMUNITATS AUTÒNOMES

% sobre el PIB

2022 2023 2024 2025

Programa Estabilitat 2021-2024 -0,6 -0,4 -- --

Programa Estabilitat 2022-2025 -0,8 -0,1 0,2 0,2

Font: Actualització del Programa d'Estabilitat.
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El quadre 4.1.2 mostra les previsions de dèficit i superàvit fixats estimats per a les 

comunitats autònomes en les diferents actualitzacions del programa d’estabilitat enviats 

a la Comissió europea. L’any 2021 es va comunicar un escenari de dèficit de 0,4% del 

PIB per a les Comunitat autònomes per a l’any 2023, i en l’actualització d’enguany el 

dèficit s’ha reduït fins a 0,1% del PIB. En el cas de la Generalitat de Catalunya, aquest 

escenari representa un canvi substancial i, en termes absoluts, implica passar d’un saldo 

no financer de -1.046 M€ a tan sols -261 M€, modificant clarament l’escenari 

pressupostari en el que es van emmarcar els comptes per al 2023.  

 

Així mateix, és rellevant remarcar que en la darrera actualització del Programa 

d’Estabilitat enviat a la Comissió Europea publicada el passat mes d’abril es contempla 

unes previsions de superàvit del 0,2% del PIB per als exercicis 2024 i 2025 que 

d’aprovar-se com a objectiu limitaran encara més el límit de despesa per aquests 

exercicis. 

 

Aquesta incertesa respecte al marc fiscal, juntament amb la no disponibilitat de l’import 

de les bestretes del model de finançament per al 2023 i de la liquidació del model de 

finançament, com s’esmenta a l’apartat d’ingressos, suposa una limitació important per 

a l’elaboració de les orientacions pressupostàries que, d’acord amb les recomanacions 

dels organismes internacionals, han de ser l’inici del cicle pressupostari i el punt de 

partida per a les negociacions del pressupost.  

 

 

4.2. Escenari d’ingressos 

 

L’escenari d’ingressos correspon a l’àmbit del sector públic administratiu (SPA), és a dir, 

la Generalitat amb els seus organismes autònoms i el Servei Català de a Salut, i 

s’incorpora també l’ICS. Per altra banda, s’exclouen els fons del FEAGA i de la 

participació dels ens locals en els impostos de l’Estat, que la Generalitat fa 

d’intermediària. 

 

Les estimacions pressupostàries d’ingressos, que es presenten en aquest document, es 

basen en: 

 la previsió de tancament per al 2022; 

 l’evolució prevista del PIB; 
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 variables especifiques per a determinades figures impositives que són 

indicadores de l’activitat gravada; 

 la no implementació de noves mesures tributàries.  

 

S’ha de destacar que en el moment d’elaborar les projeccions d’ingressos no es disposa 

de la previsió que elabora el Ministeri d’Hisenda de les bestretes del model de 

finançament per al 2023 i de la liquidació del 2021, i que tindrà lloc durant l’any 2023. 

Aquest fet suposa una limitació important atès que aquests recursos representen en torn 

al 70% dels ingressos no financers. És per això, que les dades que s’inclouen en aquest 

document són una estimació pròpia, que pot divergir de la informació que es reculli 

finalment al pressupost, atès que aquesta ha de coincidir amb la previsió del Ministeri 

d’Hisenda que, tradicionalment, es comunica a finals de juliol.  

 

Un cop posat l’èmfasi en la possible limitació de les dades, el quadre 4.2.1 mostra la 

previsió dels ingressos no financers per al període 2023-2026. En conjunt, es preveu un 

creixement del 9% el 2023, mentre que en els exercicis 2024-2026 el creixement és nul 

o molt moderat. Concretament, es preveu una reducció del 0,3% el 2024 i un creixement 

de l’1,7% i 2,5% al 2025 i 2026, respectivament. Aquesta evolució està clarament 

marcada pel model de finançament l’any 2023 i pels ingressos extraordinaris en la resta 

del període. 

 

 

 

Quadre 4.2.1.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació

Capítols

M€ % var. M€ % var. M€ % var. M€ % var.

Ingressos corrents 28.723 31.114 8,3 31.839 2,3 32.516 2,1 33.647 3,5

Impostos directes 13.163 14.320 8,8 14.392 0,5 14.879 3,4 15.506 4,2

Impostos indirectes 11.738 13.833 17,8 14.723 6,4 15.207 3,3 15.787 3,8

Taxes i altres ingressos 649 660 1,6 670 1,6 681 1,7 692 1,7

Transferències corrents 3.151 2.283 -27,5 2.036 -10,8 1.731 -15,0 1.643 -5,1

Ingressos patrimonials 21 19 -9,8 18 -6,1 18 0,0 18 0,0

Ingressos de capital 1.052 1.331 26,5 520 -60,9 379 -27,2 70 -81,6

Alienació d'inversions reals 16 0 -- 0 -- 0 -- 0 --

Transferències de capital 1.036 1.331 28,5 520 -60,9 379 -27,2 70 -81,6

Ingressos no financers 29.775 32.445 9,0 32.360 -0,3 32.895 1,7 33.717 2,5

composició dels ingressos no financers:

Ingressos extraodinaris 2.414 1.825 -24,4 758 -58,5 381 -49,7 0 --

Ingressos ordinaris 27.361 30.620 11,9 31.602 3,2 32.514 2,9 33.717 3,7

Ingressos model de finançament 20.932 23.327 11,4 24.380 4,5 25.208 3,4 26.204 4,0

20262023 2024 2025Pressupost 

2022
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L’any 2023 s’observa, d’una banda, una reducció dels ingressos extraordinaris d’un 

24,4%, respecte al 2022. Paral·lelament, es produeix un important creixement dels 

recursos del model de finançament vinculats a les bestretes i la liquidació, que 

s’incrementen un 13,5% i compensen la caiguda dels fons extraordinaris, atès el seu 

pes en el total d’ingressos no financers (72%). 

 

Si no considerem els ingressos finalistes- és a dir, aquells procedents generalment 

d’altres administracions i que s’han de destinar a una finalitat determinada-, el 

comportament dels ingressos no financers es mostra més homogeni, si bé el creixement 

de l’any 2023 és excepcional i s’explica per la liquidació del model de finançament 

(vegeu quadre 4.2.3). 

 

 

 

Com es mostra en el quadre 4.2.3, l’increment dels recursos del model de finançament 

s’explica principalment pels vinculats a la liquidació. Concretament, s’observa com l’any 

2022, la liquidació del model de finançament no va tenir cap impacte en els comptes, 

perquè la liquidació negativa del 2020 per import de -374 M€ va ser compensada 

mitjançant una transferència de l’Estat pel mateix import. L’any 2023, es preveu que la 

liquidació de l’any 2021 aporti 1.349 M€.  

Quadre 4.2.2.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS SENSE FINALISTES

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació

Capítols

M€ % var. M€ % var. M€ % var. M€ % var.

Ingressos corrents 27.186 29.492 8,5 30.365 3,0 31.333 3,2 32.536 3,8

Impostos directes 13.163 14.320 8,8 14.392 0,5 14.879 3,4 15.506 4,2

Impostos indirectes 11.738 13.833 17,8 14.723 6,4 15.207 3,3 15.787 3,8

Taxes i altres ingressos 647 657 1,6 667 1,6 678 1,7 690 1,7

Transferències corrents 1.616 664 -58,9 564 -15,0 550 -2,5 534 -2,9

Ingressos patrimonials 21 19 -9,8 18 -6,1 18 0,0 18 0,0

Ingressos de capital 216 200 -7,6 159 -20,5 0 -100,0 0 0,0

Alienació d'inversions reals 16 0 -- 0 -- 0 -- 0 --

Transferències de capital 200 200 -- 159 -0 0 -0 0 --

Ingressos no financers 27.402 29.692 8,4 30.524 2,8 31.333 2,6 32.536 3,8

composició dels ingressos no financers:

Ingressos extraodinaris 1.411 536 -62,0 159 -70,4 0 -100,0 0 --

Ingressos ordinaris 25.992 29.156 12,2 30.365 4,1 31.333 3,2 32.536 3,8

Ingressos model de finançament 20.932 23.327 11,4 24.380 4,5 25.208 3,4 26.204 4,0

Pressupost 

2022

2023 2024 2025 2026
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Tal com s’observa en el quadre 4.2.1 els ingressos no financers del pressupost 2022 

són 29.775 M€ i a l’escenari 2023 són 32.445, el que suposa un increment de 2.671 M€. 

El model de finançament detallat en el quadre 4.2.3 explica el 90% d’aquest increment, 

que incrementen un 11,4% per la major liquidació del 2021. Per a la resta d’anys els 

ingressos en concepte de bestretes i liquidació del model de finançament evolucionen 

en línia amb el creixement del PIB, amb taxes del 4,5%, 3,4% i 4% respectivament.  

 

Pel que fa als ingressos extraordinaris, la reducció en l’exercici 2023 és de gairebé 

600 M€ i s’explica per dos efectes contraposats. D’una banda, l’any 2022 va tenir lloc 

una sèrie d’ingressos excepcionals entre els que destaquen la compensació per 

l’impacte en la liquidació del model de finançament de l’any 2017 del canvi normatiu en 

la gestió de l’IVA amb un import de 500 M€4 i la ja esmentada transferència estatal de 

374 M€ per compensar l’impacte en els comptes de la liquidació negativa del model de 

finançament corresponent a l’any 2020. De l’altra, s’ha produït un increment dels 

recursos previstos en concepte de Fons Next Generation, per import de 286 M€. Per a 

la resta d’anys, l’evolució de les transferències extraordinàries de l’Estat i dels Fons Next 

Generation mostren clares reduccions fins arribar a l’any 2026 en que no es preveu 

rebre cap ingrés extraordinari. La tendència d’aquests fons explica l’evolució dels 

ingressos no financers amb taxes de creixement properes a zero o molt baixes per als 

anys 2024, 2025 i 2026. Sense els ingressos extraordinaris, les taxes de creixement en 

aquests exercicis seria del 3,2%, 2,9% i 3,7%, respectivament (vegeu taula 4.2.1.).   

 

                                                
4 Finalment aquesta compensació ha estat de 561 M€. 

Quadre 4.2.3.

INGRESSOS DEL MODEL DE FINANÇAMENT

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació 

M€ % var. M€ % var. M€ % var. M€ % var.

Total bestretes 21.057 22.103 5,0 23.027 4,2 23.832 3,5 24.811 4,1

IRPF 11.394 11.987 5,2 12.521 4,4 12.988 3,7 13.545 4,3

IVA 7.368 7.763 5,4 8.109 4,5 8.411 3,7 8.738 3,9

IE 2.671 2.748 2,9 2.811 2,3 2.862 1,8 2.973 3,9

Fons garantia 1.027 1.082 5,4 1.130 4,4 1.172 3,7 1.216 3,7

Fons suficiència global -1.403 -1.478 -5,4 -1.544 -4,4 -1.601 -3,7 -1.661 -3,7

Total liquidació -125 1.224 1.080,8 1.353 10,5 1.376 1,7 1.393 1,2

Liquidació t-2 -374 1.349 -- 1.478 9,5 1.500 1,5 1.518 1,1

Compensació liquidació t-2 374 -  -- -  -- -  -- -  --

Retorn liquidacions negatives -125 -125 -  -125 -  -125 -  -125 -  

Total recursos del model 20.932 23.327 11,4 24.380 4,5 25.208 3,4 26.204 4,0
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El quadre 4.2.5 mostra la previsió d’evolució de la liquidació del model de finançament, 

que ajuden a explicar l’evolució de la previsió per capítols del quadre 4.2.2. 

Concretament, l’any 2023, s’observen forts creixements dels impostos directes i 

indirectes que s’expliquen per l’increment dels ingressos d’IRPF i IVA associats a la 

liquidació del model de finançament. Així, l’any 2023 els ingressos en concepte de 

liquidació de l’IRPF s’incrementen en 441 M€ i la de l’IVA en 1.211 M€. L’any 2024 la 

reducció en la liquidació prevista en concepte d’IRPF explica la baixa taxa de creixement 

dels impostos directes, mentre que el comportament positiu de la liquidació de l’IVA i 

especials situa el creixement dels impostos indirectes en el 6,4%. 

 

 

 

Pel que fa a les transferències corrents i de capital, el seu comportament s’explica, com 

ja s’ha comentat, per la reducció dels fons extraordinaris. Així, les transferències 

corrents cauen significativament al llarg de tot el període i les de capital mostren un 

creixement notable en 2023 i una reducció en els anys següents, per l’evolució dels Fons 

Next Generation que per les seves característiques es concentren en els primers anys 

del període. 

Quadre  4.2.4.

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € 

Pressupost 

2022
2023 2024 2025 2026

Next Generation 1.003,2 1.288,9 598,9 381,3 -  

Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) 650,6 865,1 -  -  -  

Fons REACT-EU 352,7 423,8 598,9 381,3 -  

Altres 1.410,6 536,3 159,0 -  -  

Regularització Conveni Mossos d'Esquadra 336,3 336,3 -  -  -  

Liquidació DA3a de l'Estatut 200,0 200,0 159,0 -  -  

Compensació IVA 500,0 -  -  -  -  

Compensació liquidació negativa 2020 374,2

Total 2.413,8 1.825,2 757,9 381,3 -  

Quadre 4.2.5

LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE FINANÇAMENT

SUBSECTOR GENERALITAT

Milions €

M€ % var. M€ % var. M€ % var. M€ % var.

Total liquidació t-2 -374,2 1.348,8 460,4 1.477,6 9,5 1.500,4 1,5 1.517,5 1,1

Impost sobre la renda 262,9 704,3 167,8 234,8 -66,7 246,9 5,2 256,0 3,7

Impost sobre el valor afegit -1.171,1 39,4 103,4 150,4 281,3 158,4 5,4 164,3 3,7

Impostos especials -307,4 -178,2 42,0 54,5 130,6 56,1 2,9 58,2 3,7

Fons de suficiència global -118,8 -27,2 77,1 21,0 176,9 22,1 5,4 22,1 0,0

Fons garantia serv. públics fonamentals 5,8 -206,5 -3.670,7 -- -- -- -- -- --

Fons de competitivitat 954,3 1.016,9 6,6 1.016,9 0,0 1.016,9 0,0 1.016,9 0,0

Liquidació negativa 2008-2009 -124,8 -124,8 -- -124,8 -- -124,8 -- -124,8 --

Total liquidació -499,0 1.224,0 -345,3 1.352,8 10,5 1.375,7 1,7 1.392,7 1,2
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Els impostos cedits no subjectes a liquidació i els impostos propis 

 

Seguidament al model de finançament, els impostos cedits no subjectes a liquidació i 

els impostos propis són les fons que aporten un major volum de recursos a les arques 

de la Generalitat. 

 

Quant als impostos cedits no subjectes a liquidació es preveu un creixement conjunt de 

l’11% per al 2023 que s’explica, fonamentalment, per la positiva evolució dels impostos 

de transmissions patrimonials i successions i donacions. Aquesta evolució es normalitza 

en els anys següents amb una moderació del creixement que se situa, de mitjana, en el 

2,9% en 2024; 2,5% en 2025, i 3,7% en 2026.  

 

 

 

Pel que fa als impostos propis, es preveu una reducció del 16,1% en 2023, com a 

conseqüència de l’evolució prevista per a l’impost sobre les emissions de diòxid de 

carboni dels vehicles de tracció mecànica. La reducció dels ingressos previstos per 

aquest tribut es deu a la no aplicació del canvi de tarifes previst en la Llei 16/2017.  

 

Concretament, el Decret llei 4/2022, de 5 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit tributari 

i financer va aprovar la congelació de tarifes com a mesura de suport a la ciutadania 

davant l’actual conjuntura econòmica. Això implica que els drets liquidats per aquest 

import en 2022 es preveuen en 67,5 M€, import que difereix significativament de la 

previsió inicial (160 M€). Pel que fa als anys 2024, 2025 i 2026 es preveuen taxes de 

creixement moderades, amb un 2,1% en 2024; un 1,7% en 2025, i un 2,8% en 2026.  

Quadre 4.2.6

IMPOSTOS CEDITS NO SUBJECTES A LIQUIDACIÓ

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació

M€ % var. M€ % var. M€ % var. M€ % var.

Impostos cedits gestionats 3.483,8 3.949,8 13,4 4.081,3 3,3 4.197,0 2,8 4.352,3 3,7

Impost sobre successions 642,9 748,2 16,4 752,0 0,5 755,7 0,5 783,7 3,7

Impost sobre donacions 137,6 169,4 23,1 170,3 0,5 171,1 0,5 177,4 3,7

Impost sobre transmissions patrimonials 1.814,6 2.073,5 14,3 2.165,8 4,4 2.246,6 3,7 2.329,7 3,7

Impost sobre actes jurídics documentats 679,1 740,5 9,0 773,5 4,5 802,3 3,7 832,0 3,7

Impost sobre operacions societàries 10,4 13,3 28,2 13,9 4,4 14,4 3,7 14,9 3,7

Tributs sobre el joc 199,2 204,8 2,8 206,0 0,6 206,9 0,4 214,5 3,7

Impostos cedits no gestionats 791,1 794,5 0,4 802,6 1,0 810,0 0,9 840,0 3,7

Impost sobre patrimoni 649,0 628,2 -3,2 631,3 0,5 634,5 0,5 658,0 3,7

I. dipòsits entitats de crèdit 60,2 63,6 5,6 64,0 0,5 64,3 0,5 66,7 3,7

Impost especial sobre mitjans de transport 81,8 102,7 25,6 107,3 4,4 111,3 3,7 115,4 3,7

Total impostos cedits no subjectes a liquidació 4.274,8 4.744,3 11,0 4.883,9 2,9 5.007,0 2,5 5.192,3 3,7
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4.3. Escenari de despeses 

 

Els escenaris pressupostaris 2023-2026 de despeses tendencials està construït a partir 

de l’agregació de l’escenari de despeses tendencials no finalista, l’escenari de despeses 

finalistes i l’escenari de despeses extraordinàries finançat amb recursos extraordinaris 

habilitats per fer front a la pandèmia de la COVID-19 i els seus efectes econòmics i 

socials (fons MRR i REACT). Es un escenari de continuïtat en les polítiques públiques i 

no s’inclouen noves decisions de despesa a càrrec de recursos generals, més enllà dels 

compromisos de despesa ja assumits i la recurrència de determinades despeses.  

 

L’escenari de despesa no financera mostra una reducció del pressupost 2023 respecte 

el pressupost aprovat el 2022 del 0,4% per la reducció dels fons extraordinaris COVID-

19 de l’àmbit sanitari i dels recursos extraordinaris dels Fons Next Generation que queda 

compensat, en part, per l’increment tendencial de les despeses. Per al 2024 es preveu 

una reducció del 0,5%, per l’efecte de la reducció de fons extraordinaris MRR i REACT. 

Finalment es preveu un creixement de despesa de l’1,3% per  a l’exercici 2025 per 

l’efecte de l’evolució de la despesa tendencial que compensa la reducció dels Fons Next 

Generation i finalistes i del 0,9% per al 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre 4.2.7

IMPOSTOS PROPIS

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU

Milions € i % de variació

M€ % var. M€ % var. M€ % var. M€ % var.

I. grans establiments comercials 7,1 8,9 24,3 9,1 2,9 9,3 2,3 9,7 3,7

I. sobre els habitatges buits 8,8 8,9 0,8 8,9 0,0 8,9 0,0 8,9 0,0

I. sobre els actius no productius de les persones jurídiques 0,6 1,2 84,1 1,2 0,5 1,2 0,5 1,2 3,7

I. estades establiments turístics 44,6 47,7 7,1 48,8 2,3 49,7 1,8 51,5 3,7

I. begudes ensucrades envasades 25,7 27,3 6,2 27,9 2,3 28,4 1,8 28,9 1,8

I. emissió gasos a l'atmosfera per la indústria 0,8 0,8 5,4 0,9 2,9 0,9 2,3 0,9 3,7

I. emissió d'òxids de nitrogen per l'aviació comercial 2,8 3,0 9,6 3,1 2,9 3,2 2,3 3,3 3,7

I. emissió diòxid de carboni vehicles de tracció mecànica 160,0 67,5 -57,8 67,5 0,0 67,5 0,0 67,5 0,0

I. Instal·lacions que incideixen en el medi ambient 154,6 174,7 13,0 179,8 2,9 183,9 2,3 190,7 3,7

Gravamen de protecció civil 4,7 3,8 -18,5 3,9 2,9 4,0 2,3 4,2 3,7

Total impostos cedits no subjectes a liquidació 409,6 343,7 -16,1 351,0 2,1 356,9 1,7 366,8 2,8
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Quadre 4.3.1 
ESCENARI DE DESPESA 2022-2026 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES NO FINANCERES 
ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU 
Milions € i % de variació 
 

 

 

El quadre 4.3.2 mostra l’escenari de despesa tendencial no finalistes. Aquest és un 

escenari de continuïtat de polítiques públiques, i mostra l’evolució tendencial de les 

despeses finançades a càrrec de recursos generals sense prendre noves decisions, per 

tant no inclou mesures d’eficiència, ni de revisió de despesa. L’escenari de despesa 

ordinària preveu un creixement agregat de les despeses del 3,4% per a 2023, del 2,5% 

el 2024, el 2,3 % el 2025 i el 2,1% el 2026. Aquestes taxes de creixement mostren la 

recurrència de les actuacions iniciades durant el 2022, l’evolució dels compromisos de 

despesa pluriennals no recurrents i la previsió de despesa COVID-19 que passarà a ser 

estructural.  

 

Les hipòtesis de projecció de les despeses de personal són les següents:  

 

 Increment salarial del 2% per al 2023 i un 1% pels exercicis següents, així com 

una estimació del creixement vegetatiu per increment de triennis i altres 

complements i impacte de les jubilacions.  

 Impacte del desplegament ja aprovat dels cossos de Mossos d’Esquadra, 

bombers i agents rurals.  

 Impacte de les contractacions del nou curs escolar 22-23, la nova oferta de 

professorat de formació professional (només en part finançada amb fons MRR), 

la substitució d’1/3 de la jornada dels docents per ½ jornada, entre altres 

mesures aprovades. 

 També inclou els programes temporals de personal vinculats, la majoria a la 

gestió i execució, dels Fons Next Generation.   

Capítols

M€ % var. M€ % var. M€ % var. M€ % var.

1. Remuneracions de personal 9.847,7 10.105,0 2,6 10.270,7 1,6 10.424,1 1,5 10.550,9 1,2

2. Despeses corrents de béns i serveis 9.912,0 9.601,5 -3,1 9.724,9 1,3 9.996,5 2,8 10.228,4 2,3

3. Interessos 639,3 743,0 16,2 964,0 29,7 1.131,0 17,3 1.321,0 16,8

4. Transferències corrents 9.502,4 9.607,7 1,1 9.529,7 -0,8 9.604,0 0,8 9.622,4 0,2

5. Fons de contingència 300,0 300,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0

Total despeses corrents 30.201,5 30.357,2 0,5 30.789,3 1,4 31.455,6 2,2 32.022,6 1,8

6. Inversions reals 1.398,1 1.334,9 -4,5 1.030,9 -22,8 1.031,6 0,1 914,8 -11,3 

7. Transferències de capital 1.328,0 1.096,4 -17,4 801,8 -26,9 574,9 -28,3 415,8 -27,7 

Total despses de capital 2.726,1 2.431,3 -10,8 1.832,7 -24,6 1.606,5 -12,3 1.330,5 -17,2 

Total despeses no financeres 32.927,6 32.788,5 -0,4 32.622,0 -0,5 33.062,1 1,3 33.353,2 0,9

*Sector públic administratiu. Sense PIE i FEAGA. Inclou l'Institut Català de la Salut
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 Les despeses de personal també recullen part de la despesa COVID-19 

extraordinària el 2022 que es mantindrà per a 2023 i que de moment no compta 

amb recursos extraordinaris per al seu finançament. 

 

Les despeses corrents de béns i serveis i les transferències corrents tenen en compte 

l’escenari tendencial de despeses amb els supòsits principals següents: 

 

 L’evolució dels compromisos pluriennals aprovats pel Govern a càrrec de 

recursos generals. 

 L’impacte de l’increment retributiu en les despeses de serveis concertats com 

salut i serveis socials.  

 L’impacte de l’increment retributiu en les transferències als concerts educatius i 

a les universitats i als ens locals per a finançar determinats prestacions de 

serveis. 

 L’impacte demogràfic sobre determinades despeses, com salut, educació i 

serveis socials.  

 Les despeses corrents de béns i serveis també recullen una part de l’impacte de 

la despesa COVID-19 extraordinària el 2022 que es mantindrà en el 2023 i que 

de moment no compta amb recursos extraordinaris per al seu finançament.  

 

Les previsions dels interessos són les descrites en l’apartat 5.3 d’aquest informe. 

 

Les despeses de capital tenen en compte l’escenari tendencial derivat dels compromisos 

pluriennals i les possibles recurrències.  

 

Quadre 4.3.2 
DESPESA TENDENCIAL NO FINALISTA 2022-2026 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES NO FINANCERES 
ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU 
Milions € i % de variació 

 

Capítols

M€ % var. M€ % var. M€ % var. M€ % var.

1. Remuneracions de personal 9.763,2 10.051,4 3,0 10.245,7 1,9 10.408,2 1,6 10.550,9 1,4

2. Despeses corrents de béns i serveis 9.022,1 9.306,9 3,2 9.545,2 2,6 9.851,9 3,2 10.137,5 2,9

3. Interessos 639,3 743,0 16,2 964,0 29,7 1.131,0 17,3 1.321,0 16,8

4. Transferències corrents 8.016,6 8.153,0 1,7 8.388,5 2,9 8.548,2 1,9 8.634,7 1,0

5. Fons de contingència 300,0 300,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0

Total despeses corrents 27.741,2 28.554,3 2,9 29.443,5 3,1 30.239,3 2,7 30.944,1 2,3

6. Inversions reals 772,2 935,9 21,2 843,9 -9,8 911,5 8,0 911,5 0,0

7. Transferències de capital 540,7 545,3 0,9 499,0 -8,5 349,0 -30,1 316,6 -9,3 

Total despses de capital 1.312,8 1.481,2 12,8 1.342,9 -9,3 1.260,5 -6,1 1.228,1 -2,6 

Total despeses no financeres 29.054,0 30.035,5 3,4 30.786,4 2,5 31.499,8 2,3 32.172,1 2,1

*Sector públic administratiu. Sense PIE i FEAGA. Inclou l'Institut Català de la Salut
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L’escenari de despesa extraordinària del 2022 inclou els 500 M€ de fons extraordinari 

per a finançar despesa COVID-19 sanitària previstos en pressupost inicial i els fons 

habilitats des de la Unió Europea per desplegar el Pla de recuperació i resiliència i el 

finançament REACT. A partir de 2023 l’escenari inclou només la previsió de despesa 

MRR i REACT que es finançarà amb la previsió d’ingressos dels Fons Next Generation 

d’aquests exercicis, sense incloure la despesa finançada amb aquests fons que no 

s’executi durant l’exercici i que s’anirà incorporant en els successius pressupostos fins 

que finalitzin els períodes dels respectius fons. 

 

La distribució per capítols dels fons extraordinaris és orientativa, en funció de la 

distribució del pressupost 2022 i variarà en funció de com es concretin les accions que 

s’hi financin. 

 

Quadre 4.3.3 
DESPESA EXTRAORDINÀRIA 2022-2026 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES NO FINANCERES 
ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU 
Milions € i % de variació 

 

 

L’escenari de recursos finalistes procedents d’altres administracions, s’ha construït 

tenint en compte els mateixos criteris que s’han aplicat a l’escenari d’ingressos. La 

distribució per capítols de despesa és orientativa d’acord amb la distribució del 

pressupost del 2022, aquesta s’anirà concretant en cada pressupost. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítols

M€ % var. M€ % var. M€ % var. M€ % var.

1. Remuneracions de personal 84,5 53,7 -36,5 24,9 -53,5 15,9 -36,3 0,0 -100,0 

2. Despeses corrents de béns i serveis 786,7 181,9 -76,9 84,5 -53,5 53,8 -36,3 -0,0 -100,0 

3. Interessos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Transferències corrents 362,8 230,3 -36,5 107,0 -53,5 68,1 -36,3 0,0 -100,0 

5. Fons de contingència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total despeses corrents 1.234,0 465,9 -62,2 216,5 -53,5 137,8 -36,3 -0,0 -100,0 

6. Inversions reals 622,2 394,9 -36,5 183,5 -53,5 116,8 -36,3 0,0 -100,0 

7. Transferències de capital 674,5 428,1 -36,5 198,9 -53,5 126,7 -36,3 0,0 -100,0 

Total despses de capital 1.296,7 823,0 -36,5 382,4 -53,5 243,5 -36,3 0,0 -100,0 

Total despeses no financeres 2.530,8 1.288,9 -49,1 598,9 -53,5 381,3 -36,3 -0,0 -100,0 

*Sector públic administratiu. Sense PIE i FEAGA. Inclou l'Institut Català de la Salut
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Quadre 4.3.4 
ESCENRI DE DESPESA FINALISTA 2022-2026 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES NO FINANCERES 
ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU 
Milions € i % de variació 

 

 

Tot seguit es mostra la comparativa entre l’escenari de pressupost tendencial 

d’ingressos i de despeses, en ambdós casos no es prenen en consideració els ingressos 

i despeses extraordinaris ni els finalistes provinents d’altres administracions.  

 

L’exercici 2022 s’observa una diferència entre els ingressos i les despeses tendencials 

de 3.062,5 M€, s’explica perquè en els escenaris d’ingressos tendencials s’han exclòs 

els ingressos excepcionals de l’exercici 2022 per import de 1.410,6 M€ (regularització 

del conveni dels Mossos d’Esquadra, Liquidació de la DA3a de l’Estat i compensació pel 

canvi normatiu de l’IVA i de la liquidació negativa de l’exercici 2020). En l’escenari de 

despesa tendencial de despeses només s’ha exclòs la despesa extraordinària que s’ha 

finançat amb els ingressos excepcionals procedents del canvi normatiu de l’IVA i que 

s’han destinat a finançar despesa COVID-19 sanitària (500 M€), la resta es considera 

despesa i inversió tendencial. També cal recordar que el pressupost 2022 es va elaborar 

amb un dèficit del 0,6% del PIB (1.481 M€) i uns ajustos SEC que també permetien 

augmentar el sostre de despesa no financera no finalista.  

 

A partir de l’exercici 2023 la previsió d’increment anual de l’escenari tendencial 

d’ingressos és superior a l’increment de l’escenari tendencial de despesa i això fa que 

la distància que s’observa l’exercici 2022 es vagi escurçant paulatinament fins a 

l’exercici 2026, en què l’escenari d’ingressos tendencials és superior al de despeses. 

 

És important recordar que la informació del quadre i la taula següent mostren la inèrcia 

de les finances públiques sense adoptar noves mesures d’ingressos i despeses. El límit 

de despesa, i per tant el marge o espai fiscal per a noves decisions, dependrà de la 

Capítols

M€ % var. M€ % var. M€ % var. M€ % var.

1. Remuneracions de personal

2. Despeses corrents de béns i serveis 103,3 112,6 9,0 95,1 -15,5 90,9 -4,5 90,9 0,0

3. Interessos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Transferències corrents 1.123,0 1.224,5 9,0 1.034,2 -15,5 987,7 -4,5 987,7 0,0

5. Fons de contingència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total despeses corrents 1.226,3 1.337,1 9,0 1.129,4 -15,5 1.078,5 -4,5 1.078,6 0,0

6. Inversions reals 3,7 4,1 9,0 3,4 -15,5 3,3 -4,5 3,3 0,0

7. Transferències de capital 112,8 123,0 9,0 103,9 -15,5 99,2 -4,5 99,2 0,0

Total despses de capital 116,5 127,0 9,0 107,3 -15,5 102,5 -4,5 102,5 0,0

Total despeses no financeres 1.342,8 1.464,1 9,0 1.236,7 -15,5 1.181,0 -4,5 1.181,0 0,0

*Sector públic administratiu. Sense PIE i FEAGA. Inclou l'Institut Català de la Salut

Pressupost 

2022

Escenari 2023 Escenari 2024 Escenari 2025 Escenari 2026
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definició final de la taxa de referència del dèficit. Aquest límit podria situar-se per sobre 

de les estimacions tendencials de despesa, o per sota (si es confirma el previst en 

l’Actualització del Programa d’Estabilitat preveu un superàvit del 0,2% del PIB per a 2024 

i 2025.) 

 
Quadre 4.3.5 
COMPARATIVA INGRESSOS I DESPESES TENDENCIALS 2022-2026 
ÀMBIT SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU 
Milions € 

 

 

 

Gràfic 4.3.1 

COMPARATIVA DESPESES I INGRESSOS NO FINANCERS NO FINALISTES TENDENCIALS 

 

 

 

4.4. Compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs 

 

Els compromisos de despeses a càrrec d’exercicis futurs, regulats a l’article 36 del 

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 

finances públiques de Catalunya, són els compromisos que el Govern autoritza en 

relació amb despeses que, per raó de la seva naturalesa o eficiència en la gestió, 

requereixen un termini d’execució que supera el de l’exercici pressupostari en el qual 

Ingressos corrents 25.775,0 28.955,8 30.206,1 31.332,8 32.535,8

Despeses corrents 27.741,2 28.554,3 29.443,5 30.239,3 30.944,1

Saldo corrent -1.966,1 401,5 762,6 1.093,5 1.591,7

Ingressos de capital 216,5 200,1 159,1 0,1 0,1

Despeses de capital 1.312,8 1.481,2 1.342,9 1.260,5 1.228,1

Saldo de capital -1.096,3 -1.281,1 -1.183,9 -1.260,4 -1.228,0

Resultat no financer -3.062,5 -879,6 -421,3 -166,9 363,7

*Sector públic administratiu. Sense PIE i FEAGA. Inclou l'Institut Català de la Salut
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s’adopten o comprometen. Per norma general, els compromisos a càrrec d’exercicis 

futurs no poden superar més de quatre anualitats, llevat dels compromisos derivats de 

la càrrega financera de l’endeutament i dels arrendaments d’immobles. Tanmateix, 

excepcionalment, el Govern pot autoritzar l’ampliació del nombre d’anualitats en altres 

casos. 

 

L’article 27 bis del TRLFP estableix que les autoritzacions de noves despeses que 

comportin compromisos de despesa pluriennal han de respectar els escenaris 

pressupostaris pluriennals. L’article 22 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, estableix que els departaments 

i les entitats autònomes administratives i el Servei Català de la Salut han d’acreditar la 

disponibilitat en llurs pressupostos futurs, calculada com la diferència entre el crèdit 

pressupostari previst per l’exercici corrent incrementat amb la regla de despesa i 

l’escenari de despesa tendencial que te en compte els compromisos pluriennals i altres 

previsions de normes d’obligat compliment.  

 

Els compromisos de despeses a càrrec d’exercicis futurs formen part del càlcul del 

tendencial de despesa, el qual forma part de l’escenari de despeses. El volum i dinàmica 

de la generació de compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs és un fet 

altament rellevant en la planificació pressupostària, ja que suposen un factor pressió a 

l’alça de les despeses tendencials i de menor flexibilitat pressupostària, reduint així 

l’espai fiscal a mitjà termini i dificultant poder finançar noves iniciatives o projectes que 

contribueixin a les principals prioritats dels corresponents exercicis. 

 

L’estat de situació actual, a 31/05/2022, és la d’un total de despeses compromeses a 

càrrec d’exercicis futurs (període 2023-2060) de 36.886,8 milions d’euros. D’aquest 

import, 4.139,4 milions es corresponent amb l’exercici 2023, i 13.532,1 milions amb el 

període 2023-2026 (el període de l’escenari fiscal i pressupostari a mitjà termini associat 

als pressupostos per al 2023). En els següents quadre i gràfic es pot veure la distribució 

del total de compromisos pluriennals, per exercicis, segons la seva naturalesa 

econòmica (per capítols): 
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Quadre 4.5.1. 

COMPROMISOS DE DESPESA A CÀRREC D’EXERCICIS FUTURS 

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES 

Milions € 

Capítols 2022 2023 2024 2025 2026 
Total 

2023-2026 

Total 

2027-2060 

 2. Despeses corrents de béns i serveis 1.172,2 1.131,9 990,4 932,8 889,1 3.944,2 4.764,4 

 4. Transferències corrents 1.607,6 1.161,1 1.085,4 1.057,3 1.034,5 4.338,2 15.567,1 

 6. Inversions reals 606,1 798,9 656,0 498,4 319,5 2.272,8 663,9 

 7. Transferències de capital 451,0 394,5 275,5 84,7 59,9 814,6 333,7 

 8. Variació d'actius financers 531,7 653,1 603,7 487,9 417,8 2.162,4 2.025,6 

Total 4.368,7 4.139,4 3.611,0 3.061,1 2.720,6 13.532,1 23.354,7 

 
 
 
Gràfic 4.5.1. 

COMPROMISOS DE DESPESA A CÀRREC D’EXERCICIS FUTURS 

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES 

Milions € 

 

 

Per un altre costat, atenent a les polítiques de despesa s’observa com el 61,4 % dels 

compromisos assumits fins el 2060 es concentra a la política 52 Transport, el 27,3 % es 

distribueix entre les polítiques 21 Justícia, 41 Salut, 12 Administració i serveis generals, 

i 42 Educació, i el 11,3 % restant són compromisos de la resta de polítiques de despesa. 

 

Per polítiques de despesa, destaquen els compromisos assumits a la política 52 

Transport. Aquesta política integra les actuacions que donen cobertura a les necessitats 

d’infraestructures entre d’altres, inclou els compromisos assumits per a la construcció 

de la Línia 9 de metro, les inversions i manteniment de carreteres, el pagament 

d’infraestructures amb finançaments diferits, com els peatges a l’ombra o la 
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compensació de tarifes per l’ús de carreteres, i les aportacions previstes per a les grans 

operadores de transport, com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o el Consorci 

de l’ATM. En la política 21 Justícia, destaquen els compromisos de la concessió 

administrativa de la Ciutat de la Justícia i els drets de superfície de jutjats i centres 

penitenciaris. Pel que fa a la política 41 Salut, destaquen els compromisos en la compra 

de serveis sanitaris, que inclouen, entre d’altres, la contractació del transport sanitari 

urgent i no urgent de Catalunya. De la política 12 Administració i serveis generals, 

destaquen principalment les actuacions compromeses en Tecnologies de la Informació 

i la Comunicació dels diferents departaments de la Generalitat, ja siguin en serveis 

recurrents com en nous desenvolupaments, i en la 42 Educació, els pagaments en drets 

de superfície dels centres educatius o les inversions previstes dur a terme a través 

d’Infracat. 

 

Quadre  4.5.2. 

COMPROMISOS DE DESPESA A CÀRREC D’EXERCICIS FUTURS 

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC 

CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES PER POLÍTIQUES 

Milions € 

Polítiques de despesa 2022 2023 2024 2025 2026 
Total 

2023-2026 

Total 

2027-2060 

 52. Transport 1.575,1 1.665,3 1.592,3 1.536,1 1.472,8 6.266,5 17.482,9 

 21. Justícia 314,0 292,7 269,9 237,0 180,4 980,0 1.731,3 

 41. Salut 308,3 367,3 322,7 287,7 227,5 1.205,1 1.275,5 

 12. Administració i serveis generals 518,6 529,1 521,4 440,2 402,1 1.892,8 985,4 

 42. Educació 255,8 316,8 202,1 199,4 185,7 904,1 894,3 

 56. Infraestructures agràries i rurals 76,2 68,3 62,4 57,4 62,7 250,7 371,4 

 22. Seguretat i protecció civil 156,3 163,3 137,6 120,9 83,9 505,7 283,4 

 31. Protecció social 180,1 34,5 65,1 35,3 12,8 147,7 117,0 

 55. Actuacions ambientals 147,3 118,9 85,2 27,5 21,1 252,7 97,5 

 Resta de polítiques 837,0 583,2 352,2 119,7 71,7 1.126,8 116,1 

Total 4.368,7 4.139,4 3.611,0 3.061,1 2.720,6 13.532,1 23.354,7 

 

Entre els expedients de despeses pluriennals es poden esmentar pel seu volum i 

significació aquells relatius al finançament estructurat d’inversions; és a dir, a aquelles 

modalitats de construcció d’infraestructures i equipaments públics en col·laboració amb 

el sector privat (partenariats públic-privats, PPP) en què es fa càrrec també de la seva 

explotació. Aquests mètodes es van utilitzar fonamentalment entre els anys 2004 i 2010.  

La Generalitat paga la contraprestació de la inversió en un període que en la majoria de  

casos es situa entre els 20 i els 30 i escaig anys.  
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Els mètodes utilitzats per la Generalitat han estat fonamentalment la concessió (autovies 

i Ciutat de la Justícia), en què la Generalitat paga a la concessionària en funció del 

nombre d’usuaris, i els drets de superfície (comissaries, edificis judicials i presons), en 

què la Generalitat paga un lloguer per l’ús de l’equipament que, en la majoria de casos, 

inclou el manteniment per part de l’empresa superficiària. Al final d’aquests contractes, 

la Generalitat passa a ser la propietària de la infraestructura o equipament. 

 

En el cas de les concessions d’autovies, els imports són estimats atès que depenen del 

nombre d’usuaris (en la majoria de casos hi ha un topall màxim per sobre del qual no es 

retribueix a la concessionària). Els imports són creixents perquè es preveuen augments 

sostinguts de trànsit. En el cas dels drets de superfície, els augments estan causats 

perquè l’import del lloguer s’augmenta anualment (normalment el 2,5%). Les caigudes 

coincideixen amb la finalització dels contractes llevat de l’any 2024 en què el que finalitza 

és una subvenció de capital a la concessionària de l’Eix Diagonal (Vilanova – Vilafranca 

– Manresa) que està duent a terme inversions en l’autovia a hores d’ara. 

 

Gràfic 4.5.2.  

DESPESES PREVISTES RELATIVES AL FINANÇAMENT ESTRUCTURAT D’INVERSIONS 

ÀMBIT SECTOR PÚBLIC 

Milions € 

 

En el gràfic 4.5.2. es pot observar que les previsions d’imports a pagar comencen per 

sobre dels 350M€ anuals a l’any 20235  i que es mantenen per sobre o molt propers als 

300M€ fins a l’any 2038. A partir d’aquest any vencen un bon nombre de contractes. 

                                                
5 Ja es té en compte que l’any 2022 la Generalitat haurà resolt anticipadament el contracte de concessió de l’Eix 
Transversal (Cervera – Caldes de Malavella). 
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4.5. Prioritats pressupostàries preliminars per als pressupostos 2023 

 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya cerquen donar compliment als 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i als objectius i mesures contingudes 

al Pla de Govern de la XIV legislatura, el qual, aquest darrer compta amb els següents 

eixos: 

 Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món.  

 Per un país de drets, d’igualtat d'oportunitats i de benestar.  

 Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora. 

 Per un país verd, equilibrat i connectat.  

 Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans.  

 

De manera més focalitzada, l’anàlisi del context econòmic i social de Catalunya permet 

observar com a les problemàtiques socials preexistents, s’afegeixen els efectes de la 

incipient recuperació de la pandèmia, però amb riscos de ser trucats per la situació de 

creixent inflació i els efectes de la guerra a Ucraïna. La pandèmia de la COVID-19 ha 

tingut efectes importants en l’activitat econòmica i en les rendes de la ciutadania de 

Catalunya, fet que es va traslladar amb un increment de la població en risc de pobresa 

i les desigualtats, a més de pressionar de manera destacada serveis essencials, com 

ara els sanitaris i educatius. La incipient recuperació de l’activitat econòmica i l’ocupació 

en els moments actuals, amb una gairebé tornada a la normalitat després de la 

pandèmia, semblava que permetria alleugerir part d’aquesta problemàtica, però la 

irrupció de la guerra d’Ucraïna i d’una situació d’elevada inflació, pot truncar aquestes 

expectatives, tenint un impacte destacat en aquelles llars i persones més vulnerables.  

 

A aquests fets rellevants dels darrers anys s’afegeixen a problemàtiques socials 

preexistents a Catalunya, entre les quals, d’acord amb l’evolució i magnituds dels 

indicadors comparats quant a benestar i progrés social i els procedents dels ODS, hi 

destaquen les relatives al fracàs escolar, la qualitat de l’aire, els efectes del canvi climàtic 

i l’accés a l’habitatge.        

 

Aquestes principals problemàtiques actuals i preexistents de Catalunya, i de manera 

integrada amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 

del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya, s’han emprat com a base principal 
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per a determinar les prioritats pressupostàries preliminars per als pressupostos de 

l’exercici 2023. Aquestes prioritats preliminars s’han plasmat a l’ORDRE ECO/135/2022, 

de 8 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per a l'any 2023, específicament en el seu primer article. 

 

De manera general, aquestes prioritats preliminars s’orienten a la reactivació del país i 

a l’aprofitament màxim dels Fons Next Generation, amb la finalitat de promoure la 

igualtat d’oportunitats, el foment de l’economia del coneixement, digital i emprenedora, 

l’impuls a la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic, a la vegada que es 

reforça el benestar social i l’equilibri territorial i es dóna resposta a les urgències 

empresarials i a la reactivació econòmica. 

 

Això es trasllada de manera més específica a les directrius per a l’elaboració dels 

pressupostos per a l’exercici 2023 facilitades als departaments i entitats del sector públic 

de la Generalitat de Catalunya, on s’indica que les assignacions pressupostàries es 

prioritzaran cap aquelles mesures o iniciatives que:  

 

 Afrontin les urgències i les desigualtats socials i l'equilibri territorial. 

 Afrontin les urgències empresarials i impulsar una reconstrucció econòmica vers 

un nou model productiu que garanteixi la prosperitat i el benestar per a tothom. 

 

Aquests criteris de priorització es tradueixen en el fet que es prioritzaran les actuacions 

que s'alineïn amb els cinc eixos del Pla de Govern, dedicant una atenció especial a: 

 

 Les mesures que reforcin la igualtat d'oportunitats i el benestar. 

 Les mesures que fomentin l'economia del coneixement, digital i emprenedora. 

 Les mesures que fomentin la transició ecològica i de lluita contra el canvi climàtic. 

 

Els esmentats criteris de priorització de la despesa són a més consistents amb els 

objectius associats als fons del marc del Pla de recuperació per a Europa (Next 

Generation EU), especialment pel que fa a fer front als reptes derivats de la crisi 

generada per la COVID-19 i impulsar la transició ecològica i la transformació digital. 
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Aquesta priorització ha de tenir lloc d’acord amb el marc de potencial disponibilitat de 

recursos, tant a curt a mitjà termini, a fi de vetllar en tot moment pel compliment de la 

disciplina fiscal i la sostenibilitat de les finances a llarg termini. En aquest exercici pren 

especial rellevància que, des dels departaments i entitats, es pugui generar el màxim 

espai fiscal possible, contenint el creixement de la despesa tendencial i introduint 

mesures d’economia, eficiència i re-priorització, a fi de poder finançar aquelles noves 

iniciatives o expansions de serveis que siguin cost-efectives i contribueixin de manera 

principal a les esmentades prioritats.   

 

Per a donar suport a aquests processos de priorització, així com pel conjunt de tasques 

de planificació, gestió i control pressupostari, es disposarà de les eines i processos 

analítics amb què compta actualment el sistema pressupostari de la Generalitat de 

Catalunya. Això inclou el model de pressupostació per resultats, que cerca basar les 

decisions d’assignació i gestió dels recursos d’acord amb l’acompliment obtingut o 

esperat, la visió a mitjà termini de la disponibilitat dels recursos i de l’impacte de les 

decisions anuals, la consideració de les perspectives de gènere, climàtica i 

mediambiental, i d’infància, així com l’ús d’avaluacions i la realització de revisions de 

despesa per a, respectivament, informar en base l’evidència la presa de decisions 

pressupostàries i generar espai fiscal amb l’obtenció d’estalvis mitjançant la identificació 

i implementació de mesures que millorin l’economia, eficiència i eficàcia dels recursos.    
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5.1. Estratègia d’endeutament 

 

En una situació de dèficit pressupostari com la que ha tingut la Generalitat de Catalunya 

en els darrers exercicis, cal obtenir, any rere any, el finançament necessari per cobrir 

tant les amortitzacions del deute vigent com el propi dèficit de l’exercici. 

 

Arran de la darrera crisi financera, que va dificultar de manera important l’accés de les 

comunitats autònomes als mercats financers, l’Estat va establir una sèrie de 

mecanismes de liquiditat per tal que aquestes poguessin fer front als seus compromisos 

financers. Des de l’any 2012, la Generalitat s’ha anat adherint a aquests diferents 

mecanismes que, a través del Reial decret llei 17/2014, van quedar agrupats en el Fons 

de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA). Els compartiments principals del 

FFCA són el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el Fons de Facilitat Financera (FFF), 

que han finançat gairebé la totalitat dels dèficits i amortitzacions de la Generalitat en la 

darrera dècada.  

 

Per poder sol·licitar la possibilitat de combinar l’adhesió al FFCA amb l’accés al mercat, 

es requereix, entre d’altres, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, 

deute públic i període mitjà de pagament a proveïdors. Altrament, la comunitat autònoma 

ha de triar entre finançar totes les seves necessitats a través del FFCA o fer-ho 

exclusivament acudint al mercat. Atès que els citats objectius han estat suspesos pels 

anys 2020-2022 (a causa de la pandèmia) i està en estudi la suspensió per a l’any 2023 

per les pressions inflacionistes i el conflicte d’Ucraïna i les seves conseqüències 

econòmiques, l’any de referència pel compliment continua sent el 2019. Com que aquell 

any Catalunya va incomplir tant l’objectiu de dèficit com el període mitjà de pagament a 

proveïdors, la Generalitat no té actualment la possibilitat de combinar les dues 

estratègies de finançament.  

 

De cara als propers exercicis, s’ha considerat que Catalunya complirà els requisits 

necessaris per anar sortint gradualment als mercats, però l’elevat volum de les 

necessitats de finançament de la Generalitat faran que sigui necessari seguir comptant 

en gran mesura amb l’adhesió als mecanismes de liquiditat.  
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D’aquesta manera, el supòsit que s’ha adoptat en relació a l’estratègia de finançament 

per dur a terme la previsió de l’evolució de l’endeutament, els interessos i la càrrega 

financera és el següent: 

 

Quadre 5.1.1 

HIPÒTESI RELATIVA A L’ESTRATÈGIA DE FINANÇAMENT 
 

 2022 20236 20247 2025 2026 

Mercat 0% 5% 10% 15% 20% 
FFCA 100% 95% 90% 85% 80% 

 

En funció de la via triada en cada cas per finançar les necessitats futures, les operacions 

d’endeutament a llarg termini que es formalitzaran en els propers exercicis tindran 

diferents característiques: 

 Operacions de FFCA: Hem suposat que les operacions futures tindran, 

bàsicament, les mateixes característiques que el FLA 2022 que actualment està 

en curs: 

o Formalització el mes de març7 de cada exercici. 

o Durada de 12 anys, amb 4 de carència i 8 d’amortització lineal anual, cosa 

que implica una vida mitjana de 8,5 anys. 

o Pagament anual d’interessos i amortitzacions en data 31/05. 

o Tipus d’interès corresponent al Tesoro a 8,5 anys. 

 Operacions de mercat: Hem realitzat els següents supòsits:  

o Formalització a 30/06 de cada exercici. 

o Durada de 10 anys amb amortització total a venciment (bullet), cosa que 

implica una vida mitjana també de 10 anys.  

o Pagament anual d’interessos en data 30/06. 

o Tipus d’interès corresponent al Tesoro a 10 anys amb un diferencial 

addicional de 40 punts bàsics (pb)8. 

                                                
6 Malgrat que l’actual suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària impedeix, en principi, la combinació del 
finançament a mercat amb el finançament via FFCA, existeixen algunes excepcions a través de les quals es poden 
realitzar operacions de mercat de manera puntual. Així mateix, el fet que Catalunya i la majoria de CCAA hagin complert 
tots els objectius de referència per l’any 2021 permet pensar en la possibilitat que s’introdueixi algun tipus de flexibilització 
en aquest impediment de combinar les dos vies de finançament. 

7 Tot i que el FLA 2022 s’ha formalitzat el maig, el març és el mes en què més vegades s’han formalitzat operacions de 
FLA i FFF. 

8 Aquest diferencial vindria motivat per un major risc creditici de la Generalitat com a emissor i per la menor liquiditat del 
seu deute en comparació amb el Tesoro. El diferencial seleccionat és superior al de les CCAA que actualment estan 
actives en els mercats financers, però es troba dins d’uns límits raonables per plantejar el finançament per aquesta via.  
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Per últim, pel que fa a l’endeutament a curt termini de la Generalitat, el supòsit que s’ha 

realitzat és la renovació, any a any, de les operacions vigents, a un tipus d’interès 

equivalent al màxim que fixen les resolucions de prudència financera. D’aquesta 

manera, el tipus d’interès fixat per aquestes operacions és el del Tesoro a 1 any més un 

diferencial de 50 pb.  

 

 

5.2. Escenari de deute viu i endeutament net 

 

La previsió realitzada fa referència a l’Administració General de la Generalitat i al 

perímetre d’Administració Pública segons el SEC (AP-SEC), prenent com a referència 

la informació disponible corresponent a 31/12/2021. La xifra de partida de deute viu de 

la Generalitat a 31/12/2021 es situa en 76.923M€ i la xifra global del sector AP-SEC en 

82.369M€.  

 

Les principals hipòtesis de treball de la previsió són les següents: 

 Les amortitzacions del deute a llarg termini de la Generalitat, els imports 

corresponents a dèficit i les quotes de devolució de les liquidacions negatives del 

model de finançament de 2008 i 2009 es financen en cada exercici amb les 

noves operacions a llarg termini de la Generalitat (a través del FFCA o 

d’operacions de mercat). 

 Les amortitzacions de deute a llarg termini de les entitats APSEC també es 

refinancen a través de les noves operacions a llarg termini de la Generalitat, de 

manera que van passant a formar part del deute de la Generalitat9. 

 Pel que fa a les operacions a curt termini, tenint en compte que bona part són 

línies de crèdit, s’ha suposat que l’import disposat a 31/12/2022 és de 1.300M€, 

xifra corresponent a la previsió del pla de tresoreria de la Generalitat a tancament 

de maig 2022.  

 S’ha tingut en compte la resolució anticipada de la concessió de la carretera C-

25 prevista per finals de 2022, que suposarà una reducció de deute equivalent a 

l’import imputat per aquest concepte (354,2M€). 

 

                                                
9 Aquest supòsit representa una continuïtat respecte al que s’ha estat fent en els darrers exercicis a través del FFCA. 



Informe d’orientacions pressupostàries – Juny de 2022 

58 

 

A continuació, es detalla l’evolució prevista del deute viu i els diferents factors que 

expliquen l’endeutament net previst:  

 

Quadre 8.2.1 
PREVISIÓ DE DEUTE VIU I ENDEUTAMENT NET 2021-2026 
ÀMBIT GENERALITAT I AP-SEC 
Milions € 
 

Previsió deute viu 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

FFCA 68.177 71.372 72.414 72.997 72.826 71.610 

Valors i préstecs Llarg Term. 6.620 5.754 5.443 5.300 6.080 7.492 

Lín.crèdit/Préstecs Curt Term. 55 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

APP 1.414 1.016 975 939 899 857 

Facturatge s/r 15 15 15 15 15 15 

Altres op.reassignades 642 631 619 605 590 573 

TOTAL Adm.General 76.923 80.088 80.765 81.155 81.710 81.847 

Ens AP-SEC 5.446 5.184 4.895 4.629 4.199 3.987 

TOTAL AP-SEC 82.369 85.272 85.660 85.784 85.909 85.834 

       

Previsió endeutament net  2022 2023 2024 2025 2026 

Excés finançament dèficit 2021   0 0 0 0 0 

Dèficit exercici   1.489 263 0 0 0 

Liquidacions neg.2008-09   125 125 125 125 125 

FL REACT-UE   200 0 0 0 -200 

FLA 2021 disposat el 2022   198 0 0 0 0 

Resolució anticipada C-25  -354 0 0 0 0 

Variació Línies/Préstecs Curt Term.   1.245 0 0 0 0 

TOTAL AP-SEC  2.903 388 125 125 -75 

Absorció deute Ens AP-SEC   262 290 266 430 212 

TOTAL Adm.General   3.165 677 391 555 137 

 

Com es pot observar, l’increment net de deute en l’exercici 2022 és especialment 

rellevant perquè, a més del dèficit de l’exercici i de la quota de devolució de les 

liquidacions negatives, inclou també la disposició d’una part pendent del FLA 2021, una 

primera disposició del Fons de Liquiditat REACT-UE i l’augment en la utilització de les 

operacions a curt termini que, com hem comentat anteriorment, es tracta d’un dels 

supòsits adoptats. Aquests increments de deute es veuen reduïts per la previsió de 

resolució anticipada de la concessió de la carretera C-25. 

 

A la resta d’exercicis, els únics factors que expliquen l’augment del deute són el dèficit 

de l’exercici (que es preveu finançar íntegrament dins el mateix exercici), la quota de 
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devolució de les liquidacions negatives i, en el cas de l’Administració General, la gradual 

absorció del deute a llarg termini de les entitats SEC que, a mesura que va vencent, va 

sent absorbit per la Generalitat. 

 

Així mateix, com que suposem que la tornada als mercats financers serà molt gradual, 

la previsió és que, en els anys més immediats (2022-2024), el deute viu de la Generalitat 

segueixi quedant cada cop més concentrat en el FFCA. En canvi, pels anys següents 

(2025-2026), el FFCA començaria a perdre protagonisme en favor de les operacions a 

mercat, instrumentades en valors o préstecs a llarg termini. 

 

A continuació es detallen les amortitzacions tant de les operacions de deute de la 

Generalitat com de les bestretes concedides per diferents ministeris: 

 

Quadre 8.2.2 
AMORTITZACIONS D’OPERACIONS DE DEUTE I DE BESTRETES DE MINISTERIS 2022-2026 

ÀMBIT GENERALITAT  

Milions € 
 

 
2022 2023 2024 2025 20261 

Deute 10.707 10.598 7.969 7.809 7.975 

Bestretes Ministeris 17 17 5 2 0 

TOTAL CAPÍTOL 9 ADM.GRAL. 10.724 10.615 7.974 7.811 7.975 

1L'amortització dels 200M€ de FL REACT-UE s'ha inclòs a 2026, ja que és data límit per amortitzar-lo, però podria 

produir-se abans si es reben abans els Fons REACT-UE. 

 

 

5.3. Escenari d’interessos i altres càrregues del deute  

 

L’estimació dels interessos i altres despeses financeres pels propers exercicis 

s’estructura, bàsicament, en 3 parts: 

 

1) Operacions vigents: Tenen unes característiques ja definides i estan entrades en el 

nostre sistema de gestió del deute, de manera que ja disposem d’uns fluxos de 

pagament d’interessos previstos per als propers exercicis. 

2) Operacions futures: Les noves operacions necessàries per cobrir les necessitats de 

finançament del període 2022-2026 es formalitzaran d’acord amb els supòsits 

comentats a l’apartat 5.1, generant així uns fluxos d’interessos futurs que s’afegiran 

als de les operacions vigents. 
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3) Altres càrregues del deute: A banda dels interessos de les operacions 

d’endeutament, hi ha una sèrie de conceptes que també s’inclouen dins del capítol 

3 de despeses i que es calculen de manera separada. Es tracta, bàsicament, de les 

comissions, els interessos de les operacions de cobertura (swaps) i altres conceptes 

(interessos de préstecs amb Ministeris, remuneració a empreses públiques pels 

seus saldos creditors en el Cash-Pooling, etc.). En cada cas, es treballa amb la 

informació existent i/o realitzant hipòtesis al respecte.  

Tipus d’interès de les noves operacions 

Com hem explicat a l’apartat 5.1, el tipus d’interès aplicat a les noves operacions 

d’endeutament dependrà de la via utilitzada per finançar les necessitats de l’exercici. És 

a dir, en funció de l’instrument utilitzat, les operacions tindran unes condicions de tipus 

d’interès determinades, que hem suposat que estarien lligades a una referència del 

Tesoro. 

 

Referenciar el cost de les operacions futures als tipus del Tesoro resulta especialment 

útil, ja que ens permet treballar amb la corba de tipus del deute espanyol, que té un 

volum i una liquiditat suficientment grans com per considerar que les seves referències 

són prou representatives.  

 

D’aquesta manera, com que no podem saber amb certesa l’evolució dels tipus d’interès 

en els propers exercicis, hem pres com a estimació els tipus implícits que es desprenen 

actualment de la corba de tipus del Tesoro. És a dir, a partir dels tipus d’interès actuals 

del Tesoro als diferents terminis, es pot deduir quina és l’expectativa del mercat sobre 

quins seran els tipus a diferents terminis en el futur. 

 

Així doncs, per estimar els tipus de les noves operacions, el primer que hem fet ha estat 

extreure de Bloomberg els tipus d’interès implícits del Tesoro als terminis corresponents. 

Seguidament, com a mesura de prudència, hem afegit en cada cas un diferencial de 20 

pb, per incorporar una eventual desviació a l’alça dels tipus previstos. Finalment, en el 

cas de les operacions de mercat, hem afegit el diferencial corresponent d’acord amb els 

nostres supòsits (40 pb per les operacions a llarg termini i 50 pb per les de curt termini). 

 

A continuació es detallen els tipus d’interès aplicats a les noves operacions pel període 

2022-2026 a partir dels tipus implícits del Tesoro:  
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Quadre 5.3.1 
PREVISIÓ DE TIPUS D’INTERÉS PER A NOVES OPERACIONS D’ENDEUTAMENT 2022-2026 
ÀMBIT GENERALITAT  

 Classe d’operació Condicions1 2022 2023 2024 2025 2026 

Curt termini Tes.1Y + 0,20%(desv.) + 0,50%(marge) 1,38% 1,86% 2,68% 2,52% 2,80% 

Llarg termini: FFCA Tes.8,5Y + 0,20%(desv.) 1,54%2 2,49% 2,77% 2,92% 3,10% 

Llarg termini: Mercat Tes.10Y + 0,20%(desv.) + 0,40%(marge) 2,84% 3,05% 3,27% 3,40% 3,56% 

1 Els tipus implícits del Tesoro han estat extrets de Bloomberg en data 31/05/2022. 
2 El tipus del FFCA pel 2022 s’ha calculat com una mitjana ponderada entre els tipus ja fixats pel 1T i 2T 2022 i els tipus 

implícits previstos per la resta de l’any. 

 

Principals resultats 

En els darrers anys, tot i l’augment de volum del deute públic de la Generalitat, s’ha 

aconseguit anar reduint la càrrega d’interessos a pagar, gràcies al nivell extremadament 

baix dels tipus d’interès, que permetia que el deute que anava vencent es renovés a un 

cost més reduït.  

 

No obstant això, l’elevat nivell d’inflació dels darrers mesos, agreujat pel conflicte a 

Ucraïna, està comportant la resposta per part dels bancs centrals que, en alguns casos, 

ja han efectuat pujades dels tipus d’interès de referència i, en d’altres, les han anunciat 

de forma més o menys imminent. Aquesta resposta ja ha estat anticipada pels mercats 

financers, de manera que els tipus d’interès actuals i els previstos pels propers exercicis 

han experimentat un augment important. 

 

El nous nivells de tipus d’interès previstos actualment fan que l’esmentat procés de 

reducció del cost del deute quedi interromput i que comenci a revertir-se la situació, ja 

que la previsió és que bona part del deute que s’amortitzi en els propers exercicis es 

refinanci a un tipus d’interès superior. 

 

La vida mitjana del deute de la Generalitat és relativament baixa, inferior als 5 anys, de 

manera que la proporció de deute que es refinança cada any és força gran. Per aquest 

motiu, el procés de substitució del deute actual per un deute a un tipus d’interès més 

elevat es preveu que sigui força ràpid, produint-se un augment important del Capítol 3 

de despesa en el període 2022-2026: 
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Quadre 5.3.2 

PREVISIÓ DE DESPESES EN INTERESSOS I ALTRES CÀRREGUES DEL DEUTE 2022-2026 

ÀMBIT GENERALITAT  

Milions € 

 
Caixa Meritació 

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 

Interessos FFCA 362 464 664 826 988 419 586 762 921 1.090 

Interessos resta deute 198 211 236 242 270 197 217 241 258 296 

Altres 74 67 65 64 62 74 67 65 64 62 

Swaps 18 11 7 5 5 18 11 7 5 5 

Altres despeses financeres 56 56 58 59 58 56 56 58 59 58 

TOTAL CAP.3 ADM.GRAL. 634 743 964 1.131 1.321 690 870 1.067 1.243 1.449 

 

 

En general, el capítol 3 de despeses previst en criteri de meritació és superior al previst 

en criteri de caixa. Això s’explica, bàsicament, perquè es considera que les noves 

operacions, tant si són de FFCA com si són de mercat, tindran un únic pagament 

d’interessos anual, començant a l’any següent de la seva formalització. D’aquesta 

manera, l’augment en el pagament d’interessos pel re-finançament d’operacions a un 

tipus d’interès més alt només es visualitza a partir de l’any següent en criteri de caixa, 

mentre que en criteri de meritació ja té un impacte en el propi exercici en curs. 

 

Finalment, a mode de resum, malgrat que es preveu una estabilització del volum de 

deute a partir de finals de 2022, la càrrega financera anirà augmentant en els propers 

exercicis, principalment a causa de la pujada prevista dels tipus d’interès. 

 

Gràfic 5.3.1 

DEUTE VIU AP-SEC I DESPESES CAPÍTOL 3 GENERALITAT 

ÀMBIT AP-SEC I GENERALITAT  

Milions € 
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