
Arguments Pressupostos 2007 
 
 
Missatges: 
 
Uns pressupostos al servei de les persones: són el que més importància donen 
a les polítiques socials. 
 
Són un salt important en relació a l’augment dels efectius que fan possibles les 
polítiques socials: metges, mestres i mossos d’esquadra. Calen més persones 
per fer millors serveis socials. 
 
Potenciació de la competitivitat de l’economia catalana: ajudes a la Recerca i el 
Desenvolupament, al foment econòmic i les PIMES, Infrastructures i habitatge. 
L’habitatge concentra l’increment més gran d’inversions i preveu 10.000 
vivendes de protecció oficial. 
 
Compliment del pla de sanejament dels números de la Generalitat:  es consolida 
la reducció del dèficit no financer –un 64,1 per cent- i s’espera arribar al dèficit 
zero el 2008, tal i com estava previst al pla. Impuls d’una major transparència en 
la presentació i execució dels pressupostos. 
 
 
 
. S’arriba a la xifra de 32.218,6 milions d’euros, que representen un increment del 8,5 
per cent respecte a l’any passat. Consolidació de la tendència dels últims anys: 
recordeu que el gran salt en inversió es va fer entre el 2003 i el 2006, amb un 
increment del 95’4%. 
 
 
. S’inverteixen 630 euros per habitant; al 2003 va ser de 360. 
 
 
 

Les cinc línies d’actuació amb un creixement més destacat són... 
 

Polítiques d’habitatge (+ 56,5 per cent) 
Recerca, Desenvolupament i Innovació (+ 43,7 per cent). 

Cicle de l’aigua (+ 33,3 per cent). 
Seguretat (+ 19,7 per cent). 

Transferències als ens locals (+ 19,1 per cent). 
 

 
 



. Els principals eixos de la despesa són: 
 
A) Polítiques socials, que suposen un 54 per cent de la inversió total. En aquest 
àmbit destaquen: 
 

1. Millora de recursos en Salut. 8.592 milions d’euros (un 26,7 per cent del 
pressupost). Inversió en 90 nous centres d’atenció primària, set nous hospitals i 
cinc nou centres especialitzats en salt mental. Metges i personal sanitari: 1.095 
efectius més. 

 
2. Protecció social i dependència. 1.361,3 milions. 18.700 noves places per a la 

gent gran. Ajuts econòmics que beneficiaran a 40.500 persones grans 
dependents. 

 
3. Educació. 5.317,3 milions d’euros (16,5 per cent del pressupost). Incorporació 

de 4.254 nous professors i personal docent per donar resposta a la creixent 
demanda del sector. El finançament ordinari de la universitats públiques 
augmenta un 12 per cent. 

 
4. Polítiques de seguretat: els recursos augmenten un 19,7 per cent. 

Incorporació de 1.910 mossos d’esquadra i personal de comissaries, i de 158 
bombers. 

 
Dos de cada tres euros d’increment en la despesa pública es destinaran a 
polítiques socials. 
 
B) Millora de la competitivitat de l’economia. Impuls del progrés i la modernització 
del país. En aquest àmbit destaquen: 
 

1. Polítiques de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I): 279,8 milions 
d’euros, un 43, 7 per cent més respecte a l’any passat. 

 
2. Foment econòmic i les PIMES: 1.300 milions d’euros per al suport a petites i 

mitjanes empreses. 
 
3. Infrastructures: 
. Transport públic de viatgers. 959,5 milions. 
. Infrastructures ferroviàries. 815,5 milions. 
. Infrastructures viàries. 455,1 milions. 
. Infrastructures energètiques i mediambientals. 293,2 milions. 
 
4. Polítiques d’habitatge i actuacions urbanes: 615,8 milions d’euros (un 56,5 

per cent més). Inici de la construcció de 10.000 nous habitatges de protecció 
oficial. 

 
C) Suport als governs locals. 
 

1. 19,1 per cent d’increment en les transferències als ens locals. 
2. 17,1 per cent d’augment en el Fons de Cooperació Local (153 milions). 
3. 16 per cent més de recursos assignats al PUOSC (99,4 milions). 
 
 


