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Pressupostos 2007 
 
Els pressupostos de la Generalitat per al 2007 són uns pressupostos al 
servei de les necessitats de les persones, que consoliden el seu 
creixement. 

 

Es tracta d’uns pressupostos que consoliden l’esforç inversor realitzat 
durant els tres últims exercicis. 

 

Són uns pressupostos que continuen garantint el rigor i la continua 
millora en la gestió. 
 

No augmenten els impostos i contemplen millores fiscals, que afecten 
especialment als joves, els autònoms i les pimes. 

 

Si els pressupostos del 2006 apostaven clarament per l’augment del nivell 
d’inversions, aquests del 2007 tenen una clara orientació cap a les 
polítiques socials  i els serveis a les persones (educació, salut, seguretat). 

 

Alhora, aposten decididament per a la millora de les condicions de 
competitivitat de l’economia catalana, la recerca i innovació, les polítiques 
d’habitatge i el suport als governs locals.  

 
Un pressupost per consolidar el creixement 
 
 

 Pressupost 2007 Pressupost 2006 Increment 

Sector públic consolidat 32.218,6 M€ 29.689,5 M€ 8,5% 

Administració pública de la 
Generalitat (SEC base 95) 27.389,0 M€ 24.651,3 M€ 11,1% 

Administració de la Generalitat 26.684,6 M€ 23.924,5 M€ 11,5% 

 
 
Els pressupostos del 2007 assoleixen la xifra de 32.218,6 milions d’euros, 
un 8,5%  més que l’any passat (7,2% si s’exclou el refinançament de préstecs 
que es realitzaran al llarg d’aquest exercici) 
 
Es fa especial incidència en la despesa social i en les polítiques 
directament relacionades amb l’impuls del progrés i la modernització del 
país (dos de cada tres euros d’increment en la despesa pública es destinaran a 
polítiques socials): 
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• Serveis públics generals (justícia, seguretat i relacions exteriors) 1.715,5 
milions de despesa (un 17,1% més) 

• Actuacions relacionades amb el foment i la regulació dels sectors 
productius: 1.688,7 milions  (16,6%) 

• Protecció i promoció social (atenció social i ocupació): 1.861,7 milions 
(9%) 

 
Si l’any 2006 va ser l’exercici de l’aposta per l’augment de les inversions, el 
2007 serà l’any dels serveis a les persones. Això es traduirà en un increment 
de les dotacions de personal a l’educació (4.254 de personal docent), a la 
seguretat (1.910 mossos d’esquadra i personal de comissaries i 158 bombers) i 
a la salut (1.095 metges i personal sanitari).  
 
Els recursos destinats a les polítiques de seguretat incrementen un 19,7%. 
 
Les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació s’incrementen un 
43,7% , fins als 280 milions d’euros 
 

Es mantenen els alts nivells d’inversió 
 
5.099,7 milions d’euros per a inversions consoliden els elevats nivells 
d’inversió que s’han registrat des del 2005. Durant el període 2003-2006, la 
inversió ha crescut un 95,4%. 
 
Destaca: 
 

• Inversió en infraestructures de transport: 1.181,6 milions (un 26,3% del 
total) 

 
• Inversions en equipaments educatius (565,4 milions) 

 
• Inversions en equipaments sanitaris (254,4 milions) 

 
• Polítiques d’habitatge social (429,7 milions) 

 
• Infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua (354,3 milions) 

 
La reprogramació del finançament de la Línia 9 del metro ha motivat que el 
volum d’inversió d’Ifercat passi de 804 milions d’euros el 2006 a 438 el 2007. 
 
Rigor en la gestió dels recursos públics  
 
Les despeses corrents creixen per sota dels ingressos corrents, 
incrementant l’estalvi per aquestes operacions (18’7%). Això permetrà un 
menor recurs a l’endeutament (reducció d’un 20’2% de l’endeutament net de 
l’exercici)  per finançar la inversió. Així, si l’any 2005 el 26% de les inversions 
es finançava amb endeutament, el 2007 aquest percentatge es reduirà fins el 
6,6% (en termes SEC base 1995). 
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Reducció el dèficit fins a situar-lo en 254,5 milions d’euros (-64,1% respecte al 
2006) dels 708,7 milions d’euros pressupostats el 2006. Compliment 
escrupolós el Pla de Sanejament aprovat pel Govern l’any 2004, que preveia 
reduir el dèficit de 1.264 milions d’euros detectat a 31 de desembre del 2003 
fins a assolir l’equilibri pressupostari l’any 2008.  
 
Dràstica reducció de l’ús del mètode alemany per al finançament 
d’infraestructures, que aquest 2007 ha disminuït un 46,2%. Aquesta fórmula de 
pagament ajornat és menys transparent i resulta més cara per a l’administració 
 
Del total d’inversions, 4.485,5 milions d’euros són inversions estrictament 
pressupostàries i 614,2 procedeixen de mètodes de finançament específics 
com els drets de superfície i les concessions (441,4 milions) o el pagament 
ajornat (172,8 milions). 
 
Millores fiscals  
 
Els pressupostos no augmenten els impostos i fins i tot contemplen dues 
importants millores fiscals 
 
Rebaixa de mig punt el tipus de l’impost d’actes jurídics documentats (AJD) per 
als joves menors de 32 anys que constitueixin una hipoteca, passant de 
l’1% al 0’5% 
 
Reducció de la tributació de l’AJD del 0’3% al 0’1% en les sol·licituds d’avals 
que realitzin les petites i mitjanes empreses i autònoms amb seu a 
Catalunya a societats de garantia reciproca 
  

Els grans eixos de despesa 
 
1. Polítiques socials (54% del total) 
 
8.592 milions d’euros destinats a l’àrea de salut (un 26,7% del pressupost) 
dirigits a mesures com la inversió en 90 nous centres d’atenció primària, set 
nous hospitals i cinc nous centres especialitzats en el camp de la salut mental. 
 
1.361,3 milions d’euros a la protecció social, amb especial atenció a l’àmbit de 
la dependència (18.700 places noves en residències per a la gent gran i ajuts 
econòmics que beneficiaran a 40.500 persones grans dependents) 
 
Educació: 5.317,3 milions d’euros (un 16,5% del pressupost). Incorporació de 
4.254 nous professors i personal de centres docents. Posada en marxa del Pla 
d’equipaments Culturals i  desplegament del Pla d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius. 207,1 milions d’euros al suport a la creació, producció, promoció i 
difusió cultural.  
 
El finançament ordinari de les Universitats públiques augmenta un 12,1%. 
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Justícia i la seguretat: informatització i connexió en xarxa dels 897 jutjats de 
pau. Incorporació de 1.910 mossos d’esquadra i personal de comissaries. 158 
nous bombers.  
  
2. Millora de la competitivitat de l’economia  
 
1.805,9 milions d’euros per a les mesures que contempla l’Acord Estratègic (un 
14,1% més). Actuacions dirigides a millorar les condicions bàsiques de 
competitivitat (1.115,5 milions), a facilitar la internacionalització de les 
empreses catalanes (41 milions) i a augmentar la qualitat de l’ocupació i la 
cohesió social (649,3 milions).  
 
Polítiques de recerca i innovació (R+D+i): 279,8 milions (43,7% més).  
 
Mesures per estimular l’activitat empresarial: 1.300 milions per al suport 
financer a les petites i mitjanes empreses i a l’activitat empresarial 
Infraestructures: 

• 959,5 milions d’euros per al suport al transport públic de viatgers 
• 815,5 milions per a infraestructures ferroviàries 
• 455,1 milions per a infraestructures viàries 
• 293,2 milions d’euros per a les infraestructures energètiques i 

mediambientals 
 
Polítiques d’habitatge i actuacions urbanes: 615,8 milions , amb l’inici de la 
construcció de 10.000 nous habitatges de protecció oficial.  
 
Infrastructures agràries i rurals: 204,8 milions , amb 116,5 milions per a la 
construcció dels canals Segarra-Garrigues i Algerri-Balaguer. 
 
Actuacions mediambientals: 334,8 milions, amb 131,6 milions per a les 
infraestructures vinculades al tractament dels residus. 
 
Cicle de l’aigua: increment de 125 milions d’euros respecte el 2006.  
 
3.  Suport als governs locals 
 
19’1% d’increment en les transferències als ens locals 
17’1% més en el Fons de Cooperació Local (153 milions)  
16% més de recursos assignats al PUOSC (99,4 milions)  
 
4. Elements amb creixement elevat  
 
Les cinc línies d’actuació amb un creixement més destacat són: 
 

• Polítiques d’habitatge (56,5%) 
• Recerca, desenvolupament i innovació (43,7%) 
• Cicle de l’aigua (33,3%) 
• Seguretat (19,7%) 
• Transferències als ens locals (19,1%) 


