
 

 

 
 

ANÀLISI DE PRESSUPOSTOS 2021 
 

EL GOVERN TRENCA AMB EL FULL DE RUTA PER ASSOLIR EL 0’7 EL 2030 
 
El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert augmenta el seu pressupost en 20M€ (milions 
d’euros) i passa a poder gestionar un total de 94M€. Amb tot, l’Ajuda Oficial al Desenvolupament 
només augmenta en 7,5M€, increment que recau íntegrament en el pressupost de l’Agència Catalana 
de Cooperació que passa a disposar d’un pressupost de 37,5M€. Amb aquestes xifres Catalunya 
estarà dedicant el 0’2% dels seu pressupost a cooperació internacional, 5 euros per persona i any, 
xifres que queden molt lluny d’allò que el Govern, i els mateixos partits, van signar l’any 2019.  
 
El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022 actualment vigent preveu en la seva 
pàgina 25 “un escenari econòmic coherent amb l’objectiu enunciat d’assoliment del 0,7% l’any 
2030, de manera que l’aportació a Ajut Oficial al Desenvolupament hauria d’incrementar-se en uns 
20,82 milions d’euros els anys 2020, 2021 i 2022, dins de les disponibilitats pressupostàries i tenint en 
compte els objectius d’estabilitat pressupostària i les limitacions de la despesa no financera, d’acord 
amb la normativa d’estabilitat pressupostària.” 
 
Aquest Pla va rebre l’aval de la societat civil present al Consell de Cooperació al Desenvolupament 
perquè inclou un compromís del Govern d’acabar amb dècades d’incompliments: la Llei 26/2001, de 31 
de desembre, de cooperació al desenvolupament, contemplava el compromís de dedicar el 0,7% dels 
recursos propis a la solidaritat internacional l’any 2010. No només no es va arribar el 2010 sinó que la 
crisi del 2008 pràcticament va acabar amb aquesta política pública i des de llavors reclama revertir les 
fortes retallades que es van fer: la cooperació és un dels pocs sectors que no s’han recuperat de les 
retallades.  
 

 



 

 

El nou compromís va ser signat el maig de 2019 a la seu d’Exteriors per part del conseller Bosch i 
referendat posteriorment, al juliol del 2019, quan el Parlament de Catalunya el va aprovar per una 
àmplia majoria parlamentària (va rebre el suport de JxCat, ERC, PSC, En Comú Podem i el subgrup CUP-
Crida Constituent. Només hi van votar en contra els grups parlamentaris de Ciutadans i PP). Aquest nou 
compromís contemplava augments progressius i anuals que no s’han realitzat.  
 
L’any 2022, el pressupost estimat en Ajuda Oficial al Desenvolupament-AOD hauria de ser de 
99,17M€, el que suposaria un 0,33%, percentatge que significaria un apropament decidit al 0’7. 
Per assolir els compromisos adoptats al Pla Director caldria que el pressupost de l’AOD per al 
2022 augmentés en 50,73M€ en relació al pressupost del 2021, que destina 48,44M€ a l’AOD.  
 
Si comparem el 0,2% previst pel Govern el 2022, queda molt lluny dels compromisos adoptats per 
altres comunitats: a Euskadi s’estima destinar el 0,4%, a Navarra es preveu destinar el 0,3%, a 
l’Estat el 0,28% i a la Comunitat Valenciana el 0,23%. 
 
 

 
 
 
D’altra banda, si s’analitzen amb detall les partides destinades a l’ACCD sembla que tot l'increment 
que s’hi destina serà per a promoure la cooperació multilateral (agències de NNUU, aportacions a la 
UE...), pel que la convocatòria de projectes i programes no augmentarà en 10M€, tal i com també 
quedava contemplat amb l’acord signat amb el conseller Bosch el maig del 2019. 


