
 
 

Nota de premsa 
 

S’alerta d’una pèrdua d’importància dels Pressupostos 
Generals de l’Estat en favor del Reial Decret Llei en matèries 

clau com les pensions 
 

-S’identifica una desacceleració econòmica a Catalunya que segueix la tònica 
europea però que no té res a veure amb una recessió, amb creixements prop del 
3% al 2018. 
 
-En referència al mercat immobiliari, s’observa que el ciutadà torna a valorar 
positivament la compra de l’habitatge respecte al lloguer, situació que implica un 
canvi de mentalitat. 
 
-Les exportacions catalanes marcaran un nou rècord al 2018 i l’activitat 
empresarial ha estat bona durant l’any, tot destacant que en l’àmbit industrial les 
empreses catalanes han crescut interanualment un 1,4% i el sector serveis ha 
augmentat en un 5,6%.  
 

 
Barcelona, 23 de gener,- el Grup de Conjuntura de la Comissió d’Economia Catalana 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) amb el seu president Modest Guinjoan 
i els seus membres Xavier Cuadras, Jordi Goula i Albert Carreras han ofert una roda 
de premsa per valorar l’evolució de l’economia catalana el 2018 i les previsions per al 
2019. 
 
Xavier Cuadras ha començat analitzant algunes dades macroeconòmiques i pel que fa 
al creixement de Catalunya al 2018 s’ha identificat una desacceleració que segueix la 
tònica europea però que no influirà en tancament d’un PIB prop del 3%. En referència 
a les previsions del 2019, registrarem una continuació de la desacceleració però el 
creixement de Catalunya es mourà entre el 2% i el 2,5%, seguint una tendència que es 
considera normal. 
 
En matèria d’ocupació, Cuadras ha destacat l’augment de l’ocupació al 2018 que s’ha 
mantingut al voltant del 3% i que l’atur ha disminuït a Catalunya per sobre del 10%. 
 
En l’àmbit internacional, s’ha mencionat que el Brexit implicarà un risc menor per 
Catalunya ja que el Regne Unit com també els Estats Units no són els principals 
mercats de destí de les exportacions catalanes. 
 
En Jordi Goula ha tractat el consum, el mercat immobiliari i el turisme. En aquest 
sentit, ha mencionat que el consum ha disminuït interanualment en un 1% 
aproximadament al mes de novembre passat, generant-se un creixement del 2% en 
lloc del 3%. Fet al que s’afegeix que la compra en targeta de crèdit ha incrementat. 
Això sí, el comerç electrònic va a l’alça i de cara a les previsions del 2019 es mantindrà 
el consum, és a dir no disminuirà, ja que els salaris augmentaran 
 
En referència al mercat immobiliari, s’identifica que la gent torna a valorar passar del 
lloguer a la compra de l’habitatge, situació que implica un canvi de mentalitat. A més, 
els bancs valoren els pisos a la baixa i per concretar les operacions hipotecàries es 
demana al comprador que inverteixi inicialment un 20% del valor de l’immoble. Goula 
ha afegit que els preus han tocat sostre en l’habitatge a diferència del mercat d’oficines 
i naus on el mercat va a l’alça. 



 
 
 
Pel que fa al turisme, en el mes de novembre de 2018 ja s’havia assolit a Catalunya el 
volum de despesa de tot l’any 2017. Les pernoctacions a hotels d’estrangers a 
Catalunya va incrementat un 0,2% al novembre passat amb un rècord de despesa i 
amb un turisme de major qualitat. El que s’ha registrat és una baixada del turisme 
intern. 
 
Per acabar, Goula ha fet un apunt sobre la problemàtica del taxi i VTC, que no afectarà 
a mig termini en el consum vinculat a la restauració, diferent serà si s’allarga fins el 
Mobile World Congress. 
 
A continuació, Modest Guinjoan ha destacat que l’activitat empresarial ha estat bona 
durant l’any 2018. En l’àmbit industrial les empreses catalanes han crescut 
interanualment en un 1,4% al novembre de 2018 i el sector serveis ha augmentat en 
un 5,6%.  
 
Guinjoan ha subratllat que l’economia catalana marcarà un record d’exportacions al 
2018, que representen més del 25% de les exportacions de l’Estat espanyol. En 
aquest sentit, el Port de Barcelona ha incrementat un 9,5% en número de tones 
gestionades i un 14,2% en contenidors. 
 
En el epígraf dels costos laborals de les empreses al 2018, aquests han presentat un 
augment per sobre del 2% a Catalunya, que indica que ha hagut un millorament dels 
salaris. 
 
Finalment ha estat el torn d’Albert Carreras que ha valorat el sector públic, tot 
emfatitzant que la Generalitat està apropant-se al equilibri pressupostari motivat per 
l’increment dels ingressos públics, fent possible passar així del FLA al FFF. Amb un 
dèficit del -0,4% del PIB al 2018, el Govern català complirà l’objectiu d’excés de 
despesa pública. 
 
Carreras ha mencionat que els pressuposts tenen una capacitat de resistir la no 
renovació dels mateixos mercès al millorament dels ingressos però ha alertat d’un cert 
automatisme en el terreny pressupostari. És a dir, sembla que els Pressupostos 
Generals de l’Estat perden importància i la guanyen els Reials Decrets Llei com hem 
pogut apreciar en matèria de pensions i retribucions dels treballadors públics.  
 
D’altra banda, sembla que el caràcter expansiu dels PGE implicarà tenir coberta la 
despesa pública pels anys 2019 i 2020, any aquest últim on poden donar-se les 
eleccions. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats (264 dels quals 
formen part de la Comissió d’Economia Catalana) i gairebé 1.500 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució 
que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt diferents, es configura com un centre de formació i 
reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
 

 
Per a més informació i confirmació d’assistència: 

Gabinet de premsa Col·legi d’Economistes de Catalunya 
Víctor Bottini (679983346) i Adrià Gratacós (673153645) 

cecpremsa@coleconomistes.cat 


