PRESSUPOSTOS
GENERALS
DE L’ESTAT 2022
IMPACTE A CATALUNYA

Economia, Hisenda i Societat del Coneixement
Alicia Romero
Octubre 2021

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2022 · IMPACTE A CATALUNYA

A- DADES GENERALS PGE
Els Pressupostos Generals de l’Estat suposen per a Catalunya un total de RECURSOS ORDINARIS
de 23.487,35 M€:
• SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC:
21.056,61 M€ (lliuraments a compte) un 6,8% superiors a 2021 (19.710,79 M€) convertintles en les més altes de tota la història.
• INVERSIÓ:
2.230,74 M€ + 200 M€ (acord CMAF) suposa un total de 2.430,74 M€ per a Catalunya, un
11,5% més que el 2021, que serà la CA amb més inversió de l’Estat.
761 de Transferències de Capital (Rodalies, ATM i habitatge).
Total: 3.191 M€
La inversió representa el 17,2% sobre el total territorialitzat (el 18,6% incloent-hi l’acord
CMAF), superior al pes de la població (16,3%) i proper al 19% , que és la contribució al PIB de
Catalunya.
A banda dels 23.487,35 M€, Catalunya rebrà:
RECURSOS EXTRAORDINARIS PER A LES COMUNITATS AUTÒNOMES:
● 374 M€ (estimació provisional) correspondran a Catalunya, dels 3.900 M€ addicionals per
finançar les liquidacions negatives 2020.
● 3.100 M€ per compensar el SII IVA, a repartir entre totes les CA.
En els 4 anys de Govern de Pedro Sánchez (2019-2022), les CA hauran rebut 490.161 M€, un
35,8% més (quasi 130.000 M€ més) que en els últims 4 exercicis de Mariano Rajoy.
● Catalunya rebrà en el període 2018-2022, 8.872 M€ en inversió.
SUSPENSIÓ REGLES FISCALS:
● 0’6% taxa de referència per dèficit fiscal: possibilitat de fer dèficit en 1.360 M€ (aprox).
FONS EUROPEUS
Els pressupostos incorporen 27.633 M€ dels fons europeus (corresponents al “Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia”), un 3,8% superior a l’any anterior:
● el 90% es destinarà a la inversió, especialment en indústria, energia, R+D+i i infraestructures.
● 10.712 M€ (PRTR + REACT) a repartir entre totes les CA.
Detall de la INVERSIÓ:
Els PGE recullen inversions per més de 40.000 M€, una xifra sense precedents, que servirà com
a locomotora del creixement econòmic i de la transformació productiva del país:
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CATALUNYA: 2.230,74 M€ + 200 M€ (acord CMAF) Disp. Adic. 3ª EA

B- UN PRESSUPOST PER A LA RECUPERACIÓ JUSTA
INVERSIONS ESPANYA:
•

13.298 M€ a recerca, desenvolupament, innovació i digitalització, a repartir entre totes
les CA. Aquesta xifra duplica els PGE 2020.

•

5.424 M€ infraestructures ferroviàries

•

881 M€ en Ports

TOTAL D’INVERSIONS CATALUNYA:

•

•

18,4 M€ per plans R+D+i

•

Infraestructures:
▪

1.300 M€ en Infraestructures Rodalies a BCN

▪

269,72 M€ Alta Velocitat CAY

▪

679,9 M€ Rodalies de CAT

▪

130 M€ en compra de Material RENFE

▪

407.000 € en remodelar la xarxa arterial ferroviària de TGN

Ports: 145,53 M€
▪

97,17 M€ Port BCN

▪

41,26 M€ port Tarragona

•

94,8 M€ Aeroports (ENAIRE)

•

269,7 M€ ADIF-Alta velocitat

•

231 M€ d’inversió carreteres:
▪

159 M€ Conservació i explotació de carreteres

▪

23,4 M€ per A-27 Valls-Montblanc

▪

19,27 M€ per a la millora d’accessibilitat al Baix Llobregat

▪

10,3 M€ per A-2 Tordera-Maçanet de la Selva

▪

9,2 M€ per B-40 Olesa de Montserrat - Viladecavalls

•

140 M€ Consorci Zona Franca Barcelona

•

120,27 M€ Corredor Mediterrani Vilaseca-Castellbisbal

•

109 M€ Transport (ajudes a l’ATMB)

•

80,8 M€ Rehabilitació entorns residencials i edificis
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•

51,47 M€ Pla Estatal d’Habitatge

•

23,3 M€ per a modernització de les universitats catalanes

•

12,63 M€ Laboratori de Llum Sincotrón

•

5,11 M€ BCN Supercomputing Center

•

20 M€ per intensificar la relació sociocultural de l’estat amb la ciutat de Barcelona com la
capital cultural.

•

2,1M € en Cultura a CAT:
▪

1,2 M€ nova Biblioteca Pública BCN

▪

430.000 € Restauració de la Seu Vella (LLEIDA)

240.000 € Nova seu de l’Institut de Biologia BCN

•

Els PGE dediquen SIS DE CADA DEU EUROS A DESPESA SOCIAL, en total 248.391 M€ la major
despesa social de la història:
TOTAL ESPANYA:
Increment del 3,4% de les despeses dels treballadors públics, causat per:

•

▪

increment del 2% del salari dels funcionaris – beneficiarà 327.000
treballadors públics CAT.

▪

major creació de llocs de treball públics de la història.

▪

millora de la taxa de reposició.

•

Transferència extraordinària a la SS de 18.396 M€ per assegurar les pensions.

•

Augment de les pensions +4,8% (beneficiaris 1.600.000 pensionistes catalans) i les
pensions no contributives +3% (beneficiaran 60.600 persones grans a CAT).

•

Ingrés vital mínim +3%

•

Formació Professional: 2.075,9 M€

•

Vacunes COVID: 1.465 M€

•

Els recursos per a Sanitat +11%:
▪

44 M€ Nova dotació per l’ampliació de serveis de salut bucodental del
SNS.

▪

176 M€ atenció primària

▪

70 M€ per a la modernització d’àrees de Salut a les CA (finançat amb el
MRR).

▪

30 M€ transferències a les CA dins del pla de salut mental i covid-19.
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•

Incorporen 12.550 M€ en joventut, quasi el doble que el 2021, vegeu apartat C.

•

Inversió en Cultura i Esport: S’incrementa gairebé un 40% l’aportació pressupostària del
2021, arribant fins als 1.589 M€ d’Inversió Cultural i Esportiva � major inversió de la
història
▪

364 M€ del PRTR es destinaran a cultura

▪

210 M€ pel Bonus Cultural (vegeu apartat C)

▪

97 M€ al sector del cinema

▪

171 M€ a les arts escèniques

▪

23 M€ al sector del llibre

▪

43 M€ per edificis culturals

•

11.814 M€ per la cohesió territorial

•

500 M€ en polítiques d’igualtat de gènere (major pressupost de la història)

TOTAL CATALUNYA:
•

3.400 M€ per persones a l’atur, SMI, ERTO…

•

Polítiques de gènere:
▪

23 M€ a CAT per a la conciliació familiar

▪

21 M€ a CAT per a la lluita contra la violència masclista

C – APOSTA PER LA JOVENTUT
La inversió en joves gairebé es duplica (+ 84,1%) respecte del 2021, fins als 12.550 M€:
•

2.199 M€ per a beques en educació (la xifra més alta de la història): 110.000 estudiants
beneficiaris a CAT.

•

El Ministeri de Justícia posarà en marxa un sistema de beques per a aspirants a jutge,
fiscal i advocat de l’Estat o lletrat de l’administració pública.

•

Juntament amb els més de 2.000 M€ d’FP, els PGE destinen 7.060 M€ d’euros a inserció
estabilitat laboral.

•

Ajudes directes d’un 46% superiors per facilitar l’emancipació dels joves (250 €/mes),
arribant als 3.000 M€: 34 M€ per CAT.
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•

Implantació de bons joves culturals per incentivar els joves a acostar-se a la cultura: 210
M€, que beneficiarà 88.000 joves catalans.

D- SUPORT A LES PIMES
•

La partida de comerç, turisme i pimes augmenta un 32,1%, fins als 2.932 M€.

•

Les polítiques d’indústria comptaran amb més d’11.300 M€ per incentivar la seva
localització als diferents territoris, donar suport a la seva localització als diferents
territoris, fer costat a les pimes i impulsar els PERTE.

•

Pla d’Impuls de la PIME, dotat amb 2.140 M€ procedents dels fons europeus.

•

A Catalunya:


256 M€ del Programa Kit Digital: per a la digitalització d’autònoms, pimes i
micropimes.



6 M€ impuls a l’economia circular i eficiència energètica al Turisme.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
•

Durant el període 2015-2020, a Catalunya es va executar un 64% del pressupost (4.806
M€ de 7.456 M€).

•

El 2020, es van executar 945 M€ a CAT.

•

A setembre de 2021, s’han executat 542 M€
L’execució serà igual o una mica inferior que el 2020.

•

PERÒ, a agost 2021, s’han licitat 635 M€. Aquest impuls ajuda a comprometre
inversions per al futur.
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