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NOTA EXPLICATIVA PRESSUPOSTOS GENERALITAT 2006 

 
1. Els pressupostos de la Generalitat per al 2006 són uns pressupostos 

ambiciosos al servei de les necessitats que avui té el país 

2. Els pressupostos de la Generalitat per al 2006 tenen una clara orientació 
cap a les polítiques socials, i alhora aposten decididament per a la millora 
de les condicions de competitivitat de l’economia catalana, les 
infraestructures i l’equilibri territorial.  

3. Uns pressupostos que consoliden clarament l’esforç inversor  

4. No s’incrementa la pressió fiscal 

5. Uns pressupostos marcats pel rigor i la millora de la gestió 

 

 

1. Els pressupostos de la Generalitat per al 2006 són uns pressupostos 
ambiciosos al servei de les necessitats que avui té el país 

 
- La Generalitat gestionarà un volum molt important de recursos, 

concretament 29.689 milions d’euros. 
 

- Això representa un increment del 12% en relació al pressupost anterior. 
En termes homogenis  el creixement és del 8,2% en relació a l’exercici 
2005. 

 

2. Els pressupostos de la Generalitat per al 2006 tenen una clara orientació 
cap a les polítiques socials, i alhora aposten decididament per a la millora 
de les condicions de competitivitat de l’economia catalana, les 
infraestructures i l’equilibri territorial 

 

Entre altres actuacions es destinen 15.431 milions d’euros, és a dir un 52% dels 
recursos, a les polítiques socials; també els pressupostos aposten per a la 
competitivitat, les infraestructures i l’equilibri territorial:  

- Salut: un 26,8% del pressupost consolidat es destina a salut; són 7.994 
milions d’euros que incrementen en un 10,2% respecte de l’any anterior 
l’import destinat a aquesta àrea. 

- Educació: un 16,8% del pressupost consolidat es destina a educació; són 
4.998 milions d’euros que suposen un increment del 28,8% respecte de 
l’any anterior. 

- Justícia, Seguretat i Protecció civil: 1.493 euros el que suposa un 5% 
del pressupost. 

- Habitatge i Barris: es destinaran 393 milions d’euros per a la política 
d’habitatge i altres actuacions urbanes. 
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- Benestar Social: 1.221 milions d’euros, el que representa un 4,1% del 
pressupost consolidat. 

- Acord Estratègic per a la competitivitat: es triplica l’import destinat a 
l’Acord Estratègic; són 1.217 milions, un 4,1% del pressupost, que es 
dedicarà a aplicar les mesures de l’Acord. 

- Infraestructures de transport: 2.863 milions d’euros, el que representa 
un 9,6% del pressupost per a la millora de les infraestructures ferroviàries, 
transport públic i col·lectiu, carreteres i actuacions vinculades al sector 
logístic. 

- Ens locals: La participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat 
s’incrementa un 15%, el Fons de Cooperació Local s’incrementa un 37,1% 
i el programa de suport a obres i serveis dels ens locals (PUOSC) 
s’incrementa un 20,6% en relació a l’any anterior. En conjunt això 
representa 2.798 milions d’euros, un 9,4% del pressupost per a millorar el 
finançament dels ens locals. 

 

3. Uns pressupostos que consoliden clarament l’esforç inversor 

 

- La Generalitat invertirà 5.779 milions d’euros, xifra que suposa un 
increment del 9,4% respecte l’any anterior i d’un 84,2% respecte el 2004, 
consolidant l’esforç inversor iniciat el 2005. 

- Aquest esforç inversor significa un gran salt qualitatiu respecte el període 
anterior: així, el pes de la inversió sobre el conjunt dels pressupostos 
passa del 12,5% en el període 1995-2004 al 16,5% en el període 2005-
2006. 

- Per habitant això suposa una xifra de 691 euros per habitant, gairebé el 
doble dels 365 euros invertits l’any 2003.  

- El pes de la inversió sobre el PIB passa de ser el 1,7% l’any 2003 al 2,7% 
per al 2006. 

  

4. No s’incrementa la pressió fiscal 

 

- La pressió fiscal mesurada en relació al PIB català es manté constant. 

- De fet, si no tinguéssim en compte l’impost de transmissions patrimonials, 
podríem dir que la pressió fiscal disminueix lleugerament. 

- Durant l’exercici 2006 es portarà a terme la reforma de l’impost de 
successions, que suposarà una disminució de la pressió fiscal del 24% per 
a la major part dels contribuents.  

- Es suprimeixen tres taxes i no se’n crea cap de nova. 

- L’augment de les taxes, d’un 3% de mitjana, està per sota de l’objectiu 
d’inflació, que és del 3,7%, segons el Projecte de Pressupostos Generals 
de l’Estat per al 2006. 
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5. Uns pressupostos marcats pel rigor i la millora de la gestió 

 

- El dèficit es redueix en un 21,5% en relació a l’exercici 2005, donant 
compliment al Pla de Sanejament. 

- Així, el dèficit es redueix en gairebé dos terços del 2003 al 2006, passant 
de 1.264 milions d’euros l’any 2003 a 525 milions per a l’any 2006.  

- Una gestió més eficient dels recursos permet un estalvi del 20,6% en la 
despesa corrent. 

- L’endeutament net de l’exercici disminueix en un 18,3%.   

- S’avança cap a una pressupostació per programes orientada a objectius i 
resultats. 

 


