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NOU PRESSUPOST GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

La Taula del Tercer Sector celebra l’acord per a 

un nou pressupost i apel·la a la responsabilitat 

de tothom per actualitzar els comptes 

 

 Està previst que avui el Consell de Govern aprovi el nou pressupost.  
 

 Valora positivament que Govern i En Comú Podem s’hagin posat d’acord 

per portar endavant un nou pressupost a la Generalitat de Catalunya i 

que també s’hagi aconseguit un pacte entre Govern municipal, ERC i 

Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona. Confia que també es 

puguin aprovar nous comptes a l’Estat.  
 

 ”El nou pressupost és una millora clara després de tenir un 

Govern ‘congelat’ en matèria social durant dos anys de comptes 

prorrogats que han tingut un impacte directe en les persones i 

que han posat en risc les mateixes entitats socials. Amb aquest 

nou pressupost ja no hi ha excusa per impulsar les polítiques 

socials pendents”. Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer 

Sector Social de Catalunya. 
 

 Considera que l’increment de la partida per a la renda garantida és 

imprescindible i demana al Govern que concreti quins són els objectius 

de cobertura per a aquest any.  
 

 Destaca en positiu l’augment de finançament per a les polítiques de 

dependència i de discapacitat perquè finalment queden ‘descongelades’. 

I en negatiu, que no hi hagi hagut un augment més gran de recursos per 

a les polítiques d’infància, sobretot per dotar de pressupost la Llei dels 

Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència. 
 

 L’increment en polítiques d’habitatge també és una bona notícia, però la 

Taula alerta que encara s’està molt lluny de la inversió necessària per a 

la situació d’emergència habitacional que hi ha a Catalunya. 
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Barcelona, 29 de gener de 2020.- La Taula d’entitats del Tercer Sector Social 

de Catalunya, que agrupa 34 federacions que aglutinen i representen més de 

3.000 entitats socials catalanes, celebra l’acord per a un nou pressupost i 

apel·la a la responsabilitat de tothom per actualitzar els comptes. Avui està 

previst que el Consell de Govern aprovi el nou pressupost. La Taula valora 

positivament que Govern i En Comú Podem s’hagin posat d’acord per portar 

endavant uns nous comptes, molt necessaris per a l’estabilitat del país, a la 

Generalitat de Catalunya i que també s’hagi aconseguit un pacte entre Govern 

municipal, ERC i Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona. A més, 

confia que també es pugui arribar a una entesa per al nou pressupost general 

de l’Estat. 
 

”El nou pressupost és una millora clara després de tenir un Govern 

‘congelat’ en matèria social durant dos anys de comptes prorrogats que 

han tingut un impacte directe en les persones i que han posat en risc les 

mateixes entitats socials. Amb aquest nou pressupost ja no hi ha excusa 

per impulsar les polítiques socials pendents” assegura Francina Alsina, 

presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. 
 

Pel que fa a la Renda Garantida de Ciutadania, la Taula considera que 

l’augment acordat és imprescindible per assegurar que aquest dret arribi a 

totes les persones que el necessiten (388M€ el 2020, +125 M€ respecte al 

2017). En aquest sentit, la Taula insta el Govern a fixar quin grau de cobertura 

es marca per a aquest any, tenint en compte que la prestació no està arribant 

a totes les persones susceptibles de ser-ne beneficiàries. Es calcula que arriba 

a un 10% de la població catalana que està sota el llindar de la pobresa, un 

percentatge que queda a molta distància d’altres territoris de l’Estat que 

compten amb polítiques d’ingressos mínims, per exemple el País Basc, 

Navarra o Astúries (Estudi de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de 

Serveis Socials, que recull dades de l’informe de Rendes Mínimes d’Inserció del 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Direcció General de Política 

Social, Famílies i Infància. 2018). D’altra banda, la Taula recorda que aquesta 

prestació és un dret subjectiu que no pot dependre de la disponibilitat 

pressupostària, com marca clarament la Llei de la Renda Garantida, i demana 

celeritat per disposar del reglament que ha de desplegar la totalitat de l’ajut. 
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La Taula destaca en positiu l’augment de finançament de les polítiques de 

dependència (1.566M€, + 92 M€ respecte al 2017) i l’actualització de 

tarifes en l’àmbit de la discapacitat i la dependència, una llarga 

reivindicació del sector, que finalment queden ‘descongelades’ després de patir 

molts anys unes retallades dures i un infrafinançament crònic. Tot i això, 

caldrà veure què reflecteixen exactament els nous comptes en aquest àmbit. 

Per això, les entitats de la discapacitat demanen una reunió al Govern per 

saber com s’aplicarà el pressupost tant en aquestes qüestions com en els 

temes pendents, com treball, inclusió, educació, assistència personal, 

finançament de ràtios, etcètera.  
 

La Taula qualifica de “bona notícia” l’increment de recursos en polítiques 

d’habitatge fins als 380 milions d’euros (+15% en comparació amb el 2017), 

tot així defensa que aquesta inversió encara queda molt lluny de la que és 

necessària per pal·liar la greu situació d’emergència habitacional que aboca un 

milió de persones a l’exclusió residencial entorn de Barcelona (FOESSA – 

Càritas Barcelona, 2018) i que fa que el parc d’habitatge social sigui només 

d’un insuficient 2% quan hauria de ser del 15%, el mínim per garantir la 

cohesió social. Destaca del nou pressupost la promoció de la construcció de 

nous habitatges de protecció oficial per al lloguer, una mesura important per 

compensar la nul·la inversió dels últims anys, però que la Taula reclama que 

sigui una política continuista, o la dotació per a ajuts a la rehabilitació, que 

caldrà vetllar per assegurar que col·lectius vulnerables no en queden fora per 

incompliment de requisits o per tràmits administratius enrevessats. Sobre la 

mesura que es compromet a desplegar el decret de mesures urgents pel dret 

a l’habitatge, a la Taula li preocupa la poca concreció d’aquest punt i que no 

s’hagi assignat un pressupost i insisteix que, sense un nou Pacte Nacional per 

a l’Habitatge, difícilment es podrà traçar i planificar unes bones polítiques 

d’habitatge a llarg termini.  
 

Altres punts de l’acord que la Taula creu que són un pas endavant són la 

millora del finançament per a l’atenció a la immigració (13M€, + 4M€) i 

sobretot la mesura de destinar 10M€ a programes que facilitin el trànsit a 

l’ocupació dels menors migrats sols, indispensable per oferir oportunitats als 

centenars de joves que aviat sortiran del sistema de protecció sense permís de 

treball ni accés a ajudes socials (dels 3.000 infants i joves migrats sols menors 

de 18 anys, més d’un 50% tenen 17 anys i un 30%, 16 anys. Generalitat de 
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Catalunya, 2019). També cal subratllar la incorporació de la perspectiva de 

gènere en el pressupost i de mesures per una fiscalitat més justa i 

progressiva, fonamental per a una societat més equitativa; el desplegament 

del decret d’escola inclusiva, encallat des de fa 2 anys per la falta de 

dotació econòmica, i la reactivació de l’estratègia catalana de lluita contra el 

sensellarisme. En canvi, en negatiu, la Taula destaca que no hi hagi hagut 

un augment més gran de recursos per a les polítiques d’infància, a la cua de 

les polítiques socials, tot i ser una prioritat inexcusable perquè és el col·lectiu 

més castigat per la pobresa amb una taxa de risc del 28% (IDESCAT, 2019). 

Continua sense dotació econòmica, i per tant sense poder desplegar-se, la Llei 

dels Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, aprovada el 2010 i que 

és un pas endavant en el reconeixement de l’infant i l’adolescent com a 

subjecte de drets i oportunitats i en la protecció i promoció del seu benestar 

personal i social. 

 

 

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a 

contactar amb: 
 

Laura Castro Renard 

Responsable de l’àrea de Comunicació i Premsa 

Taula del Tercer Sector Social de Catalunya  

comunicacio@tercersector.cat  

93 310 57 07 -  678 524 650  
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