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La inversió a 
Catalunya no arriba 
al seu pes en el PIB
L’Estat promet una inversió de 1.999 milions d’euros  
al Principat, el 16,5% del que anirà a les comunitats

Catalunya rebrà el 16,5% de la in-
versió regionalitzable del govern 
espanyol. En total, la xifra equival a 
1.999 milions d’euros, segons el 
projecte de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2021 que es van 
presentar ahir al Congrés de Dipu-
tats. Un cop més, aquesta xifra es-
tà per sota del pes de Catalunya en 
l’economia espanyola (19%), ja que 
el conjunt de comunitats rebran 
12.125 milions d’euros si es com-
pleix el pressupost per a l’any vi-
nent. La xifra fins i tot és inferior 
al 16,8% d’inversió que el govern de 
Pedro Sánchez va presentar als 
pressupostos del 2019. Aquells 
comptes finalment no van aconse-
guir prou suports (entre altres mo-
tius perquè als partits catalans els 
va semblar una inversió insufici-
ent), cosa que va desembocar en la 
convocatòria d’eleccions generals.  

A banda d’això, com acostuma a 
ser habitual, una cosa és el pressu-
post i una altra de molt diferent la 
inversió executada, que acostuma 
a ser molt menor en el cas de Ca-
talunya. Entre el 2013 i el 2018, per 
exemple, l’Estat ha deixat d’inver-
tir 2.200 milions d’euros compro-
mesos als pressupostos, segons un 
informe de la Generalitat. A més de 
les inversions anunciades, l’Estat 
també preveu afegir 200 milions 
d’euros més derivats d’una sentèn-
cia del Tribunal Suprem que obli-
gava el govern espanyol a pagar 
part de les inversions comprome-
ses i no executades el 2008. En una 
comissió bilateral entre el govern 
espanyol i la Generalitat es va acor-
dar que aquest pagament es frag-
mentaria en quatre trams. El pri-
mer (aquests 200 milions) s’havia 
d’executar abans, però no es va fer 
a causa de la pròrroga dels pressu-
postos del PP del 2018. Ahir, du-
rant la presentació al Congrés dels 
Diputats, la ministra d’Hisenda, 
María Jesús Montero, va voler in-
sistir que el projecte de pressupos-
tos de l’Estat per al 2021 presentat 
pel govern espanyol “compleix 
l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya” en matèria d’inversions. De 
fet, el que fa anys que es denuncia 
és que l’Estat no compleix preci-
sament la disposició addicional 
tercera de l’Estatut.  

Fons europeus 
Pel que fa als fons europeus, l’Estat 
ha adjudicat ja una partida de 18.793 
a les comunitats autònomes, 14.540 
dels quals encara s’han de regiona-
litzar (és a dir, encara s’ha de saber 
a quin territori s’adjudiquen). 
Aquesta xifra, però, surt de sumar 
també part del fons europeu RE-
ACT-EU (8.000 milions d’euros). 

A Catalunya, de moment, li per-
toquen un total de 596 milions 
d’euros del fons europeu, la sego-
na comunitat que rebrà més diners 
després d’Andalusia. Aquests estan 
lligats a les polítiques mediambien-
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tals, del ministeri de Transició Eco-
lògica, així com del ministeri de 
Transports i Agenda Urbana. Són 
371 milions d’euros per a política 
mediambiental i 225 per a habitat-
ge. Els 18.793 milions signifiquen el 
54% del total dels fons de recupera-
ció que l’Estat rebrà el 2021 i seran 
exclusivament gestionats per les 
comunitats autònomes, una xifra 
que coincideix amb la que va pro-
metre el president del govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, en l’última 
conferència de presidents.  

La resta els gestionarà l’adminis-
tració central. A l’hora d’explicar en 
detall els fons europeus, Montero va 
assegurar que amb aquest reparti-
ment el govern espanyol apostava 
per ser “un ferm defensor del model 
descentralitzat” d’estat, perquè és 
el que ha permès “assolir les més al-
tes quotes de creixement i benestar 
social” de la història d’Espanya, se-
gons la responsable d’Hisenda. A 
més a més, Montero va insistir que 
amb aquests pressupostos es “blin-
daven els recursos de les comuni-
tats autònomes” i s’aplicava  “la co-
governança” amb els executius au-
tonòmics en la gestió dels recursos 
que rebrà l’Estat del fons europeu 
per fer front a les conseqüències 
econòmiques de la pandèmia del 
coronavirus. 

Xifres per demarcacions 
La inversió que l’Estat té previst 
desplegar a Catalunya es repartirà, 
com sempre, per demarcacions i, de 
fet, els pressupostos generals de 
l’Estat desglossen algunes inversi-
ons, concretament en infraestruc-Font: Ministeri d'Hisenda / Gràfic: Esther Utrilla
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Sense executar
Executada
Pressupostada

1.999,3

403,6

811,7756,7
901,3

644,5

497,6 212,6
555,4

734,9

305,6
1.040,5

1.142,1 1.113,9
1.312,1

Total 
pressupostat

*Fins al 31 de juliol

Els anys 2019 i 2020 no es 
van aprovar pressupostos



23ara  DIJOUS, 29 D’OCTUBRE DEL 2020  
economia

L’eurodiputat socialista francès Pierre Larrouturou (a la 
foto) es va declarar ahir en vaga de fam després de 
considerar que no s’han fet prou avenços en sanitat i clima 
o sobre la creació d’una taxa a les transaccions financeres 

en les negociacions del pressupost de la Unió Europea. “És 
obscè sentir a dir que no hi ha diners per a la sanitat, el clima i 

l’ocupació quan els mercats financers no havien tingut mai tan 
bona salut”, va escriure el polític al seu compte de Twitter.

UN EURODIPUTAT, 
EN VAGA DE FAM 
PEL PRESSUPOST

L’Estat reparteix 236.331 
milions en 22 ministeris 

l’any passat. D’aquests, 200 milions 
provenen de fons europeus, de ma-
nera que la inversió estatal en reali-
tat queda en 948 milions d’euros.  
Malgrat l’augment, la majoria d’ins-
titucions catalanes consorciades 
amb el ministeri de Cultura rebran 
els mateixos diners que l’any passat. 
És el cas del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, la Fundació Antoni 
Tàpies, el Mercat de les Flors, l’Or-
feó Català-Palau de la Música, la 
Fundació Pau Casals, Fira Tàrrega i 
el Teatre Lliure.  

Sí que veuran augmentar la in-
versió el Gran Teatre del Liceu (un 
12,59%) i el Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (un 0,08%) o la 
Fundació Joan Miró, que passa a re-
bre 190.000 euros, més del doble.  

Ministeri de Defensa 
El pressupost augmentarà un 
4,6% el pròxim any  
El ministeri de Defensa esgarrapa 
una partida de 9.409 milions d’eu-
ros. D’aquests, 9.300 sortiran direc-
tament de l’Estat, mentre que 25 
milions provenen del fons europeu. 
La despesa d’aquest departament 
representa el 4% del total pressu-
postat pel govern Espanyol.  

Casa del Rei 
El pressupost torna als nivells 
d’abans de les retallades 
Per a l’any que ve l’assignació dels 
pressupostos serà de 8,4 milions 
d’euros, un 6,9% més del que tenia 
aquest any. Amb aquesta pujada, de 
fet, recupera el nivell del 2011, quan 
van començar les retallades, que 
van seguir el 2012 i 2013. Després la 
dotació s’havia congelat. Aquest 
2020 la Casa del Rei havia tingut 
una assignació pressupostària de 
7,9 milions d’euros.e

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ahir. EMILIO NARANJO / EFE

El ministeri d’Educació duplica el seu pressupost 

Aquest és el segon govern espanyol 
amb més carteres de la història, un 
total de 22, entre les quals s’ha de re-
partir el gruix dels pressupostos ge-
nerals de l’Estat per al 2021. Segons 
les previsions pressupostades per 
l’executiu de Sánchez, tots els mi-
nisteris veuran incrementades les 
seves partides, en part gràcies als 
fons europeus de reconstrucció.  

Sanitat  
La despesa en polítiques 
sanitàries serà de 7.330 milions 
En plena pandèmia, aquesta és 
una de les carteres que s’endú més 
fons dels pressupostos generals de 
l’Estat, amb 7.330 milions, un aug-
ment del 75%. El ministeri en con-
cret s’emporta 3.421 milions d’eu-
ros, cosa que suposa un increment 
interanual del 39%.   
 
Educació 
Es destinaran 200 milions per a 
educació de 0 a 3 anys 
El ministeri d’Educació s’emporta 
un total de 5.465 milions d’euros, un 
56% més que en el pressupost an-
terior. En polítiques d’educació els 
fons europeus són claus: arriben 
1.853 milions d’euros, més de la 
meitat dels quals es dediquen a un 
pla d’impuls digital a les aules. Pel 
que fa la resta, la major part de la 
partida és per a beques, fins a 2.090 
milions d’euros –515 milions més. 

Cultura 
L’augment del pressupost 
esquiva Catalunya 
L’Estat destinarà 1.148 milions 
d’euros a cultura, un 25,6% més que 
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Defensa 
Més de 
9.000 milions 
aniran 
destinats 
a la despesa 
militar

Cultura 
La majoria 
d’institucions 
catalanes 
rebran el 
mateix 
pressupost

tures. La província de Barcelona re-
brà 483 milions d’euros. Després ve 
Tarragona, amb 365 milions d’eu-
ros, Girona arreplegaria un total de 
138 milions d’euros i, finalment, 
Lleida 47 milions. Unes inversions, 
però, a les quals cal sumar-hi 203 
milions d’euros previstos per al 
sector públic administratiu. 

Aquestes quantitats també es 
tradueixen en projectes concrets, 
sobretot relacionats amb infraes-
tructures. Per exemple, un total de 
245 milions aniran a parar directa-
ment a Rodalies de Barcelona. A 
més, 39 milions es destinaran al 
tram del Corredor Mediterrani Vi-
laseca-Castellbisbal, i 27 milions 
per a terminals intermodals i acces-
sos al Port, uns diners que haurien 
de permetre desencallar les obres 
promeses als accessos del port de 
Barcelona des de l’any 2008.  

L’Estat també preveu invertir 
238 milions en la xarxa de l’AVE a 
Barcelona. En aquest sentit, a Giro-
na, l’alta velocitat i els corredors 
TEN-T rebran 22 milions d’euros, 
mentre que a Lleida rebran 7 mili-
ons. En aquesta última demarca-
ció, la xarxa de tren de Rodalies re-
cull 38,9 milions i 273.000 euros 
són per al Canal Segarra-Garrigues. 
Finalment, a Tarragona també ca-
uen diners per a l’alta velocitat, un 
total de 170 milions d’euros, men-
tre que la xarxa convencional s’en-
dú 114 milions d’euros. Ara comen-
ça el tràmit dels pressupostos, que 
es votaran al Congrés de Diputats el 
12 de novembre i que el govern ca-
talà no va voler valorar al llarg de la 
jornada d’ahir.e 

INVERSIONS  
DE L’ESTAT EN 
ELS COMPTES

111.527 M€  
Milions d’euros destinats 
només a infraestructures, 
el 59% a càrrec de l’Estat i 
la resta del fons europeu 
de recuperació.

24.661 M€ 
El govern destinarà 
aquesta quantitat a 
prestacions per 
desocupació, 4.000 M€ 
més que fa un any.

1.010 M€  
Els pressupostos 
recolliran un fons concret 
per a reserves i compres 
de possibles vacunes 
contra el covid-19.

31.632 M€  
El Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE) 
també veu augmentar un 
23,1% interanual la seva 
despesa. 

547 M€  
Seran les pèrdues 
previstes en els 
pressupostos generals de 
l’Estat del SEPI, el hòlding 
públic que rescatarà 
empreses amb problemes.

Vista aèria del Baix Llobrehat. 
L’Estat ha pressupostat una 

inversió de 1.999 milions 
d’euros a Catalunya de cara al 

2021. CRISTINA CALDERER


