
Pressupostos Generalitat de Catalunya 2011: 

Poc encoratjadors però sense gaires alternatives 

 

En els últims anys, el dèficit de la Generalitat ha crescut de forma accelerada, en part atribuïble 

a la crisi econòmica que ha rebaixat de forma important els ingressos públics. L’any 2010 el 

dèficit públic es va situar en el 3,86% del PIB, i el deute públic acumulat és ja de 31.886 milions 

d’euros, representant més del 15% del PIB. Amb el dèficit previst pel 2011, el deute superarà el 

18% del PIB. 

Davant aquesta tendència, i amb unes perspectives de creixement molt febles (0,9%), 

l’austeritat que imposen els pressupostos és difícilment criticable. Abans de res, als 

pressupostos se’ls ha d’exigir credibilitat, i amb els temps que corren no serien creïbles uns 

pressupostos que augmentessin la despesa sense empitjorar el dèficit pressupostari.  

Tot i l’austeritat d’aquest pressupostos pel 2011, val a dir, però, que tenen una caràcter 

expansiu en la mesura que reflecteixen un dèficit del 2,66% del PIB (uns 5.400 milions d’euros), 

superant el dèficit màxim de l’1,3% que autoritza el Govern central. 

També és important remarcar el fet  que l’ajust més important es produeix en les inversions 

públiques (-41,5%) - hipotecant en part les perspectives de creixement -, ja que la despesa 

corrent (-3,2%) requereix un ajustament més lent i gradual en el temps.  

Per propers exercicis, la Generalitat haurà de recuperar l’esforç inversor previ a la crisi (mínim 

del 2,5% del PIB) i centrar els esforços en la racionalització de la despesa corrent, amb 

aplicació de plans de millora de l’eficàcia i eficiència en la despesa pública. 

Sense tenir en compte els mètodes de finançament diferit, la inversió real consolidada pel 

conjunt de Catalunya es quedarà en 2.200 milions d’euros, un 46% menys del pressupostat per 

l’any 2010. La inversió comarcalitzable cau un 41%. Al conjunt de les comarques gironines la 

inversió prevista és de 150 milions d’euros. La retallada és menor (-31%), tot i que a les 

comarques de l’Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva la retallada de les 

inversions si que supera la mitjana catalana. Com a contrapunt, la Garrotxa, el Ripollès i la 

Cerdanya veuen augmentades les inversions reals previstes respecte del 2010, encara que la 

xifra total es queda per sota de les previstes per l’any 2009. 



Tres són els programes que concentren el 70 per cent de la inversió prevista a Girona: 

educació general (27,2%), atenció de salut (26,1%) i carreteres (15,8%). 

Les inversions en educació general, que inclouen totes les obres de nova construcció i 

ampliació d’escoles i instituts, es concentren principalment al Baix Empordà (28%), la Garrotxa 

(22%) i la Selva (21%). 

L’atenció de salut inclou la construccions de l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya (14 

milions d’euros) i el nou Hospital d’Olot (10,5 milions d’euros). També hi ha una partida pel 

nou Hospital de Girona (4 milions d’euros). 

Finalment, la inversió en carreteres es concentra sobretot al Baix Empordà (39%, amb 

l’inacabable desdoblament de la C-31 entre Castell-Platja d’Aro i Palamòs) i la Selva (20%). El 

Gironès queda més despenjat amb un 13,7%. 

Les inversions en recerca i desenvolupament a Girona només representen el 0,4% de les 

inversions, i pràcticament es concentren en la Fundació Privada Institut d’Investigació 

Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (625 mil euros). L’Institut Català de Recerca de l’Aigua 

Fundació Privada rep en prou feines 37 mil euros. 

Els pressupostos pel 2011 preveuen inversions amb mètodes de finançament diferit (per un 

import de 31,6 milions d’euros): pel mètode alemany en carreteres (a la C-31, els trams entre 

Castell-Platja d’Aro i Palamòs i Verges i Torroella de Fluvià) i pel dret de superfície l’Edifici 

Judicial a Girona. 
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