


CONTEXT

ECONÒMIC 

I SOCIAL



Avanç del PIB       

del 2023

Per al 2023 creix la probabilitat que es 

compleixin els escenaris centrals de les darreres 

previsions, els quals estimaven un refredament 

de l’activitat però no una recessió. 

VAB industrial català        

el 2021

La indústria, un dels pilars de l’economia 

catalana, té un pes superior al de la mitjana de 

la zona euro (19,6%). El 2021 es va recuperar el 

nivell de projectes d’inversió estrangera directa 

rebuda, superant els valors prepandèmia.

Creixement del PIB 

2022

L’economia catalana s’ha mantingut 

resilient davant dels xocs globals i des del 

tercer trimestre de l’any se situa per sobre 

dels valors prepandèmia.

5,5% (avanç)

% increment interanual 

dels preus al gener

La inflació continua moderant-se a Catalunya 

a causa, principalment, del descens en els 

preus de l'energia. A mitjà termini es preveu 

que la inflació es mantingui elevada.

5,3%

Taxa d’atur per al 

conjunt del 2022

L’any 2022 la taxa d’atur no només ha 

tornat als valors prepandèmia, sinó que 

ha assolit el valor més baix des del 

2008. 

9,7%

1,7%

20,3%

Context econòmic i social

Reducció de la taxa de risc 

de pobresa el 2020

La taxa de risc de pobresa va baixar 1,8 

punts l’any de la pandèmia i la desigualtat es 

va reduir lleugerament, gràcies a l’impacte 

de les transferències públiques. 

-1,8 pp
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Pes de la indústria 

en el VAB 2020

El sector de la indústria a Lleida té un pes 

superior respecte la mitjana catalana. 

El pes del sector primari és de l’11,6%. 

Variació dels afiliats           

a la Seguretat Social

El desembre de 2022, les persones afiliades 

al règim general de la Seguretat Social són 

153.915, un 1,0% més que el desembre de 

2021. 

% PIB sobre el total 

català

El 2020 les comarques de Lleida 

representaven el 4,5% del PIB de 

Catalunya. 

4,5% 
Variació de la Renda Familiar 

Disponible Bruta 2014-2019

La Renda Familiar Disponible Bruta va 

augmentar un 13,8% entre 2014 i 2019.

+13,8%

Variació de comptes 

de cotització

Lleida té 12.544 comptes de cotització a 

desembre de 2022. Són 33 més que un 

any enrere.

+0,3%

20,7%

+1,0%

Context econòmic i social. Lleida

Variació de la taxa d’atur 

registral

La taxa d’atur registral a Lleida s’ha situat en 

un 9,3% el desembre de 2022 i ha caigut un 

1,18 punts respecte fa un any, 4 dècimes 

més que la mitjana catalana.

-1,18 pp
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EIXOS DEL 

PRESSUPOST



Eixos del pressupost

UN NOU IMPULS PER A 

TRANSFORMAR CATALUNYA

Un pressupost amb 3.842 M€ addicionals per 

seguir desplegant els projectes estratègics que 

permetin millorar la resiliència als xocs globals i 

donar resposta als reptes que afrontem, amb el 

suport dels fons Next Generation i amb una 

gestió rigorosa de les finances públiques. 

ACTIVA UN ESCUT ECONÒMIC 

I SOCIAL

Per pal·liar els efectes de la crisi energètica                   

i la guerra a Ucraïna sobre les empreses i la 

ciutadania, però també per reforçar els serveis públics 

i combatre les desigualtats estructurals perquè tothom 

tingui una vida digna arreu del territori.

DESPLEGA I ACCELERA LA 

TRANSICIÓ VERDA

Per combatre el canvi climàtic i reduir les 

emissions contaminants. Desplega mesures 

per fomentar la transició energètica tant de les 

empreses com de les famílies i promou la 

retirada d’elements contaminats com l’amiant.

PROMOU UNA PROSPERITAT 

COMPARTIDA

Per generar prosperitat econòmica que arribi 

a tothom, que dinamitzi l’activitat econòmica 

en una aposta per indústria i la tecnologia 

avançada, per assegurar que el model 

productiu s’orienta cap a un creixement 

sostenible, per a una societat més justa, 

inclusiva i feminista. 
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Reducció a la meitat de les llistes d’espera de dependència
Es destinen 106 M€ per a la creació de 2.000 noves places residencials i de centres de dia, amb l’objectiu 

d’assolir (en 3 anys) un temps d’espera màxim de 6 mesos. També es preveuen 30 M€ per a prestacions 

econòmiques a 10.500 famílies per poder disposar de cuidadors familiars.

Reforç del sistema de Salut per superar els estralls de la COVID
Increment de 1.284 M€ per millorar les condicions laborals i retributives dels professionals de la Salut; 

incorporar 4.370 persones al sistema; dotar de més recursos l’atenció primària (+279 M€), l’atenció a salut 

mental i la reducció de llistes d’espera, i per impulsar inversions en hospitals i centres de salut.

Activa un escut econòmic i social

S’enforteixen els pilars del sistema educatiu
Es consoliden 6.800 places de docents al sistema educatiu. Augmenta en 52 M€ el finançament de les llars 

d’infants per garantir la gratuïtat de l’I2, i es destinen 55 M€ al desplegament del Pacte contra la segregació 

escolar i 63 M€ a l’educació inclusiva. També es pressuposten 39 M€ addicionals per actualitzar els 

concerts educatius i 26 M€ més (fins arribar als 138 M€) per al Pla d’Equipaments Educatius. 

Increment de les prestacions socials a més de 100.000 famílies
S’actualitza, per primer cop des del 2010, l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, que fixa 

el llindar per a rebre prestacions socials, i que augmenta un 8%.

Impuls a les polítiques d’habitatge
180 M€ per a l’ampliació del parc públic d’habitatges, 88 M€ per a ajuts al pagament del lloguer i 25 M€ 

per a dotar d’habitatges les taules d’emergència.  

Bonificació dels preus del transport públic
71 M€ per estendre bonificacions de les tarifes, així com la gratuïtat de la T-16 i l’ampliació de la T-Jove 

fins als 30 anys.  



Aposta per la mobilitat sostenible
S’eleva en 79 M€ la despesa en infraestructures ferroviàries, fins arribar a un total de 768 M€, per al 

funcionament i ampliació de diferents línies de ferrocarril metropolità i FGC. Continua el desplegament 

de trens trams al territori, i es preveuen 63 M€ per ampliar la xarxa de punts de càrrega de vehicles 

elèctrics.

Reforç a les polítiques de gestió i aprofitament de l’aigua
700 M€ per millorar plantes potabilitzadores, sistemes de reg, gestió dels aqüífers i inversió en 

infraestructures de recuperació d’aigües.

Més energies renovables per augmentar la sobirania energètica
S’impulsa la generació i emmagatzematge d’energia renovable, amb 180 M€ per accelerar l’autoconsum 

domèstic i industrial (un 50% més respecte el 2022), 25 M€ per plantes de bioenergia i biomassa. També 

es destinen 25 M€ a l’Energètica per impulsar la instal·lació de cobertes solars als edificis públics, entre 

d’altres.

Erradicació de l’amiant
10 M€ per dotar el fons per a l’erradicació definitiva de l’amiant a Catalunya.

Desplega i accelera la transició verda

Sostenibilitat dels boscos i biodiversitat
120 M€ per a una gestió forestal més sostenible que augmenti la resiliència dels boscos enfront les 

catàstrofes naturals i que impulsi la recerca per prevenir el risc d’incendi i la creació d’infraestructures 

de protecció, conservació i millora del patrimoni natural i la biodiversitat del territori.

Mesures d’eficiència energètica
Es destinen 114 M€ a climatitzar les aules dels centres educatius i instal·lar sistemes automàtics d’encesa 

i apagada de llums en edificis públics.



Execució del Pacte Nacional per a la Indústria 
680 M€ per garantir l’execució de la totalitat dels imports consignats en el Pacte Nacional 

per a la Indústria. 

S’estén la xarxa pública de fibra òptica
140 M€ pel desplegament de la xarxa pública de fibra òptica arreu del territori.

Reforç al sistema de Formació Professional
99 M€ addicionals per a l’impuls de la formació professional, l’equiparació salarial del professorat d’FP, 

la consolidació de l’increment de places i la creació de nous grups. 

Més finançament per a la recerca i les universitats
Assignació de 898 M€ per a les polítiques d’R+D+i, que inclouen 20 M€ per iniciar el desplegament de la 

Llei de la Ciència. El finançament de les universitats millora en 113 M€ i, per primera vegada, la partida 

supera els 1.000 milions (1.082 M€). 

Promou una prosperitat compartida 

Pla d’impuls a la sostenibilitat de l’agricultura, la ramaderia i la pesca
32 M€ per activar línies d’ajuts per promoure la consecució dels objectius del clima, la conservació del medi 

ambient i la descarbonització del sector agrícola i ramader, amb tràmits simplificats i més accessibles.

Fort increment en el suport a la cultura
Per primer cop, l’1,5% de tot el pressuposto es destinarà a cultura. L’assignació del per al departament creix un 

27%, 101 M€ més que el 2022. Inclou ajuts al foment del català, l’occità (aranès a l’Aran), i la llengua de signes 

catalana, i per a l’ampliació de l’oferta de cursos de català.



Increment destinat a Salut

1.128 M€ de l’increment s’assignen al 

Departament de Salut, consolidant els 

recursos extraordinaris que el 2022 es van 

utilitzar per fer front a la pandèmia. 

Addicionalment el Departament comptarà 

amb 212 M€ de fons NGEU.

% deute sobre el PIB

El deute de la Generalitat sobre el PIB 

s’estima que es reduirà del 34,1%            

al 32,7% el 2023. 

Pressupost de la Generalitat 

de Catalunya amb fons NGEU

Sense fons NGEU, la despesa de la 

Generalitat passa de 35.997 M€ el 2022        

a 39.839 M€ el 2023, 3.842 M€ addicionals. 

Representa el creixement anual més elevat 

des del 2006.

41.025 M€
Increment de despesa 

sense NGEU

Destaquen els increments 

d’Empresa i Treball, amb un 

28%, i d’Igualtat i Feminismes i 

Cultura, ambdós amb un 27%.

+3.842 M€
Increment de la 

despesa

El major increment anual en valors 

absoluts de la Generalitat des del 2006 

(capítols 1 a 8, sense NGEU).

+10,7%

+32,9% 32,7%

Les principals xifres del pressupost

Increment destinat a Educació

675 M€ de l’increment es destina al 

Departament d’Educació. Una part important 

dels programes temporals COVID-19 s’han 

estructuralitzat per tal de millorar l’atenció       

a l’alumnat després de l’impacte de la 

pandèmia.

+19,7%
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El dèficit de la Generalitat continua en nivells 

d’economies sostenibles occidentals

Dèficit 

en milions d’euros

Malgrat la suspensió de les regles 

fiscals, es manté una taxa de 

referència per finançar el dèficit de 

la Generalitat, equivalent al 0,3% 

del PIB.

Des del 2010, la despesa i la 

inversió s’incrementen en 10.301 

M€ i el dèficit es redueix un 91,3% 

(-8.313 M€).

-791 M€
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Fons europeus MRR
Lleida ha rebut 83,1 M€, el 4,9% dels fons MRR que 

han arribat a Catalunya

Del total rebut, el 34,7% 

s’ha destinat a empreses; 

el 40,8%, a ens locals          

i el 4,2%, a particulars.

El 2023 serà un any ple d’oportunitats                      

de finançament amb els fons MRR

2.134 M€

Connectivitat digital, 

ciberseguretat i 5G

Dues terceres parts 

dels fons s’han 

destinat a R+D+i,        

a mobilitat sostenible

i a rehabilitació

i energia.

1.632 M€

Pimes 

(digitalització...)

884 M€

Energies renovables 

i infraestructures 

elèctriques

700 M€

Indústria

240 M€

Mobilitat urbana 

i sostenible

504 M€

Sostenibilitat 

del turisme

229 M€

Polítiques d’ocupació 

(joves...)

106 M€

Rehabilitació 

d’edificis

104 M€

Sistema Nacional de 

Ciència

2,6 M€

Bioseguretat

agroalimentària 

i pesquera

12Informació actualitzada a febrer 2023.
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Actuacions destacades a la vegueria

• Inversions en hospitals i centres sanitaris, destacant:

 Hospital Arnau de Vilanova (bloc quirúrgic) (7,5 M€, 21,0 M€ fins el 2025)    

i hospital Santa Maria (4,6 M€, 6,5 M€ fins el 2024)

 Nova construcció del CAP Almenar: 145.134 € (3,1 M€ fins 2026)

• Inversions de centres educatius, destacant:

 Nova construcció escola l’Alber d’Albesa (3,5 M€) i de l’escola El Roser-

ZER Plaurcén del Poal (1,2 M€)

Obres d’eficiència energètica i confort tèrmic en 23 centres: 6,8 M€ (REACT)

• Nova comissaria de Mossos a Mollerussa: 0,18 M€ (9 M€ fins al 2026)

• Contracte programa de drets socials amb els ens locals: 17 M€ (+6,8%)

• Fons de Cooperació Local per millorar el funcionament dels governs locals:  

10,1 M€ (+6,6%)

• Polítiques d’igualtat i feminismes amb governs locals: 2,9 M€ (+35%)

• Commemoració del centenari del naixement de Joan Oró i de Josep Vallverdú

i del centenari de la mort de Salvador Seguí, el noi del Sucre

ESCUT ECONÒMIC I SOCIAL

Hospital Arnau de Vilanova



TRANSICIÓ VERDA

PROSPERITAT COMPARTIDA

• Obres del Canal Segarra-Garrigues i altres infraestructures de regadiu, com 

el Canal d’Urgell i el Canal de Pinyana: 29,9 M€

• Actuacions a la línia ferroviària de Lleida-La Pobla de Segur: 9,5 M€

• Construcció de noves estacions d’autobusos de Lleida (2,1 M€, 36,1 M€ 

fins 2024) i de Tàrrega (2,5 M€, 4,8 fins 2025)

• Desplegament de l’Agenda rural de Catalunya, amb 892 actuacions per abordar     

els 7 grans reptes de les zones rurals

• Desplegament del Pacte Nacional per la Indústria, que a la vegueria contempla, 

entre d’altres: impuls de la indústria aeroespacial a l’aeroport de Lleida-Alguaire, 

desplegament de sòl a Lleida, Tàrrega i Bell-lloc d’Urgell

• Conservació i manteniment de carreteres: 13,5 M€

• Desplegament de la fibra òptica: 5 M€

• Nou pavelló de Fira de Lleida: 1,7 M€

Actuacions destacades a la vegueria

Nova estació d’autobusos
de Lleida



Altres actuacions destacades per comarques

• Nova estació d’autobusos de Juneda: 548.301 €

• Millora del confort tèrmic a l’Institut Josep Vallverdú (457.900 €), l’Escola 

Albirka (228.400 €) i l’Institut L'Olivera (116.700 €) (REACT)

• Desplegament de la fibra òptica troncal: 284.787 €

LES GARRIGUES
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• Ampliació escola Mont-roig (Balaguer): 640.000 € (1,73 M€ fins 2024)

• Estudi de viabilitat d’una ruta cicloturística al corredor Lleida-la Pobla: 585.750 €

• Desplegament de la fibra òptica troncal: 3,2 M €

LA NOGUERA

EL PLA D’URGELL

• Ampliació escola Marinada (Vilanova de Bellpuig): 820.000 € (1,4 M€ fins 2024)

• Ampliació escola Arnau Berenguer (Palau d'Anglesola): 658.800 € (2,2 M€ fins 

2025)

• Actuacions al polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc d’Urgell: 1,3 M€Ampliació escola Arnau Berenguer



• Rehabilitació dels Jutjats de Cervera (903.288 €) i del Dipòsit de Patrimoni 

cultural (654.204 €) (PIREP)

• Millora del confort tèrmic a l’Institut Torroja de Cervera (325.700 €) i l’Escola 

L'Estel de Sant Guim de Freixenet (114.100 €)

• Obres al museu de Guissona: 450.000 € (900.000 fins el 2024)

LA SEGARRA

Altres actuacions destacades per comarques
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• Inversions a l’Aeroport d’Alguaire: 5,5 M€

• Nova escola Pinyana (1,1 M€)

• Rehabilitació de la comissaria de Lleida: 1,0 M€ (PIREP) 

EL SEGRIÀ

L’URGELL

• Inversions al polígon Boscarró Nord-Sud Tàrrega “I”: 1,3 M€ (3,4 M€ fins 2024)

• Obres a l’Institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig: 1,1 M€

• Transferència a la FiraTàrrega per la fira del teatre al carrer: 445.000 €





ANNEX.

DETALL

COMARCAL



Actuacions destacades a les Garrigues

• Contracte programa de drets socials amb els ens locals: 0,9 M € 

• Fons de Cooperació Local per millorar el funcionament dels governs locals: 

1,2 M€ (+6,6%)

• Polítiques d’igualtat i feminismes amb governs locals: 244.141 € (+63%) 

PROSPERITAT COMPARTIDA

• Bestretes per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC): 1,4 M€

• Conservació de carreteres: 1,4 M€

TRANSICIÓ VERDA

• Inversions del Canal Segarra-Garrigues: 16,4 M€

• Condicionament exterior finca Mas de Melons: 319.500 €

• Desplegament de la fibra òptica troncal: 284.787 €

ESCUT ECONÒMIC I SOCIAL
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Canal Segarra-Garrigues



Actuacions destacades a la Noguera

• Inversions en escoles:

 Nova construcció escola l’Alber d’Albesa: 3,5 M€

 Ampliació escola Mont-roig (Balaguer): 640.000 € (1,73 M€ fins 2024)

 Ampliació Escola Les Avellanes-Zer Montsec: 160.000 €

Millora Escola Gaspar de Portola (Balaguer): 151.082 € 

 Reforma Institut Ciutat Balaguer (Balaguer): 100.000 €

• Contracte programa de drets socials amb els ens locals: 2,5 M€ (+15,9%)

• Fons de Cooperació Local: 1,9 M€ (+6,5%)

• Promoció igualtat i feminismes amb governs locals: 349.326 € (+47%)

ESCUT ECONÒMIC I SOCIAL

PROSPERITAT COMPARTIDA

TRANSICIÓ VERDA

• Inversió en la línia Lleida-La Pobla: 4,0 M€

• Desplegament de la fibra òptica troncal: 3,2 M€

• Inversions del Canal Segarra-Garrigues: 1,3 M€

• Conservació i millora de les carreteres: 2,9 M€

• Bestretes per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC): 0,9 M€
Balaguer
Imatge cedida per l’Agència Catalana de Turisme
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Actuacions destacades al Pla d’Urgell

• Inversions a escoles: 

 Nova construcció escola El Roser-Zer Plaurcén del Poal: 1,2 M€

 Ampliació escola Marinada (Vilanova de Bellpuig): 820.000 €

 Ampliació escola Arnau Berenguer (el Palau d'Anglesola): 658.800€ (2,2 M€ 

fins el 2026)

 Substitució Institut Terres de Ponent (Mollerussa): 499.997 €

• Nova comissaria de Mossos a Mollerussa: 186.829 € (8,9 M€ fins el 2026)

• Contracte programa de drets socials amb els ens locals: 2,5 M€ (+15,9%)

• Fons de Cooperació Local: 1,9 M€ (+6,5%)

• Promoció igualtat i feminismes amb governs locals: 325.605 € (+42%)

PROSPERITAT COMPARTIDA

• Conservació de carreteres: 1,4 M€

• Actuacions al polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc d’Urgell: 1,3 M€

• Bestretes per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC): 0,9 M€

TRANSICIÓ VERDA

• Inversions en material ferroviari: 1,8 M€

ESCUT ECONÒMIC I SOCIAL

Polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc d’Urgell
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Actuacions destacades a la Segarra

ESCUT ECONÒMIC I SOCIAL

• Contracte programa de drets socials amb els ens locals: 2,5 M€ (+15,9%)

• Fons de Cooperació Local per millorar el funcionament dels governs locals: 

1,9 M€ (+6,5%)

• Promoció igualtat i feminismes amb governs locals: 325.730 € (+54%)

• Rehabilitació dels Jutjats de Cervera (PIREP, projecte)

PROSPERITAT COMPARTIDA

• Bestretes per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC): 0,9 M€

• Manteniment de carreteres: 4,0 M€

• Obres al museu de Guissona: 450.000 € (900.000 fins el 2026)

• Rehabilitació dels Jutjats de Cervera (903.288 €) i del Dipòsit de Patrimoni 

cultural (654.204 €) (PIREP)

TRANSICIÓ VERDA

• Inversions en material ferroviari: 4,0 M€

• Canal Segarra-Garrigues: 1,3 M€

• Desplegament de fibra òptica troncal: 833.500 €

• Inversions en les plantes de sanejament d’aigües: 459.307 €

Museu de Guissona
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Actuacions destacades al Segrià

• Inversions en hospitals i centres de salut:

 Inversions a l’hospital Arnau de Vilanova (bloc quirúrgic): 7,5 M€ (21,0 M€ 

fins el 2026)

Obres a l’hospital Santa Maria: 4,6 M€ (6,5 M€ fins el 2026)

 Conveni amb l’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida: Construcció 

Edifici Mod. Residencial per a emergències COVID i altres: 3,4 M€

 Nova construcció del CAP Almenar: 145.134 € (3,1 M€ fins 2026)

• Actuacions en equipaments educatius:

 Nova escola Pinyana de Lleida: 1,1 M€

Obres de construcció de l’Institut Cappont de Lleida

 Adequació i millores a l’escola Torre-serona

• Concertació de 20 places de centre de dia per a gent gran de Cappont.

• Contracte programa de drets socials amb els ens locals: 9,2 M€ (+3,7%)

• Fons de Cooperació Local per millorar el funcionament dels governs locals:      

3,2 M€ (+6,5%)

• Promoció igualtat i feminismes amb governs locals: 1,3 M€ (+23%)
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CAP Almenar

ESCUT ECONÒMIC I SOCIAL



TRANSICIÓ VERDA

• Inversions a la línia FGC Lleida-La Pobla: 5,5 M€

• Material i instal·lacions ferroviàries: 5,0 M€

• Planta de restes inclosos voluminosos: 4,3 M€

• Inversions en matèria de regadius: 3,9 M€

• Inversions a l’Aeroport d’Alguaire: 5,5 M€

• Nova estació d’autobusos a Lleida: 2,1 M€ (36,1 M€ fins 2026)

• Inversions al Centre Penitenciari de Ponent: 1,6 M€

• Bestretes per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC): 853.807 €

• Rehabilitació de la comissaria de Lleida: 1,0 M€ (PIREP)

• Aprovació del PDU del polígon industrial de Torreblanca-El Segre

• Finalització de les obres de connexió de la C-13 entre Lleida i Balaguer

• Estudi de la variant de la C-26 al seu pas per Alfarràs amb connexió amb l’A-14

PROSPERITAT COMPARTIDA

Actuacions destacades al Segrià
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Aeroport d’Alguaire



Inversions destacades a l’Urgell

• Inversions en manteniment de carreteres: 1,9 M€

• Inversions al polígon Boscarró Nord-Sud Tàrrega “I”: 1,3 M€

• Bestretes per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC): 772.016 €

• Nova estació d’autobusos Tàrrega: 406.550 €

• Transferència a la FiraTàrrega per la fira del teatre al carrer: 445.000 €

• Obres a l’Institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig: 1,1 M€

• Equipament al CAP de Tàrrega: 255.000 €

• Contracte programa de drets socials amb els ens locals: 1,3 M€ (+12,2%)

• Fons de Cooperació Local per millorar el funcionament dels governs locals: 

1,3 M€ (+6,6%)

• Promoció igualtat i feminismes amb governs locals: 341.957 € (+39%)

TRANSICIÓ VERDA

• Inversió Canal-Segarra Garrigues: 5,9 M€

• Planta compostatge de l’Urgell: 834.808 €

PROSPERITAT COMPARTIDA

Fira de Teatre de Tàrrega
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