


Pressupostos per a un nou inici

 Dissenyats per a combatre la pandèmia, impulsar la reactivació econòmica i la cohesió 
social de la Comunitat Valenciana

 Reflecteixen els compromisos dels Acords per a la Recuperació (Alcem-nos)

 Inclouen una resposta contundent de l’Estat: flexibilització de les regles fiscals, increment 
del finançament i ingressos addicionals per la pandèmia  

 Canalitzen l’ajuda de la Unió Europea a través del programa Next Generation EU

 Uns pressupostos expansius, però rigorosos

 S’inclouen, com a partida reivindicativa, 1.336 milions d’euros fins que es canvie el model 
de finançament

 S’alinien amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides



Pressupostos emmarcats en els Acords per a la 
Recuperació

  Els Pressupostos segueixen la fulla de ruta dissenyada pel Consell als Acords Alcem-nos:

• Tornar el més prompte possible al mateix nivell econòmic i de benestar previ a 
l’emergència sanitària

• Reduir les desigualtats i augmentar la cohesió social

 Esta fulla de ruta ha estat dissenyada pel Govern Valencià amb el consens de: 

• Els agents econòmics i socials  (Acord Social)
• Els ajuntaments, diputacions i mancomunitats  (Aliança Institucional) 
• Les forces polítiques de Les Corts (Acord Polític)

 I la col.laboració de:

• Les empreses
• La societat civil



Suport financer del Govern

TRANSFERÈNCIA EXTRAORDINÀRIA PEL COVID: 1.234 M d’euros

ENTREGUES A COMPTE: 9.731 M d’euros 

TAXA DE DÈFICIT DE REFERÈNCIA: 1.234 M d’euros

LIQUIDACIÓ: 1.613 M d’euros 

13.268 M € 13.811 M €

Els 13.812 M d’euros per a 2021 corresponen a: 

2020 2021
10.762 M €

2019

La xifra de 2021 supossa un increment del 4% respecte a la de 2020, i un 28% 
respecte a la de 2019

És una xifra molt semblant a la de 2020, a pesar de la previsió de caiguda 
de l’economia en un 11,2%, el que ha permés ‘salvar’ 942 milions 



Canalitza l’ajuda europea

 -Fons React EU

-Projectes executables de manera immediata: Per a l’exercici 2021-2022 la Comunitat gestionarà 
uns 370 M d’euros per els centres gestors: IVF, FGV, IVACE, Labora, etc
-Preparació de projectes futurs: 10 M d’euros

 
-Recovery Plan: La Comunitat Valenciana rebrà a partir de 2021 subvencions d’aquest instrument 
temporal de recuperació que impulsarà la transformació digital i la transició ecològica

Next Generation UE:  500 M d’euros



Un pressupost expansiu i rigorós

 El pressupost augmenta en 2.605,56 M d’euros

 Es tracta d’una despesa extraordinària per a una situació excepcional:

• La major part de l’increment del pressupost, el 79,55%, correspon a
despesa no financera (2.072,85 M d’euros)

• L’objectiu és reforçar els serveis públics fonamentals i la recuperació
econòmica

 La Generalitat, en línia amb el que ha fet l’Estat i els països del seu entorn
europeu, aposta per mesures anticícliques destinades a generar activitat i
fomentar l’ocupació



PRESSUPOST 2020

+ 11,3%

23.021,9 M €

PRESSUPOST 2021

25.627,6 M €

PRESSUPOST Global GVA



PRESSUPOST 2020

+ 12,2%

16.970 M €

PRESSUPOST 2021

19.043 M €

PRESSUPOST Operacions No Financeres GVA

V A R I A C I Ó  R E A L  D E  L A  D E S P E S A
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Milions d’euros



 La Generalitat invertix cada dia 43,6 M d’euros en DESPESA SOCIAL 
(3,9 M d’euros més que en 2020) per a garantir als valencians i valencianes
els serveis bàsics fonamentals

 LES PRIORITATS DEL CONSELL: 

Cada 24 hores, el Govern valencià destina: 

El total de la despesa social arriba als 15.930,6 M d’euros, que suposa el 84,6% de la 
despesa no financera (sense Cap. III). Són 1.532 M d’euros més que en 2020 (+10,6%)

Despesa social

  20,6 M d’euros en Sanitat 
  15,8 M d’euros en Educació 
  5,2 M d’euros en Igualtat i Polítiques Inclusives 
  1,3 M d’euros per a Ocupació 
  567.000 d’euros  per a Habitatge



  Junt al gran esforç social, la Generalitat fa en el Pressupost de 2021 una aposta 
decidida per impulsar el teixit de economia valenciana injectant recursos addicionals a 
les conselleries tractores de l’activitat económica

Estos departaments augmenten per damunt de la mitjana del pressupost (11,3%)

Impuls a la recuperació i inversió productiva

 26,1 % Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació
 22,4 % Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 16,8 % Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 
 12,9 % Hisenda i Model Èconòmic
 12,5 % Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 

Transició Ecològica



DESPESES.
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



Despesa. Classificació econòmica



Despesa. Classificació econòmica

Capítol I. DESPESES DE PERSONAL ►

  El 89,2 % de la despesa de personal es destina a Sanitat i Educació



Despesa. Classificació econòmica

Capítol I. DESPESES DE PERSONAL ►
  El 52% de l’increment retributiu es destina a Sanitat (30% per a personal de lluita contra 

la COVID) i el 40% a Educació (25% per a inici de curs i reforç davant la pandèmia)



Despesa. Classificació econòmica

Resta de Capítols►

 OPERACIONS DE CAPITAL: 

 Els capítols de despesa que més creixen –per damunt del 23%- són els de 
la inversió directa (Capítol VI) i les transferències de capital (Capítol VII) 
que s’apropen als 2.000 milions d’euros.

 Esta injecció servirà com a palanca per a la reactivació del teixit productiu 
valencià i la millora de la competitivitat de les Pimes i els  autònoms 
valencians

 TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 

 El Consell evidencia un esforç per a donar suport a les famílies i empreses 
augmentant les transferències corrents (Capítol IV) en un 10,9% fins a 
arribar als 5.608 milions d’euros.  



DESPESES.
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA



Despesa. Classificació orgànica
TOTAL GENERALITAT

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESSUPOST

M ilers d'Euros.

Pressupost % Pressupost % %/var.

Seccions pressupostaries 2020 S/Total 2021 S/Total 20/21

01 - Les Corts Valencianes 37.916,78 0,2 38.311,07 0,1 1,0

02 - Sindicatura de Comptes 8.258,76 0,0 8.505,95 0,0 3,0

03 - Consell Valencià de Cultura 1.496,72 0,0 1.496,72 0,0 0,0

04 - Consell Jurídic Consultiu 2.920,97 0,0 2.990,18 0,0 2,4

05 - Presidència de la Generalitat 202.968,97 0,9 223.398,00 0,9 10,1

16 - Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives1.613.932,88 7,0 1.921.425,94 7,5 19,1

14 - Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica189.260,13 0,8 207.120,81 0,8 9,4

06 - Hisenda i Model Econòmic 332.732,29 1,4 375.696,91 1,5 12,9

07 - Justícia, Interior i Administració Pública 508.724,56 2,2 551.058,87 2,2 8,3

09 - Educació, Cultura i Esport 4.486.552,20 19,5 4.797.728,02 18,7 6,9

10 - Sanitat Universal i Salut Pública 6.817.848,35 29,6 7.530.056,29 29,4 10,4

11 - Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball446.144,74 1,9 562.376,80 2,2 26,1

12 - Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica415.359,89 1,8 467.112,51 1,8 12,5

08 - Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 359.919,24 1,6 440.655,49 1,7 22,4

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua 3.450,13 0,0 3.469,38 0,0 0,6

19 - Servei del Deute 6.410.996,97 27,8 6.878.909,82 26,8 7,3

20 - Despeses Diverses 198.769,35 0,9 474.213,87 1,9 138,6

21 - Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital929.191,25 4,0 1.084.985,60 4,2 16,8

22 - Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica54.508,18 0,2 57.010,53 0,2 4,6

24 - Comité Econòmic i Social 1.033,12 0,0 1.028,09 0,0 -0,5

Total pressupost 23.021.985,48 100,0 25.627.550,85 100,0 11,3



PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT►

223,4 M € +  10,1%

 El 45% dels fons es concentren en Turisme, Municipalisme i Despoblament.
 
 Turisme: La dotació creix un 21,4%, fins els 106,2 M€. Inclou els recursos d’Ordenació i 
Promoció del Turisme i el Pla de Recuperació del Sector Turístic davant la Covid-19 
(Recuperatur). Part dels fons de ‘Recuperatur’ estan en la Secció 20, donat que és 
susceptible d’ampliació amb recursos europeus.

 Bo Viatgem: 10 M€ per a incentivar el turisme intern en la CV en temporada baixa

 Ajudes directes: 10 M€ per a donar suport a les empreses turístiques i autònoms,  
agències de viatge i establiments de restauració

Despeses. Classificació orgànica



PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT►

 Campanyes en mercats estratègics per a reposicionar la destinació CV: 16 M€

 Requalificació professional per a afectats pels ERTO: 4,8 M€ d’inversió en formació 
per a potenciar la professionalització dels treballadors dels sector

 Administració Local: 77,5 M€  per a ajuntaments i mancomunitats (+21%). Inclou el Fons 
de Cooperació Municipal (40 M€) complementat per les Diputacions de Castelló i València

 Rehabilitació del patrimoni històric dels municipis: 26 M€ d’inversió

 Accessibilitat a edificis municipals: 5 M€ per a eliminar barreres arquitectòniques 

 Agenda Valenciana Antidespoblament: 6,6 M€. L’aposta per acabar amb la bretxa 
territorial entre els valencians i valencianes creix un 29,2%

Despeses. Classificació orgànica



VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA 
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

►

1.921,4 M € +  19,1%

 Renda d’Inclusió: Dispondrà de 28,2 M d’euros més que en 2020, fins arribar als 185 M 
d’euros. Representa un increment del 18%

 Atenció a la Dependència: Creix en 82,1 M d’euros fins els 452,2 M d’euros.  Suposa un 
increment del 22,2%

 Reivindicació histórica: equiparació salarial del personal sanitari de les residències amb 
el de la sanitat pública

Despeses. Classificació orgànica



VICEPRESIDENCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES

►

 Majors: Creix un 14,6%, arribant als 76,8 M d’euros en dotació per a protegir als nostres
majors

 Infancia i adolescència: Augmenta un 16,7%. Les polítiques per als xiquets i xiquetes
valencians i per als nostres joves suposen 66 M d’euros

 Planificació i Coordinació d’Infraestructures de Serveis Socials: S’incrementa un 8,9%, 
fins els 397,5 M d’euros per a la construcció de noves instal.lacions

 Augment de les línies destinades a diversitat funcional o discapacitat en un 12%, fins a 
55,1 M d’euros

Despeses. Classificació orgànica



VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA 
D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

►

207,1 M € +  9,4%

 Consolidar el dret a l’habitatge com a pilar de l’Estat de Benestar autonòmic:

 Adquisició d’habitatge públic: 30 M d’euros

 Nova línia per al finançament de promocions d’habitatge en sòl públic que seran 
destinades a lloguer social: 13 M d’euros

 Pressupost rècord en manteniment, conservació i rehabilitació d’habitatges públics: 
16 M d’euros

Despeses. Classificació orgànica



VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA 
D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

►

 Regeneració i actuacions urbanes en base a criteris de sostenibilitat

• Programa “Reconstruïm Pobles”. Recuperació d’espais públics i foment del dret a la 
ciutat:  20 M d’euros 

 Foment de la qualitat de l’Habitatge 

• Pla RENHATA: + 43% 
• Ajudes a la rehabilitació en favor de l’accessibilitat i la sostenibilitat: 10,3 M d’euros
 

 Descentralització de les polítiques públiques d’habitatge

• Xarxa d’Oficines Locals i Comarcals d’Habitatge: 4,1 M d’euros

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC►

375,7 M € +  12,9%

 Model Econòmic: Increment de les ajudes fins els 21,8 M d’euros per a iniciatives
empresarials que contribuixquen a transformar el model econòmic valencià

 Patrimoni: 33,7 M d’euros per a inversions destinades a rehabilitació i millora de
l’eficiencia energètica d’edificis d’interés com el Palau de l’Almirall, el Palau de
Calatayud; el nou edifici administratiu de Campanar a València o l’edifici Borrull a
Castelló; así com actuacions de climatització per necessitats Covid

 IVF: Estratègia de suport financer per ajudar a les empreses valencianes. Mobilitzarà
fins 420 M d’euros en un pla pluriennal per a recolzar inversions mitjançant 4 fons:
Creix, Impulsa, Resiliència i Emprén

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC►

 DGTIC: Impuls de la digitalització de l’Administració Valenciana: 193,1 M d’euros

o Programa Innovació Tecnològica Educativa: 22,4 M d’euros per a la integració 
de les TIC en l’àmbit educatiu i el seu ús l’entorn escolar i familiar.

o Programa de Telecomunicacions: 17,2 M d’euros per a la xarxa que dóna suport 
al servei d’emergències COMDES, així com la millora de la cobertura TDT en tot el 
territori 

o Programa ‘Sistemes de la informació’: 153,5 M d’euros per a desenvolupar els 
serveis de comunicacions corporatives CESSTIC; el nou sistema d’informació 
econòmic-financera de la Generalitat (NEFIS); les eines de teletreball de la 
Generalitat; gestió de la seguretat; o els sistemes d’informació en els àmbits de 
política social, productiva, mediambiental, etc.

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

►

551 M € +  8,3%

 Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les emergències: Augmentem fins als 143 
M d’euros la inversió en recursos humans i materials que gestionen la resposta a les 
emergències sanitàries, de seguretat i mediambientals.

 Transformació digital de la Justícia: Invertim 5,7 M d’euros en tecnologia per a  celebrar 
judicis telemàtics i dotar els operadors judicials  de centres de treball remots. 

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

►

 Pla d’actuació Justícia-COVID: Destinem 12,7 M d’euros per al reforçament de personal i 
la creació de jutjats COVID  per agilitzar els processos judicials demorats per la pandèmia.

 Impuls de la UVE: Dotem la Societat de Gestió de les Emergències amb 10 M d’euros 
més de pressupost per al disseny i desenvolupament de la Unitat Valenciana 
d’Emergències.

 Ocupació de qualitat:  Invertim 1 M d’euros en la celebració de 221 processos selectius 
per a cobrir 4.900 places en l’Administració. És el major reclutament de capital humà de 
la història de la Generalitat.

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT►

4.797 M € +  6,9%

 Modernització de l’FP: 48,6 M d’euros per a promoure la formació de personal qualificat 
amb una alta empleabilitat i enfortir el teixit productiu valencià en l’actual context 
provocat per la Covid. S’incrementa un 77,6%. El major augment de tots el programes 
pressupostaris de la conselleria

 Aules segures: Consolidar les mesures per a garantir la seguretat als centres educatius en 
context Covid amb un increment en 173 M d’euros  destinats a personal docent i no docent 
despeses de funcionament dels centres educatius sostinguts amb fons públics i 
digitalització educativa

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT►

 Reactivació dels sectors culturals: Increment de fons per a ajudes, programació i 
consolidació de les indústries culturals i creatives. Esta línia augmenta en 7,1 M d’euros

 Comunitat de l’Esport:  impuls per a l’organització d’esdeveniments esportius
internacionals, especialment de l’esport femení, perquè el territorio valencià en siga un 
espai de referencia. La dotació s’incrementa 1,3 M d’euros.

 Digitalització de les aules: Adquisició de 32.000 portàtils per a alumnes de Secundària, 
10.000 tabletes per a Primària y 25.000 ordinadors per al desenvolupament d’aules
digitalitzades, amb una inversión de 26 M d’euros

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL 
I SALUT PÚBLICA

►

7.530 M € +  10.4%

 La major dotació d’este departamento va dirigida a reforçar l’assistència sanitària, que 
comptarà amb 5.204 milions d’euros, un augment del 14%, per damunt del creixement de 
la conselleria.

 L’augment de 310 M en el capítol de Personal permetran crear 400 noves places 
estructurals i continuar amb els reforços COVID

 Les inversions en infraestructures i tecnologies augmenten fins als 202 M d’euros, que 
representa un increment del 44,7%

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL 
I SALUT PÚBLICA

►

 L’augment en el capítol d’inversions permetrà: 

• Millorar la qualitat de les Infraestructures amb 145 M d’euros

• Atenció Primària: Construcció de 20 nous centres de salut, ampliació de 12 i reforma 
d’altres 5

• Atenció Especialitzada: Continuarem amb la construcció del nou Hospital d’Ontinyent  i 
del Centre d’Especialitats i de Salut de Campanar-Ernest Lluch

• Actuacions de reforma i ampliació en 10 hospitals

• Modernització dels sistemes tecnològics d’informació i de comunicacions en Atenció 
Primària  i Especialitzada amb 60,4 M d’euros

 Centres de Salut Pública i Salut Pública: 121,6 M d’euros 
 Reducció demora quirúrgica: El pressupost s’incrementa fins els 41,2 M d’euros 
 Salut Mental: Es destinen 95 M d’euros, amb un augment del 12%

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

►

562,4 M € + 26,1%

 S’enceta la 4ª fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana amb un increment del 
26% per als sectors productius: 43 M d’euros

 Labora (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) incrementarà el seu pressupost un 22% 
fins els 439,2 M d’euros per a ajudar a les persones desocupades a accedir a un lloc de 
treball en un context de crisi econòmica per la pandèmia

 Estratègia de millora de l'Ocupabilitat dels Joves amb programes mixtos ocupació-
formació per a joves sense qualificació i en risc d'exclusió social, Ocupació de Joves per 
obres d'interés general, Formació dual en empreses, Ajudes a la contractació en 
l'empresa privada, Preparació pel teletreball, entre altres: 63,1 M d’euros

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

►

 Intensificació de les accions per a lluitar contra el canvi climàtic, duplicant el pressupost 
de l’Ivace per a impulsar les Energies Renovables: 10 M d’euros

 Ajudes per modernitzar els Polígons Industrials amb un augment del 28%: 35 M d’euros 

 Reforç al Pla “Fent Cooperatives”, foment de l'Economia Social i l’Emprenedoria amb un 
augment del 55%: 14,5 M d’euros

 Ajudes a les nostres empreses en la seua Estratègia d'Internacionalització davant d’un 
entorn cada vegada més incert amb un increment d'un 30,23%: 13 M d’euros

 Impuls del Pla I+D+i Empresarial amb un increment de 4 M€: 26,8 m d’euros

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT 
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

►

467,1 M € +  12,5%

Despeses. Classificació orgànica

 Agricultura i Desenvolupament Rural: 246,9 M d’euros, el que supossa un 
increment del 9,3% en polítiques en defensa del camp valencià respecte a l’exercici 
a 2020

• DANA 2019: Ajudes de 2,8 M d’euros per a explotacions agràries

 Emergència Climàtica i Transició Ecològica: 165,1 M d’euros, el que representa un 
augment del 21,9%. La xifra posa de relleu l’aposta decidida per la lluita contra el 
canvi climàtic



CONSELLERIA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT 
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

►

 Ordenació i gestió forestal: Increment de 15,1 M € per al desenvolupament del Pacte 
pels Boscos, restauració d’hàbitats i tasques d’ordenació forestal. 

 Ajudes a les entitats locals per a projectes de lluita contra el Canvi Climàtic: Augment 
del 3,3 M d’euros. S’incrementa la dotació d’aquesta convocatòria per a afavorir el 
procés de transició ecològica dels municipis, d’acord amb els principis de Transició Justa.

Despeses. Classificació orgànica

 Suport a assegurances agràries: Increment de 5,5 M € fins als 30 M €. Increment de 
l’aportació per a fer costat al sector mantenint les cobertures. 

 Noves infraestructures de depuració d’aigües: Augment de 2,66 M €. Optimització dels
recursos amb la voluntat de regenerar i millorar l’aprofitament dels recursos hídrics.

 Desenvolupament agrari de l’Horta de València: Increment de 1,03 M €. Impulsar la Llei
de l’Horta amb una partida que triplica la dotació respecte a l’exercici anterior. 



CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 
OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

►

440,6 M € +  22,4%

- Augment del 42,36% en inversions d'FGV destinades a desenvolupar actuacions per a la 
posada en marxa de l'L10 a València, renovació de l'L9 a Alacant i estudi d'ampliació de 
xarxa fins a l'Hospital La Fe i Hospital de Sant Joan

- Increment del 91,07% en inversions per a la millora d'infraestructures portuàries, 
destinant un total de 7,44 M 

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES 
PÚBLIQUES I MOBILITAT

►

- Creixement del 10% de la inversió en obra pública, destinant 8,06 M€ a l'impuls
d'actuacions a la Vega Baja

- L'ATMV manté l’aposta per la integració tarifària incrementant un 10% el pressupost
destinat, emprant 5,8 M a la creació de nous títols i nous mètodes de pagament

- Inversió de 261.000 € per a la posada en marxa de l'Agència de Seguretat Ferroviària

- AEROCAS destina 8,65 M a l'impuls de la diversificació de l'activitat industrial, logística i 
turística de l’Aeroport de Castelló

Despeses. Classificació orgànica
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►CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS,
CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

1.084,9 M € +16,8%

• Priorització de la transformació digital, retenció i atracció del talent investigador i 
Innovació Disruptiva (ID)

• Aposta per la universalització de l’accès a la universitat: amb beques per a garantir 
l’igualtat d’oportunitats en l’accés i permanencia dels estudiants als ensenyaments 
universitaris i estudis superiors

• Programes prioritaris: Universitats (908,3 M), Ciència (98,1 M) i Pla d’ID (51,5 M)



 Pla d'extensió de banda ampla en la CV (complementari al PEBA nacional ): 3 M d’euros

 Escola postgrau en Intel·ligència Artificial: 2,2 M d’euros

 Formació en competències digitals i Observatori de Bretxa Digital: 1,2 M d’euros

 Posada en marxa de la Institució d'Atracció de Talent: 1,3 M d’euros

 El programa Gen-T, d’atracció de talent, augmentarà la seua dotació en 3,7 M d’euros, 
arribant fins el 12 M d’euros

Despeses. Classificació orgànica

►CONSELLERIA D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS,CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL



CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

►

57 M € +  4,6%

• El programa més important de la Conselleria és el de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament que arriba fins els 34,9 M euros (+3,1%)

Aquest programa absorbeix el 61,3% del total del pressupost de la 
Conselleria

• Participació ciutadana: L’aposta per impulsar la implicació de la ciutadania en 
els processos públics suposa un increment del 20,1% (3,1 M d’euros)

Despeses. Classificació orgànica



CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

►

Despeses. Classificació orgànica

• Transparència i atenció a la ciutadania: És el segon programa més important 
de la Conselleria amb 7,4 M d’euros i un increment del 7,9%

• Qualitat democràtica: 3,1 M d’euros (+16,3%)

• Responsabilitat social i foment de l’autogovern: 1,5 M d’euros (+0,2)

• L’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos disposarà de 595.000 euros 
(+36,7%) i el Consell de Transparència 135.000 euros (+35%)



SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL►

3.045 M € +  13,3 %

 Les entitats que integren el sector públic instrumental augmenten la seua dotació en 366 
M d’euros per a reforçar els serveis bàsics als valencians i valencianes

 El projecte de llei de Pressupostos incorpora 4 noves entitats de carácter nítidament
social i per a prioritzar la sostenibilitat como és:

• L’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
• El Centre Especial d’Ocupació-IVASS
• L’Agència Valenciana de Protecció del Territori
• El Consell de l’Horta de València
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 La prioritat de l’SPI se centra en la reactivació econòmica i l’atenció a les persones

o Institut Valencià de Finances: És el que més creix (101 M d’euros i un 132%) per
a posar en marxa la nova Estratègia de Suport Financer a les empreses per a fer
front a la pandèmia. Disposarà de 178,9 M d’euros

o Centre Especial d’Ocupació-IVASS: Augmenta un 65,6% i està dotat amb 3,8 M€

o Agència Valenciana d’Innovació: Impuls als projectes d’investigació i innovació
amb un increment del 84,2% fins a arribar als 50 milions de pressupost.

o Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV): Comptarà amb 20,8 milions més
per a afrontar noves infraestructures i la modernització de la xarxa ferroviària. L’
augment registrat és del 9,6% amb una dotación total de 237 milions d’euros.



INGRESSOS



Ingresos. Classificació econòmica
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2020/2021

 QUADRO COMPARATIU DE L'ESTAT D'INGRESSOS

M ilers d' euros

PRESSUPOST   % PRESSUPOST   %   %

CAPÍTOLS INICIAL   sobre INICIAL   sobre   incre.
2020   total 2021   total 20/21

 1. Impostos directes 4.809.646,18 20,9 4.764.537,49 18,6 -0,9

 2. Impostos indirectes 7.343.604,57 31,9 6.866.652,14 26,8 -6,5

 3. Taxes i altres ingressos 1.044.434,24 4,5 1.100.169,44 4,3 5,3

 4. Transferències corrents 3.457.287,27 15,0 4.631.818,50 18,1 34,0

 5. Ingressos patrimonials 9.846,57 0,0 2.846,57 0,0 -71,1

   INGRESSOS CORRENTS 16.664.818,83 72,4 17.366.024,14 67,8 4,2

 6. Alienació inversions reals 0,00 0,0 0,00 0,0

 7. Transferències de capital 287.867,25 1,3 453.439,24 1,8 57,5

   INGRESSOS DE CAPITAL 287.867,25 1,3 453.439,24 1,8 57,5

   OPERACIONS NO FINANCERES 16.952.686,08 73,6 17.819.463,38 69,5 5,1

 8. Actius financers 0,00 0,0 0,00 0,0

 9. Passius financers (emissió) 6.069.299,40 26,4 7.808.087,46 30,5 28,6

   OPERACIONS  FINANCERES 6.069.299,40 26,4 7.808.087,46 30,5 28,6

       TOTAL PRESSUPOST 23.021.985,48 100,0 25.627.550,84 100,0 11,3




