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Previsions macroeconòmiques de Catalunya
% variació interanual llevat dels casos indicats

Font: Departament d’Economia i Finances
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8,86,5Taxa d’atur estimat (EPA) (% d’aturats s/població activa)
-0,22,8Llocs de treball creats (% variació)4

-5,693,2Llocs de treball creats (milers)4

Mercat de treball
3,13,2Deflactor del PIB

Preus 
-0,10,5Saldo amb la resta d’Espanya3

1,86,0Importacions de béns i de serveis
2,44,9Exportacions de béns i de serveis
0,1-0,8Saldo amb l’estranger3

0,0-0,3Saldo exterior1

5,25,5Despesa en consum de les administracions públiques2

0,92,9Despesa en consum de les llars 
1,23,9Demanda interna1
4,36,8PIB pm (% variació nominal)

217.568208.627PIB pm (M€ corrents) 
1,23,6PIB pm (% variació real)

20082007

1. Aportació al creixement
2. Inclou la despesa en consum de les institucions sense fi de lucre al servei de les llars
3. Inclou la variació d’existències
4. En termes equivalents a temps complet
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RIGOR I AUSTERITAT

PRODUCTIVITAT I COMPETITIVITAT

POLÍTIQUES SOCIALS

FER FRONT A LA CRISI

Uns pressupostos 
per fer front  a la crisi 

i protegir 
els sectors més vulnerables
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8,9370,34.534,74.164,4Total ingressos no financers finalistes

-4,5-995,021.141,222.136,2Total ingressos no financers generals
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%
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28,9
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39,2

-990,2
-7,7
43,9

-83,7
628,1
-31,6

-571,1
1.230,8

-1.570,8
16,8
67,9

107,3
-1.762,8

M€
Var 09/08

25.675,926.300,6Total ingressos no financers Generalitat 
2.917,22.888,3Participació Ens locals en els ingressos de l’Estat (finalista)

904,3606,8Resta de recursos finalistes
442,2403,0Resta de recursos generals

21.412,322.402,5Total model de finançament
148,3156,0Altres ingressos del model de finançament 
713,2669,3Ingressos finalistes del model (Conveni Policia i conveni IT)

3.053,83.137,5Fons de suficiència 
12.537,611.909,5Subtotal tributs participats

2.275,52.307,1Resta de tributs participats 1
3.667,74.238,8IVA (partipació en l'impost estatal)
6.594,45.363,6IRPF (tram autonòmic)
4.959,46.530,2Subtotal tributs cedits
1.361,31.344,5Resta de tributs cedits totalment 

538,9471,0Impost s/patrimoni
991,3884,0Impost s/successions i donacions 

2.067,93.830,7Impost s/transmissions patrimonials i AJD

20092008
Conceptes

Imports en M€
Previsió d'ingressos de la Generalitat de Catalunya

1. Inclou les liquidacions pendents tram autonòmic IRPF i impostos sobre consums específics
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Límit de la despesa no financera de l’Administració de la Generalitat
Imports en M€

2,4533,123.086,722.553,6Límit de la despesa no financera finançada amb recursos generals

Var 09/0820092008
Conceptes

250,1

353,2

-4,5

%

-130,3-182,4-52,1Saldo no financer de la resta d’entitats SEC + ajustos SEC

1.658,32.127,8469,5Dèficit no financer (*) 

-995,021.141,222.136,2Ingressos no financers  (recursos generals)

M€

(*) Per a l’any 2009, el dèficit no financer equival a l’1% del PIB
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Ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Imports en M€

6,42.235,136.985,134.750,0Total ingressos

49,52.125,46.421,44.296,0Ingressos financers

0,4109,730.563,830.454,1Total ingressos no financers

Var 09/0820092008
Conceptes

13,3

-4,5

%

1.104,79.422,58.317,9Ingressos no financers (recursos finalistes)

-99521.141,222.136,2Ingressos no financers (recursos generals)

M€
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Principals increments i disminucions per àrees i polítiques de despesa (*)

ÀREES i POLÍTIQUESÀREES i POLÍTIQUES Δ M€Δ M€

Polítiques socials 
(Salut, Educació, Protecció Social i Habitatge) 712,7

Transport 415,5

Cicle de l’aigua 191,0

Foment de l’ocupació 163,7

R + D + i 126,4

Administració i Serveis generals -45,9

(*) Capítols 1 a 8 del sector públic

RIGOR I AUSTERITAT

PRODUCTIVITAT I COMPETITIVITAT

POLÍTIQUES SOCIALS

FER FRONT A LA CRISI


