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Liquidació provisional dels Pressupostos 2011

Presentació de la liquidació provisional
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Dades provisionals

Ingressos de recursos generals (no finalistes)

Despeses no financeres i no finalistes
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Sumari

Evolució de la despesa no financera i no finalista

 La despesa no financera a càrrec de recursos generals l’any 2011 s’ha reduït en -6,94%

(-1.858,3 M), respecte a la liquidada l’any 2010

 Si s’exclouen els interessos del deute, l’esforç de reducció de la resta de despeses

durant el 2011 és del -9,35% (-2.420,2 M)
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Evolució de la despesa no financera i no finalista (en termes SEC)

Liquidació  2010:                           26.792 M

Pressupost 2011:                          24.112 M (-10%)

Liquidació provisional 2011:       24.934  M (-6,94%)

 Objectiu 2011 = reducció del 10% respecte al 2010

 Dels 2.680 M de disminució previstos als Pressupostos del 2011, se n’han 

aconseguit reduir 1.858 M. Això representa una desviació de 822 M
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Despeses dels departaments (en termes SEC)

 Tots els departaments han aconseguit reduir la despesa respecte al 2010

 Salut, que representa el 40,2% dels departaments, ha reduït la despesa en 706 M

 Ha registrat una desviació de 582 M però, per primera vegada, la despesa baixa

 La resta dels departaments presenten una desviació de 213 M

* L’any 2009 es va absorbir tota la despesa desplaçada en salut que quedava pendent

*
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Sumari

Ingressos

Liquidació 2010 Pressupost

2011

Liquidat

2011

Impostos propis o cedits 2.780 2.288 2.290

Model de finançament* 14.583 15.407 15.407

Privatitzacions 0 200 0

Disposició Addicional Tercera 500 759 759

Recursos generals 268 255 275

Total 18.131 18.909 18.731

* A les dades del 2011 no es descompta la cinquena part de la liquidació negativa del 2008 (-138 M), atès que no afecta el dèficit, només la necessitat de tresoreria
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2011

Ingressos no financers Generalitat (recursos generals en termes SEC) 18.731

Despeses no financeres Generalitat (recursos generals en termes SEC) 24.934

Resultat no financer pressupostari Generalitat -6.203

Resta d’ajustos SEC -484

Resultat no financer en termes SEC -6.687

% de dèficit sobre el PIB -3,29%

El dèficit augmenta 0,63 punts respecte a l’objectiu dels Pressupostos 2011 i es redueix 0,93 

punts respecte al 2010

Dèficit responsabilitat de la Generalitat (en termes SEC)
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Comparativa amb les comunitats autònomes

2011: excés de dèficit total = 14.000 M, Catalunya representa el 29%. (Dades provisionals)

2010: excés de dèficit total =   5.500 M, Catalunya representava el 66%. (Dades liquidades)

Dèficits a Espanya

Estat

Objectius de dèficit 2011

Estimació provisional de l’Estat: 8,2%

Administració central + SS

Comunitats autònomes          

Corporacions locals

4,4%

1,3%

0,3%
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Conclusions

 Algunes de les reformes, inclosa l’aprovació del pressupost, han entrat en vigor al 

llarg de l’any. Els resultats plens es veuran al final del 2012

 El pla de reducció del dèficit a 2 dos anys culmina amb l’objectiu de dèficit de 

l’1,3% el 2012

 Despesa en salut: 

 Per primera vegada, la despesa baixa: s’han reduït 706 M respecte al 2010

 Els esforços suplementaris per reduir el dèficit exigeixen la cooperació de 

l’Estat en l’àmbit normatiu


