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D’altra banda, assenyalar que no es preveu que es materialitzi cap tipus de contingència 

vinculada a l’aplicació de sentències que incideixin en el resultat no financer ni canvis de 

perímetre de l’àmbit SEC. Tanmateix, en cas que es produeixin es prendran les mesures 

oportunes per fer-hi front i/o ajustar l’escenari. 

 

Finalment, quant a la liquiditat, senyalar que  les necessitats de finançament de la 

Generalitat de Catalunya en els propers anys, per fer front a les amortitzacions, mostren una 

tendència decreixent, passant d’unes necessitats de poc més de 10.600 M€ en 2023 a uns 

8.000 M€ en 2024 i 2025. 

 

 

 

 

 

En aquest apartat, es presenta el compte financer del projecte de pressupostos per al 2022 i 

els canvis respecte al dels últims comptes aprovats. En aquest sentit, s’ha de posar de 

manifest que mentre que l’any 2022 està marcat per l’impacte de la implementació dels fons  

MRR i REACT, destinats a contrarestar els impactes econòmics i socials de la COVID-19, 

les dades del pressupost del 2020 recullen uns comptes públics pre-pandèmia.  

 

L’excepcionalitat dels comptes públics de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022 

queden evidenciades en la composició del compte financer per al 2022, amb un valor dels 

ajustos SEC de 1.666,5 M€, import que dista molt dels -19,2 M€ previstos en el pressupost 

per al 2020. Aquesta diferència s’explica, bàsicament, per dues circumstàncies. La primera 

és que els calendaris d’ingressos i despeses corresponents als fons MRR durant l’any 2021 

han divergit notablement, amb uns drets reconeguts molt superiors a les despeses 

executades, raó per la qual han suposat un ajust de comptabilitat nacional negatiu en 2021. 

Quadre 7.3.6.3
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022
SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
EVOLUCIÓ DEL DEUTE PÚBLIC

Concepte Pressupost 2022 Escenari 2023 Escenari 2024 Escenari 2025
Deute viu 84.447,4 85.611,2 86.301,5 86.739,6
% PIB* 33,8 32,6 31,6 30,5
* Segons PIB informat pel Ministeri d'Hisenda
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Consegüentment, una part important d’aquests fons es traslladen a l’any 2022 com a 

romanents de tresoreria, atès que la despesa associada es realitzarà durant el 202218. 

D’acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes, aquests ingressos financers han 

de ser considerats no financers per la seva naturalesa. En total, els comptes per al 2022, 

inclouen 1.121 M€ corresponents a romanents de tresoreria, 976,7 M€ en l’àmbit del 

subsector Generalitat i 144,1 M€ en el seu sector empresarial. En segon lloc, l’any 2022 es 

preveu un ajust SEC de 185 M€ en concepte de fons europeus com a conseqüència d’una 

execució dels fons REACT superior als ingressos previstos per aquest concepte. En darrer 

lloc, es preveu un ajust per inexecució de 784,6 M€. L'increment de l'ajust per inexecució 

està vinculat a l'increment de pressupost que hauran d'assumir les entitats, especialment 

dels fons Next Generation. Aquest ajust permet avançar el crèdit per iniciar els contractes, 

durant el 2022. 

 

Aquesta particularitat en els ajustos té el seu reflex en el resultat no financer, atès que les 

dades de despesa recullen les actuacions finançades amb aquests fons i que tenen el seu 

origen en els exercicis 2021 i 2022, mentre que els ingressos només recullen els 

corresponents a l’any 2022. Aquest fet, juntament amb un marge de dèficit superior, 0,6% 

del PIB l’any 2022 en comptes del 0% del PIB en 2020, són els factors que expliquen, d’una 

banda, l’empitjorament de l’estalvi corrent, que passa dels 1.139,9 M€ en 2020 als -

1.177,7 M€ en 2022. I, d’altra banda, el saldo no financer se situï en - 3.153,1 M€, import 

molt superior als 19,2 M€ recollits en el pressupost del 2020. 

 

La taula 7.4.1.1 mostra com els ingressos corrents creixen un 3,5% respecte a les previsions 

del 2020, i els ingressos de capital es multipliquen per 3, passant de 350,6 M€ a 1.051,9 M€. 

En total, els ingressos no financers creixen a una taxa del 5,9% en relació al pressupost del 

2020. Aquesta evolució dels ingressos s’explica, fonamentalment, per l’increment de les 

transferències, tant corrents com de capital.  

 

Quant als ingressos per transferències corrents previstos per al 2022, i més concretament 

les que provenen de l’Estat, destaca l’incrementen de 1.666,3 M€, sense considerar les 

transferències del model de finançament. Aquest augment s’explica, principalment, per les 

compensacions tant per l’impacte del canvi en la gestió de l’IVA en la recaptació del 2017 

(500 M€) com de la liquidació negativa del model de finançament per a l’any 2020 

(374,2 M€); la regularització del finançament dels mossos d’esquadra (186,3 M€); els fons 

                                                 
18 En aquest sentit, cal recordar que el propi Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència preveu que aquests fons es 

puguin executar fins l’any 2026.   
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MRR (310,4 M€), i la nova transferència per a les polítiques d’ocupació vinculades a la 

formació professional (103,8 M€).  

 

 

 

Pel que fa a les transferències de capital, s’observa un increment de 694,3 M€ dels quals, 

342,6 M€ corresponen a l’Estat i 351,8 M€ als fons de la UE. Amb relació a l’Estat, l’augment 

s’explica pels fons MRR amb un import de 340,2 M€. Quant als fons UE l’augment es 

correspon als fons REACT, amb un import previst de 352,7 M€. 

 

Quan a les despeses no financeres, s’observa un creixement del 17,2%, resultat d’un 

creixement del 12,3% de les despeses corrents i del 123,3% de les despeses de capital. 

Sense els fons Next Generation, la despesa no financera té un creixement del 9,6%. 

Quadre 7.4.1.1
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022
SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
COMPTE FINANCER
Milions €  

Pressupost 2022

Import
% 

variació

Ingressos corrents 27.760,3 28.722,6 3,5
Impostos directes 12.816,6 13.163,1 2,7
Impostos indirectes 13.243,8 11.738,2 -11,4
Taxes, venda de béns i serveis  i altres ingressos 557,0 649,4 16,6
Transferències corrents 1.116,9 3.150,6 182,1
Ingressos patrimonials 26,1 21,2 -18,6
Despeses corrents 26.620,5 29.900,2 12,3
Remuneracions del personal 8.898,8 9.837,9 10,6
Despeses corrents de béns i serveis 8.395,6 9.915,8 18,1
Despeses financeres 879,5 639,3 -27,3
Transferències corrents 8.446,5 9.507,2 12,6
Estalvi corrent 1.139,9 -1.177,7 -203,3
Ingressos de capital 350,6 1.051,9 200,0
Alienació d'inversions reals 9,4 16,4 74,0
Transferències de capital 341,2 1.035,5 203,5
Despeses de capital 1.221,3 2.727,3 123,3
Inversions reals 682,3 1.399,1 105,0
Transferències de capital 538,9 1.328,2 146,5
Saldo operacions de capital -870,6 -1.675,4 92,4
Fons de Contingència 250,0 300,0 20,0
SALDO NO FINANCER 19,2 -3.153,1 16.488,0
Ajustos SEC -19,2 1.654,7 -8.700,2
Aportacions de capital de la Generalitat assimilables a 
transferènces de capital

-765,3 -755,7 -1,3

Resultat no financer d'entitats AP-SEC de la Generalitat 386,7 286,5 -25,9
Resta d'ajustos 359,4 2.123,9 491,0
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT -0,0 -1.498,4 --
% PIB* -0,0 -0,6 --

Pressupost 
2020

* Segons PIB informat pel Ministeri d'Hisenda.
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Destaca el creixement de 754 M€ de les despeses de personal que inclouen un increment 

retributiu del 2%, les places dels programes extraordinaris COVID-19, i les noves ofertes 

públiques d’ocupació.  

 

Finalment, el resultat no financer, en termes SEC, recollit en els comptes per al 2022 és d’un 

dèficit del 0,6% del PIB, mentre que els pressupostos per al 2020 es van elaborar preveient 

un equilibri pressupostari. 

 

En el quadre 7.4.1.2 es presenta la descomposició del dèficit de la Generalitat de Catalunya 

per al 2022. Com mostra les dades, el dèficit estructural és significativament superior a les 

necessitats de finançament. Aquest fet s’explica perquè en els comptes per al 2022 

s’inclouen un total de 1.410,6 M€ que tenen caràcter temporal (vegeu quadre 7.4.1.3). Cal 

tenir en compte que no s’inclouen els ingressos MRR ni REACT perquè aquests tenen la 

seva contrapartida en despeses, és a dir, quan aquests ingressos temporals desapareguin 

també deixarà de tenir lloc la despesa associada amb un efecte neutre en el resultat. 

 

 

Quadre 7.4.1.2
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022
SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
SALDO CÍCLIC I ESTRUCTURAL
Milions €

Pressupost 2022

Ingressos no financers 29.774,5
Despeses no financeres 32.927,6
SALDO NO FINANCER -3.153,1
Ajustos SEC 1.666,5
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT -1.486,5
Capacitat/Necessitat de finançament primària -867,6
Saldo cíclic -149,8
Ingressos  one off 1.410,6
Saldo estructural -2.747,3
Saldo estructural primari -2.128,4
% PIB* -0,6
Capacitat/Necessitat de finançament primària -0,3
Saldo cíclic -0,1
Ingressos  one off 0,6
Saldo estructural -1,1
Saldo estructural primari -0,9
* Segons PIB informat pel Ministeri d'Hisenda.
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La despesa no financera de la Generalitat per a l’any 2022 es preveu en 32.928 M€, d’acord 

amb la informació del quadre 7.3.3.1. En el quadre 7.4.2.1 es presenta el càlcul de la 

despesa no computable del 2022, tot i que la regla de despesa no actua donat que les 

regles fiscals estan suspeses i no s’ha definit cap taxa de referència per a la mateixa. 

 

 

 

L’estimació s’obté descomptant a la despesa no financera la despesa prevista per 

interessos, els ingressos finalistes i les transferències als ens locals vinculades al sistema de 

Quadre 7.4.1.3
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022
SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
INGRESSOS ONE OFF
Milions €

Pressupost 2022

Regularització conveni policia 336,3
Compensació IVA 500,0
Compensació liquidació negativa 2020 374,2
Liquidació DA3 200,0

TOTAL 1.410,6

Quadre 7.4.2.1
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022
SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU*
DESPESA COMPUTABLE
Milions €

M€

Despesa SPA 2021 1 34.516

Interessos meritats (-) 679
Ingressos finalistes (-) 6.403
Transferències Ens local pel Sistema de 
Finançament (-)

158

Despesa computable 2021 27.276
Despesa SPA 2022 32.928
Interessos meritats (-) 619
Ingressos finalistes (-) 3.347
Transferències Ens local pel Sistema de 
Finançament 

158

Canvis normatius  (+) 105
Despesa computable 2022 28.699
Creixement de la despesa computable (%) 5,22
* Sense PIE i FEAGA. Inclou Institut Català de la Salut. 
1 Previsió de liquidació


