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1. Diagnòstic de situació 

 

 

Situació de pròrroga pressupostària 

 

Les circumstàncies polítiques de 2018, amb l’aplicació de l’article 155, van fer que no 

es poguessin aprovar els pressupostos i tot l’exercici 2018 va transcórrer en pròrroga 

pressupostària.  

 

Per diverses circumstàncies, l’any 2019 s’han hagut de tornar a prorrogar els 

pressupostos de 2017 a través del DECRET 273/2018, de 20 de desembre, pel qual 

s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat 

de  Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019. 

 

La situació de pròrroga dels Pressupostos generals de l’Estat per al 2019 (PGE2019) i 

la convocatòria d’eleccions generals per al 28 d’abril de 2019 afecta els ingressos de la 

Generalitat, en especial referència a les bestretes del model de finançament, però 

també d’altres recursos com la liquidació de la DA3 de l’Estatut o el finançament del 

cos de mossos d’esquadra. 

 

 

Situació de pròrroga pressupostària i conseqüències de l’increment del cost 

d’alguns inputs 

 

D’acord amb la normativa, si els pressupostos no s’han aprovat abans del primer dia 

de l'exercici econòmic corresponent, automàticament queda prorrogada la vigència 

dels anteriors. En termes de crèdits pressupostaris, el que es prorroga és el crèdit 

inicial. Per tant, atès que l’any 2018 hi va haver pròrroga durant tot l’any, per a 

l’exercici 2019 el que es prorroga són els crèdits pressupostaris inicials de despesa de 

2017. 

 

En aquests dos anys des de l’aprovació del pressupost que es prorroga han passat 

diversos factors que fan que els costos de prestar els serveis públics, en un nivell 

de servei equiparable al de 2017, s’hagin incrementat. D’una banda, la població de 

referència d’alguns serveis o ha augmentat (com per exemple la població en edat 

escolar) o n’ha augmentat la complexitat (envelliment de la població, serveis de 

seguretat i emergències), o el cost de produir-los (tecnologia mèdica, nous 

medicaments, etc.). D’altra banda, s’han desplegat lleis que creen drets subjectius 

(renda garantida de ciutadania) i han augmentat els preus de bona part dels 

subministraments i manteniments, després d’uns anys de contenció.  

 

Un dels components de la despesa que ha experimentat un creixement més 

important ha estat el de personal. D’una banda, per l’efecte d’increment de personal 

per atendre a una població beneficiària en creixement (personal docent i personal 

sanitari, bàsicament) i, de l’altra, per l’augment de les retribucions. En efecte, després 

d’uns anys de congelació salarial, el 2016 i el 2017 es van incrementar les retribucions 

un 1%. El 9 de març de 2018, el Govern de l’Estat i les organitzacions sindicals van 



 

5 

 

subscriure un acord per la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball pel 

qual s’acordaven increments salarials per als anys 2018, 2019 i 2020 que podien 

arribar a un 1,95%, 2,75% i 3,85%, respectivament. 

 

Cal dir que l’administració de l’Estat pren aquesta decisió sense consultar a la resta 

d’administracions públiques, que representen un pes més important sobre les 

despeses de personal, i sense acompanyar-la de recursos addicionals per a finançar-

la. Així, el pes de les despeses de personal de l’administració general de l’Estat és del 

19% del total d’administracions públiques, mentre que les comunitats autònomes 

representen el 61% del total. Per tant, aquest acord sindical té una repercussió molt 

més important en les comunitats autònomes i hauria d’anar acompanyat d’una 

distribució de recursos coherent amb el pes sobre les despeses de personal. En 

aquest sentit, s’ha de recordar, de nou, que el model de finançament autonòmic 

s’hauria d’haver revisat l’any 2014 i encara no hi ha data per una revisió, cinc anys 

més tard. 

 

L’impacte d’aquest increment salarial per als anys 2018 i 2019, tant directe (sobre 

els treballadors del sector públic de la Generalitat) com indirecte (sobre els concerts 

educatius, sanitaris, de serveis socials i universitats) ascendeix a més de 650M€. 

 

A aquest impacte, s’hi ha de sumar el de l’increment de personal en l’àmbit 

d’educació general i sanitari, i el de l’acord signat entre la Generalitat i els sindicats l’11 

de desembre de 2018, per fer efectives les quantitats equivalents a una paga extra 

deixades de percebre pels treballadors de la Generalitat l’any 2013 i 2014. El 40% de 

la paga extraordinària corresponent al 2013 s’ha de fer efectiu durant el 2019 (estimat 

en uns 215M€). 

 

La Generalitat ha de fer front a aquests increments d’un dels principals components de 

la seva despesa amb uns crèdits pressupostaris que estan congelats des de 2017. És 

rellevant que el 2017 i el 2018 s’hagi fet front a aquests compromisos i augments 

retributius i alhora s’hagi complert amb els objectius de dèficit. S’ha fet un esforç molt 

gran per compassar el creixement d’ingressos i de despeses i s’han pres les mesures 

necessàries per fer front als riscos de desviació dels objectius fiscals. 

 

Ara, però, davant de la situació d’haver d’afrontar nous increments retributius que 

poden arribar a un increment del 2,75%, i de retorn de les quantitats no percebudes 

durant el 2013 en un percentatge molt superior al d’anys anteriors, es constata la 

insuficiència del crèdit prorrogat de 2017 per atendre a tots aquests compromisos. 

 

Increment de les despeses de personal 

 

El pressupost de capítol 1, despeses de personal, per al 2017 i prorrogat per al 

2019, estava ajustat al cost de personal previst per aquell exercici però no incorporava 

l’increment retributiu per aquell any de l’1% de les retribucions ja que l’Estat el va 

aprovar amb posterioritat a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Amb la 

finalitat de donar cobertura a aquest increment si es produïa, es va augmentar la 

dotació del fons de contingència i, durant l’any 2017, es van fer les transferències 

necessàries per cobrir aquest increment en els casos que va ser necessari. D’altra 
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banda, cal tenir en compte que en la tramitació parlamentària del projecte de 

pressupostos de 2017 es va incorporar una disposició addicional, la Disposició 

addicional  5ª. Fons estructural per a la cobertura de necessitats educatives, per la 

qual es creava el fons i es dotava amb 140M€ que havia de servir per la contractació 

de 3.500 docents. També la disposició addicional 4. Fons estructural de cohesió social 

i garantia de rendes, dotava d’uns recursos per la renda garantida de ciutadania i per 

la contractació de nou personal per la seva gestió (9,6M€ per al personal de gestió). 

Aquests imports no estaven, doncs, en els crèdits pressupostaris inicials de 2017 que 

es prorroguen el 2018 i el 2019 i, per tant, hi ha una insuficiència d’origen en aquests 

crèdits pressupostaris. L’any 2017 es van cobrir, per als 4 mesos del curs escolar 

2017-18, amb el diferencial de l’objectiu de dèficit que es va aprovar mentre es 

tramitava el pressupost al Parlament.  

 

Per al retorn de la part de la paga 2012 acordada es comptava amb els recursos de la 

servei pressupostari DD09. Altres despeses de personal. 

 

A l’exercici 2018, d’acord amb l’increment aprovat per la llei de pressupostos generals 

de l’Estat per al 2018, es va aplicar un increment salarial de l’1,5% que es va 

incrementar en un 0,25% a partir del mes de juliol i amb un 0,2% addicional per 

millores, segons l’Acord entre el Govern Central i els Sindicats, abans esmentat. A 

més, es va completar la recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012. 

Per assumir l’increment de les despeses de personal d’aquell any, es va comptar amb 

els recursos del servei DD09 i va ser necessari complementar-ho amb crèdits 

pressupostaris del fons de contingència i amb els romanents dels fons estructurals per 

la cobertura de necessitats educatives i de cohesió social i garantia de rendes. En 

termes de nombre d’efectius, cal tenir en compte, a més, l’increment de les dotacions 

de personal docent i PAS necessari per a cobrir l’increment del nombre d’alumnes del 

curs 2018-19 i el desplegament del programa de l’escola inclusiva. Pel que fa al 

personal de l’àmbit de salut, aquest també es va incrementar per atendre la major 

complexitat de la població atesa per factors demogràfics, sense que incrementessin 

les llistes d’espera. 

 

A partir del gener del 2019, d’acord amb la normativa bàsica estatal, s’ha aplicat un 

increment retributiu del 2,25% que s’incrementarà en un 0,25% a partir de juliol de 

2019, a més del fons addicional del 0,25% de la massa salarial per a millores. 

 

Aquest any 2019 també s’han d’assumir altres recurrències de la despesa de personal 

derivades de: 

 

 La consolidació de l’increment salarial del 0,25% que l’any 2018 es va aplicar a 

partir del mes de juliol. 

 

 La consolidació d’actuacions iniciades en el 2018 com són les millores en les 

plantilles del personal docent i de suport a la docència per l’inici del curs 2018-

2019 degut a l’increment d’alumnes; la incorporació de personal del cos de 

bombers de l’oferta púbica 2017; la incorporació del cos de mossos d’esquadra 

de les ofertes públiques 2017 i 2018; i el personal dels nous òrgans judicials, 

que cal desplegar d’acord amb la normativa estatal. 
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 L’impacte de les jubilacions del personal funcionari del mutualisme 

administratiu (docents i d’administració de justícia) que al ser rellevat per 

personal en règim de seguretat social comporta un increment rellevant de 

despesa.  

 

 L’increment de les bases màximes de cotització de la seguretat social. 

 

D’altra banda, d’acord amb les diverses resolucions del Parlament en relació amb la 

recuperació de drets econòmics, laborals i socials dels empleats públics, s’han 

d’assumir diverses despeses acordades amb les organitzacions sindicals, entre les 

quals cal destacar: 

 

 La recuperació de fins el 40% de les quanties efectivament reduïdes l’any 

2013, de la qual un 10% s’ha abonat aquest mes de març, i el 30% restant es 

preveu abonar-lo en aquest exercici tal com estableix aquest mateix decret llei. 

 

 L’aplicació de les mesures derivades de l’Acord de 29 de novembre de 2018 

sobre millora de les condicions retributives i laborals del personal estatutari de 

l’ICS. 

 

 

Increment de la resta de despeses  

 

A banda dels increments de personal directes i indirectes, també hi ha altres despeses 

que tenen uns increments tendencials derivats de l’evolució dels beneficiaris, dels 

costos de prestació o de l’impacte de compromisos pluriennals adquirits en el passat 

que, en conjunt, superen els crèdits pressupostaris inicials prorrogats de 2017. 

 

Algunes exemples són:  

- La previsió d’increment de desplegament de la renda garantida de ciutadania 

que durant el 2017 va comptar amb un fons extraordinari de garantia de rendes 

que actualment està esgotat (uns 85 M€ d’increment). 

- La previsió d’increment de la despesa vinculada a la Llei de la dependència 

(uns 78,3M€). 

- L’increment de les aportacions a l’ATM de Barcelona (uns 100M€). 

- Despeses ateses amb fons de contingència 2018 i que necessitaran també 

fons de contingència 2019, com per exemple l’emergència per l’arribada 

massiva de menors migrats sense referents familiars, o l’alarma antiterrorista o 

el finançament addicional de la CCMA pel canvi de criteri de l’IVA.   

- Increment d’altres compromisos pluriennals. 
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2. Objectiu del pla d’acció 

 

L’objectiu del pla d’acció davant de la situació de pròrroga pressupostària és el de 

garantir, d’una banda, el manteniment del nivell de prestació dels serveis públics 

fonamentals; i, de l’altra, el compliment de tots els compromisos ineludibles de 

despesa que d’entrada no poden ser atesos amb els comptes prorrogats. 

 

Es consideren compromisos ineludibles els de mandat legat, els compromisos 

pluriennals adquirits per acord de govern que no poden ser ajornats ni revisats, els  

contractuals no revisables, i tots aquells que tenen a veure amb el personal del sector 

públic de la Generalitat i assimilat. 
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3. Pla d’acció i mesures 

 

El passat 11 de març de 2019, en una reunió conjunta del Grup interdepartamental de 

gestió econòmica (GIGE) i de la Xarxa de gestió econòmica (XAGE) es va demanar a 

tots els departaments i entitats del sector públic identificar els increments de despesa 

ineludibles que no podien ser ateses amb el pressupost prorrogat, les reduccions de 

despesa per projectes o actuacions finalitzades i les mesures sobre ingressos i 

despeses a prendre dins de la pròpia agrupació departamental per poder fer front als 

increments nets. 

 

Seguidament es va iniciar una ronda de reunions amb tots els departaments per tal 

d’analitzar conjuntament les possibilitats d’encaix i la viabilitat de les mesures 

proposades. 

 

Fruit d’aquestes reunions s’ha identificat quina és la situació pressupostària de cada 

agrupació departamental (departament i les entitats dependents o vinculades). 

 

S’han dividit les necessitats en dos grans paquets: necessitats vinculades a 

despeses de personal i necessitats de la resta de despeses.  

 

Per donar resposta a aquestes necessitats s’estructura un Pla d’Acció que té dues 

parts: 

 

I. Decret llei de suplement de crèdit per donar cobertura als compromisos en 

despeses de personal 

II. Pla d’actuació departamental per a fer front a la resta de despeses 

 

 

I. Decret llei de suplement de crèdit per a les necessitats de despeses de 

personal 

 

En la taula següent es pot observar el detall de l’estimació de l’increment de despeses 

de personal que excedeix dels crèdits pressupostaris prorrogats de 2017 i que són 

l’objecte del suplement de crèdit. Es necessita un crèdit addicional d’uns 359,7M€ per 

atendre les necessitats que ja van requerir recursos l’any 2018 però que ara no es 

poden atendre amb transferències de crèdit (com es va fer l’any passat) perquè es 

necessiten per cobrir altres necessitats, ja comentades en els punts anteriors. Cal 

cobrir, a més, els nous increments retributius de 2019 que s’estimen en uns 315,9M€. 

També cal fer front a les recurrències de 2018 (docents, bombers, mossos i personal 

de Justícia). És a dir, es tracta del còmput per un any complet de despeses que van 

tenir lloc de forma parcial el 2018. Aquestes recurrències ascendeixen a 78,1M€. 

D’altra banda, els acords sindicals amb l’Institut Català de la Salut tenen un cost 

estimat de 70,8M€ i la recuperació del 40% de les quantitats deixades de percebre 

l’any 2013, uns 215,1M€. 

 

En total, l’increment de despeses de personal per als conceptes esmentats 

ascendeixen a 1.039,6M€.  
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Es disposa dels recursos del servei pressupostari DD09. Despeses de personal que 

cobreixen 225,7M€.  

 

La resta, 813,9M€, és l’import que es suplementa per mitjà del decret llei 7/2019, de 2 

d’abril de concessió d’un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2017 i que va ser convalidat pel ple del Parlament el 10 d’abril.  

 

Se suplementa en aquest import el crèdit pressupostari de la partida 

D/120000900/1211/0000 Imprevistos i millores en matèria de personal, del servei 

pressupostari DD09 que quedat dotada amb 1.039,6M€. 

 

Estimació de les necessitats de despeses de personal directes i indirectes (M€)  

  

Cobertura 

dèficits 2017-

18 

Increments 

retributius 

2019 

Recurrèn-

cies 

2018-19 

Acord 

sindical ICS 

Recup. 

parcial 

Paga extra 

2013 (40%) 

Total 

Generalitat 258,0 149,7 70,4 0,0 115,9 594,0 

 

Òrgans superiors 

 

1,3 0,1 

 

0,9 2,3 

 

Departaments 258,0 148,2 70,3 

 

115,0 591,5 

 

Fons no departamentals 

 

0,2 0,0 

 

0,0 0,2 

EA Administratives 5,7 3,7 0,2 

 

2,8 12,4 

ICS 

 

46,9 50,5 2,3 70,8 34,2 204,7 

Total SP Admtiu+ICS 310,6 203,9 72,9 70,8 152,9 811,1 

 

Resta sector públic 

(inclou universitats públiques 

i concerts educatius) 49,1 112,0 52,0 

 

62,2 228,5 

       

Total necessitat finançament 359,7 315,9 78,1 70,8 215,1 1.039,6 

Finançament DD09 

     

-225,7 

Total suplement           813,9 

 



 

11 

 

Procediment d’actuació 

 

Des d’aquest servei pressupostari DD09 es faran les transferències necessàries 

adequant-les als imports que els departaments i entitats acreditin que necessiten. 

 

Durant el segon trimestre d’enguany, per els àmbits pressupostaris que ho 

requereixin, es transferiran les quanties corresponents a: 

- El cost del retorn efectiu de la devolució del 10% de les quanties reduïdes en 

aplicació dels acords de Govern de 26 de febrer de 2013, aprovat pel Decret 

llei 3/2019, de 22 de gener. 

- Import corresponent a les necessitats no cobertes el 2018 que van requerir un 

finançament addicional a càrrec de fons no departamentals en aquell exercici. 

- Pactes sindicals en àmbits específics, com la millora del complement del 

complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 

de la Salut, aprovat pel Decret llei 6/2019, de 19 de març. 

 

Durant el darrer trimestre de l’any, un cop verificada la necessitat d’un finançament 

addicional en el conjunt del pressupost de cada àmbit, s’instrumentarà el finançament 

estrictament necessari corresponent als següents conceptes: 

- Increment salarial de l’exercici 2019. 

- Devolució del 30% de la reducció salarial de l’exercici 2013 aprovada pel 

Decret llei 7/2019, de 2 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit als 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 

Com a criteris generals, pel que fa a actuacions que puguin comportar increment de 

despeses de personal, no es podrà: 

- Incrementar retribucions, inclòs el personal directiu, més enllà de l’increment 

establert amb caràcter bàsic. 

- Incrementar taules retributives que no derivin de l’increment establert amb 

caràcter bàsic. 

- Incrementar la plantilla pressupostària, aprovada per la Llei 4/2017, que no 

estigui compensada amb baixes equivalents. 

- Crear nous programes temporals que comportin un increment de la despesa i 

no disposin de finançament extern, amb l’excepció de situacions d’urgència i 

necessitat. 

- Altres propostes de naturalesa similar, sempre que no disposin de finançament 

extern a la Generalitat. 

 

II. Pla d’actuació departamental 

 

El Pla d’actuació departamental abasta a cada departament i a les entitats 

vinculades o dependents i fa referència a la despesa dels capítols 2 a 8 de la 

classificació pressupostària, excloses, doncs, les despeses de personal directes i 

indirectes, que ja s’han considerat en la primera part del Pla d’Acció corresponent al 

suplement de crèdit. 
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S’ha fet un treball previ amb cada departament on s’han identificat les principals 

variacions de despesa que preveu tenir durant la pròrroga pressupostària. S’han 

identificat també les actuacions o projectes que finalitzaven i s’ha obtingut una variació 

neta. En cas de variació neta positiva (increment net de necessitats en relació amb els 

crèdits pressupostaris prorrogats) s’han proposat mesures per fer front a tot o part de 

l’increment net. S’han quantificat les mesures proposades per fer front a les 

insuficiències, si escau, i les fonts de finançament possibles (romanents de tresoreria 

de les entitats de l’agrupació que estiguin disponibles; finançament d’altres 

administracions o usuaris; etc). 

 

Tanmateix, per tal de poder avaluar les necessitats més urgents i amb un nivell de 

compromís més elevat, és necessari classificar les insuficiències detectades d’acord 

amb el seu grau de compromís i de flexibilitat o capacitat de gestió.  

 

Les variacions identificades es classificaran en tres tipus d’acord amb el nivell de 

compromís o capacitat d’actuació: 

 

1. Mandat legal (existeix una llei o norma que obliga a fer una despesa en un nivell 

determinat i aquest no és modificable a curt termini). 

2. Acord del Govern, revisió contractual, anualitzacions d’actuacions iniciades en 

anys anteriors (recurrències). 

3. Noves necessitats i altres despeses que no es puguin classificar en els nivells 

anteriors. 

 

També es classificaran les despeses en funció de si són o no revisables i de si són o 

no ajornables.  

 

Com a regla general, caldrà seguir el principi de compensació, és a dir, tot increment 

de despesa s’ha de compensar amb una reducció d’altres despeses o amb un nou 

ingrés. Si es tracta d’una nova despesa de caràcter recurrent s’ha de compensar amb 

reducció de despesa recurrent o amb increment d’ingressos recurrents.  

 

Les primeres insuficiències a atendre seran les de nivell (1) i (2). Només es podrà 

efectuar despesa per al grup d’altres despeses i noves necessitats o prioritats (3) si 

respon a un criteri d’urgència i necessitat i queda marge disponible en el propi 

departament i aquest marge no és necessari per finançar despeses prioritàries 

determinades pel Govern. 

 

En el cas que la insuficiència, en els nivells (1) i (2) de despesa, sigui d’una 

magnitud que no pugui ser compensada dins de la pròpia agrupació 

departamental, s’haurà d’acudir a les possibilitats de transferències entre 

departaments i als recursos del fons de contingència (amb els requeriments legals 

d’urgència, necessitat i impossibilitat de fer front a la despesa amb altres fonts). També 

caldrà aplicar mesures addicionals de gestió d’ingressos i de despeses. 

 

Per al grup d’altres despeses i noves necessitats o prioritats (nivell 3) s’haurà de 

justificar davant del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda: 

- Criteri d’urgència i necessitat, 
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- Impacte pressupostari en exercicis futurs, 

- Font de finançament (si es tracta de despeses recurrents, han de tenir una font 

de finançament recurrent), 

- Impacte econòmic i social si l’actuació proposada és nova i supera els 10M€.  

 

En l’annex 1 es presenta el model de fitxa resum per a cada departament. 
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III. Quantificació de les necessitats de l’exercici 2019 en relació amb la 

situació de crèdits prorrogats de 2017 

 

Un cop avaluada la situació de forma conjunta amb tots departaments, l’import global 

resultant de les necessitats en relació amb el crèdit prorrogat ascendirien en 

conjunt a uns 2.275,6M€. 

 

D’aquestes, el 45,7% corresponen a despeses de personal, directes i indirectes, i el 

54,3% a la resta de despeses (capítols 2 a 8). 

 

 
 

Les necessitats de despeses de personal tant directes com indirectes (relacionades 

amb concerts educatius, sanitaris, de serveis socials; universitats, etc.) es finançaran 

amb el suplement de crèdit aprovat mitjançant el Decret Llei 7/2019 de concessió d’un 

suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i amb 

l’import consignat en el servei pressupostari DD09. 
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Dins de la resta de despeses que no estan relacionades amb el personal, 1.235,9 

M€, el 57% correspon a despeses classificades en el nivell 1, el 32% en el nivell 2 i 

l’11% en el nivell 3. 

 

 

D’entre els 1.235,9 M€, 47,8 M€ serien ajornables (el 3,9%) i 52,6 M€ serien 

revisables en alguna mesura (4,3%). La resta, 1.135,5M€, serien, doncs, no 

ajornables i no revisables. 

Els departaments han presentat mesures per import de 189 M€, xifra que 

representa un 15,3% de les necessitats o un 16,6% de les necessitats inajornables i no 

revisables. En 6 departaments (i dues seccions transversals DD) les mesures 

cobreixen les necessitats dels nivells 1 i 2, mentre que en 7 departaments (i una secció 

transversal DD) les mesures no són suficients per a cobrir aquestes necessitats. 

Si ens centrem en els nivells de compromís 1 i 2, les necessitats no revisables i 

no ajornables del conjunt de Departaments, un cop aplicades les mesures, 

ascendeixen a 834,8 M€. D’aquestes, un 35,1% corresponen a l’àmbit de salut i un 

51,7% a l’àmbit de protecció social.  

Les necessitats de crèdit pressupostari en l’àmbit de salut un cop aplicades les 

mesures que proposen (uns 292,9M€) es podrien instrumentar a partir de l’increment 

en la consignació de compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs que té un 

registre comptable i es considera a efectes del càlcul del dèficit en termes SEC. 

Sense tenir en compte l’àmbit de salut, la necessitat de crèdit pressupostari dels 

nivells de compromís 1 i 2, no ajornables i no revisables, un cop aplicades les 

mesures i utilitzant els saldos excedents d’alguns departaments, ascendeix a 

541,8M€. Si només es compten les necessitats dels departaments i DDs que no poden 

cobrir-les amb mesures pròpies (sense transferències entre departaments), les 

necessitats ascendeixen a 600,7M€. 

 

Nivell 1; 705,5; 
57% 

Nivell 2; 
398,9; 
32% 

Nivell 3; 131,5; 
11% 

Necessitats de despesa (llevat de personal)  per nivells de 
compromís (M€) 
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4. Principis de gestió pressupostària, organització i seguiment 

 

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda dirigeix i coordina 

l’elaboració del Pla d’acció per atendre la despesa urgent del 2019 en el context 

excepcional de pròrroga pressupostària. 

 

El pla d’acció té dues parts: una amb mesures específiques en l’àmbit de personal i 

una altra per atendre altres despeses dels departaments. En relació amb les variacions 

de les despeses de personal, directes i indirectes, que caldrà cobrir amb el suplement 

de crèdit i amb la secció DD09, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Hisenda donarà les instruccions als departaments per tal de tramitar les modificacions 

de crèdit necessàries. 

 

Pel que fa a les variacions identificades i les mesures proposades per a la resta de 

despeses (capítols 2 a 8) aquestes seran revisades pel Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i un cop validades amb cada un dels  

departaments es tancarà el seu pla d’actuació individual.  

 

En base a la quantificació de les necessitats (capítols 2 a 8) i les potencials fonts de 

finançament de que es pugui disposar, es considera convenient aplicar els següents 

principis de gestió pressupostària a l’hora de definir el pla d’actuació del Govern  i 

de cada departament: 

 Identificació de fonts addicionals de finançament ja sigui a través de nous 

ingressos de l’Estat o introduint canvis normatius en determinats impostos. Pel 

que fa a la primera de les alternatives apuntades, cal fer un especial èmfasi al 

principi de lleialtat institucional i reclamar la coresponsabilitat que li pertoca al 

Govern de l’Estat en partides tan rellevants com els ajuts per a la dependència 

o l’atenció dels menors no acompanyats;  

 Reassignació de partides pressupostàries a través de transferències entre 

departaments i des del fons de contingència i el servei pressupostari DD09. 

Altres despeses de personal; 

 Aprofundir, necessàriament, en mesures addicionals que es puguin articular a 

partir de l’anàlisi dels romanents de tresoreria no afectats de les entitats de 

l’agrupació departamental;  

 Revisió de costos i models de prestació d’aquells serveis en els que es 

perceben majors guanys potencials d’eficiència sense reduir els actuals nivells 

d’eficàcia. Cada departament identificarà en el seu pla d’actuació les àrees 

prioritàries en les que iniciar un procés de revisió de despesa;   

 Renegociar o recalanderitzar algunes actuacions addicionals en altres casos 

per tal de minimitzar el seu impacte a l’exercici 2019. En aquest sentit, les 

necessitats de nivell 3 no tindrien cabuda en aquest context de priorització, 

per manca de cobertura global, de les necessitats de nivell 1 i 2. 

 

Es faran reunions periòdiques de seguiment en el marc del Grup interdepartamental de 

gestió econòmica (GIGE) i de la Xarxa de gestió econòmica (XAGE), mentre duri la 

situació de pròrroga pressupostària. 
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En l’àmbit de salut es farà un seguiment específic en el marc de la Comissió 

Interdepartamental per a la Sostenibilitat Econòmica del Sistema sanitari de Catalunya. 

 

També es realitzarà una avaluació mensual del grau de compliment de les mesures 

proposades per cada departament i de l’evolució de les necessitats. Així mateix, es 

farà mensualment una avaluació de riscos de compliment dels objectius de dèficit, 

deute i regla de despesa que es presentarà al Consell Tècnic i al Govern. 
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Annex 1. Model de fitxa de pla actuació departamental 

 

 
 

  

Departament de XXX

Variacions capítols 2 a 8

No revisable i no 

ajornable
Sí Revisable Total

Tipus 1: Mandat legal

Tipus 2: AG, revisió contract, anualitzacions

Tipus 3: Noves necessitats i altres

Total

Total mesures

Variacions després d'aplicar mesures

No revisable i no 

ajornable
Total

Variacions tipus 1

Variacions tipus 1+2

Variacions tipus 1+2+3

Fonts de finançament addicionals:

Detall noves necessitats

No revisable i no 

ajornable
Sí Revisable Total

TOTAL

Pla d'actuació:
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1. Detall de les principals variacions sobre la despesa prorrogada

Dades en euros

Núm.

Variació
Nom Tipologia Capítol

Import en euros

(+ increments/- 

decrements de 

despeses)

Explicació detallada Norma/ regulació Revisable

Ajornable a 

l'exercici 

següent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL 0,00

Annex 2. Model de fitxes per a la quantificació de les variacions i l’elaboració de 

mesures  

 

 

Tipologia variacions Descripció 

Mandat legal Existeix una norma legal que obliga a prestar el servei o a atorgar la prestació 

AG pluriennal Existeix un acord de govern per fer la despesa pluriennal 

Projecte d'inversió Projecte d'inversió que no està inclòs un PEF o qualsevol altre acord de govern 

Revisió contractual Quan el contracte obliga a revisar les condicions del contracte 

Anualització 
Cost addicional d'un servei o prestació que es va iniciar durant l'any anterior i que el crèdit no cobria 

tot l’any 

Actuació singular Despeses que no entren a les altres categories 

 

 

 
 

 

Tipologia mesura Descripció 

reprogramació Es revisa el calendari i s'aplana la despesa 

millora eficiència Mesura per reduir costos unitaris de provisió o producció de béns o serveis 

reducció/eliminació Es deixarà de fer l'activitat/ subvenció/etc. o es farà en una intensitat o volum més baix 

 

2. Detall de les principals mesures

Dades en euros

Núm. 

Mesura
Capítol

Tipologia 

mesura

Import en euros

(- decrements)
Explicació de la mesura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL 0,00


