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1. LA CONJUNTURA ECONÒMICA 

1.1. L’ENTORN EXTERIOR 

L’any 2014 ha estat un any de creixement per a l’economia global. L’activitat mundial ha crescut el 3,4% gràcies 
sobretot a alguns dels països més desenvolupats, atès que altres economies, incloent-hi aquelles de països en 
desenvolupament o fins i tot moltes de països emergents que fins ara havien experimentat bons ritmes de crei-
xement aquests darrers anys, no han experimentat creixements tan positius com s’esperava.1 

El creixement global doncs, ha amagat un comportament molt desigual entre països. Mentre que el creixement 
dels Estats Units ha estat més intens del que s’esperava, al Japó ha estat molt exigu, i al conjunt de la zona euro 
tot i ser positiu, ha estat menys intens del que es preveia.2 En el cas de la Xina, tot i que el creixement ha estat 
similar al que s’havia previst, l’evolució de la inversió ha presentat símptomes d’esgotament a partir de la segona 
meitat de l’any, fruit d’una forta correcció en el sector immobiliari. Aquesta debilitat del creixement també s’ha fet 
expansiva a les economies llatinoamericanes, on l’economia del Brasil ha estat poc dinàmica, la de Mèxic ha evo-
lucionat per sota de les previsions, i en general, moltes economies han afeblit els seus creixements.3  

L’evolució econòmica global ha vingut marcada també per la baixa progressió dels preus. La inflació s’ha reduït 
molt sobretot a les economies avançades com a conseqüència d’un declivi dels preus del petroli, la feble evolució 
dels preus d’altres primeres matèries, i la feblesa de la demanda interna en alguns casos com ara la zona euro o 
el Japó. En les economies emergents, en general, l’evolució dels preus del petroli ha pressionat els preus a la bai-
xa, tret de casos com ara Rússia, on el tipus de canvi ha pressionat a l’alça els preus domèstics.4 Els factors que 
trobem al darrere de la caiguda dels preus del cru, que ha baixat el 45% des del setembre, cal cercar-los prime-
rament en una disminució de les expectatives de creixement global i en un augment de la oferta a tot el món; no 
obstant això, també cal tenir en compte que, actualment, s’ha produït una caiguda de la demanda de cru en rela-
ció a l’activitat desenvolupada.5  

Un dels factors que ha marcat l’evolució econòmica global durant l’any 2014 han estat també els moviments dels  
tipus de canvi entre divises, que han propiciat evolucions diferencials de preus entre economies. La divisa que ha 
marcat la pauta dels reajustaments ha estat el dòlar nord-americà, i ho ha fet sobretot durant el darrer semestre.6 
Els moviments de tipus de canvis han reflectit els canvis d’expectatives en el creixement de cada economia així 
com també les decisions en termes de política monetària que s’han pres a un lloc i altre, fortament influenciades 
per la davallada dels preus del cru.   

Aquesta dinàmica canviària ha estat enormement profitosa per a aquelles economies com ara l’europea que, ha-
vent esgotat el marge que oferien els mecanismes monetaris de cara a estimular la demanda domèstica, s’ha vist 
en canvi estimulada per l’abaratiment de la divisa.7 Addicionalment, aquestes economies s’han vist esperonades 
per un repunt diferencial de la inflació derivat d’aquest afebliment de les seves monedes. 

En aquest context, l’economia dels Estats Units ha crescut de mitjana el 2,4% en el conjunt de l’any 2014, un 
creixement que hagués pogut ser fins i tot més intens si no s’hagués produït el feble creixement del primer tri-
mestre, bàsicament com a conseqüència de factors climatològics. No obstant això, el creixement, molt centrat en 
l’augment de la demanda interna, s’ha mostrat molt més sòlid a partir de llavors, si bé en el darrer trimestre s’ha 
frenat lleugerament.8 L’evolució de la inflació als Estats Units, que es va situar en l’1,6% en el conjunt de l’any, va 
venir marcada per l’evolució dels preus dels productes energètics, però també per l’existència encara de capaci-
tat productiva ociosa i per l’apreciació del dòlar en termes efectius nominals a la segona meitat de l’any.9 La polí-
tica monetària desenvolupada per part de la FED ha estat acomodatícia en tot moment, i s’han  mantingut els ti-
                                                           
1 FMI i WEO ( 2014), p. 1. 
2 Ibídem. 
3 Ibídem, p. 2. 
4 Ibídem, p. 3. 
5 Ibídem, p. 5. Pel que fa  a l’oferta, s’han ajuntat un augment de la producció de països de fora de la OPEP, amb la decisió dels integrants de 
la OPEP de no reduir la seva producció anual. La disminució de la demanda s’explica, d’una banda, per la debilitat de la demanda global, però 
també per un augment de l’eficiència en l’ús del combustible. 
6 Ibídem, p. 6. Pel febrer de 2015, el dòlar s’havia apreciat en termes efectius reals el 10% respecte dels valors vigents a més d’octubre de 
2014 (els termes reals efectius fan referència a l’evolució comparada dels preus a una i altra economia). 
7 Ibídem, p. 8. 
8 BEA, GDP and the Economy (Abril 2015), p. 2. La frenada del darrer trimestre s’atribueix a la repuntada de les importacions, a la davallada 
de la despesa pública federal, a la frenada de la inversió no residencial, i al fort  decreixement dels estocs, que s’havien acumulat en els tri-
mestres anteriors. 
9 BCE. Informe anual 2014, p. 15. 
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pus d’interès entre el 0 i el 0,25%. El dèficit del govern federal s’ha reduït també en 1,3 punts percentuals, i fi-
nalment ha estat del 2,8% del PIB.10 

Dins dels països més desenvolupats, l’economia japonesa no ha pogut registrar un creixement positiu durant 
aquest any. A diferència d’altres economies com l’americana, la japonesa continua subsumida en un context de-
flacionista difícil de superar. Tot i que el primer trimestre va créixer el 2,4%, l’economia nipona no ha registrat 
creixements interanuals en els demés trimestres,  amb creixements negatius en termes intertrimestrals en el se-
gon i el tercer. En el conjunt de l’any, el resultat ha estat un estancament de l’economia que, llastada per un re-
trocés en la demanda de les famílies (-1,3%) i de la inversió residencial (-5,2%), ha estat incapaç de créixer. Tot i 
això, els esforços del govern per capgirar el context deflacionista s’ha deixat notar almenys en els preus, i el de-
flactor implícit del PIB, que havia registrat evolucions sistemàticament negatives des de l’any 1998, ha crescut, 
l’any 2014, l’1,7%.11  

En aquest context de manca de creixement, el Banc central japonès ha redoblat esforços durant l’any per ampliar 
novament la base monetària fins als 80 bilions de Iens (des del 60-70 en que es mantenia), i redefinir el seu pro-
grama d’expansió quantitativa i qualitativa per fer-lo de durada indefinida. Tot i això, el creixement de l’IPC japo-
nès, tot i ser positiu, no ha estat capaç d’abastar el 2% que s’havien prefixat com a objectiu les autoritats mone-
tàries si li descomptem els efectes de l’augment dels impostos sobre el consum,12 un factor que també ha ajudat 
a elevar la taxa d’inflació de l’economia japonesa. 

A l’Àsia, la Xina ha experimentat una nova desacceleració en el seu creixement, principalment com a conseqüèn-
cia d’un refredament en la inversió residencial. Tot i això, les exportacions s’han animat gràcies a la recuperació 
de l’activitat global, i les importacions no han augmentat excessivament degut a l’abaratiment del petroli i al re-
fredament de la inversió, fet que ha generat un bon comportament de la balança per compte corrent. D’altra ban-
da, les tensions financeres que es visualitzen a mesura que es refreda el creixement econòmic no han impedit 
que continuï l’expansió creditícia, i la inflació s’ha contingut gràcies sobretot al descens dels preus de les matèri-
es primeres i energètiques.13 

A l’Amèrica llatina, el creixement s’ha refredat novament respecte d’anys anteriors. L’any 2014, l’economia llati-
noamericana s’estima que ha crescut, per al conjunt de la regió, l’1,3%, arrossegada a la baixa per l’evolució des-
favorable dels preus de les matèries primeres i, en alguns casos particulars, del petroli.14 Destaquen dins de la 
regió, per la crisi en què es troba subsumida, l’economia de Veneçuela, així com també l’apàtica economia del 
Brasil, que en el conjunt de l’any 2014 ha mostrat un creixement pràcticament nul del 0,2%, basat en un aug-
ment moderat del consum de les famílies (0,9%) i sobretot del de les administracions públiques (1,4%), atès que 
la formació bruta de capital ha caigut el 4,2%.15 

Finalment, en el context europeu, el conflicte que ha esclatat a Ucraïna ha enterbolit les relacions comercials en-
tre la UE i Rússia com a conseqüència de les progressives restriccions de caràcter comercial i financer que s’han 
interposat uns i altres. En aquest context, les exportacions europees (i també catalanes) s’han vist afectades per 
l’embargament d’aliments que va establir Rússia a l’agost sobre diversos països. De l’altra banda, l’economia 
Russa, molt afectada ja de per si per l’evolució desfavorable dels preus dels productes primaris i energètics, tam-
bé ha hagut de suportar restriccions d’accés a determinats mercats financers, i prohibicions  de venda de materi-
als militars i tecnologies del sector de la prospecció petrolera, fet que l’ha conduït a una situació de deteriorament 
progressiu de l’economia, de debilitat creixent del ruble, i de pèrdua de capacitat adquisitiva de la moneda.16      

1.1.1. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A LA ZONA EURO 

A Europa, l’evolució econòmica ha estat més propera a la japonesa que a la nord-americana. El creixement ha es-
tat de mitjana del 0,9% en el conjunt de l’any, fruit d’una evolució modesta però positiva de totes les partides de 
demanda interna, des del consum de les famílies (que ha crescut l’1%) al consum de les administracions públi-
ques (0,7%) o la formació bruta de capital (0,6%). 

                                                           
10 Ibídem, p. 16. El factor més destacat en termes de política monetària és el canvi d’orientació del compromís del Comitè en les futures deci-
sions, que ha passat de dependre de llindars quantitatius a llindars més qualitatius a mesura que la taxa d’atur s’aproximava a la fita prees-
tablerta del 6,5%. 
11 Government of Japan, Department of National Accounts, Economich and Social Research Institute, Cabinet Office. “Quarterly estimates of 
GDP: Oct-Dec 2014”, March 2015. 
12 BCE. Informe anual 2014, p. 16. 
13 Ibídem, p. 17. 
14 IMF. Perspectivas económicas. Las Américas, 2005, p. 24. 
15 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
16 BCE. Informe anual 2014, p. 11-13. 
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No obstant això, aquest modest creixement s’ha produït en un context d’amplis estímuls monetaris, i d’una de-
preciació progressiva de la moneda respecte del dòlar, que s’ha intensificat sobretot a partir de la segona meitat 
de l’any.17  

El context, ja des de principis d’any, no era fàcil d’afrontar. En un context de creixements encara dèbils, l’evolució 
dels preus del cru, notablement a la baixa, va obrir progressivament un escenari que podia derivar cap a la defla-
ció que calia combatre a partir d’un canvi d’expectatives. El principal problema radicava, tal i com s’ha vist 
aquests darrers anys, en la dificultat per fer arribar els estímuls a tots els estats, atesa la forta fragmentació dels 
mercats financers, i amb l’escull afegit del fet de no disposar ja pràcticament de marges per aplicar polítiques 
convencionals sobre un tipus d’interès que pràcticament frega el 0%, fet que obligava a repensar les iniciatives 
del BCE en el marc d’un escenari no tan convencional.18  

Aquest escenari de noves polítiques no convencionals es va encetar clarament a partir de l’estiu, quan el Consell 
de Govern del BCE, a banda de situar els tipus oficials en el mínim, va introduir un tipus d’interès negatiu per a la 
facilitat de dipòsit que oferia a les entitats financeres. Al mateix temps, l’autoritat monetària europea va encetar 
una nova ronda d’operacions de finançament a llarg termini (TLTRO) amb la intenció de promoure el flux de crèdit 
a l’economia real.19 Paral·lelament, el canvi d’expectatives passava per renovar i reforçar el compromís que esta-
blia l’explicitació de les actuacions en termes de política monetària que s’havien pres l’any 2013 (Forward Gui-
dance), i també per restablir la confiança en les entitats financeres europees a partir d’un pla de sanejament i re-
capitalització.20  

TAULA I-1.  Producte interior brut i components de la demanda. Zona euro, 2013-2014 

  2013 2014 

2014 

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 

PIB -0,4 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 

Consum de les famílies -0,6 1,0 0,6 0,8 1,1 1,4 

Consum final de les administracions públiques 0,3 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 

Formació bruta de capital -2,6 0,6 2,7 1,8 -0,8 -1,4 

Exportacions de béns i serveis 2,2 3,7 3,5 3,1 4,0 4,1 

Importacions de béns i serveis 1,4 3,8 3,7 3,7 3,9 4,0 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: Eurostat (Estimacions corregides d’efecte calendari i d’efecte estacional). 

La davallada dels tipus d’interès en el mercat financer europeu i la homogeneïtzació de taxes entre països de la 
zona euro evidencia que les actuacions del BCE han tingut les seves repercussions en el conjunt de l’economia de 
la zona euro.21 No obstant això, el creixement del PIB no ha superat l’1%, i la inflació, mesurada en termes de IPC 
harmonitzat, s’ha tornat a desaccelerar un punt percentual fins a una taxa interanual per al conjunt de l’any del 
0,4%.22 

El perfil trimestral de l’evolució de l’activitat, observable a la taula anterior, mostra una certa estabilitat a la baixa 
de l’evolució dels creixements interanuals a cada trimestre. Tot i això, resulta important observar que el perfil que 
mostren les partides de consum de les famílies i despesa pública, clarament ascendents a mesura que ha avan-
çat l’any, no es s’han reproduït en el cas de la inversió, que ha frenat a cada trimestre i ha passat a recular en 
termes interanuals a partir de la segona meitat de l’any, fet que podria denotar una ombra de desconfiança en el 
conjunt de les empreses de la zona euro.  

Tal i com mostra el gràfic següent, la depreciació de l’euro ha permès recuperar una aportació positiva del sector 
exterior a mesura que avançava l’any. En aquest sentit, el perfil trimestral que dibuixa la taula anterior ens permet 

                                                           
17 BCE. Informe anual 2014, p. 17. 
18 Ibídem, p. 7. 
19 Ibídem. 
20 Ibídem, p. 8. Això es va dur a terme a partir de la creació del Mecanisme Únic de Supervisió, que ha permès valorar la qualitat dels actius 
d’unes 130 entitats financeres de tot Europa. 
21 Ibídem. 
22 Ibídem, p. 29. 
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veure que la progressió que han sofert en termes interanuals les exportacions ha estat lleugerament més dinàmi-
ca que la de les importacions, fet pel qual les aportacions del saldo exterior han estat cada cop més positives i 
s’han sumat en positiu als de la demanda de les administracions i la de les famílies. 

GRÀFIC I-1.  Contribució a la variació interanual del PIB trimestral segons components de la demanda. Zona 
euroa, 2012-2014 

 
Unitats: Variació del PIB en percentatge i aportacions en punts percentuals. 
Font: Eurostat i elaboració pròpia. 

Des d’un punt de vista sectorial, la recuperació ha afectat gairebé totes les activitats essent únicament les de 
construcció i serveis financers les que encara no han mostrat una evolució positiva, per bé que hagin mostrat 
contraccions molt modestes. 

No obstant això, el perfil trimestral del creixement interanual del VAB d’algunes activitats productives, on cal des-
tacar la indústria, l’agricultura i la construcció, ha experimentat un deteriorament a mesura que avançava l’any, 
dibuixant un debilitament de les bases de la recuperació que, juntament amb l’evolució similar que ha mantingut 
la inversió, ens adverteix de la modesta solidesa que encara mostra aquesta recuperació. A banda de les activi-
tats abans esmentades, les principals activitats terciàries no han mostrat una desacceleració tan nítida, mostrant 
en molts casos una millora clara en el darrer trimestre de l’any.  

Aquesta evolució de l’activitat ha tingut el seu reflex en el mercat de treball. En termes generals i per al conjunt de 
l’any, el nombre de persones ocupades, que havia disminuït el 0,8% el 2013 ha augmentat lleugerament el 
2014.23 Aquest augment s’ha produït bàsicament per l’augment d’ocupats al sector serveis, atès que a la indus-
tria s’han mantingut i a la construcció han continuat disminuint tot i que amb menor intensitat. En qualsevol cas, 
l’augment de l’ocupació ha anat per darrere de l’evolució de l’activitat productiva en tots els sectors, i de manera 
destacada en el cas de la construcció, on encara s’ha reduït amb relativa intensitat el nombre de persones ocu-
pades. Com a conseqüència, la productivitat aparent del treball ha mostrat una modesta millora en el conjunt de 
l’any.24  Paral·lelament, la taxa d’atur del conjunt de la zona euro s’ha reduït progressivament durant l’any 2014, 
tot i que l’evolució d’aquesta correcció s’ha fet menys dinàmica a mesura que avançava l’any.25 

 

 

 

                                                           
23 BCE. Informe anual 2014, p. 28. 
24 Ibídem, p. 29. 
25 Ibídem. 
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TAULA I-2.  Producte interior brut i components de la oferta. Zona euro, 2013-2014 

  2013 2014 

2014 

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 

PIB -0,4 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 

Agricultura, silvicultura i pesca 2,7 2,6 4,4 3,3 3,5 -0,6 

Indústria (tret de la construcció) -0,6 0,7 1,1 0,7 0,9 0,3 

Manufactura -0,4 1,5 2,6 1,4 1,4 0,7 

Construcció -3,3 -0,4 1,1 -0,4 -1,6 -0,7 

Comerç a l'engròs i al detall, transport, hoteleria i restaura-
ció -0,5 1,4 1,6 1,3 1,3 1,5 

Informació i comunicacions -0,3 0,0 0,1 -0,3 0,1 -0,1 

Activitats financeres i asseguradores -1,3 -0,1 -0,5 -0,1 0,0 0,1 

Activitats immobiliàries 0,9 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 

Activitats professionals, científiques i tècniques, adminis-
tratives i de suport als serveis 0,3 1,4 1,4 1,0 1,2 1,9 

Administració pública, defensa, educació, salut i serveis 
socials 0,1 0,8 0,9 1,0 0,8 0,7 

Activitats artístiques, d'entreteniment i recreació; altres ac-
tivitats de serveis; activitats de les llars i organismes extra-
territorials -0,4 0,8 1,1 0,3 0,7 1,0 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: Eurostat (Estimacions corregides d’efecte calendari i d’efecte estacional).   

En el context macroeconòmic europeu, aquest tímid creixement del 0,9% no s’explicaria sense la contundent polí-
tica monetària per part del BCE a la qual adduíem amb anterioritat. Tal i com mostra el gràfic I-3, el BCE ha acon-
seguit reduir els tipus interbancaris gràcies a les retallades progressives dels tipus de referència, i també a les 
mesures addicionals de caire no convencional que ha posat sobre la taula. 

Aquest progressiu augment de les facilitats financeres per part del BCE es troben també al darrera dels ajustos 
que ha sofert l’euro en els mercats de divises. Tal i com mostra el gràfic I-3,  el tipus de canvi de l’euro s’ha debili-
tat enfront del dòlar americà, de la lliura esterlina, i també del iuan renminbí xinès, i de les quatre, només la mo-
neda japonesa ha mostrat un debilitament superior al de l’euro.   

Aquesta progressiva devaluació de l’euro s’ha produït sense la necessitat que hagi repercutit en una inflació de 
costos excessiva. El motiu el trobem en l’evolució dels costos del cru, que han sofert una davallada molt impor-
tant, que, tal i com indica el gràfic I-4, han més que compensat l’abaratiment de l’euro respecte del dòlar.  En 
aquest context l’abaratiment de les importacions s’ha reflectit en l’evolució de la relació real d’intercanvi, fet que 
ha permès exportar més en un context en el qual els preus de les exportacions s’han mantingut, el tipus de canvi 
s’ha depreciat, i les importacions s’han abaratit de manera paral·lela. El resultat ha estat una millora evident del 
saldo de la balança per compte corrent, que ha millorat, tal i com indica el gràfic I-4, sobretot a partir de l’estiu, i 
gràcies a la partida del saldo de la balança comercial, esperonada per la major competitivitat de les exportacions, 
i clarament millorada per l’evolució dels preus de les importacions, que tal i com indica l’evolució de l’índex de va-
lor unitari (IVUM), han caigut intensament els darrers trimestres.  



L’ECONOMIA A CATALUNYA 

10 

GRÀFIC I-2.  Evolució de la balança per compte corrent, dels preus del petroli, i del valor de les importacions i 
exportacions. Zona euro, 2012-2014 

Evolució del saldo de la balança per compte corrent de la zona euro i els seus components, 2012-2014 

 
Unitat: milions d’euros. 
Dades corregides del comportament estacional i dels efectes del calendari. 
Font: elaboració pròpia a partir del BCE. 

Relació real entre els preus de les exportacions de la zona euro i les seves importacions, i evolució del preu del 
cru, 2011-2012 

 
Unitat: els índex IVUX  i IVUM en percentatge (eix dret) i preu del petroli en dòlars i euros (eix esquerre). Els  IVU de les exportacions i les impor-
tacions s’han calculat a partir dels intercanvis de la euro zona amb la resta del món.  
Font: elaboració pròpia a partir del les dades d’Eurostat per als índex de valor unitari de les importacions i exportacions, l’OPEP pels preus del 
petroli, i el BCE pels tipus de canvi. 
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GRÀFIC I-3.  Evolució del tipus de canvi de l’euro i dels tipus d’interès. Zona euro, 2012-2014 

Evolució del tipus de canvi de diverses divises respecte de l’euro 

 
Unitats: dòlars i lliures per euro, iens per 100 euro, i iuans per 10 euro.  
Font: elaboració pròpia a partir dels registres diaris del BCE. El tipus de canvi del ien es dóna en centenes d’euro i el del iuan en desenes per 
tal de fer-los visualment més comparables en el gràfic amb els de la resta de divises. 

Evolució del preu del diner a la zona euro, 2012-2014 

 
Unitats: punts percentuals.  
Font: elaboració pròpia a partir de BCE. 

Per tant doncs, el perfil del creixement econòmic de la zona euro, en un context deflacionista certament compli-
cat, a diferència del de l’economia japonesa, subsumida en un context similar, ha permès generar un creixement 
real del 0,9%, que s’ha quedat no obstant això lluny del de l’economia nord-americana. 
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GRÀFIC I-4.  Perfil del creixement econòmic al Japó, els Estats Units i la zona euro, 2013-2014 

 
 Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (variació taxa d’atur en punts percentuals). 
Font: BCE i OCDE, Ministry of Internal Affairs and Communication of Japan Government i elaboració pròpia. 

Aquest creixement ha permès millorar l’atur en 0,4 punts percentuals (els mateixos que al Japó), i ho ha fet en un 
context de contenció de la productivitat aparent del treball, que ha crescut només el 0,2%, però que no ha caigut 
com en el cas de l’economia japonesa.  

En termes monetaris, la caldera no ha cremat tan intensament aquí com al japó. La inflació, que al japó s’ha situ-
at en el 2,7%, gràcies també entre altres a un augment de la pressió fiscal indirecta, a la zona euro amb prou fei-
nes ha arribat al 0,4%, i s’ha mantingut al voltant de registres negatius els darrers mesos de l’any. Finalment, la 
baixa inflació s’ha sumat a la modesta millora de la productivitat aparent del treball per contenir els costos labo-
rals unitaris per sota de l’evolució que han mostrat tant als Estats Units com al Japó.  

1.1.2. EVOLUCIÓ GENERAL DE L’ECONOMIA DE L’EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA 

L’any 2014 s’han recuperat els registres positius de creixement del PIB a l’economia espanyola, que segons da-
des de la comptabilitat regional ha registrat un creixement en termes reals de l’1,4%, que contrasta amb la con-
tracció de l’1,2% que s’havia donat una any abans. Aquesta millora que experimenta l’activitat econòmica en el 
conjunt d’Espanya es reprodueix en igual o major intensitat a les economies d’aquesta banda del Pirineu que 
formen part de l’Euroregió mediterrània. Pel que fa al conjunt d’economies franceses de l’Euroregió, la del Llan-
guedoc-Rosselló i la de Migdia Pirineus, que l’any vinent passaran a conformar una única regió administrativa,26 
l’Insee encara no ha publicat dades sobre estimacions de creixement del PIB. No obstant això, cal tenir en compte 
que en conjunt, l’economia francesa, tot i no recular, ha mostrat un creixement molt modest del 0,4%, en línia 
amb el que havia mostrat un any abans. 

De les economies espanyoles de l’Euroregió, la que ha registrat un creixement menys intens ha estat precisament 
la catalana, que l’any anterior ja havia patit precisament la contracció més intensa. L’economia balear, per altra 
banda, ha estat la que més ha crescut tant en termes nominals com reals, mentre que l’economia aragonesa, tot 
i haver experimentat un creixement nominal inferior a la de Catalunya,ha registrat un creixement real de l’1,7% 
derivat de la forta contracció que recull el deflactor implícit del PIB. En general, i a diferència de França, aquest 
context deflacionista s’ha reproduït de mitjana en el conjunt de l’economia espanyola, on el deflactor ha reculat el 
0,5%. De les tres autonomies que conformen l’Euroregió totes elles han mostrat moviments molt modestos del 
deflactor, si bé només no ha sofert una disminució del mateix l’economia de les Illes Balears, on el deflactor ha 
experimentat un creixement modest del 0,2%. 

                                                           
26 A partir del dia 1 de gener de 2016, el nombre de regions administratives a França passa de 22 a 13. Amb aquesta reforma, la nova regió 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP) passarà a ser la cinquena regió administrativa francesa. El repte és important atès que es passa 
a unificar una regió amb divergències econòmiques i geogràfiques importants, amb més de 5,6 milions d’habitants, i 72.700 Km2. La nova 
regió mostra com  a mínim quatre unitats geogràfiques molt diferenciades: els massissos central i pirenaic, la vall del Garona, i el litoral medi-
terrani. Vegeu Insee Analyses, Languedoc-Roussillon, LRMP Le grand sud attractif. 
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TAULA I-3.  Taxes de creixement anual del PIB nominal, el PIB real, el PIB per càpita i el deflactor del PIB 
d’algunes de les economies de l’Euroregió, França i Espanya. 2012-2014 

2012-2013 
PIB nomi-

nal Població PIB real 
PIB per cà-
pita (nom) 

PIB per cà-
pita (real) 

Deflactor 
del PIB 

Aragó -0,1 -0,4 -0,7 0,3 -0,3 0,5 

Balears 0,5 0,9 -0,5 -0,4 -1,4 1 

Catalunya -0,1 -0,5 -0,6 0,4 -0,1 0,5 

Migdia - Pirineus 0,8 0,7 0,2 0,1 -0,5 0,6 

Llenguadoc - Rosselló 1,6 1,1 0,9 0,5 -0,1 0,6 

Espanya -0,6 -0,2 -1,2 -0,4 -1 0,7 

França 1,1 0,4 0,3 0,6 -0,1 0,8 

2013-2014 
PIB nomi-

nal Població PIB real 
PIB per cà-
pita (nom) 

PIB per cà-
pita (real) 

Deflactor 
del PIB 

Aragó 0,6 -0,5 1,7 1,1 2,2 -1 

Balears 2,1 0,5 1,9 1,6 1,4 0,2 

Catalunya 1,3 -0,9 1,5 2,1 2,3 -0,2 

Migdia - Pirineus - - - - - - 

Llenguadoc - Rosselló - - - - - - 

Espanya 0,9 -0,5 1,4 1,4 1,9 -0,5 

França 1,3 0,4 0,4 0,9 -0,1 0,9 
Unitats: Taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE,l’Insée i Idescat per l’evolució del PIB català. 

Atès que demogràficament l’impacte de la crisi ha generat una contínua sortida de població espanyola cap a 
l’estranger, la davallada demogràfica se suma a l’evolució positiva del PIB en el cas espanyol per recollir una mi-
llora encara més gran de les rendes per càpita. Això, que no passa per exemple en el cas francès, es reprodueix 
en el cas de Catalunya i l’Aragó, però no en el cas de les Illes Balears, on es produeix un creixement de la població 
que, essent inferior al creixement del PIB, permet continuar generant un creixement del PIB per càpita.  

Al Llenguadoc-Roselló l’any va començar amb un primer trimestre apàtic, on el bon comportament del darrer tri-
mestre de l’any anterior no es va traduir en una progressió continuada.27 No obstant això, en el segon trimestre, 
l’economia de la regió va experimentar una relativa millora pel fort repunt de la contractació en el sector de la ho-
teleria i la restauració, que es va beneficiar també d’un bon començament de la precampanya turística.28 Aquesta 
millora es va estroncar novament a partir del tercer trimestre, i ho va fer en un context internacional que per altra 
banda es va mostrar molt més dinàmic. L’explicació del viratge a l’estiu cal cercar-la en una nova davallada de 
l’ocupació en el sector hoteler i de la restauració, molt influenciat pel fort component interí dels seus llocs de tre-
ball,29 i també al fet que a més, la campanya turística d’estiu tampoc no va acompanyar, atès que el sector turístic 
va patir una contracció de les pernoctacions del 2,3% respecte de l’any anterior. Tot i la caiguda de l’activitat tu-
rística, que es s’ha produir sobretot per la davallada de turistes estrangers, les xifres han situat el sector encara 
per sobre dels resultats de la campanya del 2011, qualificada de bona.30 D’altra banda, la temporada vitivinícola, 
tot i recollir un 10% menys de producció, es va situar dins de la normalitat i va mostrar un comportament estable, 
mentre que el sector de la construcció va mostrar en el conjunt de l’any una evolució incerta.  

                                                           
27 Insee conjunture Languedoc-Roussillon, núm. 1 (juliol 2014), p. 1. 
28 Insee conjunture Languedoc-Roussillon, núm. 2 (octubre 2014), p. 1-2  En el segon trimestre les pernoctacions van augmentar l’1,8% res-
pecte del mateix període de l’any precedent. 
29 Insee conjunture Languedoc-Roussillon, núm. 3 (gener 2015), p. 1-2. 
30 Ibídem, p. 3. 
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Tot i això, en el darrer trimestre de l’any l’economia del Llenguadoc-Rosselló va millorar gràcies a un repunt de 
l’ocupació en el sector industrial i dels serveis a les empreses, que no obstant això van generar una ocupació so-
bretot interina, i va ser insuficient per revertir el creixement de la taxa d’atur.31 

En el cas de la regió francesa del Migdia Pirineus l’ocupació s’ha sostingut al llarg de l’any per a les contractaci-
ons dels sectors industrials, bàsicament l’aeronàutic i l’agroalimentari, i ens els primers mesos de l’any, per als 
serveis a les empreses, que han permès compensar la reducció de contractes interins. Dins del sector més potent 
de la regió, el de l’aeronàutica, l’empresa Airbus, ha recollit en el conjunt de l’any un total de 1456 noves coman-
des, en el que ha estat el seu segon millor any comercial des que va començar, superant el volum de vendes de la 
seva principal competidora, la nord-americana Boeing, que s’ha situat en 1432  comandes.32 Pel que fa al turis-
me, i tot i que es va encetar l’any amb un bon comportament del turisme de neu a la muntanya i el de negocis a 
Toulouse, les pernoctacions van començar a baixar en termes anuals ja des de principis d’any33 i el sector ha anat 
a la baixa progressivament fins al darrer trimestre de l’any, presentant un registre força dolent per a la temporada 
d’estiu, que enguany ha experimentat una davallada del 3,7% de les pernoctacions en comparació amb el mateix 
trimestre de l’any anterior.34 Aquesta tendència a la baixa del sector turístic de la regió s’ha estabilitzat el darrer 
trimestre de l’any, i ho ha fet malgrat l’absència de neu a les muntanyes que ha durat gairebé fins Nadal.35 El dar-
rer trimestre de l’any, s’ha produït una millora en l’ocupació gràcies sobretot a la contractació per part dels sector 
comerç i dels serveis; no obstant això, els nous contractes han estat sobretot interins. El sector industrial, que ha-
via presentat una evolució molt positiva fins el tercer trimestre, ha reculat lleugerament en termes de contractació 
en el darrer trimestre de l’any tot i el bon comportament del sector agroalimentari. La construcció, tot i presentar 
caigudes cada cop menys intenses, ha continuat molt deprimida al llarg de l’any.36 En conjunt, l’ocupació, que ha-
via caigut fins al tercer trimestre, ha millorat en el darrer trimestre de l’any, si bé aquesta millora no ha permès 
corregir el deteriorament, tal i com es veu a la taula següent, de la taxa d’atur.  

A l’Aragó la recuperació s’ha mostrat vigorosa i molt centrada en el sector industrial manufacturer. En conjunt 
l’economia aragonesa ha crescut l’1,7%, i ho ha fet en un context de progressiva acceleració de les taxes de crei-
xement interanuals de cada trimestre, només lleugerament estroncat pel tercer trimestre de l’any.37 El sector que 
més ha crescut, tal i com s’avançava, ha estat el de la indústria manufacturera, que ha experimentat un creixe-
ment del 4,2% del VAB pel conjunt de l’any. El sector dels serveis ha experimentat un creixement  de l’1,6% i el de 
l’agricultura de l’1,1%, mentre que la construcció, tot i que no ha generat cap creixement, com a mínim no ha re-
tallat la seva activitat.38 El creixement intens de l’economia aragonesa s’ha centrat en un creixement relativament 
intens del consum de les famílies, que ha estat de mitjana del 2,8%, tot i que en destaca sobretot el fort creixe-
ment de la inversió, que ha estat del 15%, evidenciant el bon moment de confiança de les empreses de la regió.39 

A redós d’aquesta millora en termes de renda, l’ocupació també ha millorat a l’Aragó, una millora que, tal i com 
evidencia la taula següent, ha permès corregir la taxa d’atur fins a situar-la en el 18,7% en el darrer trimestre de 
l’any.  

Balears ha experimentat, segons les estimacions de l’INE, el creixement més intens de totes les economies de 
l’Euroregió.40 Segons les estimacions avançades de l’INE, el sector que hauria crescut més  en el conjunt de 
l’economia balear hauria estat el dels serveis, amb un creixement interanual del 2,2% per al conjunt del 2014,41 
mentre que la resta de sectors haurien crescut en menor intensitat, essent el creixement del sector agrari de 
l’1,3%, el de la construcció, positiu per primer cop des de l’esclat de la crisi, del 0,7% i el de la indústria del 0,6%, 
un creixement aquest darrer que amaga un deteriorament del VAB estrictament manufacturer (-0,6%).42   

                                                           
31 Insee conjunture Languedoc-Roussillon, núm. 4 (abril 2015), p. 1-2. 
32 Insee conjunture Midi-Pyrénées, núm. 4 (abril 2015), p. 1. 
33 Insee conjunture Midi-Pyrénées, núm. 1 (juliol 2014), p. 3. 
34 Insee conjunture Midi-Pyrénées, núm. 3 (febrer 2015), p. 3. 
35 Insee conjunture Midi-Pyrénées, núm. 4 (abril 2015), p. 3. 
36 Ibídem, p. 1. 
37 Gobierno de Aragón. Economía aragonesa: boletín trimestral de coyuntura, núm. 48 (març 2015), p. 13. 
38 Ibídem, p. 13 i 15. 
39 Ibídem, p. 14 i 17. 
40 La primera estimació que publica la Comptabilitat Regional Espanyola de l’INE situa el creixement interanual del conjunt del 2014 en l’ 
1,9% en termes reals. No obstant això, cal advertir que aquesta xifra resulta àmpliament discordant respecte de les estimacions que ofereix el 
Govern Balear, que situa el creixement pel conjunt de l’any en només l‘1%, per sota de la mitjana espanyola. Govern de les Illes Balears, Con-
juntura econòmica de les Illes Balears, Març 2005. 
41 Elaboració pròpia a parit de les dades publicades a la CRE, INE. 
42 CRE, INE. 
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TAULA I-4.  Taxes d’atur de les diferents economies que conformen l’Euroregió, 2013-2014 

  2013 2014 

2014 

1r trim 2n trim 3r trim 4t trim 

Aragó 21,4 20,2 22,9 20,8 18,4 18,7 

Balears 22,3 20,1 26,7 19,0 15,9 18,9 

Catalunya 23,1 20,3 22,1 20,2 19,1 19,9 

Llenguadoc-Rosselló 13,9 14,0 13,7 13,8 14,2 14,3 

Migdia-Pirineus 10,1 10,2 10,0 10,0 10,3 10,4 

Espanya 26,1 24,4 25,9 24,5 23,7 23,7 

França 9,9 9,8 9,7 9,7 9,9 10,0 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’Insée. Dades estimades a partir de l’EPA que realitza cada institut. 

En el cas de Catalunya, el creixement ha estat de l’1,5%, lleugerament per sobre però similar al que s’ha donat 
per al conjunt de l’economia espanyola, que a la vegada s’ha mostrat més intens que el del conjunt de l’economia 
francesa. Aquest comportament diferent a banda i banda del Pirineu s’ha deixat notar també en l’evolució de les 
taxes d’atur, que tot i ser encara molt més altes en aquesta banda de la serralada, han patit correccions intenses 
a la baixa en el decurs del darrer any pel conjunt de les economies espanyoles. Tal i com indica la taula anterior, 
l’economia que més ha retallat la taxa d’atur ha estat la catalana, que tot i registrar el creixement en principi més 
baix, mostra una correcció de la taxa de 2,8 punts percentuals, situant-se, de la mateixa manera que en les eco-
nomies aragonesa i balear, propera al 20%. D’altra banda, les economies franceses de l’Euroregió, tot i mantenir 
una variació molt moderada de la taxa d’atur al llarg de l’any, han mostrat un lleuger deteriorament de les matei-
xes en el conjunt de l’any, situant el percentatge d’aturats en el 14% pel Llenguadoc-Rosselló, i el 10,2% al Mig-
dia-Pirineus. 

1.1.3. LA CONJUNTURA ECONÒMICA D’ESPANYA 

La recuperació de l’economia espanyola s’ha intensificat, trimestre rere trimestre, a mesura que avançava l’any 
2014. La mitjana del creixement del PIB per al conjunt de l’any ha estat de l’1,4%, un creixement que s’ha produït 
gràcies al creixement de la demanda interna, atès que la demanda externa ha experimentat de mitjana un deteri-
orament que ha restat 0,9 punts percentuals al creixement del conjunt de l’economia. 

Els tres components de la demanda domèstica han mostrat un creixement mitjà positiu en el conjunt de l’any. Tot 
i que el consum de les famílies ha estat el component que més ha determinat el creixement, amb un increment 
del 2,3%, destaca sobretot, per la intensitat del seu creixement, la  formació bruta de capital (FBC), amb un aug-
ment del 4,2%, que mostra clarament el canvi d’expectatives en el conjunt de l’economia espanyola durant l’any 
2014. 

Dissortadament, el sector exterior no ha estat capaç de sumar-se a les aportacions positives d’altres sectors, atès 
que, a diferència dels anys anteriors i tal i com s’ha dit, enguany no ha mostrat una aportació positiva al creixe-
ment. L’explicació cal cercar-la en l’evolució molt més dinàmica de les importacions, que han crescut de mitjana 
el 7,7%, molt per sobre del que ho han fet les exportacions (4,2%), empeses pel fort dinamisme de la demanda 
interna. 

En general, el perfil trimestral de creixements interanuals de la demanda interna ha mostrat un reforçament del 
creixement a mesura que ha anat avançant l’any, amb una taxa de creixement interanual del 2,8% en el darrer 
trimestre de l’any. En general, tant el consum de les famílies com la FBC han mostrat un comportament similar, 
tot i que el ritme d’inversió, essent intens, s’ha desaccelerat en el darrer trimestre de l’any. El consum de les ad-
ministracions públiques, que havia mostrat una progressió estable en els primers trimestres, s’ha contret en ter-
mes reals en el darrer en comparació al darrer del 2013.  

Paral·lelament, i fruit en bona mesura del canvi en la cotització de l’euro i també de l’evolució del preu del cru, el 
sector exterior ha frenat progressivament les seves aportacions negatives en el decurs dels darrers tres trimes-
tres de l’any.  
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TAULA I-5.  Evolució del producte interior brut i els components de la demanda. Espanya, 2013-2014 

  2013 2014 

2014 

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 

PIBpm -1,2 1,4 0,6 1,2 1,6 2,0 

Demanda interna2 -2,7 2,3 1,3 2,4 2,7 2,8 

Consum de les llars -2,3 2,5 1,3 2,3 2,8 3,4 

Consum Adm. púb. -2,8 0,2 0,4 0,3 0,4 -0,4 

FBC1 -3,7 4,2 2,1 4,8 5,2 4,6 

Saldo exterior2  1,5 -0,9 -0,6 -1,1 -1,0 -0,7 

Exportacions total 4,3 4,2 6,4 1,0 4,5 4,7 

Exportacions béns  4,5 4,3 6,5 0,7 5,0 4,9 

Consum estrangers al territori 2,9 3,7 6,2 3,9 1,3 3,3 

Importacions total -0,4 7,7 9,4 4,9 8,6 7,7 

Importacions béns i serveis -0,5 7,6 9,5 4,7 8,6 7,7 

Consum residents a l'estranger 1,9 8,6 6,8 10,0 9,0 8,7 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.  (Volum) 
(1) Inclou la variació d'existències. 
(2) Aportació al creixement del PIB. 
Font: Idescat. 

Pel que fa a l’oferta, en termes anuals, tots els sectors tret del de la construcció han fet créixer el PIB amb crei-
xements més o menys intensos. El VAB del sector serveis, amb un pes majoritari en el conjunt de l’economia es-
panyola, ha augmentat l’1,6%, una taxa de creixement similar a la que ha experimentat el sector industrial (1,5%), 
mentre que el sector agrícola, de mitjana, ha crescut el 3,5%. 

TAULA I-6.  Evolució del producte interior brut i del VAB per a grans sectors. Espanya, 2013-2014 

  2013 2014 

2014 

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 

Total -1,2 1,4 0,6 1,2 1,6 2,0 

Agricultura 15,7 3,5 10,3 1,6 5,3 -3,4 

Indústria -1,8 1,5 0,5 1,9 1,5 2,1 

Construcció -8,1 -1,1 -6,2 -1,7 0,0 3,4 

Serveis -1,1 1,6 0,9 1,4 1,7 2,3 

Impostos s/ productes -1,5 0,7 0,0 0,5 1,2 1,0 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges. (Volum). 
Font: Idescat. 

Tret del sector agrari, amb un comportament trimestral molt més oscil·lant, propi de la naturalesa de la mateixa 
activitat, la resta de sectors, incloent-hi el de la construcció, han mantingut un perfil trimestral de creixements in-
teranuals clarament a l’alça, que ha derivat en uns registres més alts dels esperats a finals d’any.43 El sector que 
més ha millorat en aquests termes ha estat el de la construcció, que en el decurs de l’any 2014 ha passat d’un 
creixement interanual del -6,2% en el primer trimestre, a un augment interanual del 3,4%, el més intens de tots 
quatre grans sectors, en el darrer. 

Pel que fa al mercat de treball, l’evolució de l’ocupació s’ha mostrat relativament positiva, atès que, segons dades 
de l’EPA, el creixement del nombre d’ocupats s’ha situat al voltant de l’1,2%. El sector serveis, amb un creixement 
de l’1,7% de l’ocupació, ha estat el que més l’ha incrementada, per davant del sector industrial, que l’ha augmen-

                                                           
43 BE. Boletín económico (diciembre 2014), p. 4. 
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tada l’1%. La resta de sectors han disminuït el nombre de persones ocupades, una disminució que ha estat enca-
ra relativament intensa al sector de la construcció (-3.5%), i pràcticament irrellevant en el cas de l’agricultura (-
0.1%).44 

Aquesta progressiva recuperació s’ha produït a més en un context de reducció progressiva de les pressions infla-
cionistes, molt determinades per l’evolució del preu del cru. D’aquesta manera, els preus han recollit fins i tot va-
riacions a la baixa en el darrer semestre de l’any, fet que ha acabat deixant la inflació interanual del conjunt de 
l’any en el -0,2%.   

En aquest context deflacionista, els costos laborals pràcticament no han variat si els comptabilitzem per hora tre-
ballada (0,1%), i han mostrat una lleugera tendència a la baixa si els analitzem en termes mensuals, atès que els 
costos laborals per treballador i mes han disminuït el -0,3%.45 A més, el creixement de l’ocupació, lleugerament 
per sota de l’evolució del PIB, ha fet que la productivitat aparent s’hagi mantingut, experimentant fins i tot una 
lleugeríssima progressió a l’alça, fet que, juntament amb l’evolució dels costos laborals, ha mantingut els costos 
laborals unitaris sense créixer, amb una progressió fins i tot lleugerament negativa tant si es calculen a partir dels 
costos per hora com per treballador i mes.46 

1.2. L’ECONOMIA ESPANYOLA EN EL CONTEXT INTERNACIONAL 

La graella de gràfics I-5 i I-6 mostren quina ha estat l’evolució de les principals economies europees juntament 
amb la dels EUA i el Japó  en els darrers dos anys. La finalitat de la comparativa, que ja s’ha publicat en altres 
edicions de la memòria, és poder visualitzar de manera comparada l’evolució que han seguit les diferents eco-
nomies aquests darrers anys. 

La bateria de gràfics recull la variació interanual del PIB en termes reals, de la població, del PIB per càpita, de la 
inflació, del dèficit públic, dels costos laborals unitaris, de la productivitat aparent del treball i de la taxa d’atur, 
un conjunt d’indicadors que haurien de permetre fer-nos una idea del perfil de creixement econòmic que des-
envolupa cadascuna de les economies. 

Enguany, tal i com indiquen els gràfics, l’economia espanyola ha mostrat un creixement de l’1,5% que la situa 
en un context de recuperació amb creixements lleugerament superiors a la mitjana de la zona euro (1,3%) i de 
l’EU28 (0,9%). Tot i això, en el context europeu, tot i que trobem economies com ara la italiana o la francesa 
amb evolucions molt febles, també en trobem d’altres que han registrat creixements superiors en intensitat a 
l’espanyol. Dins de la zona euro destaca sobretot l’economia irlandesa que, amb un increment del 4,8%, regis-
tra el creixement més intens de tota la zona euro. A fora de la zona euro, també trobem vàries economies que 
han registrat taxes més intenses de creixement que l’espanyola, com ara la de la Gran Bretanya (2,8%) o Polò-
nia (3,4%).    

Espanya es deslliga de l’evolució de la majoria de països també en l’aspecte demogràfic. Tot i que els creixe-
ments demogràfics a Europa són febles en general, en la majoria dels casos són positius, i només alguns paï-
sos han mostrat una evolució negativa de la població aquests darrers anys; entre aquests països on la població 
es retrau hi trobem Espanya, juntament amb altres economies molt penalitzades de la perifèria de la zona euro, 
com són Grècia, Portugal o Xipre. Dins de la comunitat europea, dels països de fora de la zona euro només en 
destaca Bulgària amb un comportament similar. Tot i això, la retracció demogràfica ha jugat en la majoria 
d’aquests casos a favor d’augmentar la renda per càpita, cosa que no ha succeït a altres economies europees 
com ara la italiana, on el retrocés del PIB per càpita ha estat, per segon any consecutiu, força intens.  

En general, tots aquests països amb evolucions demogràfiques negatives han mostrat un comportament molt 
deflacionista de les seves economies. En aquest cas, el factor demogràfic va molt vinculat al mercat de treball, 
que en aquests casos ha estat un factor clau a l’hora de determinar l’evolució econòmica de cadascun 
d’aquests països.  No resulta doncs estrany que els quatre països esmentats, Grècia, Espanya, Xipre i Portugal, 
liderin el rànquing de taxes d’atur entre els països del llistat, i tampoc ens hauria de resultar estrany que els 
mateixos països destaquin en el context europeu per ser de les poques economies que recullen evolucions ne-
gatives dels preus, atès que el procés deflacionista va fortament lligat als excessos d’oferta al mercat de tre-
ball, i aquests també són el principal factor de foment de processos emigratoris i per tan de pèrdua de pes de-
mogràfic.  

Amb tot, aquests processos de depreciació interna, no s’han reflectit en tots aquests casos en guanys en ter-
                                                           
44 Enquesta de població activa (EPA), INE. 
45 Aquesta evolució dels costos laborals és molt menys deflacionista que la que s’ha donat a Catalunya. Vegeu l’epígraf 1.2 de la present me-
mòria per a una anàlisi més aprofundida de l’evolució dels preus. 
46 A partir de les dades de creixement de costos, PIB i ocupació recolliríem per al conjunt de l’economia espanyola un creixement dels CLU en 
termes nominals d’entre el –0,1% i el -0,5%. 
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mes de competitivitat de costos, atès que en el cas de Grècia i els costos laborals unitaris en termes nominals 
augmenten l’1,4%, i a Espanya varien lleugerament a l’alça, atès que tot i el lleuger augment en termes de pro-
ductivitat, els costos laborals no han baixat en termes absoluts.  A la resta d’economies esmentades si que ho 
fan, tot i que tant a Xipre com a Portugal, tot i baixar els CLU, ho fan en menor mesura del que ho haurien pogut 
fer degut a que la productivitat aparent del treball ha caigut en major o menor intensitat.  

Amb tot, l’evolució dels CLU mostra una progressió més feble a aquestes economies que a la resta d’economies 
europees, si bé destaca en aquesta faceta també l’economia irlandesa, amb un guany important en termes de 
CLU que es deriva sobretot de la forta progressió en termes de productivitat aparent, juntament a una evolució 
continguda tant dels costos laborals com dels preus. En aquest context, els ajustos que s’estarien produint per-
sistirien en l’aprofundiment dels guanys competitius en aquestes economies en termes de depreciació interna, 
atès l’abaratiment relatiu que suposa aquest marc comparat de creixements de costos laborals unitaris. 

Tot i això, i en línia amb la majoria de països europeus, totes aquestes economies encara han mantingut dèfi-
cits pressupostaris per sobre del 3%, fet que ens alerta de la dependència encara extraordinàriament forta de 
totes les economies europees a les decisions de política econòmica, i sobretot, atesa la situació monetària i fi-
nancera a la zona euro, de política fiscal. 
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GRÀFIC I-5.  Creixement del PIB real, de la població, del PIB per càpita, i de l’índex de preus de consum de di-
verses economies de dins i fora de la zona euro, 2013 i 2014 

 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eurostat, i per la població d’EUA i Japó, del Census Bureau of USA Government, i del Statisti-
cal Bureau Government of Japan. 
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GRÀFIC I-6.  Creixement del dèficit públic, dels costos laborals unitaris, de la productivitat aparent del treball i 
de la taxa d’atur de diverses economies de dins i fora de la zona euro, 2013 i 2014 

 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eurostat i de OCDE en el cas dels CLU de EUA i Japó. Falta la dada de dèficit pressupostari en 
el cas del Japó.  

1.3. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA 

A Catalunya, la progressió del PIB ha estat similar a la que ha experimentat l’economia en el conjunt d’Espanya, i 
segons Idescat s’ha situat fins i tot lleugerament per sobre, amb un creixement de l’1,5%.47 Aquest creixement in-
teranual ha mostrat una tendència a fer-se cada cop més intens a mesura que avançaven els trimestres, amb 
una lleugera frenada en el tercer trimestre de l’any. 

                                                           
47 Segons Idescat el creixement econòmic català s’ha situat en l’1,5%, mentre que INE, que estima també aquesta dada a partir de les esti-
macions de la CRE, l’estima en l’1,4%. 
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TAULA I-7.  Evolució del producte interior brut i els components de la demanda. Catalunya, 2013-2014 

  2013 2014 

2014 

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 

PIBpm -0,6 1,5 1,1 1,5 1,4 1,9 

Demanda interna4 -3,3 2,6 2,6 2,8 2,3 2,8 

Consum de les llars -2,9 2,5 2,2 2,0 2,4 3,3 

Consum adm. Púb.1 -4,3 1,2 0,3 1,4 1,8 1,1 

FBC2 -3,3 4,3 5,8 6,3 2,5 2,6 

Béns d'equip i altres -0,1 10,3 16,5 14,2 6,1 4,3 

Construcció -7,4 -3,6 -6,7 -4,1 -2,6 -0,9 

Saldo exterior3, 4 2,3 -0,8 -1,2 -0,9 -0,7 -0,5 

Saldo amb l'estranger4 1,1 -1,3 -1,3 -1,1 -1,3 -1,6 

Exportacions total 2,6 4,2 5,6 2,6 3,6 4,9 

Exportacions béns  i serveis 2,2 4,1 5,3 2,4 3,8 4,8 

Consum estrangers al territori 5,4 4,8 7,5 3,6 2,2 5,9 

Importacions total -0,5 8,1 11,4 6,7 8,8 5,5 

Importacions béns i serveis -0,6 8,4 12,1 7,0 8,9 5,4 

Consum residents a l'estranger 2,1 2,1 -5,8 -0,6 6,1 8,5 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.  (Volum) i punts percentuals.  
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. 
(2) Inclou la variació d'existències. 
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya. 
(4) Aportació al creixement del PIB. 
Font: Idescat. 

De la mateixa manera que en el conjunt de l’estat, a Catalunya el motor de creixement ha estat la demanda inter-
na, i especialment el consum de les famílies, que ha augmentat el 2,6% en termes interanuals;  tot i això, també a 
aquí el creixement més intens s’ha produït en la inversió, atès que la FBC ha augmentat el 4,3%. La diferència 
més significativa la trobem en aquest cas en el consum de les administracions públiques, que si bé l’any 2013 
havia mostrat un deteriorament més intens a Catalunya, l’any 2014 ha mostrat un creixement més intens aquí 
que al conjunt de l’economia espanyola.  

El sector exterior ha tingut un comportament similar, atès que ha restat 0,8 punts percentuals al creixement del 
PIB. Tot i això, el perfil trimestral dels creixements interanuals tant de les exportacions com de les importacions 
ha estat més positiu a Catalunya, atès que ha mostrat una recuperació de les exportacions en el segon semestre, 
i l’evolució de les importacions recull una correcció dels creixements més forta per als darrers trimestres de l’any 
que no pas la del conjunt d’Espanya, fet que apunta a una correcció major de les aportacions negatives en els 
primers trimestres del 2015. 

De tots els components de la demanada interna, només el consum de les famílies mostra una evolució interanual 
que s’intensifica a mesura que avança l’any. En el cas del consum de les administracions públiques, que va expe-
rimentar un creixement més intens al segon i tercer trimestre, es desaccelera en el darrer trimestre de l’any. Men-
tre que en el cas de la FBC, el creixement es fa cada cop més dèbil, fet que podria està anticipant un nou canvi en 
els expectatives de creixement de la iniciativa privada. 
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TAULA I-8.  Evolució del producte interior brut i del VAB per a grans sectors. Catalunya, 2013-2014 

  2013 2014 

2014 

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 

PIB -0,6 1,5 1,1 1,5 1,4 1,9 

Agricultura 11,1 1,0 6,9 0,9 -1,6 -1,7 

Indústria 3,3 1,5 3,2 2,4 0,1 0,4 

Construcció -8,1 -1,6 -6,2 -2,1 -0,7 2,9 

Serveis -1,0 1,8 1,0 1,7 2,0 2,4 

Impostos nets s/ productes -2,8 0,7 0,8 0,2 0,8 1,2 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges. (Volum). 
Font: Idescat. 

Sectorialment, el creixement s’ha produït gràcies a un creixement del VAB de tots els sectors tret del de la cons-
trucció, que encara ha registrat un creixement mitjà en el conjunt de l’any negatiu, del -1.6%. El sector que més 
intensament ha crescut en el conjunt de l’any ha estat el dels serveis, que ha augmentat el seu VAB l’1,8%, si bé 
la indústria també experimentat un creixement de l’1,5%. 

Dels quatre grans sectors, només el sector serveis ha mostrat un perfil dels creixements interanuals de cada tri-
mestre positiu i creixent al llarg de l’any. L’agricultura i la industria en canvi, han mostrat uns creixements més in-
tensos en els primers trimestres que en els darrers, amb un registres negatius en el cas del sector primari pel dar-
rer trimestre de l’any. El cas de la construcció ha mostrat una progressió molt positiva, registrant en el darrer tri-
mestre un creixement interanual positiu. 

No obstant això, tal i com mostra el gràfic següent, el creixement del sector serveis ha estat el que ha explicat la 
major part de l’increment del PIB, amb una aportació de 1,2 punts percentuals aquest darrer any, seguit a distàn-
cia del sector industrial, amb un creixement menor i amb una importància relativa menor, que ha fet una aporta-
ció de 0,3 punts percentuals. 

Aquesta evolució mostra, en comparació amb l’any anterior, que la contribució netament positiva de la demanada 
domèstica al creixement ha permès que, a diferència del 2013, el sector serveis hagi pres el relleu a la indústria 
com a principal motor de creixement. 
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GRÀFIC I-7.  Creixement del PIB i aportació al creixement del PIB segons components de demanda i d’oferta. 
Catalunya, 2010-2014  

Components de demanda 

 
Unitats: percentatges (taxes de creixement anual i punts percentuals). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Components d’oferta 

 
Unitats: percentatges (taxes de creixement anual i punts percentuals).  
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Aquesta irrupció del sector serveis com a motor de creixement no hauria estat possible sense les aportacions po-
sitives de la demanada interna. Tal i com mostra el gràfic anterior, el sector exterior i la demanda domèstica han 
permutat les posicions a l’hora d’explicar el creixements dels darrers dos anys. Mentre que durant els anys ante-
riors al 2013 els únics estímuls positius provenien de l’exterior, el creixement més endogen mostrat a partir del 
2014 ha permès que les aportacions positives les sumessin els components de la demanda interna, a costa de  
deteriorar el saldo exterior, que ha passat a mostrar una aportació negativa al creixement. 

-0,3
-0,8

-1,8 -1,7

1,4
0,2

-0,2

-0,3 -0,7

0,2

-1,6

-1,9

-1,7
-0,6

0,7

2,1 2,5
1,9 2,3

-0,8

0,5

-0,5

-1,9

-0,6

1,5

2010 2011 2012 2013 2014

Saldo exterior FBC Consum administracions públiques Consum de les llars PIB

1,2

-0,1

-0,6

0,6
0,3

-2,0

-0,8

-1,0

-0,4
-0,1

1,2

0,6
0,2

-0,7

1,2

0,1

-0,3

-0,3

-0,2

0,1

0,5

-0,5

-1,9

-0,6

1,5

2010 2011 2012 2013 2014

Impostos s/ productes Serveis Construcció Indústria Sector primari PIB



L’ECONOMIA A CATALUNYA 

24 

Aquesta irrupció del sector serveis, amb molta més facilitat per generar ocupació, ha permès que el nombre de 
persones ocupades a Catalunya hagi augmentat el 2,1% de mitjana l’any 2014, el primer augment des de feia 
anys, cosa que ha permès reduir la taxa d’atur.48 

Paral·lelament, els costos laborals s’han mostrat molt més deflacionistes a Catalunya que al conjunt d’Espanya. 
Segons l’enquesta trimestral de costos laborals (ETCL), la caiguda dels costos laborals per hora treballada i per 
treballador i mes ha estat de l’1,7%. Aquesta disminució intensa dels costos laborals ha estat el factor determi-
nant en la disminució dels costos laborals unitaris mitjans de l’economia catalana, atès que la comptabilitat regi-
onal espanyola estimada per l’INE (CRE), estima que, en persones ocupades, la productivitat aparent del treball 
de l’economia catalana hauria disminuït lleugerament en el 0,4% en termes reals.49 

1.3.1. L’EVOLUCIÓ SECTORIAL DE L’ECONOMIA CATALANA 

Tal i com s’ha vist, la indústria ha estat, per darrere dels serveis, el sector que més ha fet créixer el PIB català. De 
la mateixa manera que ho ha fet el VAB, l’índex de producció industrial ha augmentat novament l’any 2014, i ho 
ha fet l’1,8%, una taxa per sobre de la que havia experimentat l’any anterior. La producció  industrial ha augmen-
tat per a totes les tipologies de béns, especialment els béns intermedis i els de capital, però també els de con-
sum, mentre que ha disminuït l’índex de producció de béns energètics, molt influenciat per l’evolució dels preus 
del sector, que han caigut molt intensament. 

GRÀFIC I-8.  Índex de producció industrial segons destí econòmic dels béns produïts. Catalunya, 2013-2014 

 
Unitats: taxes de creixement interanual de la mitjana de cada any. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Per branques d’activitat, la producció ha mostrat un creixement de l’índex en gairebé totes les categories, si bé 
destaquen per una banda les dels sectors energètic i de subministrament d’aigua, i fins i tot les extractives, que 
han disminuït intensament fruit del context deflacionista del sector, però també la farmacèutica, amb una dava-
llada intensa del -5.8% i la de fabricació de maquinària, amb un retrocés del 3%. 

Entre els sectors amb un millor comportament de l’índex hi trobem un sector que ha vingut patint, des de fa 
temps, una crisi estructural intensa; es tracta del sector de la fabricació de material i equips elèctrics, electrònics i 
òptics, que ha crescut el 10,9%. També ha crescut amb intensitat la producció dels sectors  de fabricació d’altres 
productes minerals no metàl·lics, i el de l’automoció, amb creixements del 8,1% i del 6,3% respectivament. Altres 
sectors també importants dins del context econòmic català, com ara el sector químic o l’agroalimentari, han aug-
mentat la producció al voltant del 4%. 

                                                           
48 Es tracta del creixement que estima l’Enquesta de Població Activa. Per a més informació vegeu l’epígraf X de mercat de treball de la present 
memòria. 
49 Els CLU haurien caigut l’1,2% en termes nominals i l’1,3% en termes reals. Vegeu una anàlisi més aprofundida de l’aportació de les rendes 
en el creixement dels preus i costos a l’epígraf 1.2 d’aquesta memòria. 
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GRÀFIC I-9.  Índex de producció industrial segons branques d’activitat. Catalunya, 2013-2014 

 
Unitats: taxes de creixement interanual de la mitjana de cada any. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

A diferència de l’any 2013, i recollint el que ja mostrava l’evolució del VAB, enguany el sector serveis ha mostrat 
una evolució favorable en gairebé totes les branques d’activitat. La millora resulta evident en el cas del transport i 
l’emmagatzematge, que creix el 4,6%, però també en de l’activitat hotelera, que creix el 3,9%, o el comerç, que 
augmenta el 3,4%. 

Les úniques activitats terciàries que han mostrat una disminució de l’índex d’activitat en el conjunt de l’any han 
estat les activitats administratives i els serveis auxiliars a les empreses, que tot i mostrar una caiguda menys in-
tensa que l’any passat, encara han reculat el 3,5%. 
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En conjunt, l’índex d’activitat del sector serveis ha mostrat un creixement del 3% en el conjunt de l’any, un registre 
que es contraposa amb la disminució del 2,1% que encara va patir aquest indicador l’any passat, i que mostra de 
manera evident la recuperació que ha experimentat l’economia catalana aquest darrer any 2014.  

GRÀFIC I-10.  Índex d’activitat del sector serveis del conjunt de l’economia i per sectors. Catalunya, 2013-2014 

 
Unitats: taxes de creixement interanual.   
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Dins del sector serveis, pel que fa a l’activitat turística, l’evolució ha estat també molt favorable durant aquest 
darrer any. Tal i com indica la taula I-103, el nombre de viatgers ha augmentat el 4%, una evolució que ha permès 
un augment de les pernoctacions de l’1,9%.  

Els augments tant de viatgers com de nits s’han produït per a tots tipus d’hostatges. Els que han augmentat més 
intensament tant en nombre de viatgers com de pernoctacions són els de Turisme Rural, que tot i que fins ara 
havien estat els que més havien patit aquests darrers anys de crisi, la recuperació de la demanda interna espa-
nyola els ha possibilitat un creixement intens del 22,3% en viatgers i del 23% en pernoctacions. Aquest bon com-
portament del turisme rural no ha exclòs tampoc el turisme estranger, que ha mostrat també un increment molt 
important de viatgers i pernoctacions. 

La resta d’establiments també han experimentat una millora en el nombre de viatgers i de nits. Als càmpings, el 
nombre de viatgers ha augmentat el 6,1% mentre que el de pernoctacions una mica menys, el 2,2%. D’altra ban-
da, als establiments hotelers el creixement del nombre de viatgers s’ha situat al 3,4% i el de nits en l’1,5. Tot i 
que en tots els tipus allotjaments hagin augmentat els viatgers la procedència turistes que es recullen en els  
augments no ha estat exactament la mateixa. Mentre que en el cas dels hotels l’increment més important ha vin-
gut de la mà del turisme de procedència catalana, en el cas dels càmpings ha vingut sobretot de la mà del turis-
me procedent de la resta d’Espanya, fet que es fa encara més palès quan s’observa l’evolució de les pernoctaci-
ons. En aquest sentit, tot i que el nombre de viatgers estrangers ha augmentat en totes les tipologies d’hostatges, 
les pernoctacions només ho han fet intensament als establiments de turisme rural, atès que els turistes estran-
gers han escurçat l’estada i per tant reduït la mitjana de nits per viatger.  
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TAULA I-9.  Creixement del nombre de viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge. Catalunya, 2013-2014 

Creixement del nombre de viatgers Hotels Càmpings Turisme   rural 

Total 3,4 6,1 22,3 

Domèstic 7,1 6,9 20,9 

Catalunya 10,3 6,7 18,4 

Resta Espanya 2,9 8,9 76,7 

Estranger 1,2 4,7 33,0 

Creixement del nombre de pernoctacions Hotels Càmpings Turisme  rural 

Total 1,5 2,2 23,0 

Domèstic 8,1 10,6 17,9 

Catalunya 11,4 9,8 15,1 

Resta Espanya 4,4 17,0 61,3 

Estranger -0,9 -4,5 41,6 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de Idescat. 

En general, tant els turistes procedents de la resta d’Espanya com els catalans han augmentat les pernoctacions 
per estada, tal i com es pot comprovar en la taula següent. Els únics que no ho han fet són els estrangers, atès 
que tot i augmentar el nombre de viatgers estrangers en l’1,6%, han disminuït les nits l’1,4%. Tot i això, el fort pes 
del turisme estranger ha fet baixar, tal i com es pot comprovar al gràfic I-11, el nombre de nits per viatger. 

De fet, els turistes estrangers són també els que han experimentat l’evolució menys intensa en comparació a la 
dels catalans (9,7%) i a la dels turistes procedents de la resta d’Espanya (3,4%). Aquest ha estat un dels factors 
que expliquen precisament el menor creixement dels viatgers als hotels, atès que el 62% dels seus hostes són de 
procedència estrangera, fet que no succeeix amb els càmpings o el turisme rural, on els hostes són majoritària-
ment catalans, amb el 57,6% i  86,8% respectivament. 
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TAULA I-10.  Viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge  i la procedència dels hostes. Catalunya 
2013-2014 

Viatgers 

Viatgers Variació (%) 
Percentatge 
sobre el total  

Percentatge sobre el total segons ori-
gen (2013) 

2013 2014 2013-2014 2014 Hotels Càmpings T. Rural 

Total 18.975 19.733 4,0 100 100 100 100 

Domèstic 7748 8.328,5 7,5 42,2 38,0 63,0 86,8 

Catalunya 5.037,6 5.525 9,7 28,0 22,3 57,6 81,2 

Resta Espanya 2.710,3 2.803,5 3,4 14,2 15,8 5,4 5,5 

Estranger 11.226,6 11.404 1,6 57,8 62,0 37,0 13,2 

Pernoctacions 

Pernoctacions Variació (%) 
Percentatge 
sobre el total  

Percentatge sobre el total segons ori-
gen (2013) 

2013 2014 2013-2014 2014 Hotels Càmpings T. Rural 

Total 64.536 65.749 1,9 100 100 100 100 

Domèstic 20.095,7 21.938,4 9,2 33,4 28,3 48,0 75,5 

Catalunya 13.242,9 14.683 10,9 22,3 15,4 42,8 69,1 

Resta Espanya 6.852,8 7.255,3 5,9 11,0 12,8 5,2 6,4 

Estranger 44.440,3 43.811,1 -1,4 66,6 71,7 52,0 24,5 
Unitats: milers de persones, nits i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de Idescat. 

GRÀFIC I-11.  Mitjana de les pernoctacions per viatger a Catalunya segons procedència, 2014 

 
Unitats: pernoctacions per viatger i variació en percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir de Idescat. 

A partir de l’Enquesta de despesa turística que elabora EGATUR i difon Idescat podem resseguir també quina evo-
lució poden haver seguit els ingressos derivats del turisme estranger. El gràfic següent presenta una descomposi-
ció dels factors que incideixen el la despesa turística total a Catalunya. El gràfic presenta una sèrie prou llarga per 
visualitzar com han canviat els patrons del turisme estranger durant aquests anys de crisi.  

Mentre que en els anys previs a la crisi tot sembla indicar que el patró de creixement es basava en un augment 
dels turistes que es produïa en detriment de la durada de les estades, aquest patró de creixement dels ingressos 
per turisme va canviar amb l’esclat de la crisi, i des del 2007 el creixement es va produir o bé augmentant la des-
pesa diària dels turistes,  o augmentant el nombre de dies d’estada de cada viatger. 
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GRÀFIC I-12.  Evolució de la despesa turística a Catalunya segons components, 2005-2014 

 
Unitats: Variació en percentatge. 
Font: Idescat i elaboració pròpia. 

Durant els primers anys de la crisi, el nombre de turistes augmenta molt poc en termes interanuals, o bé, algun 
any, fins i tot decreix amb certa intensitat. Finalment, a partir del 2012 aquest patró de creixement de la despesa 
turística torna a canviar, i el creixement del nombre de turistes pren altre cop una rellevància cada cop més im-
portant a l’hora d’explicar l’augment dels ingressos per turisme en combinació amb altres factors. No obstant ai-
xò, i a diferència dels anys immediatament precedents, l’evolució de la despesa turística d’aquest darrer any 
2014 s’ha produït de manera pràcticament exclusiva per l’augment del nombre de viatgers, atès que la resta de 
components pràcticament no ha variat, aproximant el patró de creixement novament al perfil de creixement que 
s’observava pels anys previs a la crisi. 

1.3.2. EL SECTOR EXTERIOR A CATALUNYA 

Seguint la tònica dels darrers anys, el saldo exterior de l’economia catalana ha mantingut un saldo positiu gràcies 
tant al superàvit del saldo amb la resta d’Espanya com amb l’estranger. Tot i això, el saldo total ha disminuït, atès 
que ha passat de 25.8 milers de milions d’euros a 24. 

Aquesta davallada del superàvit exterior català s’ha produït per un deteriorament en el superàvit que Catalunya 
manté amb l’estranger, que ha passat de 13,9 mil milions d’euros a 11,3. Per contra, el saldo amb la resta 
d’Espanya, fruit de la recuperació de la demanda interna en el context espanyol, ha millorat passant d’11,9 mil 
milions d’euros a 12,7, si bé aquesta millora hagi estat insuficient per contrarestar la baixada del saldo amb 
l’estranger. 

12,9

7,2
3,8

-5,8

-11,5

3,5

10,0 8,0 8,3

-3,8 -3,5
-8,2

2,2
6,5

5,0

-7,8
-5,1

4,7

-0,3

2,5
12,3

7,7

-1,0

1,0 14,3

8,9

-1,6

8,7

6,0

7,0

3,7

-6,7

9,8

5,4

13,8

11,2

7,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Euros/Dia/Turista Dies / Viatge Turistes (Viatges) Despesa Total



L’ECONOMIA A CATALUNYA 

30 

GRÀFIC I-13.  Evolució del saldo exterior, el saldo amb l’estranger i el saldo amb la resta d’Espanya. Catalunya, 
2000-2014 

 
Unitats: milers de milions. 
Font: Idescat. Estimacions en base 2008. 

Un cop d’ull a l’evolució que ha seguit el saldo exterior català en els darrers 14 anys ens permet veure que el 
comportament del darrer any, tot i situar-nos encara en una situació relativament bona, amb superàvits amb la 
resta d’Espanya i l’estranger, mostra un trencament amb la tendència de correcció que s’havia encetat l’any 
2008 amb l’esclat de la crisi, atès que per primer cop el saldo amb l’estranger deixa de millorar. 

Aquest deteriorament del saldo exterior amb l’estranger, que inclou tant els intercanvis de béns com els de ser-
veis, també es produeix si tenim en compte el comerç de béns, atès que el saldo comercial amb l’estranger ha 
ampliat el dèficit el 39%. El factor que trobem al darrere de l’empitjorament del dèficit comercial amb l’estranger 
és l’augment intens que han experimentat les importacions en un context de recuperació de la demanda domès-
tica espanyola i catalana. Amb un creixement de les importacions del 7%, molt més intens que l’augment de les 
exportacions (2,1%), el saldo comercial amb l’estranger ha passat de -8.878 milions d’euros a -12.373.50 

De fet, l’augment del 2,1% de les exportacions es produeix només per un augment força important de les expor-
tacions de béns de consum, que pugen el 8,5%, mentre que tant les exportacions de béns intermedis com sobre-
tot les de béns de capital reculen, amb caigudes del 0,7% i del 7,3% respectivament. Aquest comportament dife-
rencial no es produeix en el cas de les importacions, que augmenten per a tots tipus de béns, i ho fan de manera 
intensa en el cas dels béns de consum, que pugen el 12,4%, per sobre del que ho han fet les exportacions. 

El resultat és una contribució clara a l’augment del dèficit per part dels intercanvis de tots els tipus de productes, 
que ha estat més forta en el cas dels intermedis, i més feble en el cas dels béns de consum, que tot i el deterio-
rament del saldo, encara generen un saldo positiu pel que fa als intercanvis amb l’estranger. 

                                                           
50 Elaboració pròpia a partir d’Idescat.  
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GRÀFIC I-14.  Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons destinació econòmica dels béns. Ca-
talunya, 2013-2014 

Creixement de les exportacions i les importacions entre 
2013 i 2014 

 
Unitats: taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la millora 
del mateix entre 2013 i 2014 

Unitats: percentatges.   
Contribució a l’augment del dèficit: variació del saldo de la partida 
sobre la variació del dèficit total.  
Contribució al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dè-
ficit total. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Per branques d’activitat, la majoria de sectors han vist com les exportacions evolucionaven per sota del que ho fe-
ien les importacions. De fet, només destaca el sector de productes energètics, extracció i refinaments de petroli 
com a únic sector on les exportacions han augmentat per sobre del que ho han fet les importacions, un resultat 
que s’ha donat en un context de forta deflació en els mercats d’energètics, sobretot del petroli. 

Tot i això, només han estat tres sectors els que han experimentat una disminució de les exportacions; parlem en 
aquest cas de la branca de producció de maquinària i equips mecànics, de la metal·lúrgia i els productes me-
tàl·lics, i de màquines d’oficina, instruments de precisió i òptics, on tot i augmentar les importacions, les exporta-
cions han disminuït. Entre els sectors on han augmentat més les exportacions, a banda del sector energètic 
abans esmentat, destaquen dos sectors on en els darrers anys s’ha patit un permanent deteriorament procedent 
de la forta competència amb l’estranger. Parlem dels sectors tèxtil i de producció d’equips elèctrics i electrònics, 
que han augmentat les seves exportacions en el 9% i el 9,3% respectivament. 
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GRÀFIC I-15.  Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons branca d’activitat productora  dels 
béns. Catalunya, 2013-2014 

Creixement de les exportacions i les importacions entre 
2013 i 2014 

Unitats: taxes de creixement (percentatges). 
La categoria Agricultura inclou Agricultura, ramaderia, caça, silvicultu-
ra i pesca; La categoria Productes energètics inclou Productes ener-
gètics; extracció i refinació petroli; La categoria Metal·lúrgia  inclou 
Metal·lúrgia i productes metàl·lics; La categoria Màquines d'oficina in-
clou Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica; La categoria 
Vehicles de motor i altres inclou Vehicles de motor i altres materials 
de transport. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la millora 
del mateix entre 2013 i 2014 

Unitats: percentatges.   
Contribució a l’augment del dèficit: variació del saldo de la partida 
sobre la variació del dèficit total.  
Contribució al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dè-
ficit total. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

L’augment de les exportacions es reprodueix en totes les grans àrees geogràfiques tret de l’Amèrica central i sud, 
sobretot a altres països d’Europa, on cauen intensament afectats pel comportament diferencial de les divises i els 
conflictes que s’han encetat amb el principal actor de fora de la UE, que és Rússia. D’altra banda, les importaci-
ons augmenten arreu menys a l’Amèrica central i sud, on mostren una lleugera tendència a la baixa. 

Amb aquesta evolució dels intercanvis, totes les grans àrees geogràfiques han ajudat a l’empitjorament del saldo 
com a conseqüència de l’evolució dels seus intercanvis comercials. En aquest sentit, els intercanvis amb la UE28 
i els intercanvis amb els països europeus de fora de la unió expliquen el 55,8% del deteriorament del saldo. Men-
tre que Amèrica del Nord i la resta del món n’expliquen el 135 i el 15,2% respectivament. 
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GRÀFIC I-16.  Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons grans àrees geogràfiques. Catalu-
nya, 2013-2014 

Creixement de les exportacions i les importacions entre 
2013 i 2014 

Unitats: taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la millora 
del mateix entre 2013 i 2014 

Unitats: percentatges.   
Contribució a l’augment del dèficit: variació del saldo de la partida 
sobre la variació del dèficit total.  
Contribució al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dè-
ficit total. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

GRÀFIC I-17.  Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons els principals països socis comerci-
als. Catalunya, 2013-2014 

Creixement de les exportacions i les importacions entre 
2013 i 2014 

Unitats: taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la millora 
del mateix entre 2013 i 2014 

Unitats: percentatges.   
Contribució a l’augment del dèficit: variació del saldo de la partida 
sobre la variació del dèficit total.  
Contribució al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dè-
ficit total. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Dins de la UE28, l’evolució de les exportacions ha estat força positiva amb països com ara Gran Bretanya o Portu-
gal, mentre que no ho ha estat tant amb altres països com Alemanya, on no han augmentat tant, o França, on fins 
i tot han disminuït lleugerament. 
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Aquesta evolució determina també en bona mesura aquells països que com ara Gran Bretanya, Portugal o Itàlia, 
han ajudat a corregir el dèficit, o aquells altres com Alemanya o França, que l’han ajudat a ampliar, sumant-se a 
la majoria de grans economies del món tret del Japó. Amb el cas del Japó, i tot i el context de forta debilitat del ien 
en els mercats internacionals, les exportacions han augmentat amb més intensitat que les importacions generant 
una modesta correcció sobre el saldo global. 

Pel que fa als productes estrictament industrials (que suposen el 94% de les nostres exportacions i el 86% de les 
importacions), les importacions han augmentat el 7%, mentre que les exportacions ho han fet només el 2,4%. En 
aquest cas, aquesta evolució de les exportacions i les importacions ha fet que s’hagi més que doblat el dèficit 
comercial de productes industrials, que ha augmentat el 105%.51 

Pel que fa al sector industrial, la millor evolució de les exportacions es produeix, de manera dual, en els productes 
de més alt i més baix contingut tecnològic, on creixen el 5,2% i el 4,5% respectivament, mentre que els productes 
de contingut tecnològic mitjà-alt han augmentat només l‘1,4% les seves exportacions, i els de contingut tecnològic 
mitjà-baix les han fins i tot disminuïdes lleugerament. 

GRÀFIC I-18.  Evolució dels intercanvis comercials de productes industrials amb l’estranger segons contingut 
tecnològic dels béns. Catalunya, 2013-2014 

Creixement de les exportacions i les importacions entre 
2013 i 2014 

Unitats: taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.  

 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la millora 
del mateix entre 2013 i 2014 

Unitats: percentatges.   
Contribució a l’augment del dèficit: variació del saldo de la partida 
sobre la variació del dèficit total.  
Contribució al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dè-
ficit total. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

En general, a totes les categories de contingut tecnològic han augmentat més les importacions que les exportaci-
ons, si bé on ho han fet amb menys diferencial ha estat entre els productes de nivell tecnològic alt. La categoria 
que més ha contribuït a augmentar el dèficit, amb una aportació de més del 50%, ha estat la de productes de 
contingut tecnològic mitjà-alt, tot i que són precisament els que contribueixen menys a generar el dèficit global en 
l’intercanvi de productes industrials. 

En general doncs, l’empitjorament del saldo comercial s’ha produït de manera força generalitzada per a tot tipus 
de productes i sectors, essent els intercanvis fora de la unió Europea els que més han resultat castigats. La gene-
ralització d’aquest deteriorament es produeix en un context de forta expansió de les importacions en relació amb 
l’evolució encara positiva de les exportacions; aquesta evolució s’explica bàsicament pel canvi en el patró de crei-
xement de l’economia catalana, que ha passat a ser molt més endogen.  

1.3.3. EL SECTOR FINANCER 

El crèdit, que ja ha mostrat una clara trajectòria de contracció des de l’any 2011, ha tornat a disminuir el 6,4% a 
Catalunya l’any 2014, prosseguint el procés de desendeutament que es va encetar. No obstant això, i a diferència 
de l’any passat, aquesta vegada la caiguda del crèdit no s’ha produït entre les administracions públiques, que 
han experimentat un augment important del crèdit viu tant a Catalunya com en el conjunt d’Espanya.  
                                                           
51 Idescat i elaboració pròpia. 
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Paral·lelament, i tot i que l’any passat el volum de dipòsits havia repuntat, enguany, possiblement per la forta re-
baixa de tipus d’interès derivada de la política monetària desenvolupada des del BCE, s’ha tornat a contraure 
l’1,9%. En aquest context, la baixa rendibilitat dels dipòsits sembla que ha desviat part dels estalvis cap a alterna-
tives més arriscades però també més lucratives, com ara els fons d’inversió.52 

TAULA I-11.  Creixement del crèdit i dels dipòsits. Catalunya i Espanya, 2012-2014 

Catalunya 

Crèdit Dipòsits 

Total AA PP Privat Total AA PP Privat 

IV trimestre 2012 -8,1 0,7 -8,5 -1,3 12,6 -1,7 

IV trimestre 2013 -6,3 -21,6 -5,3 4,8 -11,3 5,4 

IV trimestre 2014 -6,4 15,6 -7,6 -1,9 27,4 -2,8 

Espanya 

Crèdit Dipòsits 

Total AA PP Privat Total AA PP Privat 

IV trimestre 2012 -9,1 16,8 -10,3 -0,7 1,3 -0,8 

IV trimestre 2013 -10,1 -20,9 -9,5 2,5 -8,2 3,1 

IV trimestre 2014 -3,1 23,6 -4,6 1,4 18,9 0,4 
Unitats: taxa de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya.  

En general, i tenint en compte la situació a quart trimestre de l’any, el context financer ha evolucionat millor en el 
conjunt de l’economia espanyola que no pas a la catalana, atès que la contracció del crèdit a Espanya ha estat 
menor, i els dipòsits han mostrat, a diferència que a Catalunya, un lleuger creixement. 

Tot i això, cal dir que la translació dels esforços del BCE a l’economia real s’han notat també a Catalunya, en un 
context d’abaratiment progressiu del diner. El nou context financer europeu, derivat de les polítiques del BCE, ha 
generat un augment del flux de nous crèdits, cosa que ha permès que la situació financera, pel que fa al cost del 
finançament, hagi millorat fins i tot diferencialment més al conjunt de l’economia espanyola que al conjunt de la 
zona euro.53 

TAULA I-12.  Creixement del crèdit segons finalitat, Espanya 2012-2014 

  

Crèdit activitats productives Crèdits personals 

Total 
Sector 
primari Indústria1 Construcció Serveis2 

Serveis  
immobiliaris Total 

Adquisició i  
rehabilitació 
d'habitatge 

Béns de 
consum i 

altres 

IV TR 2012 -14,5 -7,2 -8,5 -22,7 -7,5 -24,9 -4,8 -3,6 -10,5 

IV TR 2013 -13,3 -8,7 -11,9 -21,1 -7,9 -21,1 -5,4 -4,5 -9,8 

IV TR 2014 -6,3 -4,1 -2,8 -17,3 -1,2 -15,0 -3,5 -4,1 -0,2 
Unitats: taxa de creixement interanual (percentatges). 
1) Sense construcció. 
2) Sense serveis immobiliaris. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya. 

Tot i això, en el conjunt d’Espanya el volum de crèdit concedit a activitats productives encara ha reculat el 6,3%, 
fet que evidencia que el volum amortitzat encara supera en aquest àmbit el volum del crèdit nou concedit. Aques-
ta disminució, que afecta tots els sectors en major o menor magnitud, ha disminuït encara molt més al sectors de 
la construcció i al de serveis immobiliaris, ambdós amb desendeutaments que han superat els dos dígits. La resta 
de sectors han mostrat disminucions per sota de la mitjana. El sector serveis per exemple, que ha estat el que 

                                                           
52 Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. Nota de conjuntura econòmica, núm. 84 (abril 2015), p. 50. 
53 Ibídem, p. 47. Segons l’enquesta del BCE els costos del crèdit han baixat més a Espanya que al conjunt de la zona euro, equiparant les 
condicions financeres. Tot i això, les condicions d’accés al crèdit encara es troben per sota de les d’altres països de la zona euro. 
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menys ha corregit a la baixa l’endeutament, ha disminuït el crèdit l’1,2%, seguit per la indústria, amb una davalla-
da del 2,8% o l’agricultura, amb una disminució del crèdit del 4,1%. 

A l’esfera no productiva la retallada no ha estat tan intensa. Els crèdits personals han disminuït només el 3,5%, 
una reducció que s’ha dut a terme sobretot en l’adquisició i rehabilitació d’habitatge, ja que els crèdits al consum 
pràcticament no han sofert cap variació en termes interanuals. En termes de crèdit nou, la revitalització del mer-
cat financer s’ha deixat notar en el crèdit a les llars els darrers mesos de l’any, amb un increment progressiu del 
nou crèdit concedit.54 

Un altre símptoma de millora l’ha donat també l’evolució de la taxa de morositat. Tot i que la taxa havia anat em-
pitjorant aquests darrers anys, l’any 2014 s’ha trencat aquesta evolució i la morositat ha millorat en major o me-
nor magnitud tant en els sectors productius com en l’àmbit del crèdit a les llars. Malgrat tot, la morositat encara 
s’ha mostrat alta en l’àmbit productiu, amb percentatges molt elevats als sectors de la construcció i sobretot dels 
serveis immobiliaris. En l’àmbit del crèdit personal la morositat, que també ha disminuït lleugerament passant del 
6,9% al 6,8%, s’ha continuat mantenint més alta en el crèdit de consum que no pas en l’àmbit hipotecari. 

Pel que fa als mercats de valors, l’IBEX 35, ha cotitzat a finals del 2014 a 10.279,5 punts, el 3,4% més que a fi-
nals del 2013. Per tant doncs, l’any 2014, tot i no reproduir la millora que es va donar l’any anterior, ha estat un 
any de continuïtat en el creixement de les cotitzacions borsàries. En general, aquesta bona evolució també l’han 
experimentada la resta d’índex borsaris més importants dels parquets espanyols. A Barcelona, el Barcelona Glo-
bal-100, índex que recull la cotització mitjana de les 100 empreses més líquides de la borsa catalana, ha estat, 
juntament amb el de València, dels que més han augmentat la seva cotització, mentre que altres índex d’altres 
parquets com ara el de Madrid o el de Bilbao, tot i augmentar, ho han fet per sota del que ho ha fet l’Ibex 35, que 
amb un creixement del 3,5% ha estat el més dinàmic dels principals parquets europeus. 

TAULA I-13.  Taxa de morositat per finalitats del crèdit. Espanya, 2012-2014 

  

Crèdit activitats productives Crèdits personals 

Total 
Sector 
primari Indústria1 Construcció Serveis2 

Serveis 
immobiliaris Total 

Adquisició i  
rehabilitació 
d'habitatge 

Béns de 
consum 
i altres 

IV TR 2012 15,5 9,2 9,1 25,8 7,9 29,1 4,9 4,0 9,6 

IV TR 2013 20,3 13,6 13,1 34,3 11,7 38,0 6,9 6,0 12,0 

IV TR 2014 18,5 12,3 12,8 32,6 10,9 36,2 6,8 5,9 11,4 
Unitats: percentatge de crèdits de dubtós cobrament sobre el total. 
1) Sense construcció. 
2) Sense serveis immobiliaris. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 Ibídem, p. 47. 
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TAULA I-14.  Cotització dels principals índexs borsaris espanyols i variació interanual. 2013-2014 

  Valor a  31-12-2014 

Variació interanual 

31/12/2013 31/12/2014 

Ibex 35 10.279,5 21,4 3,7 

Barcelona Global-100 857,2 25,6 5,9 

Madrid 1.042,5 22,7 3,0 

Bilbao 1.669,0 24,6 0,6 

València 1.251,1 28,0 8,6 

BCN Mid-50 14.951,5 46,8 -9,6 

FTSE Latibex All-Share 1.741,6 -20,0 -16,1 
Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 

Pel que fa a l’índex BCN Mid-50, representatiu de les empreses de capitalització mitjana que cotitzen a la borsa 
de Barcelona, ha caigut el 9,6%, si bé cal recordar que aquest mateix índex havia patit un augment del 46% l’any 
anterior. 

En general, els parquets europeus, tal com s’avançava, han registrat evolucions de les cotitzacions per sota de la 
que ha recollit l’Ibex-35. Dels més importants, el Dax Xetra Alemany ha estat el que ha recollit, amb un creixement 
de la cotització del 2,7%, la revalorització més important a banda de la de l’espanyol, mentre que l’Euro Stoxx 50, 
amb les principals firmes que cotitzen a la zona euro, ha augmentat la seva cotització l’1,2%. 

TAULA I-15.  Rendibilitats dels principals índexs borsaris internacionals. 2013-2014 

  

Variació interanual 

31/12/2013 31/12/2014 

Euro Stoxx 50 17,9 1,2 

CAC 40 18 -0,5 

FTSE MIB 40 16,6 0,2 

Ibex 35 21,4 3,7 

Dax Xetra 25,5 2,7 

FTSE 100 14,4 -2,7 

Dow Jones 26,5 7,5 

Nikkei 225 56,7 7,1 
Unitats: taxes interanuals de creixement (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 

Sectorialment, i a diferència de l’any anterior, la Borsa de Barcelona ha recollit guanys només en la cotització de 
l’índex de les empreses elèctriques, atès que la resta d’índex sectorials han mostrat una cotització a finals d’any 
més baixa que la de finals del 2013.55  

Amb tot, el volum efectiu negociat a la Borsa de Barcelona ha augmentat el 10,6% fins a situar-se a finals d’any, 
en els 212.824,8 milions d’euros. D’aquesta manera, tot i que ha disminuït el volum tant les obligacions com els 
efectes públics negociats, aquesta disminució s’ha vist més que compensada amb el volum d’accions negocia-
des, que ha crescut el 21% aproximadament. 

 

                                                           
55  Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. Nota de conjuntura econòmica, núm. 84 (abril 2015), p. 54. 
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TAULA I-16.  Volum efectiu de contractació a la Borsa de Barcelona. 2014 

  Volum  2014 Variació interanual a 31/12/2014 

Total 212.824,8 10,6 

Efectes públics 34.899,8 -17,6 

Obligacions 1.397,0 -19,9 

Accions 172.960,1 21,0 

Fons cotitzats 659,0 299,0 

Warrants 196,9 4,0 

Drets 2.711,9 -46,1 

Mercat secundari 0,2 -56,6 
Unitats: milions d’euros i taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 

A banda de les accions, que han mostrat una augment important del volum de contractació durant l’any, altres tí-
tols que també han mostrat una millora en el volum de contractació han estat els warrants i els fons cotitzats, 
atès que la resta  han disminuït el volum de contractació (vegeu taula anterior). 

1.3.4. CATALUNYA EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA EUROPA 2020 

Europa 2020 és el nom que rep l’estratègia de creixement de la UE per a la dècada actual. L’objectiu de la Co-
missió Europea és assolir, en un mon canviant, una Europa més preparada, sostenible i inclusiva, fet que passa 
per mantenir alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social dins de la UE. 

En el marc d’Europa2020, la UE ha establert cinc objectius ambiciosos en l’àmbit de l’ocupació, la innovació, 
l’educació, la inclusió social i la sostenibilitat i el canvi climàtic que s’hauran de complir al final de la dècada ac-
tual. Cadascun dels membres ha adaptat els objectius a la seva situació en les distintes àrees, a fi i efecte 
d’assolir conjuntament els objectius establerts pel conjunt de la UE28. 

En el cas de Catalunya, atès que no té lògicament la consideració d’Estat Membre de la UE, els objectius no s’han 
adaptat. El present epígraf pretén però relacionar la situació actual a Catalunya amb els objectius establerts en el 
marc de l’Estratègia Europa 2020, que trobem recollits a la taula següent. 

Pel que fa a la taxa d’ocupació, el repte és fer arribar la taxa al 75% pel conjunt de la UE abans del 2020, referida 
a les persones entre 20 i 64 anys. Actualment la taxa es troba encara a Catalunya molt per sota de l’objectiu es-
tablert, si bé sortosament aquest darrer 2014 sembla que s’ha deixat enrere la tendència a allunyar-se’n que ha-
víem experimentat per la crisi gràcies a la repuntada de l’ocupació.56 En aquest àmbit, el principal objectiu seria 
doncs donar continuïtat a aquesta fase de recuperació dels nivells d’ocupació que hem encetat aquest any 2014.  

En l’àmbit de l’educació, es plantegen dos reptes. D’una banda, es planteja l’objectiu d’assolir el 40% de perso-
nes entre 30 i 34 anys amb estudis superiors. En aquest aspecte, aquest objectiu, amb dades de 2014, es com-
pleix sobradament en el còmput global, i també tant pels homes com per les dones.57 L’altre objectiu és el de si-
tuar la taxa d’abandonament escolar per sota del 10%. En aquest cas, el grau d’acompliment s’allunya força de 
l’objectiu atès que, tal i com succeeix pel conjunt d’Espanya, la taxa per a l’any 2014 se situa a Catalunya en el 
22,2%, per sobre dels objectius de la UE,  però també pels del conjunt de l’estat espanyol, que havien estat fixats 
en el 15%.58 

En matèria d’innovació, l’estratègia estableix un pes de la despesa en recerca i desenvolupament del 3% del PIB. 
Aquest nivell de despesa, també dista força del que recull la realitat catalana, que tot i que ha millorat en els dar-

                                                           
56 Per  a una anàlisi més detallada de l’evolució de l’ocupació a Catalunya vegeu l’epígraf 1 del Capítol III. 
57 Aquest registre també ens situa per sobre dels objectius establerts per al conjunt d’Espanya, que se situaria en el 44% l’any 2020. 
58 Tot i això, l’objectiu establert pel cas d’Espanya el 2020 es situa en el 15%. Vegeu una anàlisi detallada de la situació educativa i del grau 
d’acompliment d’aquests objectius a l’epígraf 3 del Capítol V. 
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rers anys, encara se situa en l’1,5% del PIB, lleugerament per sobre de la situació pel conjunt d’Espanya (1,2%), 
però per sota de la situació pel conjunt de la UE (2,0%) i sense evidències de millora en els darrers anys.59 

En el cas de la sostenibilitat ambiental,60 per al conjunt de la UE27, un dels objectius que s’estableix en aquest 
àmbit és el de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% respecte de les emissions de 1990. 
No obstant això, l’objectiu per Espanya és menys ambiciós, atès que estableix un creixement del 15% respecte 
dels nivells de 1990. L’any 2012, amb la revisió de les dades sobre emissions, Catalunya no compliria aquest ob-
jectiu atès que es troba el 18% per sobre. Tampoc ho assoliria el conjunt de l’economia espanyola. 

TAULA I-17.  Principals indicadors associats a l’estratègia i als objectius establerts a l’Agenda Europa 2020 

  Catalunya Espanya UE28 objectius Any 

Taxa ocupació (T.O.) 66,2 59,9 69,2 75 2014 

T.O. homes 69,6 65,0 75,0 - 2014 

T.O. dones 62,7 54,8 63,5 - 2014 

R+D/PIB 1,5 1,2 2,0 3 2013 

Emissions efecte hivernacle 118,0 120,0 82,1 80 2012 

Energia renovable % 4,1 13,0 11,9 20 2009 

Eficiència energètica (Consum energia primària/PIB) 170,7 117,7 135,0 - 2009 

Eficiència energètica (Consum energia primària/PIB) variació 89,1 78,9 79,4 86,5 2009 

Eficiència energètica (Consum energia final/PIB) 102,2 83,9 93,8 - 2009 

Eficiència energètica (Consum energia final/PIB) variació 90,0 75,2 79,6 86,5 2009 

Abandonament escolar (A. E.) 22,2 22,3 (bp) 11,3 (bp) 10 2014 

A. E.  homes 26,7 26,0 (bp) 13,0 (bp) - 2014 

A. E. dones 17,5 18,5 (bp) 9,6 (bp) - 2014 

Estudis superiors (%) (E.S.) 47,0 42,5 (bp) 37,6 (bp) 40 2014 

E.S. homes (%) 40,8 37,0 (bp) 33,3 (bp) - 2014 

E.S. dones (%) 53,1 48,0 (bp) 41,9 (bp) - 2014 

AROPE 24,3 27,3 24,5 - 2013 

Intensitat de treball  10,8 15,7 10,8 - 2013 

Risc de pobresa 19,8 20,4 16,7 - 2013 

Privació material severa 6,1 6,2 9,6 - 2013 
Unitats: percentatges. Les emissions de gasos es mostren amb relació al valor de 1990=100. La dada per Espanya s’ha estimat a partir de les 
tones de CO2 equivalents per al mateix any. L’eficiència energètica es dóna en tones de petroli equivalents per milió d’euros produït, i en un 
índex que mostra la variació des del 2005, aplicat tant per les dades actuals com per l’objectiu. 
Els objectius són els establerts pel conjunt de la UE27. 
Any: Any de la darrera dada mostrada. 
Font: En el cas de les dades de mercat de treball, elaboració pròpia a partir d’Eurostat tant per Espanya com per Europa, i dades cedides per 
Idescat per Catalunya. En el cas de les dades de R+D, Elaboració pròpia a partir de INE per Espanya i Catalunya, i Eurostat per la UE28. En el 
cas de les dades de medi ambient, les emissions efecte hivernacle procedeixen del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en el cas d’Espanya 
i Catalunya, i d’Eurostat en el cas de la UE28. Totes les dades de la taula es troben indexades en base 1990. A l’epígraf interior de la memò-
ria, les dades s’indexen en base a l’any de signament del Protocol de Kioto, fet que modifica lleugerament els valors. En el cas de les dades 
d’educació, Idescat. Finalment, en el cas de les dades de protecció social procedeixen en tots els casos d’Idescat.  

Un dels objectius que també s’estableix en l’àmbit mediambiental és el d’assolir un percentatge d’ús d’energies 
renovables en el consum final d’energia del 20%. Dissortadament, aquesta dada no la trobem actualitzada des de 
l’any 2009. Amb dades de fa cinc anys, en el cas espanyol, el percentatge és del 13%,  millor que el que resulta 

                                                           
59 Vegeu una anàlisi més detallada a l’epígraf 2 del Capítol II. L’any passat el pes de la R+D es trobava a un nivell similar en el cas de Catalu-
nya i fins i tot més alt en el d‘Espanya.  
60 Per una anàlisi de la situació en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental a Catalunya vegeu els epígrafs 3 i 4 del Capítol VI. 
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de la mitjana de la UE27 (11,9%). No obstant això, en el cas de Catalunya, el percentatge se situa només en el 
4,1%, molt per sota de l’objectiu establert.  

En aquest mateix àmbit de la sostenibilitat ambiental s’estableix l’objectiu de millorar l’eficiència energètica en un 
20%. Tot i això, i atès que els objectius d’eficiència energètica no només depenen del consum d’energia, sinó 
també de la producció generada, l’objectiu no queda fixat de manera automàtica per a cadascun dels estats 
membres, i només s’estableix una xifra de consum aproximat d’energia de 1474000 milers de tones equivalents 
de petroli per al conjunt de la UE27 l’any 2020. Tot i això, cal dir que en termes d’eficiència energètica, en tones 
de petroli equivalents per euro produït, la situació de l’economia catalana es trobava l’any 2009 per sota de 
l’espanyola i de la del conjunt de la UE27 (vegeu taula anterior).  

En l’àmbit de la cohesió social, la taxa de pobresa i exclusió social (AROPE), amb les noves estimacions ha mos-
trat una lleugera millora aquest darrer any, passant de 24,7% a 24,3% de la població. Tot i això, aquesta millora 
s’ha produït només gràcies a la millora de dos dels seus tres components, que són la Intensitat de treball, i la Pri-
vació material severa, ja que el percentatge de població en risc de pobresa ha augmentat. Així doncs, mentre que 
la taxa d’Intensitat de treball, gràcies al context de creixement de l’ocupació, hauria passat de 11,5 a 10,8, i la ta-
xa de Privació material severa del 7,4 al 6,1, el risc de pobresa, relacionat amb els llindars de renda disponible, 
haurien empitjorat passant del 19,3 al 19,8.61  

Finalment, el següent gràfic pretén mostrar de manera visual la situació de Catalunya respecte de la mitjana de la 
UE en referència als principals objectius establerts i fixats per l’agenda Europa 2020. El valors s’indexen en base 
al valor de la UE 28, de manera que es pugui veure la distància que separa cada registre de la mitjana de la UE. 
En el cas de les variables que tenen un topall màxim, com és el cas de les Emissions efecte hivernacle, 
l’Eficiència energètica, i l’Abandonament escolar, per fer-ho visualment més comprensible l’índex es presenta in-
vertit, de manera que quan es troba per sobre del 100 de la UE cal interpretar-ho com a una millor posició respec-
te de la mitjana en termes d’acompliment dels objectius. D’aquesta manera, totes les posicions per dins de la 
marca de la UE28 representen situacions de dèficit respecte de la mitjana que trobem a la UE28, mentre que to-
tes aquelles situacions en què ens trobem per fora de l’octàgon que dibuixen els valors mitjans de la UE28 inde-
xats, representen casos en què els objectius registren una situació fins i tot millor que la que manté la UE28. 

GRÀFIC I-19.  Desviació dels objectius establerts per a l’any 2020 respecte de la mitjana del conjunt de la Unió 
Europea. Catalunya, Espanya i UE28  

 
Unitats: percentatges o (*) punts percentuals restats de la base 100. 
(*) Objectius que es limiten en negatiu, i que per tant tenen un tractament estadístic diferent (vegeu al text). 
Font: elaboració pròpia a partir d‘Idescat, INE i Eurostat (vegeu font de la taula I-170). 

                                                           
61 Atès que les variables no són comparables amb les que s’havien publicat en edicions anteriors, com a conseqüència de canvis metodolò-
gics, es recomana veure l’evolució comparada a partir de les dades homogènies que publica Idescat i que recollim en  l’epígraf 5 del Capítol V 
d’aquesta edició de la MSEL 2014.    
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Com es pot comprovar, en tots els àmbits, tret del percentatge de població entre 30 i 34 anys amb estudis supe-
riors, Catalunya es troba per sota de la mitjana de la UE28. En el cas de la taxa d’ocupació, i de la taxa AROPE, els 
resultats per a Catalunya, tot i situar-se per sota, es mostren molt pròxims a la mitjana de la UE28, i en aquests 
casos també per sobre de la mitjana espanyola. Pel que fa als registres mediambientals, Catalunya dista molt 
dels registres mitjans assolits tant a la UE28 com a Espanya. El pitjor registre en termes comparatius el trobem 
amb la dada d’abandonament escolar, que tot i trobar-se per sobre de la mitjana del conjunt d’Espanya, dista 
moltíssim dels registres mitjans de la UE28. 
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2. PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT 

Tot i la repuntada del creixement, la inflació no només s’ha tornat a situar per sota de la de l’any anterior, sinó 
que ha registrat una variació gairebé nul·la en el cas de Catalunya (0,1%) i lleugerament negativa per al conjunt de 
l’Estat (-0,2%). En el conjunt de la zona euro la inflació ha estat del 0,4%.   

TAULA I-18.  Inflació comparada, Catalunya, Espanya i zona euro, 2013-2014 

  2013 2014 

Catalunya 1,7 0,1 

Espanya 1,4 -0,2 

Zona euro 1,4 0,4  

Diferència Catalunya - Espanya 0,3 0,3 

Diferència Catalunya - Zona euro 0,3  -0,3 
Unitats: percentatges. 
Font: INE (IPC) i Eurostat (IPCH). 

2.1. ELS PREUS DELS BÉNS DE CONSUM. EVOLUCIÓ TENDENCIAL DE L’IPC 

El perfil mensual de l’evolució interanual de l’IPC mostra clarament l’atonia en què s’han mogut els preus al llarg 
de l’any, perfilant en alguns mesos fins i tot caigudes interanuals cada cop més intenses durant el darrer semes-
tre de l’any. De fet, l’evolució lleugerament positiva de la inflació en el conjunt de l’any amaga un perfil mensual 
que s’ha fet clarament deflacionista a mesura que aquest s’acabava. 

Aquesta reducció de les tensions inflacionistes, acompanyades en bona part per l’evolució dels preus energètics, 
es van començar a percebre l’any 2013. Ja en el decurs d’aquell any aquest refredament de les tensions inflacio-
nistes va quedar reflectit en els creixements interanuals de l’IPC, mes rere mes, a mesura que avançava l’any. 
Durant el 2014, les variacions interanuals dels registres mensuals, que ja eren pràcticament nuls des finals del 
2013, s’han mantingut en registres molt modestos però positius durant la primera meitat del 2014, per passar a 
deteriorar-se a partir de l’estiu fins arribar a variacions negatives en el darrer trimestre. Aquest fet ha estat més 
intens en el conjunt de l’economia espanyola que no pas a Catalunya. Malgrat l’atonia generalitzada dels preus, 
aquesta situació ha tornat a fer divergir l’evolució dels preus a Catalunya de la del conjunt de l’estat. 

En el conjunt de l’any, algunes de les rúbriques més deflacionistes han estat aliments, com ara el sucre, les pata-
tes i llurs preparats, els olis i greixos, les fruites fresques, o els ous, si bé també hi trobem altres rúbriques com 
ara les comunicacions, els objectes recreatius o els electrodomèstics i les reparacions. 

D’altra banda, entre els productes més inflacionistes hi trobem també alguns productes alimentaris, com ara les 
fruites en conserva i fruits secs, els crustacis, mol·luscs i preparats de peix, el peix fresc i congelat, la llet, junta-
ment amb el tabac. Tot i això, a banda d’alguns aliments, entre les rúbriques més inflacionistes també hi ha al-
guns serveis com ara el transport públic interurbà, els serveis mèdics i similars, o la calefacció, enllumenat i dis-
tribució d'aigua, tots ells amb un perfil o bé directament públic, o bé produïts i distribuïts en un context fortament 
regulat.  
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GRÀFIC I-20.  Evolució mensual de la inflació interanual. Catalunya i Espanya, 2013-2014 

  
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Tal i com indicàvem, un dels factors que cal subratllar d’aquesta evolució ha estat la reobertura de la bretxa 
d’inflació entre l’economia catalana i el conjunt de l’espanyola. El diferencial de preus entre totes dues s’ha ei-
xamplat novament a mesura que avançava l’any. Les principals rúbriques que trobem al darrere d’aquest compor-
tament d’un major, encara que lleuger, creixement dels preus a Catalunya han estat les de serveis mèdics i simi-
lars, calefacció, enllumenat i distribució d'aigua, esbarjo, habitatge de lloguer, fruites fresques o peces de vestir 
de dona, per exemple.62 

D’altra banda, entre les rúbriques que no han actuat en la direcció d’ampliar el diferencial hi destaquen les de 
transport personal, tabac, educació universitària, o les peces de vestir d’home, que tot i no ser les úniques rúbri-
ques que s’han comportat en aquest sentit,63 sí que han estat les que han fet aportacions contràries més inten-
ses. 

Al marge de la comparació amb el conjunt de l’economia espanyola, si ens fixem únicament en l’evolució dels 
preus de cada rúbrica, les que s’han encarit més han estat les de fruites en conserva i fruits secs, transport públic 
urbà, crustacis, mol·luscs i preparats de peix, peix fresc i congelat, llet, transport públic interurbà, serveis mèdics i 
similars, calefacció, enllumenat i distribució d'aigua o tabac, amb creixements dels preus per sobre del 2%. A 
l’altre costat, amb reduccions de preus, hi destaquen el sucre, les patates i llurs preparats, els olis i els greixos, 
les comunicacions, els objectes recreatius, les fruites fresques, els electrodomèstics i les reparacions o els ous, 
amb deflacions també superiors al 2%. 

Tot i això, per la seva importància en el pressupost de les famílies, les rúbriques que més han encarit la vida han 
estat les de calefacció, enllumenat i distribució d'aigua, la de serveis mèdics i similars o la de turisme i hoteleria, 
amb contribucions destacades i de magnitud considerable.  En sentit contrari, amb evolució negativa dels preus i 
amb aportacions negatives i intenses a la inflació destaquen les rúbriques de comunicacions, transport personal 
o objectes recreatius (vegeu taula següent). 

                                                           
62 Altres rúbriques que també han ajudat de manera més o menys destacada a encarir més els preus a Catalunya han estat d’una banda ali-
ments (les patates i llurs preparats, els cereals i derivats, els olis i greixos, o els crustacis, mol·luscs i preparats de peix), alguns serveis (altres 
béns i serveis, el transport públic urbà, els electrodomèstics i reparacions o la conservació de l'habitatge) o simplement alguns productes com 
ara els medicaments i material terapèutic, els articles no duradors per a la llar, els objectes recreatius, o els tèxtils i accessoris per a la llar. 
Elaboració pròpia a partir de IPC (INE). 
63 També han fet aportacions a favor d’abaratir els preus a Catalunya amb relació al conjunt de l’economia espanyola les rúbriques de calçat 
de dona, altres carns, mobles i revestiments del terra, calçat d’home, carn d'oví, llegums i hortalisses fresques, educació infantil i primària, 
publicacions, carn de boví, transport públic interurbà, pa, aigua mineral, refrescos i sucs, altres despeses d'ensenyament, educació secundà-
ria, complements i reparacions de peces de vestir, reparació de calçat o calçat nen. La resta s’han mostrat més inflacionistes. Elaboració prò-
pia a partir del IPC (INE). 
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TAULA I-19.  Inflació, aportacions al creixement del nivell de preus i aportacions al diferencial d’inflació amb el 
conjunt de l’economia espanyola. Catalunya, 2014 

  
Infla-
ció 

2014 

Aport. a 
la infla-
ció de 
2014 

Aport. 
a la  
dif. 

Cat/Es
p   

Infla-
ció 

2014 

Aport. 
a la 

infla-
ció de 
2014 

Aport. 
a la  
dif. 

Cat/Es
p 

Total 1,6 1,6 1,6 Cereals i derivats 0,2 2,8 4,2 

Comunicacions -6,1 -223,6 0,1 Utensilis i eines per a la llar 0,7 2,9 1,1 

Transport personal -1,2 -179,3 -5,1 Educació infantil i primària 0,5 3,5 -1,0 

Objectes recreatius -3,9 -100,4 3,9 Calçat dona 0,5 4,1 -1,6 

Fruites fresques -3,2 -42,0 8,0 Educació secundària 1,0 4,3 -0,2 

Olis i greixos -7,1 -38,6 4,2 Habitatge de lloguer 0,1 4,8 8,3 

Patates i llurs preparats -7,8 -25,3 5,4 Publicacions 0,5 4,9 -1,0 

Electrodomèstics i reparacions -2,3 -19,5 3,4 Altres preparats alimentaris 0,6 4,9 1,7 

Llegums i hortalisses fresques -1,2 -12,3 -1,1 Preparats de llegums i hortalisses  1,6 6,8 0,4 

Carn d'aviram -1,1 -9,3 0,1 Productes làctics 0,6 8,9 1,2 

Mobles i revestiments del terra -0,7 -8,1 -1,4 Articles no duradors par a la llar 0,6 10,4 4,3 

Sucre -7,8 -7,1 1,2 Esbarjo 0,5 10,7 9,2 

Peces de vestir home -0,4 -6,5 -1,8 Educació universitària 1,3 12,5 -1,9 

Pa -0,5 -6,4 -0,8 Peces de vestir de dona 0,7 17,3 7,7 

Articles d'us personal -0,2 -5,2 1,3 Medicaments i material terapèutic 1,2 17,4 5,9 

Tèxtils i accessoris par a la llar -0,9 -4,9 2,3 Fruites en conserva i fruits secs 6,4 20,1 1,7 

Ous -2,0 -4,2 1,1 Altres carns 0,9 20,7 -1,5 

Carn de porc -0,8 -4,0 1,5 Transport públic interurbà 3,0 21,0 -0,9 

Begudes alcohòliques -0,4 -3,1 0,4 Altres béns i serveis 0,9 21,8 3,8 

Cafè, cacau i infusions -0,9 -2,9 0,8 Transport públic urbà 4,2 22,9 3,7 

Calçat home -0,3 -2,0 -1,4 Llet 3,3 25,3 0,1 

Carn d'oví -0,4 -1,0 -1,3 Tabac 2,0 32,1 -4,0 

Carn de boví -0,1 -1,0 -0,9 Conservació de l'habitatge 1,1 34,0 2,9 

Aigua mineral, refrescos  i sucs -0,1 -0,6 -0,6 Serveis per a la llar 1,9 36,7 0,6 

Complements i reparacions de pe-
ces de vestir 0,0 0,0 -0,2 Peix fresc i congelat 3,3 37,7 1,2 

Reparació de calçat 1,1 0,2 0,0 
Crustacis, mol·luscs i preparats de 
peix 3,3 44,2 3,0 

Calçat nen 0,1 0,2 0,0 Turisme i hoteleria 0,7 76,4 1,7 

Peces de vestir de nen i bebè 0,0 0,3 0,1 Serveis mèdics i similars 3,0 
108,

8 19,0 

Altres despeses d'ensenyament 0,4 2,3 -0,2 
Calefacció, enllumenat i distribució 
d'aigua 2,8 

186,
4 11,0 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Paral·lelament, la inflació subjacent s’ha situat, en el conjunt de l’economia catalana, en el 0,4%, superior doncs 
al creixement de l’índex general. Aquest fet ens alerta de que un factor que ha incidit sobretot en la reducció de la 
inflació ha estat l’abaratiment dels productes energètics i dels aliments no elaborats. No obstant això, l’evolució 
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és prou moderada com per advertir-nos de que la resta de productes han mostrat també inflacions més aviat mo-
destes. 

Aquest comportament s’ha reproduït amb resultats molt similars per al conjunt de l’economia espanyola, atès que 
el diferencial que ha mostrat la inflació subjacent entre l’economia catalana i l’espanyola s’ha situat en el 0,3%, el 
mateix que ha mostrat la taxa general d’inflació. 

En aquest context, el grup de productes que ha mostrat una atonia més important en el creixement dels preus ha 
estat el dels productes industrials, que ha registrat només un augment del 0,1%, mentre que els productes ali-
mentaris amb elaboració i els serveis s’han encarit una mica més, el 0,6% i el 0,4% respectivament.  

TAULA I-20.  Inflació mitjana anual Catalana i diferencial Catalunya-Espanya per grups específics de produc-
tes, 2013-2014 

  2013 2014 

Diferencial Cat-Esp 

2013 2014 

General sense aliments no elaborats ni produc-
tes energètics 1,9 0,4 0,5 0,3 

Productes energètics -0,3 -1,1 -0,3 -0,3 

Aliments sense elaboració 3,2 -0,7 -0,3 0,6 

Serveis 1,9 0,4 0,5 0,3 

Aliments amb elaboració, begudes i tabac 3,2 0,6 0,2 0,2 

Béns industrials sense productes energètics 1,1 0,1 0,6 0,5 

Aliments no elaborats i productes energètics 0,9 -0,9 -0,3 0,0 

Carburants i combustibles 0,4 -2,8 -0,6 -0,2 
Unitats: percentatges (inflació) i punts percentuals (diferencial). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Si analitzem l’encariment dels preus industrials a partir de l’Índex de preus industrials (taula següent), podem ob-
servar que a Catalunya, tret dels béns intermedis i l’energia, els béns industrials han mostrat una forta estabilitat 
en els preus, especialment en el cas dels béns de consum, molt influïts per la pràcticament nul·la variabilitat dels 
preus dels béns de consum no durador.  

Aquest comportament no s’ha reproduït de manera tan neta en el conjunt d’Espanya i a la zona euro, on els béns 
de consum han mantingut una lleugera tendència a la baixa dels seus preus, i on els béns d’inversió s’han encarit 
lleugerament menys. Tot i això, el fort abaratiment dels preus energètics a Catalunya ha fet que l’índex general 
del conjunt de la indústria hagi reculat una mica més que el del conjunt de l’economia espanyola, i el de la zona 
euro. 
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TAULA I-21.  Taxes de creixement de l’índex de preus industrials a Catalunya, Espanya i zona euro, 2013-
2014 

  

2013 2014 

Catalunya Espanya Z. euro Catalunya Espanya Z. euro 

Índex general 0,7 0,6 -0,4 -1,6 -1,3 -1,3 

Béns de consum 1,3 2,2 1,4 0,0 -0,5 -0,1 

Béns de consum duradors 0,0 0,1 0,2 1,1 0,5 0,2 

Béns de consum no duradors 1,6 2,4 1,6 0,0 -0,5 -0,1 

Béns d’equipament -0,5 -0,1 0,2 0,6 0,2 0,3 

Béns intermedis 0,1 -0,5 -0,9 -1,4 -1,5 -1,0 

Energia 1,1 0,5 -2,4 -5,5 -3,1 -4,9 
Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

2.2. COSTOS LABORALS 

L’any 2014 els costos laborals mensuals han disminuït l’1,7%, una taxa de decreixement relativament intensa en 
relació amb la feble intensitat de les disminucions dels darrers anys. Aquesta intensitat a més, es reprodueix en el 
cas del cost per hora efectivament treballada, que també recula l’1,7%. En el cas d’Espanya, aquesta disminució 
ha estat només del 0,3% dels costos mensuals per treballador, i no ha baixat en el cas dels costos laborals per 
hora treballada.  

TAULA I-22.  Evolució del cost laboral total per treballador. Catalunya 2012-2014 

Cost laboral total mensual 2012 2013 2014 

Catalunya -0,3 -0,2 -1,7 

Espanya -0,6 0,2 -0,3 

Cost laboral total per hora 2012 2013 2014 

Catalunya 0,2 0,3 -1,7 

Espanya -0,1 0,5 0,1 
Unitats: percentatges (taxes de creixement). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral, INE. 

Un dels factors que podrien explicar aquesta disminució dels costos laborals, molt més intensa a Catalunya que al 
conjunt d’Espanya, podria ser la nova incorporació de treballadors, que amb una retribució menor, haurien pogut 
reduir-ne la mitjana; tot i això, caldria analitzar amb més profunditat els factors explicatius de la divergència entre 
la magnitud de la variació dels costos laborals a Catalunya i al conjunt de l’Estat, atès que tot i que sí que és veri-
tat que augmenta més l’ocupació assalariada a Catalunya, no ho fa en molta més intensitat que al conjunt de 
l’Estat.64  

Amb aquesta disminució, el cost laboral per treballador i mes s’ha situat de mitjana a Catalunya en els 2.671 eu-
ros. Els costos laborals mensuals per treballador dels sectors industrial i de la construcció s’han situat per sobre 
de la mitjana, concretament el 24,6% i el 8,8% per sobre respectivament. Tot i això, l’evolució dels costos a un i 
altre sector no ha estat la mateixa, atès que mentre que al sector de la construcció han disminuït, a l’industrial 
han augmentat. Els costos mensuals del sector serveis, que continua essent l’únic sector per sota la mitjana, han 
tornat a disminuir, i s’han situat un 6% per sota de la mitjana total. 

Tal i com s’ha comentat la disminució de costos només s’ha produït als sectors de la construcció (-2,5%) i als ser-
veis (-2,4%). En aquests casos, l’evolució negativa dels costos laborals ordinaris han estat part important de 
l’explicació de la reducció dels costos laborals totals (vegeu taula I-24). 
                                                           
64 Parlem d’un augment de l’ocupació assalariada de l’1,8% a Catalunya contra un 1,6% a la resta de l’estat, mentre que l’ocupació total ha 
augmentat el 2,1% a Catalunya contra un 1,2% en el conjunt d’Espanya. Per a més informació vegeu una anàlisi detallada de l’evolució del 
mercat de treball en el Capítol III. 
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TAULA I-23.  Cost laboral per treballador i mes per components i sectors. Catalunya, 2014 

  Total Indústria Construcció Serveis 

Cost total 2.671,1 3.328,4 2.906,8 2.511,8 

Cost salarial total 1.985,8 2.477,2 2.046,4 1.873,4 

Cost salarial ordinari 1.715,1 2.042,2 1.728,1 1.641,9 

Altres costos 685,3 851,2 860,3 638,4 

Cost per percepcions no salarials 82,4 109,0 147,3 72,7 

Cost per cotitzacions obligatòries 613,9 753,0 724,0 576,6 

Subvencions i bonificacions a la SS 10,9 10,8 11,0 11,0 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral, INE. 

Per components i en el conjunt de l’economia, tal i com indica la taula següent, la pressió més deflacionista ha 
vingut tant de la mà de les percepcions no salarials com dels costos salarials, que també mostren una tendència 
a la baixa. En el cas de les retribucions salarials la caiguda s’explica per la disminució tant de les retribucions or-
dinàries com de les extraordinàries. 

Les percepcions salarials, de la mateixa manera que els costos totals, han caigut tant en el sector serveis com en 
el de la construcció, mentre que al sector industrial no ho han fet, arrossegades per un augment dels costos sala-
rials ordinaris del 2,2%. 

Pel que fa a la partida d’altres costos ha mantingut una evolució positiva només al sector industrial, mentre que a 
la resta de sectors ha disminuït. En tots els casos, els costos per percepcions no salarials han disminuït; 
d’aquesta manera, la partida que més explica aquesta divergència en l’evolució dels altres costos ha estat la de 
subvencions i bonificacions, que mentre que disminueixen en el cas de la indústria, generant conseqüentment un 
encariment dels costos, augmenten en els altres dos sectors i sobretot al de la construcció, generant un abarati-
ment de la partida d’altres costos laborals (vegeu taula següent). 

TAULA I-24.  Creixement del cost laboral per treballador i mes per components i sectors. Catalunya, 2013-
2014 

  Total Indústria Construcció Serveis 

Cost total -1,7 1,4 -2,5 -2,4 

Cost salarial total -1,8 1,8 -2,0 -2,7 

Cost salarial ordinari -1,6 2,2 -2,2 -2,5 

Altres costos -1,6 0,3 -3,7 -1,8 

Cost per percepcions no salarials -13,2 -16,1 -18,5 -11,1 

Cost per cotitzacions obligatòries 0,4 3,2 0,4 -0,2 

Subvencions i bonificacions a la SS 10,2 -2,7 37,0 12,3 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral, INE. 

En el cas del cost laboral per hora treballada la disminució es reprodueix amb la mateixa intensitat. En aquest 
cas, de la mateixa manera que en el cas dels costos mensuals, la caiguda es produeix només en el sector de la 
construcció i dels serveis, que ja es trobaven per sota de la mitjana, mentre que a la indústria registra un aug-
ment moderat del 0,4%.  
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TAULA I-25.  Cost laboral hora i els seus components per sectors d’activitat. Catalunya, 2014 

  Total Indústria Construcció Serveis 

Cost laboral total 20,8 23,6 20,7 20,1 

Cost salarial total 15,4 17,5 14,6 15,0 

Cost salarial ordinari 13,4 14,5 12,3 13,1 

Altres costos 5,3 6,0 6,1 5,1 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral, INE. 

Per components, aquesta disminució dels costos laborals per hora en el cas dels sectors de la construcció i els 
serveis, la disminució s’explica per una caiguda de tots els components del cost. Aquest patró queda reflectit en 
el còmput mitjà global dels costos del conjunt de l’economia. A l’únic sector on augmenten els costos, que és la 
indústria, aquests pugen per l’increment dels costos salarials. 

TAULA I-26.  Creixement del cost laboral hora i els seus components per sectors d’activitat. Catalunya, 2013-
2014 

  Total Indústria Construcció Serveis 

Cost total -1,7 0,4 -1,7 -2,2 

Cost salarial total -1,7 0,8 -1,2 -2,5 

Cost salarial ordinari -1,5 1,1 -1,6 -2,2 

Altres costos -1,5 -0,7 -3,1 -1,5 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral, INE. 

Els gràfics I-21 i I-22 mostren respectivament la taxa de creixement de cadascun dels components dels costos la-
borals mensuals per treballador entre 2013 i 2014 i l’aportació de cadascun d’aquests components a la variació 
del cost total, i ho fan tant per Catalunya com per al conjunt d’Espanya, per tal que es puguin visualitzar els com-
portaments diferencials. Fixem-nos que en totes les partides es visualitza un comportament molt similar entre els 
costos laborals pagats al conjunt de l’economia espanyola i a Catalunya.  

GRÀFIC I-21.  Creixement dels components del cost laboral per treballador i mes, Catalunya 2013-2014 

 
Unitats: taxes de creixement. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral, INE. 
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Tant en el cas de Catalunya com en el del conjunt d’Espanya, la disminució del cost laboral per treballador i mes 
s’explica per una reducció tant dels costos salarials com dels altres costos no salarials. No obstant això, en el cas 
català, el component que més aporta a l’evolució són els costos salarials, mentre que en el cas del conjunt 
d’Espanya són els altres costos, arrossegats per un augment important de les percepcions no salarials.  

GRÀFIC I-22.   Aportació al creixement del cost laboral mitjà  per treballador i mes, Catalunya 2013-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral, INE. 

2.3. EL PROCÉS DE FORMACIÓ DELS PREUS 

El deflactor de PIB ha disminuït el 0,2% l’any 2014. Amb les noves dades estimades, que han reestimat les prin-
cipals macromagnituds per als anys anteriors, la dada continua suposant un fort trencament en el context 
d’evolució dels preus d’aquests darrers anys, atès que presenta per primer cop un deflactor lleugerament negatiu. 
Aquesta deflació, per al conjunt d’Espanya, s’ha mostrat lleugerament més intensa, atès que el deflactor hi ha 
caigut el 0,5%. 

No obstant això, en aquest context deflacionista s’ha produït un augment del nombre de persones ocupades, que 
l’INE estima per a Catalunya, a través de la Comptabilitat Regional d’Espanya, en l’1,8%. Aquest creixement del 
nombre de persones que treballen, juntament amb un creixement menor del PIB, ha originat que, per primer cop 
des de l’esclat de la crisi, la productivitat aparent del treball hagi reculat el 0,4%. Aquesta evolució de la producti-
vitat aparent no s’ha reproduït per al conjunt de l’economia espanyola, atès que la intensitat de creixement del 
PIB real ha estat similar a la catalana, mentre que el ritme de creació d’ocupació ha estat menor, fet que ha per-
mès mantenir el nivell de productivitat aparent del treball. 
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TAULA I-27.   Taxes de creixement anual acumulatiu dels components del deflactor del PIB. Catalunya i Espa-
nya, 2010-2014 

  

Catalunya Espanya 

2010-2012 2013 2014 2010-2012 2013 2014 

Deflactor del PIB 0,5 0,7 -0,2 0,2 0,7 -0,5 

EBE / PIB real 4,5 0,9 - 4,3 0,8 - 

RO / PIB real -2,0 -1,3 - -2,0 -0,3 - 

Impostos / PIB real -1,6 6,4 1,1 -1,6 7,0 1,5 

RO per ocupat  0,1 1,2 - 0,0 1,4 - 

Productivitat real1  2,2 2,6 -0,4 2,0 1,7 0,1 
Unitats: taxes de creixement anual acumulatiu i taxes de creixement en percentatges. 
(1) La darrera dada per a 2014 està elaborada amb persones ocupades, la resta amb hores efectivament treballades. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, base 2008. INE. Càlculs efectuats a partir del nombre de persones es-
timades. EBE: excedent brut d’explotació; RO: remuneració de les persones ocupades; Els impostos són només els impostos sobre la produc-
ció. 

Amb les noves dades revisades de la Comptabilitat regional, i tenint en compte que només tenim informació sufi-
cient fins a l’exercici 2013, el perfil de les contribucions al creixement del deflactor mostra que, des de fa quatre 
anys, el deflactor ha estat sistemàticament encarit per l’excedent brut d’explotació (EBE) i abaratit a la vegada per 
les rendes del treball. 

En el darrer exercici analitzat, el de l’any 2013, el creixement del deflactor, del 0,7%, es va generar per una apor-
tació positiva de 1,1 punts percentuals per part dels impostos indirectes sobre la producció i de l’EBE, mentre que 
hi va haver una detracció al creixement del deflactor per part de la remuneració dels ocupats (RO), que va ser de -
0,4 punts percentuals. 

Un dels factors que ha incidit en aquesta evolució ha estat el poc dinamisme que ha mostrat la remuneració del 
treball aquests darrers anys, sempre creixent per sota del que ho feia el PIB real. L’any 2013, de la mateixa ma-
nera que en els anys precedents, la forta correcció en termes d’ocupació va ser el factor que va estar en tot mo-
ment al darrere de l’evolució negativa de la RO, que va caure el 2,1%, clarament per sota de l’evolució del PIB.65 

Aquest ha estat un perfil que tanmateix sembla que no es repetirà aquest darrer any 2014, atès que per primer 
cop, la comptabilitat regional estima una evolució positiva dels ocupats. 

 

 

                                                           
65 Càlculs d’elaboració pròpia a partir de la CRE, de l’INE. El creixement de l’ocupació s’ha calculat en nombre de persones ocupades estima-
des per la CRE. 
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GRÀFIC I-23.  Aportació dels factors interns al creixement del deflactor del PIB segons productivitat calculada 
per hores treballades. Catalunya, 2008-2013 

 
Unitats: punts percentuals.  
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE. Treball comptabilitzat en hores. 

Les taules I-31 i I-32 mostren els mateixos resultats que al gràfic, tot i que en aquest cas s’han emprat persones 
en comptes d’hores. Les taules descomponen any a any les aportacions en xifres, i presenten els mateixos resul-
tats per al conjunt d’Espanya.  

Tal i com podem veure a la taula següent per a l’economia catalana i de la mateixa manera que en anys prece-
dents, el creixement nominal de l’EBE i dels impostos sobre la producció ha evolucionat per sobre del que ho ha 
fet el PIB, mentre que el de la RO ho ha fet per sota. Aquesta evolució produeix tal i com s’ha vist, un increment 
del deflactor del 0,7%, que s’explica, en aquest cas emprant ocupats per calcular-ho, a partir d’una aportació de 
0,6 punts percentuals al creixement del deflactor per part de l’EBE i de 0,6 punts per part dels impostos. 
L’aportació que fa la RO és de -0,5 punts punts percentuals.  

TAULA I-28.  Factors interns del deflactor del PIB. Catalunya, 2009-2013 

Taxes de creixement anual 2009 2010 2011 2012 2013 

Deflactor del PIB 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 

EBE/PIB real 2,2 -0,9 3,6 6,1 1,7 

RO/PIB real (CLU nominals) 1,4 -1,8 -0,8 -2,8 -0,9 

Impostos / PIB real -16,5 25,0 -3,6 1,3 7,0 

Pes sobre el PIB (t-1) 2009 2010 2011 2012 2013 

EBE/PIB nominal 33,1 33,7 33,3 34,4 36,3 

RO/PIB nominals (CLU real ) 58,8 59,5 58,3 57,5 55,6 

Impostos / PIB nominal 8,1 6,8 8,4 8,1 8,1 

Aportació al creixement del Deflactor 2009 2010 2011 2012 2013 

Excedent Brut Explotació 0,7 -0,3 1,2 2,1 0,6 

Remuneració dels Ocupats 0,8 -1,0 -0,4 -1,6 -0,5 

Impostos s/producció -1,3 1,7 -0,3 0,1 0,6 

Deflactor 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 
Unitats: percentatges.CLU: costos laborals unitaris. 
EBE: l’excedent brut d’explotació no inclou les rendes mixtes derivades del treball. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE. Càlculs elaborats amb persones ocupades. 
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Aquesta descomposició de l’aportació de les rendes al creixement dels preus que trobem a Catalunya és molt si-
milar a la que trobem al conjunt de l’Estat. Tot i això, en el conjunt de l’Estat, l’aportació positiva que fa l’EBE és 
lleugerament menor (0,4pp) mentre que la contribució deflacionista de la remuneració del treball també és més 
modesta (-0,3 pp). 

TAULA I-29.  Factors interns del deflactor del PIB. Espanya, 2009-2013 

Taxes de creixement anual 2009 2010 2011 2012 2013 

Deflactor del PIB 0,3 0,2 0,1 0,2 0,7 

EBE/PIB real 1,9 -1,7 3,2 5,2 1,2 

RO/PIB real (CLU nominals) 1,6 -1,6 -1,1 -2,9 -0,6 

Impostos / PIB real -16,5 24,8 -4,0 0,9 7,0 

Pes sobre el PIB (t-1) 2009 2010 2011 2012 2013 

EBE/PIB nominal 33,9 34,5 33,9 34,9 36,7 

RO/PIB nominals (CLU real ) 58,0 58,7 57,7 57,0 55,2 

Impostos / PIB nominal 8,1 6,8 8,4 8,1 8,1 

Aportació al creixement del Deflactor 2009 2010 2011 2012 2013 

Excedent Brut Explotació 0,7 -0,6 1,1 1,8 0,4 

Remuneració dels Ocupats 0,9 -0,9 -0,7 -1,7 -0,3 

Impostos s/producció -1,3 1,7 -0,3 0,1 0,6 

Deflactor 0,3 0,2 0,1 0,2 0,7 
Unitats: percentatges.CLU: costos laborals unitaris. 
EBE: l’excedent brut d’explotació no inclou les rendes mixtes derivades del treball. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE. Càlculs elaborats amb persones ocupades. 

Finalment, la taula I-30 intenta anticipar el comportament de la distribució de les rendes per entendre quines ten-
sions pot haver generat la retribució dels factors l’any 2014 sobre el deflactor del PIB. Sabem de fet que les pri-
meres estimacions de creixement del deflactor ens aproximen a un escenari deflacionista amb una variació nega-
tiva del -0,2%. No obstant això, encara no disposem d’estimacions sobre la remuneració dels assalariats ni tam-
poc de l’excedent brut d’explotació. És precisament per aquest motiu que la taula inclou variables alternatives 
que ens permetin aproximar el comportament d’aquelles altres variables que encara no tenim estimades per la 
CRE. 

L’enquesta trimestral dels costos laborals per exemple, ens permet tenir una idea de com poden haver evolucio-
nat les remuneracions per persona contractada o fins i tot per hora treballada. Tal i com mostra la taula, i com 
hem vist anteriorment, l’evolució dels costos laborals, tant per hora treballada com per treballador i mes, ha evi-
denciat una evolució fins i tot més deflacionista que la que ens mostra el deflactor del PIB, atès que tant el cost 
laboral mensual com el cost per hora treballada han caigut l’1,7%. 

Paral·lelament, s’ha produït un augment del nombre de persones ocupades (1,8%)66 que, juntament amb una evo-
lució del PIB menor, ha disminuït la productivitat aparent del treball en el 0,4%. Tot i aquesta pobra evolució de la 
productivitat, el fort abaratiment del treball, que de mitjana hauria baixat, segons l’Enquesta trimestral del cost 
laboral, en l’1,7%, ens generaria un escenari on s’hauria produït un guany de l’1,3% en els costos laborals unitaris 
en termes reals i de l’1,2% en termes nominals.  

Aquest context que es preveu, a falta de tenir les estimacions de les rendes primàries, sembla que perllongaria la 
situació que hem observat per aquests darrers anys, en què els EBE, cal veure si juntament amb els impostos, es 
trobarien com a únics factors inflacionistes, mentre que els costos laborals persistirien amb aportacions negati-
ves que en aquest cas no es veurien prou compensades per les aportacions positives dels altres factors.  

TAULA I-30.  Productivitat, costos laborals i preus. Catalunya, 2008-2014 

  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2012-2014 

                                                           
66 Dada calculada segons estimacions de la CRE, de l’INE. 
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Productivitat real (per ocupat)¹ 2,7 1,7 1,0 2,3 1,7 -0,4 

Productivitat nominal (per ocupat)¹ 2,9 2,1 1,5 2,9 2,4 -0,6 

Productivitat real (per hora)¹ 2,2 2,2 0,6 3,0 2,0 - 

Productivitat nominal (per hora)¹ 2,4 2,6 1,1 3,6 2,6 - 

Cost laboral nominal per assalariat 4 4,1 0,0 0,2 -0,6 0,8 - 

Cost laboral nominal per hora (assalariats) 4 3,6 0,4 0,1 0,2 1,2 - 

Cost laboral per treballador i mes² - - - -0,3 -0,2 -1,7 

Cost laboral hora² - - - 0,2 0,3 -1,7 

Cost salarial² - - - 0,7 0,7 -1,8 

Deflactor del PIB  0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 -0,2 

IPC 0,2 2,0 3,3 2,9 1,7 2,7 

CLU nominals 4 1,4 -1,7 -0,6 -2,7 -0,7 - 

CLU reals 4 1,2 -2,1 -1,0 -3,3 -1,4 - 

CLU nominals 3 1,4 -1,8 -0,8 -2,8 -0,9 -1,2 

CLU reals 3 1,2 -2,1 -1,2 -3,4 -1,6 -1,3 
Unitats: percentatges, taxes de creixement.(1) Calculat a partir del PIB. 
(2) Calculat a partir de les dades de l’ETCL, INE 
(3) La darrera dada, corresponent a l’any 2014, ha estat calculada amb les dades de costos laborals de l’ETCL. 
(4) Calculats a partir del cost laboral i productivitat per hora efectivament treballada.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, de l’ETCL, i l’IPC de l’INE  (les darreres dades són en alguns casos primeres 
estimacions). (Dades elaborades a partir de les estimacions de la CRE en base 2010). 

No obstant això, a banda que caldrà veure quina evolució finalment s’estimarà per a la resta de rendes, no hem 
de tornar a oblidar que aquests ajustos es produeixen en termes mitjans, i que l’escenari que es dibuixa per al 
2014 és diferent del de la resta d’anys precedents sobretot pel fet que, a diferència del que havia succeït, aquest 
cop es produeix aquesta situació deflacionista en un context de creixement de l’ocupació. Aquest factor fa que es 
carregui tota la responsabilitat de l’ajust dels costos laborals unitaris en les retribucions mitjanes del treball, que 
necessàriament, si es reprodueix finalment aquesta situació, hauran d’haver caigut. 
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3. LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA 

La inversió estatal pressupostada l’any 2014 en infraestructures de transport ha retrocedit un 24,4% respecte a 
l’any 2013, en un descens recurrent des de l’any 2009, coincidint amb l’inici de la crisi econòmica. El descens en 
la inversió pressupostada en l’àmbit estatal es produeix principalment en el cas viari, i en menor mesura en ferro-
carrils i aeroports, sent menor el descens en inversió portuària. Per part de la Generalitat de Catalunya, no es dis-
posa d’inversió pressupostada en infraestructures de transport per l’any 2013, fruit de la prorroga dels pressu-
postos del 2012, el que impedeix comparar l’evolució de la inversió pressupostada amb l’any 2014, on la inversió 
pressupostada es concentra en carreteres (53,9%) i ferrocarrils (44,6%). 

Pel que fa a l’ús de les infraestructures, en general s’observen creixements a tots els modes i tipus de transport, a 
excepció del volum de passatgers transportats al port de Barcelona, arran del descens del nombre de creueristes. 
Així, a les carreteres el trànsit augmenta pel que fa a passatgers, però aquest creixement és encara més intens en 
volum de mercaderies. En el cas del ferrocarril s’observa un augment en l’ús per al transport de persones i apa-
rentment, un increment també del nombre de mercaderies transportades, mentre que a les infraestructures por-
tuàries, disminueix el nombre de passatgers (els nombre de creueristes disminueix, però el de passatgers en líni-
es regulars augmenta), al mateix temps que augmenta el volum de mercaderies transportades. Finalment, als ae-
roports, el nombre de viatgers creix més que el volum de mercaderies transportades, que representen una part 
poc important de l’activitat aeroportuària. 

3.1. LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT  

Si s’estudia l’evolució de la inversió de l’Estat en infraestructures de transport s’observa un descens del -24,4% 
en inversió pressupostada. Aquest descens es concentra en les infraestructures viàries (-40,9%) i en menor me-
sura en les ferroviàries (-23,3%) i aeroportuàries (-22,8%), mentre que és més moderada en infraestructures por-
tuàries (-5,0%). Això provoca que el pes de la inversió en infraestructures viàries sobre el total d’infraestructures 
de transport disminueixi -5,0pp i la inversió portuària augmenti 4,0pp. El ferrocarril segueix sent el mode de 
transport amb major inversió per part de l’Estat a Catalunya (54,3%), lluny de la inversió en ports (19,5%) o carre-
teres (17,8%). 

TAULA I-31.  Inversió pressupostada per l’Estat, segons tipus d’infraestructura de transport. Catalunya, 2013-
2014 

ESTAT 2013 Pes (%) 2014 Pes (%) Var. 2013-2014 (%) Var. 2013-2014 (pp) 

Total 1.038 100,0 785 100,0 -24,4 0,0 

Carreteres 237 22,8 140 17,8 -40,9 -5,0 

Ferrocarrils 556 53,5 426 54,3 -23,3 0,8 

Ports 161 15,5 153 19,5 -5,0 4,0 

Aeroports 85 8,1 65 8,3 -22,8 0,2 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos generals de l’Estat 2013 i 2014. 

Pel que fa a la inversió pressupostada en infraestructures de transport per part de la Generalitat de Catalunya, la 
pròrroga dels pressupostos de l’any 2012 per l’any 2013, fa que no es pugui comparar la inversió pressupostada 
del 2014 amb la de l’any anterior. Així, l’any 2014 es van pressupostar 471,3 milions d’euros en matèria 
d’infraestructures. D’aquests, 254,2 milions d’euros es van destinar a carreteres (53,9%), 210,4 milions a ferro-
carrils (44,6%), 5,9 milions a ports (1,3%) i 0,8 milions a aeroports (0,2%). A aquests imports, cal afegir-hi 79,9 
milions finançats amb sistemes estructurats, integrament destinats a infraestructures ferroviàries. 

Pel que fa a la inversió liquidada s’observa un descens entre els anys 2012 i 2013, tant pel que fa a la inversió 
de l’Estat (-44,4%), com pel que fa a la de la Generalitat (-52,8%), sent més intens el descens en aquesta última. 
Per tipus d’infraestructura, destaca el descens experimentat en matèria aeroportuària (-56,7%). En carreteres i 
ferrocarril, s’aprecia un descens considerable (-47,7%), concentrant-se el gruix de la inversió per a l’any 2014 en 
aquesta partida (85,1%)67. Finalment, la inversió en ports és la que menys decreix (-34,5%). 

                                                           
67 Si no es té en compte la inversió liquidada per SEITTSA, que representa el 6,1% i 4,1%, respectivament, de la inversió liquidada a Catalunya 
en carreteres i ferrocarrils els anys 2012 i 2013, la inversió liquidada en carreteres decreix un -27,7% entre 2012 i 2013, mentre que la in-
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TAULA I-32.  Inversió liquidada1 segons organisme inversos i tipus d’infraestructura de transport. Catalunya, 
2012-2013 

ESTAT 2012 Pes (%) 2013 Pes (%) Var. 2012-2013 (%) Var. 2012-2013 (pp) 

Total 1.208 100,0 672 100,0 -44,4 0,0 

Carreteres i ferrocarril 920 76,1 520 77,4 -43,5 1,2 

Ports 119 9,8 79 11,8 -33,6 1,9 

Aeroports 169 14,0 73 10,9 -56,9 -3,1 

GENERALITAT 2012 Pes (%) 2013 Pes (%) Var. 2012-2013 (%) Var. 2012-2013 (pp) 

Total 770 100,0 364 100,0 -52,8 0,0 

Carreteres 365 47,3 174 47,9 -52,2 0,6 

Ferrocarrils 400 51,9 187 51,3 -53,4 -0,6 

Ports 5 0,6 2 0,6 -56,2 0,0 

Aeroports 1 0,1 1 0,2 -12,0 0,1 

ESTAT I GENERALITAT 2012 Pes (%) 2013 Pes (%) Var. 2011-2012 (%) Var. 2011-2012 (pp) 

Total 1.979 100,0 1.036 100,0 -47,7 0,0 

Carreteres i ferrocarril 1.685 85,1 881 85,1 -47,7 -0,1 

Ports 124 6,3 81 7,8 -34,5 1,6 

Aeroports 170 8,6 74 7,1 -56,7 -1,5 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) A l’anuari estadístic del Ministeri de Foment s’ha deixat de publicar la inversió liquidada, motiu pel qual no es disposa de dades desagre-
gades d’inversió en funció del mode de transport i comunitat autònoma, més enllà de les que facilita l’informe econòmic i financer dels pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya. Aquest últim no desagrega la inversió liquidada de SEITTSA en funció de si es tracta d’inversions en 
carreteres o ferrocarrils. És per aquest motiu que la inversió liquidada en carreteres i ferrocarrils apareix com una única partida d’inversió li-
quidada per part de l’Estat en aquesta taula. 
Font: informe econòmic i financer dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2015. 

3.1.1. CARRETERES 

L’any 2013 Catalunya disposava de 12.057 quilòmetres de carreteres, amb un 13,1% de vies de gran capacitat 
(5,2% d’autopistes de peatge, 6,8% d’autopistes lliures i autovies i 1,0% de vies de doble calçada). D’aquests 
12.057 quilòmetres, 1.803 pertanyien a l’Estat (15,0%), 6.071 a la Generalitat de Catalunya (50,3%) i 4.183 a 
les diputacions (34,7%). 

TAULA I-33.  Quilòmetres de carreteres segons tipologia per províncies. Catalunya, 2013 

  Total % Barcelona % Girona % Lleida % Tarragona % 

Total 12.057 100,0 3.989 100,0 2.384 100,0 2.911 100,0 2.773 100,0 

Autopistes de peatge 631 5,2 277 6,9 93 3,9 60 2,1 202 7,3 

Autopistes lliures i autovies 818 6,8 433 10,9 127 5,3 151 5,2 106 3,8 

Vies de doble calçada 126 1,0 50 1,3 21 0,9 11 0,4 44 1,6 

Vies de calçada única 10.482 86,9 3.228 80,9 2.144 89,9 2.689 92,4 2.421 87,3 
Unitats: quilòmetres i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Dels 140 milions pressupostats per l’Estat en inversions viàries, 62 milions d’euros es destinen a la construcció 
de noves carreteres (44,3%), i 44 milions a la conservació de vies. Els 34 milions d’euros restants van destinats a 
SEITTSA. Com mostren les dades, es redueix tant la inversió destinada a la construcció de noves carreteres com 

                                                                                                                                                                                                 
versió liquida en ferrocarrils retrocedeix un 58,3%. És a dir, el ferrocarril seria el mode que pateix un major descens en inversió liquidada. Això 
fa també que la inversió liquidada en carreteres l’any 2013 (438,5 milions i 42,3% del total liquidat) superi la inversió liquidada en ferrocarril 
(406,6 milions i 39,3% del total liquidat). 
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la destinada a conservació, si bé incrementa la dotació de SEITTSA, reduint-se la inversió total pressupostada en 
carreteres per part de l’Estat un 40,9%. 

TAULA I-34.  Inversió pressupostada per l’Estat en carreteres. Catalunya, 2013-2014 

  2013 Pes (%) 2014 Pes (%) Var. 2013-2014 (%) Var. 2013-2014 (pp) 

Total 237 100,0 140 100,0 -40,9 0,0 

DGC-Noves carreteres 166 70,0 62 44,3 -62,7 -25,8 

DGC-Conservació 63 26,6 44 31,4 -30,2 4,8 

SEITTSA 8 3,4 34 24,3 325,0 20,9 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos generals de l’Estat 2013 i 2014. 

Entre els principals projectes finançats per l’Estat destaquen el tram de l’A-14 entre Lleida i Roselló (16,8 milions 
d’euros), el tram de l’A-27 entre Tarragona i el Morell (15,0 milions d’euros), la connexió litoral amb la C-32 (15,0 
milions d’euros), l’accés als port de Barcelona des del cinturó litoral (12,1 milions d’euros), i el tram de l’A-2 entre 
Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella (11,8 milions d’euros). 

Dels 254,2 milions d’euros pressupostats en carreteres per part de la Generalitat l’any 2014, es van destinar a la 
variant de la C-13 entre Vilanova de la Barca i Térmens (60,4 milions d’euros), a les actuacions del vial entre el 
port i l’aeroport de Barcelona a El Prat de Llobregat (32,7 milions d’euros), i el condicionament de la C-51 entre el 
Vendrell i Valls (23,6 milions d’euros). 

3.1.2. FERROCARRILS 

La longitud de la xarxa ferroviària a Catalunya l’any 2013 era de 1.865 quilòmetres: 1.574 pertanyents a ADIF, i 
291 propietat de companyies de la comunitat autònoma. D’aquests 1.865 quilòmetres de xarxa ferroviària, 1.728 
es trobaven electrificats, mentre que els 137 restants no disposaven d’electrificació en el seu recorregut.  

De la inversió pressupostada l’any 2014 per l’Estat en ferrocarrils (426 milions d’euros), destaca l’import que es 
destina a ADIF (404 milions d’euros, el que equival al 94,8%). Totes les partides pateixen descensos considera-
bles, sent la inversió pressupostada corresponent a ADIF la que menys retrocedeix (-21,6%). 

TAULA I-35.  Inversió pressupostada per l’Estat en ferrocarrils. Catalunya, 2013-2014 

  2013 Pes (%) 2014 Pes (%) Var. 2013-2014 (%) Var. 2013-2014 (pp) 

Total 556 100,0 426 100,0 -23,3 0,0 

DGF 13 2,3 8 1,8 -40,8 -0,5 

ADIF 516 92,8 404 94,8 -21,6 2,0 

SEITTSA 15 2,6 6 1,5 -56,5 -1,1 

RENFE-Operadora 12 2,2 8 1,9 -32,7 -0,3 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos generals de l’Estat 2013 i 2014. 

Entre els principals projectes de l’Estat (ADIF) destaquen els relacionats amb el corredor mediterrani. Així, sobre-
surten les inversions per adaptar l’ample de via internacional entre Castelló i Castellbisbal (165,0 milions d’euros) 
o la construcció del corredor entre Vandellós i Tarragona (108,0 milions d’euros) o entre Barcelona i la frontera 
francesa (42,8 milions d’euros).68 

Pel que fa als 210,4 milions d’euros destinats a infraestructures ferroviàries per part de la Generalitat de Catalu-
nya, el gruix més important se l’endú el perllongament del metro del Vallès de FGC a Terrassa, al tram entre 
UPC/Vallparadís i Can Roca (122,0 milions d’euros). També són destacables les obres de perllongament de la lí-
nia de FGC a Sabadell, amb 17,0 milions d’euros pressupostats i 73,1 milions d’euros a través de sistemes de fi-
                                                           
68 Una dada significativa sobre la xarxa de transport ferroviari és que la darrera inversió per ampliar el servei de Rodalies es va produir l’any 
1975, amb la connexió de la terminal de l’aeroport de Barcelona-El Prat amb Mataró. Fins i tot la freqüència de pas d’aquell moment, amb un 
volum de passatgers i treballadors molt més reduït que avui en dia, era millor que l’actual (20 minuts fa 39 anys, 30 minuts ara). 
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nançament estructurats (90,1 milions d’euros en total). El tram II de la línia 9 del metro de Barcelona rep 5,3 mi-
lions d’euros mitjançant una concessió, també amb sistemes de finançament estructurats. 

3.1.3. PORTS 

El sistema portuari català compta amb dos dels ports més grans de la península (Barcelona i Tarragona) gestio-
nats per Puertos del Estado, i un conjunt de ports gestionats per Ports de la Generalitat. La major part de la inver-
sió prové de l’Estat, amb 153 milions d’euros invertits l’any 2014 (118 a Barcelona i 35 a Tarragona), el que im-
plica un descens del 5,0% respecte a l’any 2013, concentrat al port de Barcelona. 

TAULA I-36.  Inversió pressupostada per l’Estat en ports. Catalunya, 2013-2014 

  2013 Pes (%) 2014 Pes (%) Var. 2013-2014 (%) Var. 2013-2014 (pp) 

Total 161 100,0 153 100,0 -5,0 0,0 

BCN 128 79,5 118 77,1 -7,8 -2,4 

TGN 33 20,5 35 22,9 6,1 2,4 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos generals de l’Estat 2013 i 2014. 

La major part de les inversions al port de Barcelona l’any 2014 s’han centrat en l’ampliació del moll sud (50,0 mi-
lions d’euros), així com en els accessos viaris i ferroviaris (13,0 milions d’euros). 

3.1.4. AEROPORTS 

El sistema aeroportuari català consta d’un gran aeroport continental (Barcelona-El Prat) i tres aeroports comerci-
als, dos dels quals (Girona i Reus) són gestionats per AENA, que també n’és la propietària, mentre que el tercer 
(Lleida-Alguaire) el gestiona la propietària de l’aeroport: Aeroports de Catalunya. 

L’any 2014, la inversió per part de l’Estat, canalitzada a través d’AENA, fou de 65 milions d’euros destinats a les 
diferents instal·lacions estatals, el que suposa un descens del 22,8% respecte al 2013. Aquest descens es con-
centra a Girona (-39,3%) i Barcelona (-23,0%), mentre que a Reus augmenta lleugerament la inversió pressupos-
tada (+5,5%). En qualsevol cas, però, l’aeroport de Barcelona segueix concentrant el gruix de la inversió aeropor-
tuària a Catalunya (93,7%). 

TAULA I-37.  Inversió pressupostada per l’Estat en aeroports. Catalunya, 2013-2014 

  2013 Pes (%) 2014 Pes (%) Var. 2013-2014 (%) Var. 2013-2014 (pp) 

Total 85 100,0 65 100,0 -22,8 0,0 

BCN 79 93,9 61 93,7 -23,0 -0,2 

GIR 3 3,5 2 2,8 -39,3 -0,7 

REUS 2 2,6 2 3,5 5,5 1,0 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos generals de l’Estat 2013 i 2014. 

La principal actuació duta a terme a l’aeroport de Barcelona s’ha concentrat a l’edifici de la nova terminal (35,8 
milions d’euros). 

3.2. SERVEIS DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

3.2.1. CARRETERES 

L’any 2014 l’ús de les autopistes de peatge gestionades per l’Estat que recorren total o parcialment per territori 
català69 ha augmentat el 3,2% en intensitat mitjana diària (IMD)70, sent el primer any en què el trànsit augmenta 

                                                           
69 Inclou un tram de València fins a la frontera entre la Comunitat Valenciana i Catalunya a l’AP-7 d’uns 135km, i un tram de Saragossa a la 
frontera entre Aragó i Catalunya d’uns 80km. 
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després de sis anys consecutius de descensos. Aquest increment ha estat més intens entre els vehicles pesants 
(+9,2%), i ha estat més moderat entre els vehicles lleugers (+1,9%). Això situa el pes dels vehicles pesants sobre 
el total en el 19,8% l’any 2014 (+1,1pp més que l’any 2013), lluny encara del màxim històric de l’any 2000, quan 
el pes dels vehicles pesants sobre el total era del 21,9%. 

GRÀFIC I-24.  Intensitat mitjana diària (IMD) de les autopistes de peatge AP-2 i AP-7. Variació anual. Catalunya, 
2008-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment. 

Els trams amb un major increment de trànsit l’any 2014 són els que uneixen Montmeló i la Jonquera (+5,2%), i en 
menor mesura Saragossa amb el peatge del Mediterrani (+3,2%). La resta de trams també augmenten, però amb 
menor mesura. Així, el trànsit entre Tarragona i Barcelona i entre Montmeló i el Papiol augmenta un 2,2% respec-
te a 2013, mentre que entre València amb Tarragona l’increment és de l’1,7%. 

Pel que fa al transport col·lectiu per carretera, en base a dades de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per 
la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), s’observa un augment d’un 2,2% del nombre de passatgers, incre-
mentant-se el nombre d’usos fins als 333 milions. 

Pel que fa al transport de mercaderies per carretera, l’any 2014 el volum transportat a Catalunya ha augmentat el 
6,4%, situant-se en 220 milions de tones, segons dades de l’Enquesta permanent de transport de mercaderies 
per carretera71. Aquest augment s’explica principalment per l’increment del transport intraregional per carretera 
(+7,3%) i el transport intramunicipal (+20,1%). El transport interregional per carretera augmenta lleugerament 
(+0,5%), mentre que el transport internacional augmenta més que l’interregional però menys que el transport in-
traregional (+4,8%). 

                                                                                                                                                                                                 
70 Vehicles al dia. 
71 No inclou el trànsit de pas. 
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GRÀFIC I-25.  Transport interior de mercaderies (tones) per carretera(1), per tipus de desplaçament. Variació 
anual. Catalunya 2008-2014 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Només inclou camions amb capacitat de càrrega superior a 3,5 tones. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment. 

3.2.2. FERROCARRILS 

El gruix dels desplaçaments en mode ferroviari que es realitzen a Catalunya tenen lloc a la Regió Metropolitana de 
Barcelona (RMB), on l’any 2014 el nombre d’usuaris del ferrocarril ha estat de 582,6 milions, un 1,4% més que 
l’any anterior. Així, el nombre de passatgers del Metro augmenta un 1,6%, fins als 375,7 milions, les rodalies de 
Renfe ho fan un 0,1% fins als 105,2 milions d’usuaris, mentre que als FGC el volum de viatgers augmenta un 
2,3% fins als 77,2 milions, i al Tramvia el nombre d’usuaris creix un 2,9% fins als 24,5 milions. 

Per altra banda, i segons l’anuari estadístic de Catalunya que publica l’Idescat, el nombre de passatgers de trens 
regionals ha augmentat un 1,8% fins als 9,5 milions de passatgers, mentre que el nombre d’usuaris dels trens 
Avant ha crescut un 1,3%, fins a 1,4 milions de passatgers. Finalment, el nombre d’usuaris de trens de llarg recor-
regut s’ha incrementat el 4,5% fins als 9,4 milions de viatgers. 

Si bé no es disposa de dades de transport de mercaderies per ferrocarril els anys 2013 i 2014 per Catalunya, si 
s’observa l’evolució al conjunt d’Espanya, s’aprecia una augment considerable en el volum transportat. 
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GRÀFIC I-26.  Tones transportades en ferrocarril. Catalunya i Espanya, 2006-2014 

 
Unitats: milions de tones. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i Idescat. 

3.2.3. PORTS 

L’any 2014 el nombre d’usuaris al port de Barcelona va decréixer un -4,6%. Aquest descens s’explica per una cai-
guda del nombre de creueristes (-9,0%), si bé el nombre de passatgers de línia regular ha augmentat (+6,5%). Ai-
xí, durant l’any 2014 el port de Barcelona ha registrat gairebé 3,5 milions de passatgers: 1,1 milions de passat-
gers en línies regulars i 2,4 milions de creueristes. Això fa que el port de Barcelona es mantingui com el primer 
port de l’Estat espanyol en nombre de creueristes, el sisè en passatgers en línia regular, i el quart en conjunt.72 

GRÀFIC I-27.  Passatgers transportats per via marítima. Variació anual. Port de Barcelona, 2008-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment i Ports de l’Estat. 

                                                           
72 El descens en nombre d’usuaris del port de Barcelona (-4,6%) supera al descens experimentat al conjunt d’Espanya (-0,4%). Per una banda, 
el descens en nombre de creueristes a Barcelona (-9,0%) és més acusat que al conjunt d’Espanya (+0,0%) on el nombre de creueristes es 
manté invariable respecte a l’any 2013. Per l’altra, l’increment en passatgers en línia regular del Port de Barcelona (+6,5%) és superior a la 
variació experimentada al conjunt de ports de l’Estat, que experimenten un descens de passatgers (-0,5%). Així, el port de Barcelona se situa 
amb una quota de mercat del 12,1% de l’Estat espanyol sobre el conjunt d’usuaris: el 30,8% en creueristes i el 5,2% en passatgers de línia 
regular. 
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Referent al transport de mercaderies per via portuària, l’any 2014 el volum transportat pels ports de Tarragona i 
Barcelona ha augmentat el 12,0%, fruit dels increments registrats en les quantitats gestionades tant pel port de 
Tarragona (+14,6%) com pel port de Barcelona (+10,2%). Això fa que el volum transportat pels dos ports se situï 
en 78,1 milions de tones: 59,0% al port de Barcelona i 41,0% al port de Tarragona. 

GRÀFIC I-28.  Tones transportades per via marítima. Variació anual. Ports de Barcelona i Tarragona, 2008-
2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Butlletí estadístic del Ministeri de Foment. 

Al port de Barcelona, especialitzat en transport de mercaderies (59,7% del total transportat l’any 2014), es pro-
dueix un increment del transport de mercaderies (+5,3%), si bé l’increment del volum de granel transportat és 
més intens (+19,6%). Al port de Tarragona, molt especialitzat en granel (91,4% del total transportat l’any 2014), 
l’increment es produeix en aquests tipus de productes (+16,2%), sent menys intens el creixement en transport de 
mercaderies (+3,2%). 

3.2.4. AEROPORTS 

El trànsit de passatgers als aeroports catalans ha augmentat un 4,3% respecte a l’any 2013, situant el nombre 
d’usuaris en 40,5 milions. Aquesta variació, però, no ha estat igual per als diferents aeroports. Així, l’aeroport de 
Barcelona ha augmentat el nombre de passatgers el 6,7%, el de Girona ha vist reduït el trànsit de passatgers un -
21,0%, mentre que el de Reus ha disminuït el nombre d’usuaris un -12,3%, el que situa el nombre de passatgers 
a cada aeroport en 37,5 milions, 2,2 milions i 0,9 milions, respectivament. 
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GRÀFIC I-29.  Nombre de passatgers als aeroports comercials. Variació anual. Catalunya, 2008-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’AENA. 

El comportament de l’aeroport de Barcelona se situa en línia amb el comportament experimentat al conjunt 
d’Espanya, on el nombre de passatgers augmenta el 4,5%, amb un increment del nombre de passatgers a 
l’aeroport de Barajas del 5,3%, situant el nombre d’usuaris en 41,8 milions. En l’àmbit mundial, entre els aero-
ports amb un major nombre de passatgers, la tendència generalitzada és a incrementar el nombre de passatgers 
durant el 2014, si bé només quatre aeroports dels 30 més importants presenten creixements superiors al que re-
gistra l’aeroport de Barcelona: Istanbul (+10,7%), Xangai (+9,5%), Inchon (+9,6) i Sao Paulo (+9,2%). 

Si s’analitza l’evolució dels passatgers als aeroports catalans en funció de l’origen o destí dels vols, s’observa un 
increment del 12,2% en vols intercontinentals, un augment del 4,6% en vols internacionals dins del continent eu-
ropeu, i un increment del 0,9% en els vols nacionals. 

L’evolució pel que fa a l’origen o destinació dels vols, però, és diferent per cada aeroport. A Barcelona, incremen-
ten tant els passatgers en vols intercontinentals (+12,6%), com en vols internacionals europeus (+8,5%), com en 
vols en territori nacional (+1,0). A Girona, disminueixen els passatgers en vols continentals internacionals de for-
ma considerable (-22,4%) i els passatgers en vols nacionals (-1,9%), al mateix temps que augmenten lleugera-
ment els passatgers en vols intercontinentals (+0,1%). A Reus, el descens és més pronunciat en el nombre de 
passatgers en vols nacionals (-19,2%) que en vols internacionals a Europa (-12,0%), mentre que els passatgers en 
vols intercontinentals segueixen sent testimonials. 

Pel conjunt dels aeroports, i a nivell intercontinental, són destacables els increments en nombre d’usuaris amb 
origen o destí a Àsia Occidental (+16,1%)73 i Àfrica del Nord (+12,4%)74, si bé el nombre de passatgers amb origen 
o destí a Amèrica del Nord (+6,3%)75 i Amèrica del Sud (+1,1%) també augmenten. A nivell de vols continentals in-
ternacionals, destaquen els augments en nombre de passatgers amb origen o destí a Itàlia (+9,8%), Portugal 
(+14,4%), França (+6,5%) i Regne Unit (+4,9%). En canvi, destaquen els retrocessos de passatgers de Rússia (-
5,6%) i, en menor mesura, Suïssa (-0,4%). 

 

 

                                                           
73 L’augment a Àsia Occidental s’explica per l’increment de passatgers a Emirats Àrabs Units (+41,5%) i Turquia (+21,8%), concentrats a 
l’aeroport de Barcelona. 
74 A Àfrica del Nord el creixement es basa en l’augment de passatgers a Marroc (+13,3%), Algèria (+15,4%), i en menor mesura Tunísia 
(+30,1%). 
75 L’increment s’explica per l’augment de passatgers amb origen o destí a Canadà (+25,3%), i en menor mesura dels Estats Units d’Amèrica 
(+3,5%). 
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TAULA I-38.  Passatgers als aeroports comercials, per regió de destí/origen. Catalunya, 2014 

  Passatgers Var. 2013-2014 (%) Pes (%) Var. 2013-2014 (pp) 

Total 40.547 4,3 100,0 0,0 

Intercontinentals 3.628 12,2 8,9 0,6 

Àsia Occidental 1.439 16,1 39,7 1,3 

Amèrica del Nord 864 6,3 23,8 -1,3 

Àfrica del Nord 850 12,4 23,4 0,0 

Amèrica del Sud 279 1,1 7,7 -0,8 

Altres 196 31,7 5,4 0,8 

Continentals Internacionals 26.522 4,6 65,4 0,2 

Regne Unit 4.708 4,9 17,8 0,1 

Alemanya 3.796 3,5 14,3 -0,2 

Itàlia 3.629 9,8 13,7 0,6 

França 3.175 6,5 12,0 0,2 

Holanda 1.697 3,2 6,4 -0,1 

Rússia 1.483 -5,6 5,6 -0,6 

Suïssa 1.322 -0,4 5,0 -0,3 

Portugal 894 14,4 3,4 0,3 

Resta d'Europa 5.818 4,1 21,9 -0,1 

Nacionals 10.398 0,9 25,6 -0,8 
Unitats: milers de passatgers, percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’AENA. 

Referent a les principals companyies que operen als diferents aeroports catalans, destaca l’increment de passat-
gers de Vueling a l’aeroport de Barcelona (+12,6%), el que es tradueix en un increment del pes de la companyia a 
l’aeroport de 1,9pp, arribant al 36,5%. Si bé Vueling ja era la primera companyia en nombre de viatgers a Catalu-
nya, aquest increment fa que aquesta posició es consolidi, i augmenti la distància sobre la segona, Ryanair, que 
malgrat tot, incrementa el nombre de passatgers un 11,9%, fet que es tradueix en una increment de pes de 
0,6pp, situant la quota de passatgers de l’aerolínia en el 12,7%76. Tant a Girona com a Reus Ryanair segueix sent 
la companyia predominant, amb quotes del 88,3% i 54,1%, respectivament, si bé ha perdut pes respecte a l’any 
2013 (-2,2pp i -10,1pp, respectivament). 

Pel que fa al transport de mercaderies per via aeroportuària, ha augmentat un 2,4% pel conjunt dels aeroports ca-
talans, amb 102,8 milers de tones de les quals l’aeroport de Barcelona en concentra gairebé la totalitat (99,9%). 
Al conjunt d’Espanya el transport de mercaderies augmenta el 7,2%, el que situa la quota de mercat catalana a 
Espanya al 15,0%, -0,7pp menys que l’any 2013. En l’àmbit mundial, els increments de càrrega als principals ae-
roports del món són superiors al que registra l’aeroport de Barcelona. 

 

 

 

 

                                                           
76 De les 10 primeres companyies aèries en nombre de passatgers a l’aeroport de Barcelona-El Prat, a excepció de Vueling i Ryanair, només 
Norwegian Air Shuttle incrementa el nombre de passatgers, mentre que les 7 restants en perden. 
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4. EL SECTOR PÚBLIC 

En aquest apartat es descriu l’evolució de l’acció del sector públic a Catalunya al llarg de l’any 2014. En un primer 
epígraf s’analitza l’evolució dels ingressos i les despeses del sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com 
el seu endeutament. En el segon epígraf es descriu l’acció de l’Estat a Catalunya, a través de les seves inversions 
i de la recaptació tributària estatal a Catalunya. 

L’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya, ordenada en termes quantitatius, l’exerceixen la Gene-
ralitat de Catalunya, amb una despesa no financera executada de 23.794 milions d’euros per al 2014; 
l’Administració de la Seguretat Social, a través del sistema de pensions i prestacions, amb una despesa executa-
da a Catalunya l’any 2014 de 21.854 milions d’euros; les administracions locals, amb una despesa no financera 
executada de 9.484 milions d’euros l’any 2013; i l’Administració General de l’Estat, principalment a través de les 
inversions estatals, que l’any 2014 té pressupostada una despesa en inversió real a Catalunya de 944 milions 
d’euros, i la despesa en prestacions del Servei Públic d’Ocupació estatal, que l’any 2014 ha significat una despe-
sa executada de 3.944 milions d’euros. 

L’agregat d’aquests cinc indicadors de la despesa pública a Catalunya, després d’una reducció acumulada de 
9.040 milions d’euros des de l’any 2010, en que s’inicia en el conjunt d’Espanya el procés de consolidació fiscal 
dels seus comptes públics, mostra l’any 2014 una estabilització dels seus nivells. Amb un lleuger augment de 
l’1,1% en termes nominals, 634,1 milions d’euros més que el 2013, hauria ajudat a estabilitzar l’activitat econò-
mica catalana que creix 1,5% en termes reals. 

Els indicadors de despesa no financera, tant de la Generalitat, les entitats locals, com de l’Administració de la Se-
guretat Social a Catalunya mostren increments, que més que compensen les reduccions de la despesa de capital 
de l’Estat a Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació estatal. 

En general es constata que l’augment de la despesa respon a l’increment de l’agregat de la despesa corrent de la 
Generalitat, Administració de la Seguretat Social, Entitats locals, i Servei públic d’Ocupació, que creix l’1,3%. Men-
tre que es segueix ajustant la despesa de capital agregada de les institucions públiques a Catalunya, amb una 
caiguda del 2,6% -tot i que les Entitat locals han augmentat la seva inversió-. 

TAULA I-39.  Evolució de les despeses no financeres de les administracions públiques de Catalunya. Catalu-
nya, 2009-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variació  
2009-
2014 

Variació  
2013-
2014 

Sector públic Generalitat de Catalunya1 34.069 35.178 32.068 31.274 n.d. 28.808 -15,4% n.d. 

Sector públic Generalitat de Catalunya (AGG, 
OOAA, ICS, SCS, ICASS) depurat de IFL i PAC2 29.062 26.461 26.383 23.696 23.031 23.794 -18,1% 3,3% 

Administració de la Seguretat Social a Catalu-
nya3 17.812 18.842 19.540 20.198 21.177 21.854 22,7% 3,2% 

Entitats Locals4 12.086 11.363 10.425 9.223 9.056 9.484 -21,5% 4,7% 

Despeses en inversió real de l'Estat a Catalu-
nya5 3.791 3.626 2.548 1.415 1.267 944 -75,1% -25,5% 

Servei Públic d'Ocupació estatal a Catalunya  5.675 5.708 5.236 5.311 4.855 3.944 -30,5% -18,8% 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) Despeses no financeres pressupostades i l’àmbit de consolidació és l’Administració de la Generalitat i el sector públic empresarial. 
(2) Despesa no financera executada (obligacions reconegudes) consolidada de l’Administració general de la Generalitat, els organismes autò-
noms, l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials depurades de les operacions re-
latives a la intermediació financera local (IFL) i a les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comunitària (PAC), en 
ser les principals operacions que, al costat d’altres, estan incloses en els pressupostos d’algunes comunitats autònomes sense suposar estric-
tament despesa pròpia seva. En aquestes operacions les comunitats actuen com a meres intermediàries entre el pagador i el receptor dels 
fons. 
(3) Despeses no financeres executades (obligacions reconegudes). 
(4) Despeses no financeres executades (obligacions reconegudes) del consolidat de municipis, diputacions, comarques i entitats metropolita-
nes.  
(5) Despeses en inversió real pressupostades del sector públic administratiu (que inclou la Seguretat Social) i el sector públic empresarial es-
tatal, regionalitzades a Catalunya. No s’inclouen les transferències de capital de l’Estat a Catalunya. 
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Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya; Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d’Economia i Hisenda; Departament d’Economia 
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; i Servei Públic d’Ocupació estatal. 

Per la seva part, el consum públic del conjunt de les AP a Catalunya, amb un valor de 32.819 milions d’euros i un 
creixement en termes reals del’1,2% respecte de l’any 2013, ha fet una contribució positiva al creixement de 
l’economia catalana, amb una aportació de 0,19 punts percentuals al creixement del PIB real l’any 2014. Tot i ai-
xí, se segueix reduint el pes de la despesa de consum de les AP en el PIB, fins al 15,68% l’any 2014. 

GRÀFIC I-30.  Evolució del consum de les administracions públiques de Catalunya sobre el PIB. Catalunya, 
2004-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: Idescat. 

4.1. EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El sector públic de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de les competències que li atribueix l’Estatut 
d’autonomia, executa la part més important de la despesa de les diferents administracions públiques a Catalu-
nya. 

En els següents epígrafs s’analitza l’execució dels pressupostos en l’àmbit del sector públic administratiu, on es 
consoliden els ingressos i les despeses de la Generalitat, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Social i les entitats autònomes administratives. Per tant, no es té en comp-
te la consolidació d’ingressos i despeses del sector públic empresarial de la Generalitat de Catalunya (entitats de 
dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions de la Generalitat), si bé sí que es considera el seu impac-
te en el càlcul del dèficit en termes SEC. 

Al llarg del 2014, l’economia catalana ha tingut un modest creixement de l’activitat i l’ocupació, i ha mostrat una 
estabilització, i millora en alguns casos, de les seves bases tributàries. Aquest creixement va acompanyat però, 
d’uns nivells de desigualtats socials elevats, fruït d’una encara molt elevada taxa d’atur, amb unes creixents de-
mandes socials que requereixen de l’acció del sector públic. 

En aquest context, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2014, aprovats el 27 de gener de 2014, 
preveien assolir l’objectiu de dèficit de l’1% fixat pel Programa d’estabilitat 2011-2014 i presentat per Espanya a 
la Unió Europea. Per tant, tenint en compte que l’any 2013 el dèficit en termes SEC de la Generalitat es tanca en 
3.860 milions d’euros, el 2,0% del PIB català, l'objectiu de dèficit de l'1% del PIB significava assumir la possibilitat 
d’una menor necessitat de finançament, de 1.997,9 milions d’euros, i per tant, afegir un nou esforç de consolida-
ció fiscal en relació amb l’execució dels pressupostos del 2013, de 1.862,1 milions d’euros. 

De totes maneres, l'evolució dels ingressos i les despeses al llarg de l'any han posat de manifest la impossibilitat 
d'assolir aquest objectiu. El fort ajust en la despesa que ha tingut lloc en els darrers quatre anys, amb una caigu-
da de la despesa no financera del sector administratiu de la Generalitat (incorporats els ajustos SEC) de més de 
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5.000 milions d'euros, el 17,0% menys que el 2010, feien políticament difícil assumir més ajustos per part del 
Govern de la Generalitat. Per una altra banda, tot i l'increment de la recaptació tributària tampoc s'augurava un 
increment significatiu dels ingressos no financers de la Generalitat, amb una forta dependència del model de fi-
nançament -que per aquest any prèvia una reducció dels seus recursos-. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte 
que els ingressos no financers liquidats del sector administratiu de la Generalitat (incorporats els ajustos SEC) 
també s'han reduït, si bé amb menys intensitat que la despesa, en els darrers quatre anys, passant de 21.307,7 
milions d'euros a 19.456,2 milions d'euros l'any 2014, amb una caiguda de 1.842,5 milions d'euros, el 8,5% 
menys que el 2010. 

El mes de desembre del 2014, el Consell de Política Fiscal i Financera ha acabat donant per bo el Pla econòmico-
financer 2014-2015 de la CA de Catalunya (PEF), que aprova un objectiu de dèficit pel 2014 per la CA de Catalu-
nya del 2,2% del PIB, amb unes previsions d’una necessitat de finançament de la Generalitat en termes SEC de 
4.407,3 milions d'euros, i que per tant dóna un marge de 547,3 milions d'euros que permet relaxar tant l'exigèn-
cia de majors ingressos com de noves reduccions de despesa afegides a les ja existents. 

A més, per assolir aquest objectiu, i d’acord amb les previsions d’evolució macroeconòmica, el Govern de la Gene-
ralitat, en el marc del PEF de Catalunya, ha posat en marxa un seguit de mesures, tant des del vessant de la des-
pesa, com també en l’àmbit dels ingressos. 

Les mesures previstes des del costat dels ingressos havien de permetre augmentar els ingressos no financers en 
452,1 milions d’euros en relació amb el tancament de l'exercici 2013, mentre que les mesures de reducció de la 
despesa haurien de permetre reduir la despesa no financera per valor de 340,9 milions d’euros; per tant, d’acord 
amb aquestes magnituds el Govern de la Generalitat preveia un marge de 793,0 milions d’euros, afegit als 547,3 
milions anteriors, per afrontar l’objectiu de dèficit del 2,2% del PIB. 

Finalment, amb les dades provisional del Ministeri d'Hisenda, el dèficit en termes SEC de la Generalitat de Cata-
lunya, ha estat de 5.152,0 milions d'euros, el 2,6% del PIB, desviant-se quatre dècimes de l'objectiu aprovat pel 
PEF. 

4.1.1. ELS INGRESSOS EXECUTATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU DE LA GENE-
RALITAT DE CATALUNYA 

Els ingressos no financers en l’àmbit del sector públic administratiu de la Generalitat de Catalunya, de 23.157 mi-
lions d’euros, s’han reduït lleugerament, el 0,6% en relació amb l’execució del 2013. Cal tenir en compte que 
d’aquests, 3.440,3 milions són ingressos sobre els quals la Generalitat només actua com a intermediària,77 i que 
un cop descomptats, els ingressos no financers disponibles han estat de 19.716,1 milions d’euros, el 0,6% inferi-
ors als dels 2013, la qual cosa ha significat disposar de 111,9 milions d’euros menys que l’exercici precedent. 
Aquesta reducció és el resultat de l’evolució dels quatre elements següents: 

 Les mesures d’ingressos dissenyades pel Govern de la Generalitat per assolir l’objectiu de dèficit de l’1% 
PIB, si bé amb un impacte inferior al previst inicialment, han aportat 305,8 milions d’euros més que el 
2013, repartits en 167,6 milions d’euros més en recursos associats al model de finançament autonòmic; 
10,9 milions d’euros més provinents de taxes i cànons; 3,0 milions d’euros més provinents de transfe-
rències corrents, per a la compensació per l’atenció sanitària rebuda per desplaçats procedents d’altres 
comunitats autònomes; i 124,3 milions d’euros de nous recursos per l’alienació d’inversions reals (venda 
d’immobles). 

 A més, els ingressos tributaris propis78, descomptats els ingressos associats a les mesures per reduir el 
dèficit, han aportat 336,3 milions d’euros més que l’any 2013. Principalment, com a conseqüència de la 
comptabilització com a ingrés de 341 milions d’euros del nou impost sobre els dipòsits de les entitats de 
crèdits,79 i un increment de 5,7 milions d’euros en l’impost sobre estades en establiments d’allotjament 
turístics. 

                                                           
77 3.147,8 milions d’euros provenen de transferències corrents de l’Estat per a les entitats locals (ajuntaments i diputacions) i 292,5 milions 
d’euros són transferències de capital de la UE associades al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). 
78 Impostos, taxes i altres ingressos dels capítols 1, 2, i 3 dels pressupostos no vinculats a model de finançament. 
79 En el càlcul del dèficit en termes SEC aquests ingressos no es tenen en compte i s’han de restar de la necessitat de finançament. 



 

67 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÓMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

 La resta d’ingressos no financeres no vinculats al model de finançament,80 un cop descomptats els nous 
ingressos derivats de les mesures per reduir el dèficit, s’han mantingut relativament estables amb un in-
crement net de 19,3 milions d’euros. 

 La suma d’aquests tres elements, ha estat més que compensada per la reducció en 605,7 milions 
d’euros dels recursos del model de finançament, que un cop descomptades les mesures dissenyades per 
assolir l’objectiu de dèficit signifiquen 773,3 milions d’euros menys que el 2013. 

Paral·lelament, els ingressos financers s’han reduït en 352,7 milions d’euros, el 2,3% menys que el 2013, fins a 
assolir la xifra de 14.843 milions d’euros que principalment s’utilitzen per finançar el nou dèficit generat el 2013, 
de 3.769 milions d’euros, i per cobrir els venciments del deute acumulat de la Generalitat de Catalunya. En 
aquest sentit, la Generalitat, davant les dificultats d’accés al crèdit en els mercats, ha recorregut per al seu en-
deutament a fórmules acordades per l’Administració central amb les comunitats autònomes com el Fons de Li-
quiditat Autonòmic o el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors. 

TAULA I-40.  Evolució dels ingressos executats del sector públic administratiu de la Generalitat de Catalunya 
2010-2014 

  2010 2011 2012 20131 20142 2013-2014 

Ingressos no financers 24.162 22.714 23.314 23.291 23.157 -0,6% 

Ingressos corrents 22.910 21.941 22.745 22.550 22.283 -1,2% 

Cap. 1 Impostos directes 6.158 8.482 10.156 7.778 7.900 1,6% 

Cap. 2 Impostos indirectes 5.992 8.486 10.557 8.644 9.284 7,4% 

Cap. 3 Taxes, béns i altres ingressos 827 809 801 798 805 0,9% 

Cap. 4 Transferències corrents 9.917 4.153 590 5.279 4.214 -20,2% 

Cap. 5 Ingressos patrimonials 15 10 642 50 80 61,4% 

Ingressos de capital 1.252 774 569 741 873 17,8% 

Cap. 6 Alienació d'inversions reals 0 0 20 216 332 53,5% 

Cap. 7 Transferències de capital 1.252 773 549 525 541 3,1% 

Ingressos financers 9.740 12.290 12.346 15.196 14.843 -2,3% 

Cap. 8 Variació d'actius financers 5 24 72 511 157 -69,2% 

Cap. 9 Variació de passius financers 9.735 12.266 12.274 14.685 14.686 0,0% 

Total ingressos 33.902 35.005 35.660 38.487 38.000 -1,3% 
Unitats: milions d’euros. 
(1) L’ingrés liquidat dels totals dels capítols I, II i IV dels pressupostos del 2013 no són directament comparables amb l’estructura d’ingressos 
d’aquests capítols per al 2012 ja que l’any 2012 es van dur a terme les liquidacions del model de finançament del 2010 que es va aplicar se-
gons la composició dels recursos de la nova cistella d’impostos. 
(2) Les dades del 2014 són provisionals. Provenen de les dades d’Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques. Les dades originals estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i a algunes de 
les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comunitària (PAC), per tal de fer-les homogènies amb les dades execu-
tades del compte general, s’han sumat a les dades del Ministeri l’import dels ingressos executats per transferències corrents corresponents a 
la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat, i l’import dels ingressos per transferències de capital associats al FEAGA. 
Font: elaboració pròpia a partir de Comptes generals de la Generalitat 2008-2013, informes de la Sindicatura de Comptes, Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Informe de seguiment dels plans economicofinancers del II, III i IV trimestres de 
2013, Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Les principals mesures d’ingressos dissenyades per al compliments de l’objectiu de dèficit 

Com ja s’ha comentat, el Govern de la Generalitat ha plantejat per a l’any 2014 un seguit de mesures d’ingressos 
per tal d’assolir l’objectiu de dèficit de l’1% del PIB. Si bé l’impacte inicial s’estimava en 452,1 milions d’euros de 
nous recursos pel 2014, finalment, en termes liquidats dels pressupostos aquestes mesures s’estima que han 
aportat 305,8 milions d’euros, el 67,6%, d’allò previst. Principalment, com a conseqüència dels menors ingressos 
dels previstos en les vendes d’immobles, on s’obtenen el 55,9% d’allò previst inicialment, i en menor mesura per 

                                                           
80 Capítols 4, 5, 6, i 7 dels pressupostos. 
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les menors transferències de les previstes per la compensació de l’atenció sanitària de no residents, amb un 
compliment del 7%. 

Les principals mesures d’ingressos dissenyades són: 

 Ingressos addicionals en l’impost sobre successions i donacions de 48,97 milions d’euros, principalment, 
com a conseqüència de la modificació de les bonificacions dels grups I i II de parentiu, diferents al cònju-
ge, que queden vinculades a la base imposable. Amb aquesta mesura s’estima que s’han obtingut 47,59 
milions d’euros, el 97,19% del previst. 

 Ingressos addicionals en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídic documentats per valor 
de 122,6 milions d’euros, principalment com a conseqüència de l’augment en l’impost de transmissions 
patrimonials oneroses de béns immobles en equiparar els tipus de l’impost als de l’IVA per habitatges 
nous, i passar del 8% al 10%, i que es preveia que aportaria 115,3 milions d’euros addicionals. Per una 
altra part, es modifica l’impost sobre transmissions patrimonials en el lloguer d’immobles, passant a un 
tipus fix, i un règim d’autoliquidació que substitueix als efectes timbrats com a mitjà de pagament, i amb 
un augment de la recaptació prevista de 7,3 milions d’euros. Amb aquestes mesures s’han obtingut 
119,9 milions d’euros, el 97,8% del previst, 112,8 milions d’euros i 7,1 milions d’euros, respectivament. 

 Ingressos addicionals en la imposició sobre hidrocarburs per valor de 84,9 milers d’euros, a través de 
l’augment del tipus impositiu del subministrament a Catalunya de diferents carburants d’ús general. Amb 
aquesta mesura s’estima que s’han obtingut 89,35 milers d’euros, el 105,2% del previst. 

 Ingressos addicionals en altres tributs per valor de 16,97 milions d’euros, com a conseqüència de la mo-
dificació i la creació de noves taxes i cànons. Amb aquestes mesures s’estima que s’han obtingut 10,85 
milions d’euros, el 63,9% del previst. 

 Ingressos addicionals en les transferències corrents vinculades a la subscripció del Conveni FOGA per a 
la compensació per l’atenció sanitària rebuda per desplaçats procedents d’altres comunitats autònomes, 
descomptat el cost d’atenció sanitària rebut per catalans fora de Catalunya. S’estimava un import addici-
onal de 41,2 milions d’euros, que finalment ha significat un augment de 3,0 milions d’euros, el 7,3% del 
previst. 

 Ingressos addicionals de la venda de diferents actius reals per valor de 222,3 milions d’euros. Aquesta 
mesura s’estima que ha aportat 124,3 milions d’euros, el 55,9% del previst. 

TAULA I-41.  Detall de mesures per capítols d’ingressos i grau d’execució. Catalunya, 2014 

Mesures d'ingressos 

PEF aprovat pel 
CPPF 

31/12/2014 
Seguiment del PEF IV trimestre 2014 

Previsió a 
31/12/214 

Execució a 
31/12/2014 

% execució a 
31/12/2014 

Total Ingressos 452.148,8 305.807,4 67,6% 

Ingressos corrents 229.823,9 181.491,5 79,0% 

Capítol I. Impostos directes 48.965,8 47.589,7 97,2% 

 Impost de successions i donacions 48.965,8 47.589,7 97,2% 

Capítol II. Impostos indirectes 122.723,6 120.035,2 97,8% 

ITPAJD 122.638,7 119.945,9 97,8% 

 Imposició sobre hidrocarburs 84,9 89,4 105,2% 

Capítol III. Preus públics, taxes i altres ingressos 16.974,4 10.851,8 63,9% 

Taxes 16.974,4 10.851,8 63,9% 

Capítol IV. Transferències corrents 41.160,0 3.014,7 7,3% 

Ingressos de capital 222.324,9 124.315,9 55,9% 
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Capítol VI. Alienació d'inversions reals 222.324,9 124.315,9 55,9% 

Capítol VII. Transferències de capital - - - 
Unitats: milers d’euros i percentatges. 
Font: Informe de seguiment dels plans econòmicofinancers 2014-2015, IV trimestre 2014. Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic 

Els ingressos executats vinculats al sistema de finançament autonòmic l’any 2014 han estat de 17.486,1 milions 
d’euros, amb una reducció de 605,7 milions d’euros, el 3,3% menys que el 2013. 

Aquest reducció respon a un comportament contraposat entre els recursos vinculats als ingressos tributaris, que 
augmenten en 421,4 milions d’euros, i els recursos derivats de les transferències associades al model de finan-
çament, que es redueixen en 1.027,0 milions d’euros.81 

L’augment en els ingressos tributaris respon a la combinació de tres elements: 

 Per una part, al menor volum de liquidacions negatives pendents dels rendiments d’exercicis precedents 
de l’IRPF i l’IVA. L’any 2013 aquestes liquidacions van significar una reducció dels ingressos tributaris de 
621,5 milions d’euros, mentre que aquest any han restat 213,3 milions d’euros, això ha permès aug-
mentar els ingressos en 408,1 milions d’euros. 

 A més, vuit de les onze figures tributàries de la cistella experimenten increments en les aportacions que 
fan al model de finançament, per valor de 566,2 milions d’euros: amb un augment de 226,9 milions 
d’euros en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats; un augment de 171,8 
milions d’euros en les bestretes de l’impost sobre labors del tabac; un augment de 70,2 milions d’euros 
en la participació en l’impost sobre l’energia; un increment de 67,1 milions d’euros en la bestreta de 
l’IVA; un augment 17,5 milions d’euros en la bestreta dels impostos sobre l’alcohol; un increment de 7,3 
milions d’euros en els tributs sobre el joc; un increment de 4,1 milions d’euros en la participació en 
l’impost sobre determinats mitjans de transport; i un augment d’1,6 milions d’euros en l’impost de suc-
cessions i donacions. 

 Aquests dos augments dels recursos tributaris ha estat pràcticament contrarestat per la reducció en 
553,3 milions d’euros dels ingressos de les tres figures tributàries restants de la cistella del model: el re-
trocés en 292,6 milions d’euros en la bestreta de l’IRPF; el retrocés en 131,4 milions d’euros en l’impost 
sobre el patrimoni, per la desaparició de l’impacte positiu en la recaptació de l’amnistia fiscal introduïda 
a finals del 2012; i a la reducció en 129,0 milions d’euros en l’agregat de la bestreta i el tram autonòmic 
de l’impost sobre hidrocarburs. 

La reducció, en 1.027,0 milions d’euros, dels ingressos per transferències associades al model de finançament 
autonòmic en relació amb els ingressos executats el 2013 s’explica, en primer lloc, per la reducció en 801,8 mili-
ons d’euros de les liquidacions pendents de transferències d’exercicis anteriors; en segon lloc, per la reducció, en 
201,0 milions d’euros, de les bestretes dels fons del model de finançament; i finalment, per la reducció en 24,2 
milions d’euros dels fons específics vinculats a la sanitat. 

Per tant, constatem que per al 2014 els principals elements que han fet reduir els recursos del model han estat 
com a conseqüència de dos elements: 

 Els menors ingressos per les transferències del model, 618,9 milions d’euros menys que el 2013. Aques-
ta reducció és el resultat tant d’uns menors ingressos derivats de les liquidacions de les bestretes d’anys 
anteriors, 393,6 milions d’euros menys que el 2013; com de la reducció de les bestretes associades tant 
al Fons de Garantia i el Fons de Suficiència Global, 201,0 milions d’euros menys que el 2013; i de la re-
ducció de les transferències associades al finançament sanitari, 24,3 milions d’euros menys que el 
2013. 

                                                           
81 Els ingressos liquidats dels totals dels capítols I, II i IV dels pressupostos del 2013 no són directament comparables amb l’estructura 
d’ingressos d’aquests capítols pel 2012, ja que l’any 2012 es van dur a terme les liquidacions del model de finançament del 2010 que es va 
aplicar segons la composició dels recursos de la nova cistella d’impostos. 
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 La caiguda dels recursos en tres82 de les onze figures de la cistella impositiva, 553,0 milions d’euros 
menys que el 2013. En aquest sentit, és de destacar la caiguda del 4% en les bestretes en IRPF, que 
contrasta amb l’increment de la recaptació que al llarg de l’any ha tingut l’impost, tant a Catalunya, amb 
un increment del 5,0% com en el conjunt de l’Estat amb un augment del 3,9%. Així mateix, destaquem la 
caiguda en els recursos de l’impost sobre hidrocarburs, del 9,4%, que contrasta amb l’evolució del con-
junt de l’Estat on la recaptació de l’impost s’ha reduït amb menys intensitat, el 2,1%, afectada per 
l’augment de les devolucions del cèntim sanitari. 

Paral·lelament, l’augment en els recursos derivats dels vuit83 impostos restants de la cistella impositiva del model, 
565 milions d’euros més que el 2013, no han estat suficients per compensar les anteriors caigudes. D’aquest in-
crement, les mesures d’ingressos dissenyades pel Govern de la Generalitat per assolir l’objectiu de dèficit, han 
aportat 167,5 milions d’euros. En aquest sentit, el 52,9% de l’augment de l’impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats estaria relacionat amb l’impacte de l’augment dels tipus, mentre que la resta 
respondria a l’augment de les operacions de compravenda. Mentre que en el cas de l’impost de successions i do-
nacions, tot i que les mesures proposades aporten 47,6 milions d’euros, la recaptació final de l’impost només ha 
augmentat en 1,6 milions d’euros. En les restants sis figures tributàries els increments responen a l’augment de 
les bases tributàries, excepte en cas de l’impost sobre l’electricitat on l’augment dels recursos contrasta amb la 
caiguda de la recaptació en el conjunt de l’Estat on també ha tingut lloc una caiguda del consum elèctric. És de 
destacar també, que mentre que la recaptació a nivell estatal de l’IVA augmenta el 8,4% l’any 2014, les bestretes 
de l’IVA a Catalunya han augmentat només l’1,3%. 

TAULA I-42.  Evolució i grau d’execució dels ingressos de la Generalitat de Catalunya vinculats al sistema de 
finançament autonòmic. Catalunya, 2012-2014 

  2012 2013 2014 2013-
2014 

Total ingressos per Model de finançament (A + B) 17.951,7 18.091,8 17.486,1 -3,3% 

Bestretes tributs cedits parcialment 13.760,2 14.404,5 14.326,9 -0,5% 

Liquidacions tributs cedit parcialment 4.494,7 -621,5 -213,3 -65,7% 

Tributs cedits totalment 2.670,2 2.794,2 2.885,0 3,2% 

Transferències liquidacions pendents -3.881,2 1.330,1 528,3 -60,3% 

Transferències de fons del model de finançament1 814,6 90,8 -110,2 -221,4% 

Fons específics vinculats a la sanitat 93,2 93,7 69,5 -25,9% 

  
  
  
  
  

A. Total ingressos tributs cedits  20.925,1 16.577,2 16.998,6 2,5% 

Impost sobre successions i donacions 395,3 347,2 348,8 0,5% 

Impost sobre el patrimoni 305,0 562,7 431,3 -23,4% 

Impost sobre transmissions patrimonials i AJD 1.091,4 1.048,1 1.275,0 21,6% 

Tributs sobre el joc 227,7 206,4 213,4 3,4% 

IRPF (tram autonòmic) 9.440,6 6.852,1 6.762,5 -1,3% 

   IRPF (bestreta tram autonòmic) 7.430,7 7.338,6 7.046,1 -4,0% 

   IRPF (liquidació tram autonòmic) 2.009,9 -486,5 -283,5 -41,7% 

IVA (participació en l'impost estatal) 6.502,2 5.047,4 5.319,7 5,4% 

   IVA (bestreta participació en l'impost estatal) 4.522,7 5.182,4 5.249,5 1,3% 

   IVA (liquidació participació en l'impost estatal) 1.979,5 -134,9 70,2 -152,0% 

Impost sobre labors del tabac (bestreta participació en l'impost estatal) 783,5 710,1 881,9 24,2% 

                                                           
82 L’IRPF, l’impost sobre el patrimoni, i l’impost sobre hidrocarburs. 
83 L’impost de successions i donacions, l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, la tributació sobre el joc, l’IVA, els 
impostos especials sobre labors del tabac, sobre alcohols, i sobre l’energia, i l’impost sobre determinats mitjans de transport. 
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Impost sobre alcohols (bestreta participació en l'impost estatal) 112,8 101,0 118,5 17,3% 

Impost sobre hidrocarburs (bestreta participació en l'impost estatal) 910,5 1.072,3 1.030,9 -3,9% 

Impost sobre hidrocarburs (tram autonòmic)   222,5 218,1 -28,7% 

Impost sobre energia (participació en l'impost estatal) 269,8 273,8 343,9 25,6% 

Impost sobre determinats mitjans de transport (participació en l'impost 
estatal) 72,5 50,4 54,5 8,2% 

Impost sobre vendes minoristes det. hidrocarburs (participació en l'im-
post estatal) 113,4 27,7 - - 

Impost sobre vendes minoristes det. hidrocarburs (tram autonòmic) 195,1 55,4 - - 

Liquidacions pendents de participació en impostos cedits 505,3 0,0 0,0 - 

  
  
  
  
  

B. Total ingressos per transferències -2.973,4 1.514,6 487,6 -67,8% 

Liquidacions pendents del Fons de Suficiència  -3.289,9 -216,1 -341,2 57,9% 

Liquidació bestreta a compte dels recursos previstos en el sistema de 
finançament aprovat per Acord  -2.189,6 -60,4 -53,8 -10,8% 

Fons de Suficiència Global (bestreta) 1.753,2 809,2 638,1 -21,1% 

Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals (bestreta) -938,6 -718,4 -748,4 4,2% 

Fons de Garantia Serveis Públics Fonamentals (liquidació) 405,1 440,1 -19,9 -104,5% 

Fons Competitivitat (liquidació) 862,6 835,8 612,6 -26,7% 

Regularització model de finançament 330,7 330,7 330,7 0,0% 

Fons específics de l'acord de finançament (conveni control incapacitat 
temporal) 52,9 61,3 47,9 -21,8% 

Fons específics de l'acord de finançament (Fons de Cohesió Sanitària) 15,4 10,1 1,3 -87,3% 

Acord de finançament sanitari (facturació accidents i estrangers) 24,8 22,3 20,2 -9,3% 

Unitats: percentatges. 
Nota: imports executats (drets liquidats) dels ingressos vinculats al model de finançament. 
(1) Imports associats a les bestretes del Fons de Suficiència Global i el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals. 
Font: elaboració pròpia a partir de Departament d’Economia i Coneixement. 

Així, els recursos per càpita executats del model de finançament han passat dels 2.883 euros per habitant de Ca-
talunya l’any 2009, als 2.326 euros per habitant el 2012, i s’han reduït el 2,9% respecte del 2013. 
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GRÀFIC I-31.  Evolució dels recursos executats del model de finançament autonòmic. Catalunya, 2007-2014 

Evolució dels recursos executats del model de finan-
çament autonòmic. Catalunya, 2007-2014 

 
Unitat: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de Departament d’Economia i Co-
neixement. 

Evolució dels recursos executats per càpita del model 
de finançament autonòmic. Catalunya, 2007-2014 

 
Unitat: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de Departament d’Economia i Co-
neixement i Idescat. 

 

4.1.2. LES DESPESES EXECUTADES DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU DE LA GENE-
RALITAT DE CATALUNYA 

La despesa no financera executada en l’àmbit del sector públic administratiu de la Generalitat -incorporant els 
ajustos per la despesa desplaçada i dels interessos meritats del deute i no comptabilitzats en les dades 
d’execució pressupostària-, incrementa l’1,6%, 382,1 milions d’euros més que el 2013. Així, tot i que les mesures 
aprovades en el Pla econòmicofinancer 2014-2015 per assolir l’objectiu de dèficit previst de l’1% per aquest any 
han significat una reducció de la despesa de 339,9 milions d’euros, això no ha compensat l’augment en 722,1 
milions d’euros derivat, principalment, de la regularització de compromisos de despesa adquirits en anys anterior. 

TAULA I-43.  Evolució de la despesa no financera executada del sector públic administratiu de la Generalitat 
de Catalunya 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 20141 2013-2014 

Despeses no financeres 29.408 29.475 26.910 26.494 27.235 2,8% 

Recursos de transferències d'entitats locals i FEAGA 2.855 3.092 3.215 3.463 3.440 -0,6% 

Despeses no financeres ajustada de transferències 26.554 26.383 23.695 23.032 23.794 3,3% 

Augment de despesa desplaçada (compte 413/409) 1.209 -471 580 513 314 -38,7% 

Augment de la despesa associada a interessos del deute meritats  0 292 50 188 6 -96,8% 

Despesa no financera ajustada de transferències, depurada del 
compte 413/409 i dels interessos meritats del deute 27.762 26.204 24.326 23.733 24.115 1,6% 

Unitats: milions d’euros. 
(1) Les dades del 2014 són provisionals. Provenen de les dades d’Execució Pressupostària Mensual de les CA del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques. Les dades originals estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i a algunes de 
les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comunitària (PAC); per tal de fer-les homogènies amb les dades execu-
tades del compte general, s’ha sumat a les dades del Ministeri l’import de les despeses executades per transferències corrents corresponents 
a la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat, i l’import dels despeses per transferències de capital associats al FEAGA. 
Font: elaboració pròpia a partir dels Comptes generals de la Generalitat 2008-2013, Informes de la Sindicatura de Comptes, Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Informe de seguiment dels plans econòmicofinancers del II, III i IV trimestres de 
2013, Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
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Així, la despesa no financera meritada aquest any, sense incorporar ni la despesa desplaçada d’anys anteriors i 
pagada aquest exercici, ni la nova despesa que la Generalitat desplaçada a exercicis futurs,84 s’ha mantingut en 
un nivell relativament similar a la de l’any anterior, 23.754 milions d’euros, amb un lleuger increment del 0,9% en 
relació amb la despesa meritada l’any 2013. 

La relativa estabilitat del nivell de despesa no financera del sector públic administratiu de la Generalitat respon a 
la combinació de la següent evolució per capítol de despesa: 

 La despesa de personal (capítol 1) s’ha mantingut relativament estable amb un lleuger augment del 
0,4%. 

 La despesa de compra de béns i serveis (capítol 2) incrementa el 9%, si bé aquest augment recull bàsi-
cament l’ampliació de crèdit del Departament de Salut per fer front a despesa meritada en exercicis an-
teriors. La despesa meritada aquest any en aquest capítol es redueix el 0,4%, 29,7 milions d’euros 
menys que l’exercici anterior i que és conseqüència principalment de les mesures associades a la cor-
recció del dèficit que han significat una menor despesa per un import de 19 milions d’euros (vegeu 
l’apartat següent). 

 La despesa en interessos i formalització del deute (capítol 3) incrementa el 9,2%, 162,2 milions d’euros 
més que el 2013 com a conseqüència de la càrrega financera del major endeutament de la Generalitat, 
tot i l’estalvi de 194 milions d’euros associats a les mesures correctores del dèficit derivats de les mesu-
res de liquiditat de l’Estat (vegeu l’apartat següent). De totes maneres si afegim els ajustos SEC pels inte-
ressos meritats del deute però no pagats en termes de caixa aleshores, la despesa en interessos es 
manté relativament estable, i passa de 1.949 milions d’euros a 1.929 milions d’euros el 2014, amb una 
reducció de l’1%. 

 Les transferències corrents (capítol 4) augmenten l’1,2%, si bé si descompten les transferències corrents 
a les administracions locals, que es redueixen, l’augment és del 2,2%, 166 milions més que el 2013. 
Aquest increment, respon principalment a l’augment de la despesa farmacèutica vinculada a transferèn-
cies meritades en exercicis anteriors, i també a la regularització de despesa vinculada a dependència. En 
aquest cas les mesures de reducció de la despesa signifiquen un estalvi de 7 milions d’euros (vegeu 
l’apartat següent). Quan ajustem les dades de transferències corrents tenint en compte l’impacte de la 
despesa desplaçada en els dos exercicis, les transferències corrents augmenten el 5,6% 379,2 milions 
d’euros més que el 2013.  

 La despesa d’inversió real (capítol 6), es redueix en 116 milions d’euros, el 17,1% menys que el 2013, i 
que es correspon, bàsicament, amb les mesures adoptades per ajustar el ritme d’execució de les inversi-
ons, que han significat una reducció de la despesa per un import de 120 milions d’euros. En aquest cas 
també hi ha impacte, si bé menor, de despesa desplaçada. Tenint en compte l’ajust d’aquesta despesa 
desplaçada en els dos exercicis, la inversió meritada cau el 18,1%, 123 milions d’euros menys que el 
2013 

 La despesa de transferències de capital (capítol 7) cau el 6,5%, si bé si descomptem les transferències 
de capital vinculades al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i el fet que l’any 2013 incorpora ope-
racions vinculades al mecanisme de pagament de proveïdors, té lloc un increment del 22,5% de les 
transferències de capital meritades aquest any, 147,2 milions d’euros més, principalment com a conse-
qüència de la regularització de transferències a ens locals. 

Pel que fa a l’evolució de la despesa financera (capítols 8 i 9), es redueix el 37,8% en relació amb el 2013. Per 
una part, es redueix el 42,6% la variació d’actius financers (capítol 8), tant per la caiguda de préstec i bestretes 
com de les aportacions de capitals a entitats del propi sector públic. I per una altra part, es redueix el 36,7% la 
variació de passius financers (capítol 9), afectada per un calendari d’amortitzacions més favorable que el de l’any 
precedent, tant de préstecs i altres crèdits en euros com de títols de deute públic.  

                                                           
84 Vegeu Nota de conjuntura econòmica, núm. 84 (abril 2015). Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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TAULA I-44.  Evolució de la despesa executada del sector públic administratiu de la Generalitat de Catalunya 
2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 20141 2013-2014 

Despeses no financeres 29.408 29.475 26.910 26.494 27.235 2,8% 

Despeses corrents 26.702 27.028 25.163 24.794 25.716 3,7% 

Cap. 1 Remuneracions del personal 7.590 7.235 6.557 6.358 6.386 0,4% 

Cap. 2 Despeses de béns corrents i serveis 7.659 7.465 7.238 6.769 7.380 9,0% 

Cap. 3 Despeses financeres 919 1.479 1.743 1.761 1.923 9,2% 

Cap. 4 Transferències corrents 10.534 10.848 9.625 9.905 10.027 1,2% 

Cap. 5 Fons de Contingència 0 0 0 0 0 - 

Despeses de capital 2.707 2.447 1.748 1.701 1.518 -10,7% 

Cap. 6 Inversions reals 1.173 903 717 680 564 -17,1% 

Cap. 7 Transferències de capital 1.533 1.545 1.030 1.021 954 -6,5% 

Despeses financeres 3.184 5.814 7.457 11.107 6.905 -37,8% 

Cap. 8 Variació d'actius financers 1.389 989 1.334 2.124 1.219 -42,6% 

Cap. 9 Variació de passius financers 1.795 4.825 6.123 8.983 5.686 -36,7% 

Total despeses 32.592 35.289 34.367 37.602 34.139 -9,2% 
Unitats: milions d’euros. 
(1) Les dades del 2014 són provisionals. Provenen de les dades d’Execució Pressupostària Mensual de les CA del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques. Les dades originals estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i a algunes de 
les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comunitària (PAC); per tal de fer-les homogènies amb les dades execu-
tades del compte general, s’ha sumat a les dades del Ministeri l’import de les despeses executades per transferències corrents corresponents 
a la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat, i l’import dels despeses per transferències de capital associats al FEAGA. 
Font: elaboració pròpia a partir dels Comptes generals de la Generalitat 2008-2013, Informes de la Sindicatura de Comptes, Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Informe de seguiment dels plans econòmicofinancers del II, III i IV trimestres de 
2013, Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Les principals mesures de despesa dissenyades per al compliments de l’objectiu de dèficit 

Com ja s’ha comentat en el paràgraf anterior, el Govern de la Generalitat ha plantejat per a l’any 2014 un seguit 
de mesures de reducció de la despesa, afegides a la dels anys precedents, per tal d’assolir l’objectiu de dèficit de 
l’1,0% del PIB. L’impacte inicial d’aquestes s’estimava que permetrien reduir la despesa respectes del 2013 per 
un import de 340,9 milions d’euros; finalment, en termes executats dels pressupostos aquestes mesures han tin-
gut un impacte de reducció en la despesa de 340,0 milions d’euros, el 99,7%, d’allò previst. 

Les principals mesures de reducció de la despesa planejades són: 

 Mesures correctores de la despesa del capítol 1 de retribucions del personal: tot i que es mantenen pel 
2014 l’eliminació de la paga extraordinària i la reducció del 15% de la jornada laboral del personal interí, 
o l’augment de les hores lectives del professorat, amb un impacte estimat de 580 milions d’euros, 
aquestes mesures no impliquen una reducció de la despesa en relació amb el pressupost liquidat de 
l’any precedent ja que ja es van dur a terme en aquell exercici. 

 Mesures correctores de la despesa del capítol 2 de compra de béns i serveis i del capítol IV de transfe-
rències corrents: en aquest dos capítols s’inclouen, principalment, les mesures dirigides a millorar 
l’eficiència de la despesa en l’àmbit sanitari relacionades amb la gestió compartida de la història clínica 
compartida, la recepta electrònica, la gestió de la prescripció farmacèutica a malalts crònics, i la millora i 
centralització dels sistemes de compres. Aquestes mesures han significat una reducció de la despesa del 
capítol II de 19 milions d’euros, i del capítol IV de 7 milions d’euros. 

 Mesures correctores de la despesa del capítol 3 de despeses d’interessos: les mesures de liquiditat de 
l’Estat han significat un estalvi en la despesa d’interessos per un import de 193,95 milions d’euros l’any 
2014 
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 Mesures correctores de la despesa del capítol 6 d’inversions reals: els pressupostos de la Generalitat per 
al 2014 preveien un ajust en el ritme d’execució de les inversions que finalment ha tingut un impacte de 
reducció de la despesa per un import de 120 milions d’euros. 

TAULA I-45.  Detall de mesures per capítols de despesa i grau d’execució. Catalunya, 2014 

Mesures de despesa 

PEF aprovat pel 
CPPF 

31/12/2014 
Seguiment del PEF IV trimestre 2014 

Previsió a 
31/12/214 

Execució a 
31/12/2014 

% execució a 
31/12/2014 

Total despeses 340.860,0 339.947,5 99,7% 

Despeses corrents 190.860,0 219.947,5 115,2% 

Capítol I. Despesa de personal 0,0 0,0 - 

Capítol II. Compra de béns i serveis 7.000,0 19.000,0 271,4% 

Capítol III. Despeses financeres 176.860,0 193.947,5 109,7% 

Capítol IV. Transferències corrents 7.000,0 7.000,0 100,0% 

Capítol V. Fons de Contingència - - - 

Despeses de capital 150.000,0 120.000,0 80,0% 

Capítol VI. Inversions reals 150.000,0 120.000,0 80,0% 

Capítol VII. Transferències de capital - - - 
Unitats: miler d’euros i percentatges. 
Font: Informe de seguiment dels plans econòmicofinancers 2014-2015. IV trimestre 2014. Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Les inversions reals del sector públic de la Generalitat de Catalunya 

La inversió real consolidada de la Generalitat de Catalunya ha estat aquest any el capítol de despesa dels pres-
supostos que més clarament s’ha vist afectat per les mesures d’austeritat impulsades des del Govern i dirigides a 
reduir el dèficit dels sector públic de la Generalitat. 

En una perspectiva temporal més àmplia la inversió real consolidada executada del sector públic de la Generalitat 
ha assolit en termes mitjans dels anys 2004-2013 el valor de 2.968,7 milions anuals, passant dels 1.943,4 mili-
ons d’euros l’any 2004 als 1.075,7 milions d’euros el 2013, i amb un pes, en termes mitjans, sobre el PIB català 
del l’1,5%. En aquest mateix període, aquesta inversió executada en termes per càpita ha estat en termes mitjans 
de 405,7 euros per habitant, passant dels 285,2 euros per habitant l’any 2004, als 142,4 euros per habitant el 
2013. 

Pel que fa a l’execució de la inversió real l’any 2014, només es disposa de dades per a l’àmbit institucional conso-
lidat conformat per l’Administració General de la Generalitat, els seus organismes autònoms, l’Institut Català de la 
Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència Social de la Generalitat. Aquest àmbit institucio-
nal, en el qual no computa el sector públic empresarial de la Generalitat, ha executat una despesa de capital (in-
versions reals i transferències de capital) que equival en termes mitjans al 78,4% de tota la inversió consolidada i 
liquidada del sector públic de la Generalitat els anys 2007-2013. L’any 2014 s’han executat despeses de capital 
per valor de 1.225,7 milions d’euros, i significa una reducció de la inversió liquidada del 13,0% respecte del 
2013. En termes per càpita la inversió s’ha reduït fins als 163 euros per habitant l’any 2014. 

La sèrie de despesa de capital executada per la Generalitat -sense el sector púbic empresarial- mostra també 
aquesta significativa caiguda de la despesa d’inversió des dels 2.845,6 milions d’euros executats l’any 2008m, i 
que està associada a l’esforç de consolidació fiscal dut a terme els darrers anys. 
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GRÀFIC I-32.  Evolució de la inversió real consolidada, liquidada i executada i de la inversió per càpita del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2007-2014 

Evolució de la inversió pressupostada i executada. Ca-
talunya, 2007-2014 

 
Unitat: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, 2008-2015 i dades de liquidació del pressupostos de 
les CA publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques. 

Evolució de la inversió per càpita pressupostada i exe-
cutada. Catalunya, 2007-2014 

 
Unitat: euros per càpita. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, 2008-2015 i dades de liquidació del pressupostos de 
les CA publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques. 

Per polítiques de despesa, des de l’inici de la crisi, en mitjana dels anys 2008-2013, l’execució dels pressupostos 
concentra el 58,2% de la inversió real consolidada del sector públic de la Generalitat de Catalunya en les políti-
ques de transport, educació i salut. 

L’ordre de prioritats, fins l’any 2013, de les principals polítiques d’inversió de la Generalitat de Catalunya es man-
té relativament estable, si bé destaquen, per una part, el guany de pes de la despesa d’inversió en carreteres i en 
administració i serveis generals, i en menor mesura, en salut; i per una altra, la pèrdua de pes de la despesa en 
inversió en infraestructures del cicle de l’aigua i infraestructures ferroviàries, i en menor mesura, la pèrdua de pes 
de la inversió en habitatge i altres actuacions urbanes, en educació, i en infraestructures agràries i rurals. 

GRÀFIC I-33.  Inversió real consolidada i liquidada del sector públic de la Generalitat de Catalunya per políti-
ques de despesa. Catalunya. Mitjana 2008-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: es mostren les nou polítiques de despesa amb un pes igual o superior al 3% del pressupost liquidat del total d’inversions. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2014. 
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Les inversions amb finançament específic 

La Generalitat de Catalunya executa una sèrie d’obres sense impacte directe sobre el pressupost de l’exercici cor-
responent que són finançades basant-se en sistemes específics. Aquestes obres es pagaran amb càrrec a exerci-
cis futurs, ja sigui amb càrrec a despeses de capital (mètode alemany i drets de crèdit), o amb càrrec a despeses 
corrents (drets de superfície i concessions).85 

En el període 2008-2013 l’import mig liquidat anualment en aquest tipus d’obres ha estat de 1.073,9 milions 
d’euros a l’any, amb una intensificació en l’ús d’aquests sistemes de finançament extrapressupostaris per execu-
tar inversió a partir de la crisi, si bé mostra signes de reducció en els dos darrers exercicis. En el període previ a la 
crisi, en termes mitjans dels anys 2003-2007, l’import mig liquidat en aquest tipus d’obra va ser de 330,7 milions 
d’euros per any, gairebé una quarta part de l’import mitjà a partir de la crisi. 

Pel que fa al tipus d’obra que s’ha finançat amb finançament estructurat, els canvis més significatius entre 
aquestes dues etapes és que a partir de la crisi ha perdut pes la despesa d’inversió en obres de Justícia, a favor 
de la despesa d’inversió de ferrocarrils i metro i, en menor mesura, de les obres de carreteres. Així, en termes mit-
jans del anys 2008-2013, el 46,8% de la despesa liquidada en inversions amb finançaments estructurat s’ha fet 
en obres de ferrocarrils i metro, el 34,2% en carreteres, el 12,5% en infraestructures de regadius, i ja a més dis-
tància, el 4,8% en obres d’Interior (obres penitenciàries i de seguretat). 

TAULA I-46.  Evolució de la inversió executada sense impacte pressupostari en l’exercici. Catalunya, 2006-
2013 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003-
2007 

2008-
2013 

TOTAL  458,5 744,4 773,2 1.777,0 1.231,9 1.698,1 692,4 270,7 330,7 1.073,9 

Carreteres  163,7 264,1 304,0 250,6 449,0 668,0 434,8 100,2 95,4 367,7 

Ferrocarril i metro  45,6 86,6 162,9 1.345,3 471,5 709,9 157,6 168,9 87,4 502,7 

Ports i transports        -           -           -              -              -              -           -           -           -              -    

Abastament i sanejament d’aigua         -           -           -              -              -              -           -           -    6,9           -    

Regadius  52,8 74,7 124,2 145,0 200,0 235,9 97,7 1,7 40,8 134,1 

Obres d'Interior  114,8 124,5 105,0 29,1 104,6 68,6 1,0 0,0 22,4 51,4 

Obres de Justícia  80,4 183,9 77,1 7,1 6,8 13,3 0,0 0,0 75,8 17,4 

Obres de Presidència  1,1 10,5 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 0,03 2,0 0,6 

Sanitat        -           -           -              -              -              -           -           -           -              -    
Unitats: milions d’euros. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2015. 

El dèficit de la Generalitat de Catalunya 

L’evolució dels ingressos i les despeses liquidades en l’exercici 2014 ha tingut com a conseqüència un increment 
del 20,0%, del dèficit de la Generalitat (mesurat en termes SEC), des dels 3.860,0 milions d’euros l’any 2013 als 
5.152,0 milions d’euros del 2014, un increment de 1.292,0 milions d’euros, i que se situa en 2,6% del PIB, sis 
dècimes més que el 2013, superant per tant, l’objectiu inicial fixat en el marc del Programa d’estabilitat finance-
ra. 

L’increment en el dèficit ha tingut lloc, principalment, com a conseqüència de la reducció en els recursos meritats 
de la Generalitat (incorporant els ajustos SEC), que es redueixen en 924,9 milions d’euros i expliquen el 71,6% de 
l’augment del dèficit. Paral·lelament, l’increment en els compromisos de despesa (incorporant els ajustos SEC), 
366,2 milions d’euros més que el 2013, també ha contribuït a l’augment del dèficit i n’explica el 28,4%. 
                                                           
85 Cal tenir en compte, tal i com s’explica en l’Informe econòmic i financer dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, que 
el mètode alemany i els drets de crèdit fan que una part de la inversió liquidada contra el capítol 6 del pressupost de l’exercici es correspongui 
amb obres executades en el passat, la qual cosa desvirtua en part la liquidació del capítol 6 en l’any en curs com a indicador de la inversió 
efectivament executada pel sector públic de la Generalitat. 
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La reducció dels recursos meritats aquest exercici respon bàsicament a dos elements: 

 Per una part, el model de finançament autonòmic ha aportat aquest any 605,7 milions d’euros menys 
que el 2013. Mentre que, en conjunt, els ingressos meritats pels impostos de la cistella del model de fi-
nançament es mantenen pràcticament en el mateix nivell que el 2013, amb una augment de 13,2 mili-
ons d’euros, paral·lelament, té lloc una reducció de les transferències de l’Estat associades al model de 
finançament, 618,9 milions d’euros menys que el 2013, tant d’aquelles vinculades a liquidacions de bes-
tretes d’anys precedents, com les derivades de les bestretes dels fons del model, i les dels fons addicio-
nal del finançament sanitari. 

 Per una altra part, les empreses púbiques AP-SEC de la Generalitat86 han reduït en 460,0 milions d’euros 
els seus resultat un cop s’han tingut en compte les aportacions que hi fa la Generalitat, i han passat 
d’uns resultats positiu de 697 milions d’euros l’any 2013 a uns resultats de 230 milions d’euros pel 
2014. 

La resta d’ingressos de la Generalitat, no atribuïbles al model de finançament,87 han augmentat en 140,8 milions 
d’euros, passant de 1.601 milions d’euros l’any 2013 a 1.742 milions d’euros el 2014. Aquest increment, és 
conseqüència, principalment, de l’augment en l’alienació d’inversions reals (venda d’immobles) que han aportat 
115,7 milions d’euros mes que el 2013. La resta de partides s’han mantingut relativament estables, amb incre-
ments de magnitud reduïda. Destaca en aquest sentit la pràctica estabilitat, amb un lleuger increment de l’1%, 
dels tributs propis de la Generalitat, que han passat de significar 643,4 milions d’euros a 649,7 milions el 2014. 

Per tant, les mesures d’ingressos dissenyades pes assolir l’objectiu de dèficit no han estat suficient per contrares-
tar l’impacte negatiu dels menors recursos del model de finançament i de la reducció dels resultats de les empre-
ses públiques de l’àmbit institucional AP-SEC de la Generalitat. 

Pel que fa a l’increment de la despesa, de 366,2 milions d’euros (incorporats els ajustos SEC), cal tenir en comp-
te que aquest any ha tingut lloc una estabilització dels nivells de la despesa no financera meritada aquest exerci-
ci, consolidant els ajustos fets amb anterioritat, mentre que l’augment de la despesa no financera en termes SEC, 
respon, principalment, a l’esforç fet per reduir el compromisos de despesa d’exercicis anteriors: 

 Així, s’han mantingut relativament estables el nivells de despesa dels capítols de retribucions del perso-
nal, de compra de béns i serveis, i de la partida de pagament d’interessos, que en conjunt es redueixen 
el -0.1%, 21,3 milions d’euros menys que el 2013, un cop incorporats els ajustos SEC. 

 Paral·lelament, les inversions reals s’han seguit ajustant, amb una reducció de 123,0 milions d’euros, un 
cop incorporats els ajustos SEC. 

 A més, les menors aportacions de capital per part de la Generalitat a les empreses públiques del períme-
tre AP-SEC, ha permès reduir aquesta despesa en relació amb el 2013 en 597,0 milions d’euros. 

Aquests tres elements, han estat contrarestats, per una part, per l’augmenten els capítols de transferències cor-
rents i de capital, amb un increment de 526,4 milions d’euros amb relació al 2013, i per una altra, per la resta 
d’ajustos SEC, amb un increment de 581,1 milions d’euros: 

 Les transferències corrents incrementen en 379,2 milions d’euros, principalment, com a conseqüència 
de la regularització de la despesa vinculada a farmàcia, i de despesa vinculada a dependència. 

 Les transferències de capital augmenten en 147,2 milions d’euros, com a conseqüència, principalment, 
de les transferències vinculades a ens locals. 

 Finament, l’augment en 581,1 milions d’euros de la resta d’ajustos SEC respon, principalment, a dos 
elements: 

                                                           
86 Aquestes empreses no consoliden en les dades executades l’àmbit del sector públic administratiu de la Generalitat, però s’han de tenir 
compte a l’hora de definir el nivell de dèficit en termes SEC. 
87 Aquests ingressos es corresponen a als ingressos tributaris propis (impostos, taxes i altres ingressos del capítol 3), als ingressos patrimoni-
als del capítol 5, a les transferències corrents rebudes no vinculades al model de finançament, a les transferències de capital rebudes, i a les 
alienacions d’inversions reals, capítol 6. 
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1. Per una part, a la integració de l’autopista C-17 al perímetre de consolidació de la AP-SEC, com a conse-
qüència de l’execució de l’aval de Cedinsa. Empresa concessionària d’aquesta autopista de peatge a 
l’ombra, i que a finals del 2013 li vencia el crèdit concedit fa cinc anys per diferents entitats financeres, 
per tal de dur a terme el desdoblament de la C-17 i altres obres de millora. Davant les dificultat finance-
res d’aquesta operació, l’execució d’aquest aval ha significat un impacte negatiu de 276 milions d’euros. 

2. Per una altra part, la correcció de la despesa no financera que implica la part d’amortització del capital 
associada als censos emfitèutics, i que l’any passat va implicar una reducció de 269 milions d’euros, 
aquest any només ha implicat una reducció d’1 milió d’euros, i per tant ha fet augmentar la despesa en 
268 milions d’euros. 

Per tant, les noves mesures dissenyades per la reducció del dèficit, que han significat una menor despesa per va-
lor de 339,9 milions d’euros, han estat contrarestades amb escreix, per l’augment de les transferències corrents i 
de capital, vinculades a la regularització de despeses compromeses en exercicis precedents, i per la contribució 
negativa al dèficit que ha fet la incorporació de la C-17 en el perímetre institucional de la Generalitat. 
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TAULA I-47.  Evolució de la capacitat/necessitat de finançament de la Generalitat sense sector empresarial1 i 
en termes SEC. Catalunya, 2010-2014 

  Dades executades dels Comptes Gene-
rals de la Generalitat 

Dades Executades del 
Ministeri d'Hisenda2 

  2010 2011 2012 2013 2014 2013-2014 

(1) Ingressos corrents   22.910 21.941 22.745 22.550 22.283 -2,0% 

(2) Despeses corrents   26.702 27.028 25.163 24.794 25.716 2,2% 

(3) = (1) - (2) Estalvi per operacions corrents   -3.792 -5.087 -2.418 -2.244 -3.433 42,0% 

(3)' = (3) + Interessos. Estalvi brut primari   -2.873 -3.608 -675 -483 -1.510 123,9% 

(4) Ingressos de capital   1.252 774 569 741 873 53,4% 

(5) Despeses de capital   2.707 2.447 1.748 1.701 1.518 -13,1% 

(6) = (4) - (5) Necessitat de finançament  per operacions de 
capital -1.454 -1.674 -1.178 -960 -645 -45,3% 

(7) Fons de Contingència   0 0 0 0 0 - 

(8) = (3) + (6) - (7) Resultat no financer (+) superàvit / (-) dè-
ficit del pressupost   -5.246 -6.761 -3.596 -3.204 -4.078 13,4% 

(8)' = (8) + Interessos. Saldo Primari   -4.327 -5.281 -1.853 -1.443 -2.155 16,3% 

              

Ajustos SEC -3.106 -1.227 -699 -657 -1.074 53,6% 

Liquidacions negatives del sistema de finançament     303 303 303 0,0% 

Comptes 413/409 o altres similars (despesa desplaçada) -1.209 471 -580 -513 -314 -45,8% 

Recaptació incerta   -232 -225 -126 -481 113,8% 

Aportacions de capital -1.127 -916 -1.143 -1.116 -520 -54,5% 

Interessos meritats   -292 -50 -188 -6 -88,0% 

Transferències de l'Estat   -32 37 0 0 -100,0% 

Transferències de la UE   148 -58 -9 -7 -87,9% 

Resultat sector públic empresarial SEC -646 -524 291 697 237 -18,6% 

Altres ajustos -124 151 726 295 -286 -139,3% 

Capacitat/Necessitat de Finançament SEC -8.352 -7.988 -4.295 -3.860 -5.152 20,0% 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) El perímetre institucional de la Generalitat sense el sector públic empresarial compren les dades consolidades de l’Administració general 
de la Generalitat, els organismes autònoms, l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials. 
(2) Les dades del 2014 són provisionals. Provenen de les dades d’Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques. Les dades originals estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i a algunes de 
les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comunitària (PAC), per tal de fer-les homogènies amb les dades execu-
tades del Compte general, s’han sumat a les dades del Ministeri l’import dels ingressos executats per transferències corrents corresponents a 
la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat, i l’import dels ingressos per transferències de capital associats al FEAGA. 
Font: Comptes generals de la Generalitat 2008-2013 i informes de la Sindicatura de Comptes, Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya i Informe de seguiment dels plans econòmicofinancers del II, III i IV trimestres de 2013, Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques. 

Els ajustos SEC, l’any 2014 aporten al dèficit 1.074,0 milions d’euros, i per tant aporten 416,7 milions d’euros 
més de dèficit en relació al 2013.  

Els ajustos responen als següents elements: a la incorporació del resultat de les empreses públiques que formen 
part de l’àmbit institucional del sector públic empresarial en termes SEC, que el 2014 redueixen la seva aportació 
positiva fins a 237 milions d’euros; a determinades aportacions de capital de la Generalitat, que en termes comp-
tables computen com a despesa financera del capítol VIII dels pressupostos, però que han de ser comptades com 
a despesa financera en termes SEC i que augmenten el dèficit d’aquest any per un import de 520,0 milions 
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d’euros; a la variació de la despesa desplaçada, que aquest any ha fet augmentar el dèficit en termes SEC per un 
import de 314 milions d’euros; a la part de la liquidació negativa del sistema de finançament dels exercicis 2008 i 
2009 que s’ha pagat en l’exercici 2014 i que a efectes dels objectius d’estabilitat pressupostària i per acord del 
Consell de Política Fiscal i Financera no es comptabilitza com a dèficit, per un import de 303 milions d’euros; a la 
sobreestimació dels ingressos tributaris liquidats per efecte de la recaptació incerta, que implica una pèrdua 
d’ingressos estimada de 481 milions d’euros; als interessos meritats del deute i no comptabilitzats en l’execució 
del pressupost ja que segueix el criteri de caixa, i que implica un augment de la despesa, i del dèficit, de 6 milions 
d’euros; al menor volum de transferències de la UE que les comptabilitzades en l’execució pressupostària, asso-
ciades a subvencions no certificades i que impliquen uns menors ingressos, i per tant un major dèficit, de 7 mili-
ons d’euros; i a la resta d’ajustos, que en conjunt augmenten el dèficit del 2014 en 286,3 milions d’euros, princi-
palment, com a conseqüència de l’aval executat de Cedinsa per la integració de l’autopista C-17 en el perímetre 
de consolidació de l’administració de la Generalitat en termes SEC. 

GRÀFIC I-34.  Evolució del dèficit de la Generalitat segons SEC. Catalunya, 2008-2014 

 
Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB de Catalunya. 
Nota: les dades del 2014 són provisionals. 
Font: Departament d’Economia i Coneixement, i Comptabilitat regional d’Espanya pel PIB de l’economia catalana. 

Endeutament de la Generalitat de Catalunya 

La conseqüència de les necessitats de finançament de la Generalitat generades el 2014, conjuntament amb el 
refinançament de deute que vencia, ha significat per aquest anys un important increment del deute en termes 
SEC de la Generalitat de Catalunya. 

L’endeutament de la Generalitat en termes SEC s’ha incrementat el 2014 6.296 milions d’euros, un augment del 
10,8% respecte del 2013, fins als 64.476 milions d’euros. Aquest increment és inferior al de l’exercici 2013, que 
va ser de 7.331 milions d’euros. De totes maneres, l’any 2014 augmenta el pes de l’endeutament financer sobre 
el PIB fins al 32,3%. 

Pel que fa a l’endeutament acumulat amb altres instruments financers no es disposa de dades pel 2014 en la da-
ta de tancament d’aquesta Memòria. 
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TAULA I-48.  Evolució de l’endeutament viu i altres instruments financers de la Generalitat de Catalunya. Cata-
lunya, 2007-2014 (segons SEC) 

  Dades dels Comptes Generals de la Generalitat 

Dades d'acord amb el 
Pressupost de Dèficit 
Excessiu (PDE) Banc 

d'Espanya 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 

Total endeutament SEC 95 14.819 18.070 22.514 31.741 41.912 50.045 57.376 58.179 64.476 

Endeutament Empreses no SEC 95 4.833 6.409 7.854 7.931 6.027 5.606 3.134 - - 

Total endeutament financer 19.652 24.479 30.368 39.672 47.939 55.651 60.510 - - 

Altres instruments financers1 2.476 3.424 3.712 3.391 2.673 - 356 - - 

Endeutament TOTAL 22.128 27.903 34.080 43.063 50.612 - 60.866 - - 

Endeutament financer sobre PIB2 9,25% 11,28% 14,57% 18,91% 22,86% 26,89% 29,29% 29,48% 32,27% 

Endeutament TOTAL sobre PIB2 10,42% 12,86% 16,35% 20,52% 24,13% - 29,46% - - 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Nota: l’augment de l’endeutament de cada any incorpora el dèficit generat en l’exercici, l’efecte del refinançament del deute que vencia i la in-
corporació de noves entitats dins el perímetre de consolidació SEC. 
(1) Censos, confirming, pagaments a tercers, titulització i préstecs rebuts d’altres administracions públiques. 
(2) PIB nominal de Catalunya SEC-2010 segons Idescat. Per als anys 2013-2014: deute financer segons el Programa de dèficit excessiu (PDE) 
amb relació al PIB català SEC-2010 de la Comptabilitat regional. 
Font: Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Idescat, Banc d’Espanya i INE. 

L’evolució del deute manté Catalunya amb un pes d’aquest sobre el PIB clarament per sobre del de la mitjana de 
CA d’Espanya i amb un increment d’aquest pes des de l’inici de la crisi econòmica clarament més intens que el de 
la mitjana de totes les CA d’Espanya. 

GRÀFIC I-35.  Deute sobre PIB del sector Administració pública de la Generalitat (SEC) i del conjunt de comuni-
tats autònomes. 2006-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: El sector Administració pública inclou l’Administració general, organismes autònoms, administratius, universitats i empreses públiques 
dependents sectoritzades com a administracions públiques. Deute segons Protocol de dèficit excessiu (PDE). 
Font: Banc d’Espanya. 

7,8% 7,8%

10,0%

12,7%

17,5%

21,9%

26,4%

29,5%

32,3%

5,9% 5,7%
6,6%

8,6%

11,4%
13,5%

17,9%
20,0%

22,4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Deute segons PDE. Catalunya %PIB Deute segons PDE. Mitjana CA %PIB



 

83 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÓMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

4.2. EL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 

4.2.1. LES INVERSIONS DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL A CATALUNYA 

L’any 2014 se segueixen reduint les perspectives de la inversió pública estatal a tot Espanya, que cau des dels 
pressupostos del 2009. La inversió real pressupostada per al conjunt de l’Estat l’any 2014 ha estat de 12.094,9 
milions d’euros, amb una reducció del 7,2% respecte de l’exercici 2013. 

D’aquesta inversió Catalunya té pressupostats 944,4 milions d’euros, amb una reducció del 25,5%, i redueix el 
seu pes fins al 9,6% del total de la inversió regionalitzada. Catalunya es manté com la quarta CA receptora 
d’inversions estatals en termes absoluts després d’Andalusia, Castella i Lleó i Galícia. 

En termes per càpita, en el conjunt de les CA, la inversió real regionalitzada pressupostada l’any 2014 és de 209 
euros per habitant, amb una caiguda del 7,7% respecte dels pressuposts del 2013, mentre que a Catalunya 
aquesta inversió significa una despesa de 126 euros per càpita, amb una reducció del 25,1% respecte del 2013 i 
que situa Catalunya en la posició tretzena entre les disset CA, el 40,0% menys que la mitjana per càpita espanyo-
la. 

De totes maneres, cal tenir present que en previsió del compliment de la disposició addicional tercera del nou Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, i seguint la disposició addicional cinquanta-setena de la Llei de pressupostos de 
l’Estat per a l’any 2007, es va constituir un grup de treball bilateral Estat-Generalitat que va elaborar una metodo-
logia de càlcul de les inversions en infraestructures segons preveu l’Estatut. El 17 de setembre de 2007, el grup 
de treball va acordar una metodologia que estableix com a base de càlcul el “conjunt de les inversions de l’Estat i 
les transferències de capital a les comunitats autònomes i a les corporacions locals, que són d’àmbit econòmic”. 
Així mateix, “s’estableix un ajustament de les inversions dutes a terme per l’Estat amb dotació pressupostària en 
un exercici diferent al d’execució”. 

Per a l’any 2014, els pressupostos generals de l’Estat no preveuen l’aplicació de la disposició addicional tercera. 

GRÀFIC I-36.  Inversió per càpita pressupostada de l’Estat a Catalunya amb relació a la mitjana espanyola, 
2001-2014 

  
Unitats: percentatges i euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa al compliment dels compromisos pressupostaris, el nivell d’execució de les obres pressupostades pel 
Ministeri de Foment a Catalunya, l’any 2013,88 es va situar en el 64,8%, per sota de la mitjana d’execució del pe-
ríode 2001-2013, que va ser del 79,7%. Cal tenir en compte que aquest Ministeri administra durant aquests anys 

                                                           
88 Darrera dada disponible. 
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(2001-2014) el 83,8% de la inversió regionalitzada i pressupostada a Catalunya de l’Estat, i que l’any 2013 va ser 
del 82,2%. Aquest percentatge en els pressupostos del 2013 se situa en el 83,0% (vegeu el gràfic I-37). 

GRÀFIC I-37.  Inversió pressupostada i liquidada per l’Estat a Catalunya. Catalunya, 2001-2014 

 
Unitats: milions d’euros. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007-2015. 

Per a l’any 2014, només es disposa d’informació parcial del nivell d’execució de les inversions de l’Estat a Cata-
lunya a través de les dades de licitació oficial d’obres de construcció per part del grup Foment a Catalunya. 
Aquestes xifres indiquen un increment tant de la inversió adjudicada com de la inversió licitada en el territori cata-
là per al 2014, del 106,2% i del 44,7%,respectivament. 

GRÀFIC I-38.  Licitació oficial d’obres i adjudicació d’obres de construcció del grup Foment a Catalunya. Cata-
lunya, 2006-2014 

 
Unitats: milions d’euros. 
Font: Ministeri de Foment. 
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del nivell de recaptació de l’any 2005, si bé per sota del seu nivell màxim l’any 2007. Així, la recaptació de tributs 
estatals a Catalunya (vegeu la taula I-49) s’ha incrementat el 6,1%, 2.201,4 milions d’euros més que el 2013, 
amb uns ingressos liquidats de 38.497,4 milions d’euros. 

Tot i així, des de l’any 2007, en què la recaptació de tributs estatals a Catalunya va assolir el seu màxim, amb 
47.608,1 milions d’euros, ha acumulat una reducció de 9.110,7 milions d’euros, amb una caiguda del 19,1%. 

L’estructura de la recaptació tributària a Catalunya l’any 2014, amb un increment del 4,5% de la imposició direc-
ta, un increment del 8,1% de la indirecta i un augment del 2,4% de les taxes i altres ingressos, ha reduït en 0,8 
punts percentuals el pes dels impostos directes, i 0,1 punts percentuals el pes de les taxes i altres ingressos tri-
butaris en la composició dels ingressos impositius. En l’exercici 2014 el 53,2% dels ingressos tributaris s’obtenen 
de la imposició directe, el 45,4% dels ingressos de la imposició indirecta, mentre que l’1,4% restant provenen de 
taxes i altres ingressos tributaris (vegeu el gràfic I-39). 

GRÀFIC I-39.  Distribució dels ingressos tributaris estatals a Catalunya. Catalunya 2004-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; i Informe mensual dels tributs de la Ge-
neralitat de Catalunya, desembre 2014, de la Direcció General de Tributs. 

Així mateix, el pes de la recaptació dels tributs estatals de l’Administració central i la Generalitat sobre el PIB cata-
là s’ha incrementat lleugerament, 0,8 punts percentuals, des del 17,6% l’exercici 2013 fins al 18,4% el 2014, si 
bé acumula una caiguda de 4,0 punts percentuals en els darrers set anys. 
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GRÀFIC I-40.  Evolució del pes de la recaptació tributària estatal sobre el PIB català. Catalunya, 2004-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; Informe mensual dels tributs de la Gene-
ralitat de Catalunya, desembre 2014, de la Direcció General de Tributs; i dades del PIB català (base 2008) d’Idescat. 

El 94,2% d’aquesta recaptació la du a terme l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a través de les se-
ves delegacions en el territori, que gestiona els impostos estatals sobre els quals la capacitat normativa de les CA 
és més limitada. Pel que fa a la resta de tributs estatals sobre els quals la capacitat normativa de les CA és major, 
la gestió està traspassada a la Generalitat de Catalunya. 

La recaptació tributària de les delegacions de l’AEAT a Catalunya s’incrementa l’any 2014 el 6,3%, si bé acumula 
una caiguda del 14,0% des de l’any 2007. Aquest augment s’explica per l’increment del 8,9% en la recaptació de 
l’IVA, i l’augment del 5,0% i el 9,7% en la recaptació de l’IRPF i de l’impost de societats, respectivament. Mentre 
que es redueix el 4,2% la recaptació d’impostos especials. 

Per la seva part, la recaptació de tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya augmenta l’1,7% 
l’any 2014 i acumula des del 2007 un descens del 59,0%. L’increment del 2014 s’explica, principalment, per 
l’augment en la recaptació del l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídic documents. 

De les sis figures tributàries estatals cedides totalment a la Generalitat, quatre han experimentat un increment en 
la recaptació: destaca l’augment en 223,9 milions d’euros de l’impost sobre transmissions patrimonials, i en me-
nor mesura, l’augment en l’impost sobre actes jurídics documentats, que aporta 15,6 milions d’increment; 
l’impost sobre successions i donacions, que aporta 14,1 milions d’increment, i l’augment en l’impost sobre de-
terminats mitjans de transport que aporta 1,4 milions més.  

L’increment de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats respon a l’augment dels ti-
pus (sobretot en el primer cas)89, i a l’augment de les transmissions d’habitatges de segona mà; l’increment en 
l’impost de sobre determinats mitjans de transports respon a l’augment del nombre de matriculacions; mentre 
que en l’impost de successions i donacions es beneficia dels canvis normatius introduïts a partir del 2014. 

Les dues figures restants, redueixen el seu rendiment, amb una caiguda de l’impost sobre el patrimoni del 22,8% 
que es compara amb un any, el 2013, amb ingressos extraordinaris derivats de l’amnistia fiscal; i amb una caigu-
da del 2,6% en la recaptació de les taxes sobre el joc. 

Cal a més tenir en compte, que fruït de la reforma de l’impost sobre hidrocarburs en l’exercici anterior, ha desa-
paregut definitivament el 2014 l’impost sobre vendes minoristes sobre determinats hidrocarburs.  

                                                           
89 Cal tenir en compte que l'increment dels tipus es va introduir l'any 2013 però a partir del mes d'agost, per tant la primera meitat de l'any 
2014 es compara amb la primera meitat de l'any 2013 que encara no tenia els tipus incrementats. 
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A continuació es detallen els canvis normatius més rellevants amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2014 
amb relació als tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya. 

En l’impost sobre successions i donacions els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2014 
han estat: 

 Amb efecte 1 de febrer del 2014 se suprimeix la reducció addicional, es modifiquen les reduccions per 
parentiu, i es modifiquen els percentatges de bonificació aplicables en la quota, elements que queden fi-
xats en: 

Grup I: 100.000, més 12.000 euros per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causahavent, fins a 
un límit de 196.000 euros. 

Grup II: Cònjuge: 100.000 euros. Fill: 100.000 euros. Resta de descendents: 50.000 euros. Ascendents: 
30.000 euros. 

Grup III: 8.000 euros. 

Grup IV: no s’aplica cap reducció per raó de parentiu. 

La reducció de 275.000 euros per persones grans es limita als adquirents del grup II. 

Es modifiquen els percentatges de bonificació aplicables en la quota: es manté la bonificació del 99% per 
als cònjuges, mentre que per a la resta de parents dels grups I i II s’estableixen diferents percentatges en 
funció de la base imposable i de si el contribuent ha optat o no per l’aplicació de determinades exempci-
ons i reduccions.  

En cas d’il·liquiditat a l’herència, es permet el pagament amb qualsevol bé immoble, encara que 
l’acceptació és discrecional per a l’Administració. 

Canvis introduït per la Llei 2/2014.90 

En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats els canvis normatius amb efectes en 
els ingressos liquidats l’any 2014 han estat: 

 S’actualitza l’escala que grava la transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris a l’1%. Introdu-
ït per la Llei 22/2013.91 

 Es fixa el tipus de gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
aplicable als arrendaments, que és del 0,3 % durant l’any 2014 i del 0,5 % a partir de l’1 de gener de 
2015. Introduït per la Llei 2/2014.92 

En l’impost sobre hidrocarburs els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2014 han estat: 

 Es regulen els tipus impositius autonòmics. Introduït per la Llei 2/2014:93 

Gasolina amb plom (epígraf 1.1): 48 euros per cada 1.000 litres. 

Gasolina sense plom de 98 octans o més (epígraf 1.2.1): 48 euros per cada 1.000 litres. 

Altres gasolines sense plom (epígraf 1.2.2): 48 euros per cada 1.000 litres. 

Gasoil per a ús general (epígraf 1.3): 48 euros per cada 1.000 litres. 

                                                           
90 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014 
91 Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014. BOE núm. 309, de 26.12.2013. 
92 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
93 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6830/1410829.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13616�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6830/1410829.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6830/1410829.pdf�
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Gasoil per a ús com a carburant o combustible (epígraf 1.4): 6 euros per cada 1.000 litres. 

Fuel (epígraf 1.5): 2 euros per tona. 

Querosè per a ús general (epígraf 1.11): 48 euros per cada 1.000 litres. 

Bioetanol i biometanol per a ús com a carburant (epígraf 1.13): 48 euros per cada 1.000 litres. 

Biodièsel per a ús com a carburant (epígraf 1.14): 48 euros per cada 1.000 litres. 

Biodièsel i bioetanol per a ús com a combustible (epígraf 1.15): 6 euros per cada 1.000 litres. 

Es fixa el tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional de l’impost sobre hidrocarburs en 48 
euros per 1.000 litres. 

En l’impost sobre les estades en establiments turístics els canvis normatius amb efectes en els ingressos liqui-
dats l’any 2014 han estat: 

 Es desenvolupa l’impost sobre les estades en establiments turístics, com a tribut propi de la Generalitat. 
L’objecte de l’impost són les estades en determinats establiments i equipaments situats a Catalunya. 
S’entén per estada el gaudiment del servei d’allotjament, per dia o fracció, amb pernoctació o sense. Tot i 
que l’impost es va crear a finals del 2012 a efectes de recaptació, el seu primer any de funcionament és 
el 2013. Desenvolupat pel Decret 129/2012.94 

En l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats 
l’any 2013 han estat: 

 Es crea l’impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit com un impost propi de la Generalitat de Catalu-
nya, de naturalesa directa, que grava la captació i tinença de fons de tercers, sota la forma de dipòsits, 
per part de les entitats de crèdit, sempre que comporti l’obligació de restitució. Introduït pel Decret llei 
5/2012, de 18 de desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.95 

 L’impost va ser recorregut en el Tribunal Constitucional pel president del Govern i no hi ha hagut recapta-
ció l’exercici 2014. 

TAULA I-49.  Recaptació1 dels tributs estatals per l’Administració central i la Generalitat a Catalunya, 2011-
2014 

  2011 2012 2013 2013 2012-2013 2013-2014 

Total (A + B + C) 34.173,0 35.771,7 36.296,0 38.497,4 1,5% 6,1% 

Impostos directes 18.173,6 19.952,0 19.602,0 20.485,9 -1,8% 4,5% 

Impostos indirectes 15.498,5 15.295,5 16.163,9 17.468,7 5,7% 8,1% 

Taxes i altres ingressos tributaris 500,9 524,2 530,1 542,8 1,1% 2,4% 

Total (B + C) 2.122,5 2.262,2 2.193,1 2.231,1 -3,1% 1,7% 

              

Delegacions AEAT (A) 32.050,5 33.509,5 34.102,9 36.266,3 1,8% 6,3% 

Impostos directes 17.824,5 19.311,2 18.745,1 19.742,4 -2,9% 5,3% 

IRPF   14.108,8 14.297,9 14.056,3 14.754,1 -1,7% 5,0% 

Societats 3.411,6 4.408,4 4.078,7 4.473,7 -7,5% 9,7% 

Impost sobre renda no residents 276,2 286,2 286,2 256,1 0,0% -10,5% 

                                                           
94 Decret 129/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics. DOGC núm. 
6238, de 23.10.2012. 
95 Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. DOGC núm. 6277, de 19.12.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6238/1266113.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6277/1275772.pdf�
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Altres impostos directes 27,9 318,7 324,0 258,5 1,7% -20,2% 

Impostos indirectes 13.966,7 13.881,9 15.024,4 16.172,8 8,2% 7,6% 

IVA  12.050,4 11.914,5 12.839,8 13.986,1 7,8% 8,9% 

Especials 971,8 1.112,3 1.365,7 1.272,3 22,8% -6,8% 

Alcohols 228,591 226,524 221,985 nd. -2,0% nd. 

Hidrocarburs 598,8 615,5 852,1 nd. 38,4% nd. 

Labors del tabac 24,057 17,583 10,454 nd. -40,5% nd. 

Electricitat 120,3 252,6 280,5 nd. 11,0% nd. 

Tràfic exterior 639,1 553,5 521,2 602,0 -5,8% 15,5% 

Impost sobre primes d'assegurances i altres 305,4 301,6 297,7 312,4 -1,3% 4,9% 

Taxes i altres ingressos tributaris  (cap. 3) 259,4 316,4 333,4 351,2 5,4% 5,3% 

Govern autonòmic (B) 1.766,3 1.880,3 2.057,6 2.178,6 9,4% 5,9% 

Impostos directes 349,1 640,8 856,9 743,5 33,7% -13,2% 

Successions i donacions 338,3 339,1 298,3 312,4 -12,0% 4,7% 

Patrimoni 10,8 301,7 558,5 431,1 85,2% -22,8% 

Impostos indirectes 1.175,7 1.031,7 1.004,0 1.243,5 -2,7% 23,8% 

Impostos indirectes2 1.531,9 1.413,6 1.139,5 1.296,0 -19,4% 13,7% 

Transmissions patrimonials 750,5 682,4 717,0 940,9 5,1% 31,2% 

Actes jurídics documentats   425,1 349,3 287,0 302,6 -17,8% 5,4% 

Tributs sobre el joc 241,5 207,8 196,7 191,6 -5,3% -2,6% 

Altres (C)             

Sobre determinats mitjans de transport 92,1 74,1 51,1 52,5 -31,1% 2,7% 

Sobre vendes minoristes determinats hidro-
carburs   264,0 307,8 84,4 - -72,6% - 

Unitats: milions d’euros, i percentatges. 
(1) Les dades de recaptació tributària són recaptació líquida aplicada. 
(2) Suma dels impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, Tributs sobre el joc, l’impost sobre determinats mitjans de 
transport, i l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs. 
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; i Informe mensual dels tributs de la Ge-
neralitat de Catalunya, desembre 2014, de la Direcció General de Tributs. 

La recaptació dels tributs estatals en el conjunt d’Espanya 

L’evolució positiva dels ingressos tributaris estatals recaptats per les delegacions de l’AEAT a Catalunya s’ha situ-
at 2,7 punts percentuals per sobre del creixement de la recaptació de tributs estatals en el conjunt de l’Estat, que 
ha augmentat el 3,6%, 6.140 milions d’euros més que el 2013, amb uns ingressos totals de 174.987 milions 
d’euros, si bé en els set darrers exercicis acumula una caiguda del 12,8%, amb 25.689 milions d’euros menys 
que l’any 2007. 

En el conjunt de l’Estat, l’increment de la recaptació respon a l’evolució positiva de la majoria de figures tributàri-
es: en primer lloc, per l’increment del 8,2% en l’IVA, 4.243 milions d’euros més que el 2013; en segon lloc, per 
l’increment del 3,9% en l’IRPF, 2.710 milions d’euros més que el 2013. També experimenten increments, si bé de 
magnituds menys importants en termes absoluts, les figures dels impostos mediambientals, 55 milions d’euros 
més que el 2013; els impostos especials sobre l’alcohol, amb un augment de 63 milions d’euros; els impostos 
especials sobre labors del tabac, amb un increment de 121 milions d’euros; els impostos especials sobre el car-
bó, amb un increment 117 milions d’euros; l’impost sobre la renda de no residents, amb un augment de 3 milions 
d’euros; i també té lloc un augment de 67 milions d’euros en els recursos derivats de taxes i altres ingressos (ca-
pítol 3 dels pressupostos). 
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Paral·lelament, i compensant part d’aquests increments, es redueix, el 6,2%, la recaptació de l’impost de Socie-
tats, 1.232 milions d’euros menys que el 2013; cau el 2,1% la recaptació de l’impost sobre hidrocarburs, 210 mi-
lions d’euros menys que el 2013; i cau el 4,3% la recaptació de l’impost especial sobre l’electricitat, 62 milions 
d’euros menys que el 2013. 

L’Agència Tributària estatal estima que l’increment en la recaptació l’any 2014 respon a un augment, de 6.691 
milions d’euros, dels ingressos associat a la millora de l’activitat econòmica, que ha provocat un augment de les 
bases tributàries dels principals impostos estatals, que en conjunt incrementen el 2,6%. Aquest augment s’hauria 
vist en part compensat per la reducció dels ingressos impositius derivat de les mesures tributàries de rebaixes 
fiscals amb efectes recaptatoris l’any 2014, amb un efecte negatiu sobre la recaptació de 551 milions d’euros. 

En el cas de l’IRPF ha tingut lloc una lleugera reducció del -0,2% de la renda bruta de les famílies aproximada per 
fonts fiscals. Tot i així, les bases tributàries de les rendes del treball milloren, lleugerament, amb un increment del 
0,2%, derivat de l’augment del 0,6% de la massa de salaris –associat a l’increment de l’ocupació-; de l’augment 
del 2,5% de la massa de pensions –com el 2013 aquest augment respon, principalment, a la incorporació de 
nous pensionistes amb millors perfils professionals-; i de la caiguda del 4,3% de la resta de rendes del treball as-
sociades, principalment, a les prestacions d’atur96. Les bases tributàries de les rendes del capital aproximades 
per fonts fiscals han tingut un comportament dispar, amb un augment destacat, del 40,2%, de les rendes provi-
nents de guanys patrimonials; mentre que cauen el 18,3% les rendes procedents del capital mobiliari; i es reduei-
xen el 3,3% les rendes procedents d’immobles arrendats. Finalment, les rendes dels empresaris individuals es re-
cuperen amb un increment del 4,0%. 

En l’impost sobre societats les bases de beneficis empresarials declarats milloren respecte del 2013, amb un in-
crement de la base imposable consolidada del 12,7%, millorant el seu comportament tant les bases declarades 
dels grups consolidats i les grans empreses no integrades en grups, com els resultats empresarials de les pimes. 

L’IVA mostra pel conjunt de l’any un increment de les seves bases impositives, amb un augment de la despesa fi-
nal subjecte a tributació, del 5,6%: augmenta el 6,3% la despesa en consum de béns i serveis de les llars; 
s’estabilitza la despesa de les administracions públiques, amb una lleugera reducció del 0,1%; i augmenta el 
12,1% la despesa en compra d’habitatge nou de les llars, després de set anys de successives caigudes. 

Pel que fa als impostos especials, s’estabilitzen les bases tributàries de les principals figures tributàries en ter-
mes de recaptació. En l’impost sobre hidrocarburs es redueix el 0,6% el consum de gasolines i gasoils; en l’impost 
sobre labors del tabac augmenta l’1,6% el consum de paquets de tabac; en l’impost sobre l’energia es redueix el 
0,9% el consum d’electricitat; mentre que en els impostos sobre alcohols, es redueix el 0,8% el consum d’alcohol 
pur i augmenta el 4,1% el consum de cervesa. 

Tot i l’augment de la recaptació que està tenint lloc des de l’any 2010, l’Agència Tributària estatal estima que la 
caiguda en la recaptació de 25.689 milions d’euros, acumulada els exercicis 2008-2014, respon principalment al 
deteriorament de les bases tributàries, aplaçaments i actuacions de control durant la crisi econòmica, raó per la 
qual s’haurien perdut 47.435 milions d’euros, el 185% de tota la caiguda. Contràriament, els canvis normatius 
estatals en la tributació (aquells introduïts a partir del 2008 fins al 2014) haurien permès recuperar 21.746 mili-
ons d’euros. Mentre que en els anys 2008 a 2009 s’haurien deixat d’ingressar 23.096 milions d’euros per la polí-
tica normativa de rebaixes fiscals, de l’any 2010 a 2014 la política de consolidació fiscal hauria recuperat 45.393 
milions d’euros. Si bé els canvis en la normativa fiscal del darrer any haurien fet perdre 551 milions d’euros.  

En el següent gràfic es mostra, per als tres grans capítols d’ingressos tributaris, l’impacte que sobre la recaptació 
de tributs estatals en el conjunt del territori espanyol han tingut, per una part, els canvis normatius introduïts pel 
Govern central i, per una altra, l’evolució de l’activitat econòmica i el recurs a l’aplaçament del deute tributari i al-
tres elements que afecten la gestió dels impostos. 

En el conjunt dels impostos directes els canvis normatius de consolidació fiscal introduïts des de l’any 2010 no 
arriben compensar les rebaixes fiscals normatives que van afectar la recaptació dels anys 2008 i 2009, i aporta-
rien un saldo negatiu, amb una pèrdua de 1.438 milions d’euros en aquests set anys des de l’inici de la crisi. A 
aquesta aportació negativa, cal afegir els ingressos perduts com a conseqüència del deteriorament de les bases 
fiscals en el conjunt d’aquests anys i els aplaçaments i actuacions de control, especialment en els anys 2008 i 
2009, fent que, en conjunt, la tributació directa hagi perdut en el global dels set anys 25.365 milions d’euros. El 

                                                           
96 Les altres rendes del treball inclouen l’atur, els rendiments agraris, ingressos bruts de professionals, consellers, premis, guanys forestals, i 
rendes exemptes.  
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2014, els canvis normatius han tornat a fer perdre recaptació de la tributació directa, si bé la millora de les bases 
fiscals ha sumat capacitat de recaptació al conjunt d’aquests tributs. 

En el conjunt dels impostos indirectes les rebaixes tributàries dels primers anys de crisi han estat més que com-
pensades pels canvis normatius a partir de l’any 2010, que en el conjunt del període aporten un increment de la 
recaptació de 23.035 milions d’euros. Aquesta aportació positiva ha estat més que compensada pel deteriora-
ment econòmic, aplaçaments i actuacions de control, que fa que en termes globals la imposició indirecta hagi 
perdut, entre el 2008 i el 2014, 628 milions d’euros. En el 2014 els canvis normatius han seguit impulsant la re-
captació per al conjunt de la tributació indirecta amb un increment de 1.063 milions d’euros. A més, en aquest 
darrer any cal afegir l’efecte positiu de la millora de les bases tributàries. 

GRÀFIC I-41.  Impacte normatiu en la recaptació de tributs estatals en el conjunt de CCAA. Espanya, 2008-
2014 

 
Unitats: milions d’euros. 
Nota: En la mesura de l’impacte econòmic hi poden haver acumulats també efectes de canvis normatius a escala autonòmica en tributs esta-
tals. De totes maneres, la magnitud d’aquest efecte es pot preveure com a poc rellevant ja que la capacitat normativa de les CA sobre aquest 
es pràcticament nul·la, excepte en l’IRPF. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe mensual de recaptació tributària de desembre de 2008 a 2014 i Informe anual de 
recaptació tributària 2012 i 2013, Agència Estatal d’Administració Tributària. 

En els gràfics I-42 i I-43 es mostra, per grans figures tributàries d’imposició directa i d’imposició indirecta, respec-
tivament, l’impacte que sobre la recaptació de tributs estatals en el conjunt del territori espanyol han tingut els 
canvis normatius introduïts pel Govern central, l’evolució de l’activitat econòmica i el recurs a l’aplaçament del 
deute tributari i altres elements que afecten la gestió dels impostos. 

Destaquem, que en l’IRPF els canvis normatius de consolidació fiscal aplicats a partir del 2010 han més que 
compensat l’efecte de les rebaixes fiscals dels anys 2008 i 2009. La recuperació de la recaptació de l’impost 
amb més volum d’ingressos -es recapten 46 milions d’euros més el 2014 que 2007- respon, principalment, a 
l’impacte dels canvis normatius, ja que les seves bases tributàries encara són inferiors a les de l’any 2007. L’any 
2014 es segueix augmentant la recaptació de l’impost, bàsicament, per l’impacte econòmic de la millora de les 
seves bases tributàries, especialment les de les rendes del treball, mentre que s’han tornat a introduir rebaixes 
fiscals en l’impost que han frenat la seva recuperació. 

En l’impost de societats, tot i l’impacte normatiu positiu en la recaptació de l’impost dels anys 2011 i 2012, no 
s’han compensat les fortes rebaixes fiscals -especialment de l’any 2008 i en menor mesura el 2009, el 2013, i el 
2014- que al llarg dels anys 2008-2014 han fet perdre 3.163 milions d’euros de recaptació. A aquesta pèrdua de 
recaptació cal afegir la derivada, principalment, del deteriorament de l’activitat econòmica i els seus efectes ne-
gatius sobre la base fiscal de l’impost, i els efectes dels aplaçaments i actuacions de control, que en el conjunt 
del període ha fet perdre 22.947 milions d’euros de recaptació.  Així, al llarg d’aquests set anys l’impost de socie-
tats ha reduït la seva recaptació en 26.110 milions d’euros. L’any 2014, es torna a intensificar l’impacte negatiu 
de les rebaixes fiscal en l’impost que han provocat una pèrdua de la recaptació, mentre que l’evolució de 
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l’activitat econòmica, tot i la recuperació dels beneficis de les empreses, no es veu reflectit en un augment de la 
recaptació derivat de l’impacte econòmic, com a conseqüència de l’efecte negatiu de les majors devolucions efec-
tuades el 2014 associades, en bona part, a la compensació dels resultats negatius d’exercicis precedents. 

L’increment, el 2014, de 86 milions d’euros en la partida de la resta del capítol 1, respon a la lleugera millora en 
la recaptació de les figures tributàries mediambientals, creades l’exercici 2013, l’impost sobre la renda dels no 
residents, i altres impostos directes de magnitud reduïda. 

Finalment, es destaca en la tributació indirecta l’evolució de l’IVA, que en el conjunt del període 2008-2014 ha 
augmentat la seva recaptació en 323 milions d’euros, recuperant els nivells previs a la crisi. Els canvis normatius 
en els darrers cinc anys haurien fet que en el conjunt del període augmentés la recaptació en 15.929 milions 
d’euros, compensant l’impacte negatiu, sobretot, de l’evolució de l’activitat econòmica i els aplaçaments i actua-
cions de control, amb una pèrdua de 15.606 milions d’euros. L’any 2014 els canvis normatius haurien seguit fent 
augmentar la recaptació, si bé l’increment de la recaptació respon, principalment, a l’impacte econòmic derivat 
de la millora de les bases tributàries de l’impost. 

GRÀFIC I-42.  Impacte normatiu en la recaptació dels impostos directes estatals en el conjunt de CCAA. Espa-
nya, 2008-2014 

 
Unitats: milions d’euros. 
Nota: En la mesura de l’impacte econòmic hi poden haver acumulats també efectes de canvis normatius a escala autonòmica en tributs esta-
tals. De totes maneres, la magnitud d’aquest efecte es pot preveure com a poc rellevant ja que la capacitat normativa de les CA sobre aquest 
és pràcticament nul·la, excepte en l’IRPF. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe mensual de recaptació tributària de desembre de 2008 a 2014 i Informe anual de 
recaptació tributària 2012 i 2013, Agència Estatal d’Administració Tributària. 
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GRÀFIC I-43.  Impacte normatiu en la recaptació dels impostos indirectes estatals en el conjunt de CCAA. Es-
panya, 2008-2014 

 
Unitats: milions d’euros. 
Nota: En la mesura de l’impacte econòmic hi poden haver acumulats també efectes de canvis normatius a escala autonòmica en tributs esta-
tals. De totes maneres, la magnitud d’aquest efecte es pot preveure com a poc rellevant ja que la capacitat normativa de les CA sobre aquest 
es pràcticament nul·la, excepte en l’IRPF. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe mensual de recaptació tributària de desembre de 2008 a 2014 i Informe anual de 
recaptació tributària 2012 i 2013, Agència Estatal d’Administració Tributària. 

Per tant, per a l’any 2014 l’impacte en la recaptació dels canvis normatius ha estat clarament inferior a la dels 
darrers anys, i fins i tot han provocat una pèrdua de capacitat recaptatòria en les principals figures impositives del 
sistema tributari espanyol, principalment en l’impost de societats. A continuació, es detallen el canvis normatius 
més rellevants que afecten la recaptació del impostos estatals el 2014. 

En l’IRPF els canvis normatius més importants amb efectes positius en la recaptació en termes de caixa el 2014 
han estat: 

 Amb efectes en les retencions del treball, es prorroga per a l’exercici 2014 el gravamen complementari i 
els increments en els tipus de retenció aplicables als rendiments del treball, rendiments d’activitats pro-
fessionals i retribucions d’administradors i membres de consells d’administració, introduït per la Llei 
22/2013.97 

 Amb efectes en les retencions del capital, es prorroga per a l’exercici 2014 l’increment de tipus del 19% 
al 21%, introduït per la Llei 22/2013.98 

 Amb efectes en les retencions dels arrendaments, es prorroga per a l’exercici 2014 l’increment de tipus 
del 19% al 21%, introduït per la Llei 22/2013.99 

 Amb efectes en les retencions dels fons d’inversió, es prorroga per a l’exercici 2014 l’increment de tipus 
del 19% al 21%, introduït per la Llei 22/2013.100 

 Amb efectes en la quota diferencial, desapareix la deducció per inversió en habitatge per a les compres 
realitzades a partir de l’1 de gener de 2013, introduït per la Llei 26/2012.101 

                                                           
97 Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. BOE núm. 309, de 23.12.2013. 
98 Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. BOE núm. 309, de 23.12.2013. 
99 Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. BOE núm. 309, de 23.12.2013. 
100 Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. BOE núm. 309, de 23.12.2013. 
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 Amb efectes en la quota diferencial, s’integren en la base imposable general els guanys i pèrdues amb 
un període generació inferior a l’any. I es limita al 10% (abans 25%) el saldo de pèrdues de la BI general 
que poden compensar amb el saldo positiu de rendiments o imputacions de renda, introduït per la Llei 
26/2012.102 

En l’IRPF els canvis normatius més importants amb efectes negatius en la recaptació en termes de caixa el 2014 
han estat: 

 Amb efectes en les retencions del treball, des de juliol, es redueix del 21% al 15% el tipus de retenció so-
bre activitats professionals amb rendes inferiors a 15.000 €, en l’exercici immediat anterior, i que repre-
sentin més del 75% de la suma de rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball, introduït pel 
Reial decret llei 8/2014.103 

 Amb efectes en la quota diferencial, per als nous empresaris en estimació directa s’estableix una reduc-
ció del 20% sobre els rendiments nets, aplicable en el primer període impositiu en què el rendiment net 
resulti positiu i en el període impositiu següent a aquest, introduït pel Reial decret llei 4/2013.104 

 Amb efectes en la quota diferencial, deducció del 20% per a inversions realitzades a partir de 29 setem-
bre 2013 en accions o participacions d’empreses de nova o recent creació (business angel) amb una ba-
se màxima de deducció de 50.000 euros anuals, introduït per la Llei 14/2013.105 

 Amb efectes en la quota diferencial, deducció general d’un 10% per reinversió de beneficis en elements 
nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a l’activitat econòmica, introduït per la 
Llei 14/2013.106 

En l’Impost de societats els canvis normatius més importants amb efectes positius en la recaptació en termes de 
caixa el 2014 han estat: 

 Amb efectes en els pagaments fraccionats, es prorroguen les següents mesures, introduït per la llei 
16/2013:107 

 increment de tipus impositius en funció de la xifra de negocis. 

 pagament fraccionat mínim en funció del resultat comptable. 

 limitació a la compensació de bases imposables negatives. 

 es manté la limitació a la deduïbilitat del fons de comerç i la correcció valorativa per deteriorament 
dels intangibles de vida útil indefinida. 

 Amb efectes en la quota diferencial, es limita al 70% del màxim previst en taules la deducció de les amor-
titzacions de l’immobilitzat material per a grans empreses, introduït per la Llei 26/2012.108 

En l’Impost de societats els canvis normatius més importants amb efectes negatius en la recaptació en termes de 
caixa el 2014 han estat: 

                                                                                                                                                                                                 
101 Llei 16/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. BOE núm. 311, de 
27.12.2012. 
102 Llei 16/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. BOE núm. 311, de 
27.12.2012. 
103 Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 163, de 
05.07.2014. 
104 Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. BOE 
núm. 47, de 23.02.13. 
105 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
106 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
107 Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres 
mesures tributàries i financeres. BOE núm. 260, de 30.10.2013. 
108 Llei 16/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. BOE núm. 311, de 
27.12.2012. 
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 Amb efectes en els pagaments fraccionats, augment de la base imposable en un 25% de l’import dels di-
vidends i les rendes a què els resulti aplicable l’exempció per doble imposició internacional, mesura pror-
rogada de l’any anterior, introduït per la llei 16/2013.109 

 Amb efectes en la quota diferencial, nou tipus de gravamen reduït, per a empreses de nova creació cons-
tituïdes a partir d’1 de gener de 2013 i aplicable al primer període impositiu i següent amb base imposa-
ble positiva, d’un 15% per la base imposable inferior a 300.000 euros i la resta de base imposable al 
20%, introduït pel Reial decret llei 4/2013.110 

 Amb efectes en la quota diferencial, deducció general d’un 10%, per a les empreses de reduïda dimen-
sió, per la reinversió de beneficis en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries 
afectes a l’activitat, introduït per la Llei 14/2013.111 

 Amb efectes en la quota diferencial, deducció de 9.000 euros persona/any per la creació d’ocupació per 
a treballadors amb discapacitat superior al 33% i inferior al 65% i de 12.000 euros persona/any per a 
treballadors amb grau discapacitat superior al 65% per a períodes impositives iniciats a partir de 
l’1/01/2013, introduït per la Llei 14/2013.112 

 Amb efectes en la quota diferencial, en la cessió d’actius intangibles (patent-box) s’incrementa el percen-
tatge de reducció al 60% de les rendes (abans 50% dels ingressos, introduït per la Llei 14/2013.113 

En l’Impost sobre la renda de no residents els canvis normatius més importants han tingut un efecte positiu en la 
recaptació en termes de caixa el 2014: 

 Es prorroga per a l’exercici 2014 l’increment de tipus del 24% al 24,75% en el tipus general i del 19% al 
21% aplicable a les rendes transferides a l’estranger per establiment permanent i als dividends, interes-
sos i guanys patrimonials obtinguts sense mediació d’establiment, introduït per la Llei 22/2013.114 

En la imposició mediambiental els canvis normatius més importants han tingut un efecte positiu en la recaptació 
en termes de caixa el 2014: 

 Es crea el nou impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle aplicable a partir de l’1 de gener del, 
introduït per la llei 16/2013.115 

En l'IVA els canvis normatius més importants han tingut un efecte negatiu en la recaptació en termes de caixa el 
2014: 

 Creació del règim especial d’IVA de caixa per a contribuents amb un volum d’operacions inferior a 2 mili-
ons, introduït per la Llei 14/2013.116 

 Es rebaixa el tipus impositiu del 21% al 10%, a partir del 26 de gener, de les entregues i importacions 
d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, introduït pel Reial decret llei 1/2014.117 (RDL 
1/2004, de 24 de gener).BB 

Finalment, en els impostos especials els canvis normatius més importants han tingut un efecte negatiu en la re-
captació en termes de caixa el 2014: 

                                                           
109Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres 
mesures tributàries i financeres. BOE núm. 260, 30.10.2013. 
110 Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. BOE 
núm. 47, de 23.02.13. 
111 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
112 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
113 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
114 Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al’any 2014. BOE núm. 309, de 23.12.2013. 
115 Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres 
mesures tributàries i financeres. BOE núm. 260, 30.10.2013. 
116 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
117 Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques. BOE 
núm.22, de 25.01.2014. 
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 Exempció del 85% de l’Impost sobre l’Electricitat per a l’energia elèctrica que es destini a reducció quími-
ca i processos electrolítics, a processos mineralògics i a processos metal·lúrgics, introduït per la llei 
16/2013.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
118 Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres 
mesures tributàries i financeres. BOE núm. 260, 30.10.2013. 
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5. ECONOMIA SOCIAL 

5.1. LES EMPRESES DE L’ECONOMIA SOCIAL  

5.1.1. COOPERATIVES  

Seguint la tendència iniciada el 2010, i per tant, per cinquè any consecutiu, l’any 2014 incrementa el nombre de 
cooperatives inscrites al Registre de Cooperatives, tal com es pot constatar en la taula següent. Cal tenir en 
compte que aquest increment es concentra a la demarcació de Barcelona i en menor mesura, a les terres de 
l’Ebre, mentre que en la resta de demarcacions decreix el nombre de cooperatives inscrites, de tal manera que 
enguany el 68,3% de les cooperatives existents es concentren a les comarques de Barcelona, percentatge que 
l’any 2013 fou del 67,8%. 

TAULA I-50.  Cooperatives existents, segons àmbit territorial. Catalunya, 2012-2014 

Any Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (excepte 

Terres de l'Ebre) 
Terres de l'E-

bre 

2012 4.122 2.794 239 520 569 289 280 

2013 4.169 2.828 251 510 580 295 285 

2014 4.177 2.853 246 503 575 288 287 

Variació Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (excepte 

Terres de l'Ebre) 
Terres de l'E-

bre 

2011-2012 51 41 7 4 -1 -2 1 

2012-2013 47 34 12 -10 11 6 5 

2013-2014 8 25 -5 -7 -5 -7 2 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

No hi ha variacions destacables respecte als anys anteriors en la distribució de les cooperatives existents segons 
tipus: tres de cada quatre són de treball associat (el 75%), mentre que el 25% restant es distribueix entre les 
agràries (que concentren el 10,7% del total), les de serveis (4,8%), les de consumidors i usuaris (3%), les 
d’ensenyament (2,1%), habitatge (1,9%) i les de segon grau (1,2%).  

D’altra banda, el nombre de cooperatives de treball associat incrementa els darrers anys, en passar de 3.060 
l’any 2012 a 3.133 l’any 2014 (73 cooperatives més), així com les de serveis, que passen d’haver-n’hi 186 a 202 
(16 cooperatives més). En canvi, hi ha menys cooperatives agràries (l’any 2012 n’hi havia 465 i el 2014, 449; 16 
cooperatives de diferència). Les cooperatives d’habitatge també perden pes, en passar de 92 a 81, és a dir, n’hi 
ha 11 menys que el 2012, i les de segon grau també decreixen, passen de 55 a 51. Els altres tipus de cooperati-
ves es mantenen estables en termes absoluts. 
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GRÀFIC I-44.  Cooperatives existents, segons tipus de cooperativa. Catalunya, 2012-2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica la dada pel 2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Al llarg de l’any 2014 s’han creat 119 cooperatives, 28 menys que l’any anterior. El sector serveis incrementa la 
seva importància relativa fins assolir per primer cop més del 80%, en detriment del sector industrial i de la cons-
trucció, que perden importància relativa respecte l’any anterior. En canvi, l’agricultura, amb set noves cooperati-
ves incrementa el seu pes sobre el total respecte l’any anterior, quan només es van constituir dues noves coope-
ratives en aquest sector. Cal tenir en compte també, que al llarg de l’any 2014 s’han transformat cinc cooperati-
ves, dues societats s’han transformat i han adoptat la forma jurídica de cooperatives o societats laborals,119 s’han 
fusionat tres cooperatives i se n’han dissolt 13. La creació neta de cooperatives ha estat, doncs de 106. 

GRÀFIC I-45.  Distribució per sectors d’activitat de les noves cooperatives constituïdes. Catalunya, 2010-2014 

 
Unitats: percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

La major importància relativa del sector serveis de les noves cooperatives es concentra en les següents branques 
d’activitat: el comerç, l’hoteleria i la restauració (amb 28 noves cooperatives), els serveis a les empreses (26) i els 
serveis a la comunitat (23). El gràfic següent conté tota aquesta informació. 
                                                           
119 Les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació no concreten la forma jurídica. 
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GRÀFIC I-46.  Cooperatives constituïdes, segons branca d’activitat. Catalunya, 2011-2014 

  
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: l’agrupació per branques d’activitat es relaciona a continuació: 
Primari: Agricultura, ramaderia i caça; Silvicultura i explotació forestal; Pesca i aqüicultura. 
Indústria no manufacturera: Antracita, hulla i lignit; Petroli i gas natural; Minerals metàl·lics; Minerals no metàl·lics ni energètics; Suport a les 
indústries extractives; Coqueries i refinació del petroli; Energia elèctrica i gas; Aigua; Tractament d’aigües residuals; Tractament de residus; 
Gestió de residus. 
Indústria manufacturera: Ind. de productes alimentaris; Fabricació de begudes; Ind. del tabac; Ind. tèxtils; Confecció de peces de vestir; Ind. 
del cuir i del calçat; Ind. de fusta i suro, excepte mobles; Ind. del paper; Arts gràfiques i suports enregistrats; Ind. químiques; Productes farma-
cèutics; Cautxú i plàstic; Prod. minerals no metàl·lics; Metal·lúrgia; Prod. Metàl·lics, excepte maquinària; Prod. informàtics i electrònics; Materi-
als i equips elèctrics; Maquinària i equips; Vehicles motor, remolcs i semiremolcs; Altres materials de transport; Mobles; Ind. manufactures di-
verses; Reparació i instal·lació de maquinària; Edició. 
Construcció: Construcció d’immobles; Construcció d’obres d’enginyeria civil; Activitats especialitzades construcció. 
Comerç, hoteleria i restauració: Venda i reparació de vehicles motor; Comerç engròs, excepte vehicles de motor; Comerç detall, excepte vehi-
cles de motor; Serveis d’allotjament; Serveis de menjar i begudes; Reparació ordinadors i efectes personals. 
Transports: Transport terrestre i per canonades; Transport marítim i per vies interiors; Transport aeri; Emmagatzematge i afins al transport; 
Agències de viatges i operadors turístics. 
Serveis a les empreses i serveis personals: Act. postals i de correus; Telecomunicacions; Serveis de tecnologies de la informació; Serveis 
d’informació; Mediació financera; Assegurances i fons de pensions; Act. auxiliars mediació financera; Act. immobiliàries; Act. jurídiques i de 
comptabilitat; Seus centrals i consultoria empresarial; Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; Recerca i desenvolupament; Publicitat i es-
tudis de mercat; Act. professionals i tècniques; Act. de lloguer; Act. relacionades amb l’ocupació; Act. de seguretat i investigació; Serveis a edi-
ficis i de jardineria; Act. administratives d’oficina. 
Serveis a la comunitat: Cinema i vídeo, enregistrament de so; Ràdio i televisió; Act. veterinàries; Adm. pública, defensa i SS obligatòria; Educa-
ció; Act. sanitàries; Serveis socials amb allotjament; Serveis socials sense allotjament; Act. artístiques i d’espectacles; Biblioteques i museus; 
Jocs d’atzar i apostes; Act. esportives i d’entreteniment; Act. associatives; Altres act. de serveis personals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.1.2. SOCIETATS LABORALS 

L’any 2014 el nombre de societats laborals existents a Catalunya continua davallant seguint la tendència d’anys 
anteriors. Així, l’any 2014 consten inscrites 76 societats menys que el 2013, tal com recull la taula següent. En 
totes les demarcacions hi ha menys societats laborals excepte a la de Tarragona, on creixen (si bé lleugerament). 
Malgrat això, gairebé quatre de cada cinc societats laborals se situa a la demarcació de Barcelona (el 79,5%), se-
guida de la de Girona, Tarragona i Lleida.  
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TAULA I-51.  Societats laborals existents, per àmbit territorial. Catalunya, 2012-2014 

Any Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (ex-

cepte Terres de 
l'Ebre) 

Terres de l'E-
bre 

2012 5.325 4.194 487 278 366 225 141 

2013 5.230 4.151 445 265 369 229 140 

2014 5.154 4.100 422 264 368 231 137 

Variació Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (ex-

cepte Terres de 
l'Ebre) 

Terres de l'E-
bre 

2011-2012 -92 -75 -2 -8 -7 -4 -3 

2012-2013 -95 -43 -42 -13 3 4 -1 

2013-2014 -76 -51 -23 -1 -1 2 -3 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Malgrat la davallada, l’any 2014 s’han creat 77 noves societats laborals, i se n’han dissolt 3. El desfasament en-
tre aquestes dades i les facilitades anteriorment (segons les quals hi ha 76 societats laborals menys que el 
2013), pot venir motivat per canvis de domicili social (a fora de Catalunya), per transformacions a altres formes 
societàries, etc. El sector serveis continua concentrant la majoria de les noves societats laborals creades (58). A 
diferència de l’any anterior, s’ha creat una societat laboral del sector agrari, mentre que en el sector industrial da-
vallen. 

GRÀFIC I-47.  Societats laborals constituïdes, per sectors d’activitat. Catalunya, 2010-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

De manera coherent, el major pes del sector serveis de les noves societats laborals es concreta, igual que en 
anys anteriors, en el comerç, hoteleria i restauració, els serveis a les empreses i en menor mesura, en la indústria 
manufacturera. Destaquen els serveis a la comunitat, que únicament registren una nova societat, a diferència 
dels anys anteriors. 

0,7% 0,8% 0,0% 0,0% 1,3%

14,7%
18,9% 18,1%

21,9%
16,9%

9,6%

16,5%

9,6% 9,4% 6,5%

75,0%

63,8%

72,3%
68,8%

75,3%

2010 2011 2012 2013 2014

Agricultura Indústria Construcció Serveis



 

101 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÓMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

GRÀFIC I-48.  Societats laborals registrades, segons branca d’activitat econòmica. Catalunya, 2011-2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: l’agrupació per branques d’activitat és la mateixa que en el gràfic idèntic de les noves cooperatives, ja detallat. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.1.3. EMPRESES D’INSERCIÓ I ENTITATS COL·LABORADORES D’INSERCIÓ 

Amb independència de la forma jurídica que adopti, una empresa que tingui com a finalitat primordial la integra-
ció sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social és qualificada per la llei com a empresa 
d’inserció i per tant té unes característiques i un règim jurídic determinat. D’altra banda, les entitats 
col·laboradores d’inserció són empreses o entitats que contracten persones que estan acollides a la renda míni-
ma d’inserció o persones en risc d’exclusió. Si bé en el capítol cinquè d’aquesta Memòria s’analitza aquesta pres-
tació econòmica, cal tenir en compte l’increment continuat els darrers deu anys d’aquest tipus d’empreses, asso-
lint l’any 2014 les següents dades: 60 empreses d’inserció (una més que l’any 2013) i 254 entitats 
col·laboradores d’inserció.  Ara bé, cal tenir en compte que la disposició derogatòria de l’Ordre EMO/210/2014, 
de 4 de juliol, va suprimir el cens d’entitats col·laboradores d’inserció, per la qual cosa la dada refereix a les enti-
tats existents l’any 2013 i previsiblement no serà actualitzada en anys posteriors.  

Segons les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació, de les 60 empreses d’inserció, la majoria 
són societats limitades (51), si bé vuit són cooperatives (8) i una és societat laboral limitada. La seva distribució 
territorial és similar a la de les altres empreses de l’economia social: la majoria (el 70%) es concentren a la de-
marcació de Barcelona (42 empreses), seguida de la de Girona (8 empreses), Lleida (7), Terres de l’Ebre (2) i Tar-
ragona (1). Els darrers cinc anys, malgrat la crisi, s’han creat noves empreses d’inserció, a raó de 4-5 anuals: 4 
l’any 2010, 5 el 2011, 3 el 2012, 5 el 2013 i 4 el 2014. 

5.2. INDICADORS ECONÒMICS DE LES EMPRESES DE L’ECONOMIA SOCIAL 

Les darreres dades disponibles sobre els indicadors econòmics dels resultats de les empreses de l’economia so-
cial corresponen a l’any 2012, un any on els efectes de la crisi econòmica van ser intensos, tal com reflecteix la 
informació que contenen els gràfics següents. El primer d’ells, mostra l’evolució del pes del valor de negoci (o va-
lor de producció) de l’economia social sobre el PIB des de l’any 2007 i permet constatar com l’any 2012 va dava-
llar lleugerament (una dècima) respecte l’any anterior, degut a la davallada del pes del valor de negoci de les so-
cietats laborals (passa del 0,7% al 0,6%), mentre que el de les cooperatives es manté per quart any consecutiu en 
el 2,2%. 

L’evolució dels resultats (o excedents, calculats a partir de la diferència entre les societats amb beneficis i les so-
cietats amb pèrdues) segueix la tendència decreixent iniciada l’any 2009, si bé en el cas de les cooperatives es 
registra una certa millora, en no ser tan intensa la davallada dels resultats. És a dir, l’any 2011 la diferència entre 
les cooperatives en benefici i les cooperatives amb pèrdues va ser de -36.721,3 milers d’euros, mentre que l’any 
2012 aquesta diferència va ser de -22.246,5 milers d’euros, gairebé un 40% menys. 
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D’altra banda, tal com reflecteixen el tercer i el quart gràfic, l’any 2012 davallen tant el volum de producció com el 
valor afegit de les cooperatives i les societats laborals, si bé en aquest darrer cas amb major intensitat: el valor de 
producció de les cooperatives davalla l’1,1% i el valor afegit el 2,9%, mentre que en el cas de les societats labo-
rals aquesta variació negativa se situa al voltant del 10%: el 10,4% en el cas del valor de producció i el 10,7% en 
el cas del valor afegit. Per la qual cosa, es pot considerar que els efectes de la crisi durant l’any 2012 han afectat 
més negativament les societats laborals en comparació amb les cooperatives.  

GRÀFIC I-49.  Evolució dels principals indicadors econòmics de les empreses de l’economia social. Catalunya, 
2007-2012 

Percentatge de volum de producció sobre el PIB 

  
Unitats: percentatges.  
Nota: el gràfic conté el percentatge del valor de producció (o volum 
de negoci) sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’AEAT i Idescat. 

Resultats  

 
Unitats: milers d’euros. 
Nota: els resultats o excedents són la diferència entre les societats amb 
benefici i les societats amb pèrdues. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’AEAT. 
 

Volum de producció i valor afegit de les cooperatives 

 
Unitats: milers d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’AEAT. 

 
Volum de producció i valor afegit de les societats laborals 
 

 
Unitats: milers d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’AEAT. 

5.3. LA POBLACIÓ OCUPADA A L’ECONOMIA SOCIAL 

El perfil de les persones ocupades a l’economia social 

El perfil majoritari de les persones ocupades a l’economia social és el mateix que el descrit en edicions anteriors 
d’aquesta Memòria: un home, de més de 40 anys, de nacionalitat espanyola, amb un vincle jurídic de durada in-
definida i a jornada complerta, amb una antiguitat a l’empresa de més de tres anys i empleat en el sector serveis 
per una empresa de menys de 250 treballadors. Malgrat aquesta continuïtat de les dades, hi ha algun petit canvi 
que convé destacar, com ara el fet que per primer cop des de l’any 2007 incrementa 0,6 punts percentuals el pes 
dels homes sobre el total, en passar de 52,3% al 52,9%, així com el lleuger increment (0,4 punts percentuals) del 
pes de la contractació a temps complert, que passa del 74,8% al 75,2%.  
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Cal destacar també l’increment de gairebé un punt i mig percentual del pes de la població ocupada en la indús-
tria, en passar del 21,8% al 23,2%, en detriment de la resta de sectors econòmics, en especial els serveis, que si 
bé segueixen sent majoritaris, passen de concentrar el 71,6% el 2013 al 70,5% el 2014. Així mateix, continua 
creixent el pes de les persones ocupades en societats de més de 250 treballadors, que ha passat del 30% el 
2012 al 35,2% el 2014, mentre que el pes de les persones ocupades en pimes (de menys de 250 treballadors) 
davalla, en passar del 69,9% el 2012 al 64,8% el 2014. Tal com es va apuntar en l’edició anterior d’aquesta Me-
mòria, aquesta situació pot ser reflex dels diferents processos de concentració i fusió de cooperatives que s’han 
donat al llarg d’aquests anys que ha suposat un augment de les cooperatives de més dimensió.  

En comparació amb el perfil majoritari en l’àmbit estatal, l’ocupació a l’economia social a Catalunya destaca per 
tenir una participació superior de les dones (1,6 punts percentuals), més estrangers (8 punts percentuals de dife-
rència), menys relacions a temps complert (5 punts percentuals) i més de durada indefinida (4,9 punts percentu-
als), així com un menor pes del sector agrari (5,6 punts percentuals) i un major pes dels serveis i la indústria (3,9 i 
1,5 punts percentuals més, respectivament). 

TAULA I-52.  Perfil de les persones ocupades a l’economia social. Catalunya i Espanya, quart trimestre de 
2014 

  Catalunya Espanya Diferència 

Sexe       

Homes 52,9 54,5 -1,6 

Dones 47,1 45,5 1,6 

Edat       

Menors de 25 anys 6,0 4,9 1,1 

De 25 a 39 anys 38,5 39,9 -1,4 

De 40 a 54 anys 41,9 41,3 0,6 

De 55 anys o més 13,4 13,1 0,3 

Nacionalitat       

Espanyola 83,6 91,6 -8,0 

Tipus de relació       

Indefinida 81,4 76,5 4,9 

Tipus de jornada       

Temps complert 75,2 80,2 -5,0 

Antiguitat       

Fins a 6 mesos 24,8 34,4 -9,6 

De 6 mesos a 1 any 8,1 6,8 1,3 

D'1 a 3 anys 19,6 18,4 1,2 

De 3 a 5 anys 10,6 8,4 2,2 

Més de 5 anys 37,0 32,1 4,9 

Dimensió de la societat       

De 0 a 5 treballadors 13,2 14,2 -1,0 

De 6 a 10 treballadors 7,8 9,8 -2,0 

D'11 a 25 treballadors 10,6 12,7 -2,1 

De 26 a 50 treballadors 9,3 9,4 -0,1 

De 51 a 100 treballadors 10,8 9,9 0,9 

De 101 a 250 treballadors 13,1 11,2 1,9 

Més de 250 treballadors 35,2 32,8 2,4 
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  Catalunya Espanya Diferència 

Sector econòmic       

Agricultura 1,9 7,5 -5,6 

Indústria 23,2 21,7 1,5 

Construcció 4,4 4,3 0,1 

Serveis 70,5 66,6 3,9 
Unitats: percentatges i diferència en punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Segons les dades publicades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i que conté la taula següent, el 31 de de-
sembre de 2014 hi havia 47.370 persones ocupades a l’economia social a Catalunya, el 5% més que l’any ante-
rior, un increment més intens que el registrat en l’àmbit estatal (de l’1,6%), però menys intens que el registrat per 
la població ocupada total (del 6,4% a Catalunya). En l’àmbit català, els quatre sectors d’activitat registren incre-
ments de la població ocupada, sent el més elevat el de la indústria (de l’11,7%), seguit pel del serveis (del 3,1%), 
que en termes absoluts s’han traduït en 1.157 i 1.011 persones més ocupades, respectivament. 

TAULA I-53.  Població ocupada a l’economia social i població ocupada total (EPA), per sectors d’activitat. Cata-
lunya i Espanya, quart trimestre de 2014 

Catalunya 
2014 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 47.370 1.031 11.043 2.110 33.186 

Total ocupació 3.048.100 44.100 568.400 192.000 2.243.600 

Economia social / Total ocupació 1,55 2,34 1,94 1,10 1,48 

Catalunya 
Variació 2013-2014 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 5,0 1,9 11,7 2,8 3,1 

Total ocupació 6,4 -9,3 11,0 9,2 3,0 

Economia social / Total ocupació -0,02 0,26 0,01 -0,07 -0,03 

Espanya 
2014 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 355.930 34.150 78.294 15.597 227.889 

Total ocupació 17.569.100 728.900 2.438.800 1.030.400 13.371.000 

Economia social / Total ocupació 2,03 4,69 3,21 1,51 1,70 

Espanya 
Variació 2013-2014 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 1,6 -0,2 0,8 -1,7 2,4 

Total ocupació 4,8 -7,8 7,2 5,3 5,2 

Economia social / Total ocupació -0,1 0,4 -0,2 -0,1 -0,1 
Unitats: nombre de persones i variació en percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

La població ocupada a cooperatives i societats laborals 

De les 47.370 persones afiliades a la Seguretat Social que treballen en empreses de l’economia social (a 31 de 
desembre de 2014), 41.323 treballen en cooperatives i 6.047 en societats laborals. Com ja s’ha dit, per segon 
any consecutiu aquestes dades representen un increment respecte l’any anterior (del 5% respecte el 2013), in-
crement que es dóna tant en l’afiliació en les cooperatives (5,6%) i en les societats laborals (1,2%). Cal destacar 
que l’any passat l’afiliació en les societats laborals va decréixer (el 2,8%), a diferència de l’afiliació en les coope-
ratives que ja va incrementar respecte el 2012 (el 3,7%). En l’àmbit estatal també es registren variacions positi-
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ves, si bé menys intenses: l’afiliació en general creix l’1,6%, el 2% en les cooperatives i el 0,1% en les societats 
laborals (amb 64 persones més afiliades). 

Per sectors d’activitat, hi ha diferències entre les cooperatives i les societats laborals, i dins de les cooperatives 
entre els treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social (RGSS) i els que cotitzen com a autònoms. 
Tal com es pot observar a la taula següent, la major part dels treballadors afiliats al RGSS estan ocupats en em-
preses dedicades als serveis a la comunitat (el 45,1%), seguits del comerç, hoteleria i la restauració (el 25%), els 
serveis a les empreses (el 12,1%) i la indústria (el 10,9%). En canvi, la meitat dels que cotitzen com a autònoms 
treballen en cooperatives de la branca de la indústria (el 50,3%), seguits dels que treballen en els transports (el 
19,6%). Es dóna doncs, una certa especialització per branques d’activitat en funció de règim a la SS en què es co-
titza, sent la indústria i el transport les branques que han anat concentrant progressivament el gruix dels afiliats 
al RETA els darrers anys. 

TAULA I-54.  Persones ocupades afiliades a la Seguretat Social i que treballen en cooperatives, segons bran-
ques d’activitat i règim d’afiliació. Catalunya, 2013-2014 

  2013 2014 Variació 2013-2014 

  Règim general RETA Règim general RETA Règim general RETA 

Total 27.729 11.420 28.518 12.805 2,8 12,1 

Serveis a la comunitat 12.578 1.034 12.848 1.097 2,1 6,1 

Indústria 3.136 5.300 3.116 6.440 -0,6 21,5 

Comerç, hoteleria i restauració 6.706 972 7.123 967 6,2 -0,5 

Serveis a les empreses 3.391 639 3.441 633 1,5 -0,9 

Transports 639 2.330 688 2.515 7,7 7,9 

Construcció 419 1.008 451 990 7,6 -1,8 

Primari 860 137 851 163 -1,0 19,0 
Unitats: nombre de persones. 
Nota: l’agrupació per branques d’activitat no coincideix exactament amb la dels anteriors gràfics, atès que el Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social no publica les dades amb el mateix desglossament. 
PRIM Sector primari. Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (Epígraf A, CNAE 2009) 
IN Indústria. Indústries extractives, manufactureres, producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua (Epígrafs B, C, D i E, CNAE 
2009). Sota aquest concepte s’inclou la indústria manufacturera i la no manufacturera, atès que les dades del Ministeri de Treball i Immigra-
ció no en permeten el tractament per separat. Per tant, no és directament comparable amb la classificació dels gràfics de l’apartat anterior. 
CONS Construcció (Epígraf F, CNAE 2009) 
CHR Comerç, hostaleria i restauració.  (Epígrafs G i I, CNAE 2009) 
TR Transport. Transport, emmagatzematge i comunicacions (Epígrafs H i J, CNAE 2009). 
SEP Serveis a les empreses i personals. Intermediació financera, activitats immobiliàries, activitats professionals i serveis auxiliars (Epí-
grafs K, L, M, N i O, CNAE 2009). 
SCOM Serveis a la comunitat. Educació i activitats sanitàries, socials, activitats culturals i altres serveis (Epígrafs P, Q, R i S, CNAE 2009). 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Els treballadors de les societats laborals es concentren principalment a la indústria i el comerç, hoteleria i restau-
ració (el 24,6% i el 24,1%, respectivament), si bé el transport també concentra un percentatge elevat de treballa-
dors (el 18,1%), seguit pels serveis a les empreses (el 12,3%). Destacar, a diferència de les cooperatives, com les 
societats laborals que treballen en la branca de serveis a la comunitat únicament concentren el 9,6% dels treba-
lladors.  
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TAULA I-55.  Persones afiliades a la Seguretat Social que treballen en societats laborals, segons branques 
d’activitat. Catalunya, 2013-2014 

  2013 2014 Variació 2013-2014 

Total 5.976 6.047 1,2 

Indústria 1.450 1.487 2,6 

Comerç, hoteleria i restauració 1.496 1.458 -2,5 

Transports 1.062 1.092 2,8 

Serveis a les empreses 722 744 3,0 

Serveis a la comunitat 606 580 -4,3 

Construcció 625 669 7,0 

Primari 15 17 13,3 
Unitats: nombre de persones. 
Nota: vegeu el gràfic anterior pel detall de les activitats incloses en cada branca. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Persones subjectes a un conveni d’inserció en una empresa d’inserció 

Malgrat les dades publicades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social comentades anteriorment sota la catego-
ria de “població ocupada en l’economia social”, cal tenir en compte altres persones ocupades per altres tipus 
d’empreses que també s’engloben sota el concepte genèric d’economia social i no sempre són cooperatives o so-
cietats laborals. Un exemple en són les empreses d’inserció, sobre les quals el Departament d’Empresa i Ocupa-
ció ha facilitat les dades que s’analitzen a continuació.  

La taula següent conté el nombre de treballadors/ores subjectes a un conveni d’inserció i que per tant treballen 
en una empresa d’inserció a Catalunya. Tal com s’observa, l’any 2012 es va registrar una davallada significativa, 
condicionada per l’evolució del nombre de dones contractades, que van davallar el 19,1%, a diferència del nom-
bre d’homes, que es va mantenir estable. L’any 2013 van créixer ambdós col·lectius. 

Si bé la distribució per sexe és bastant equilibrada, s’observa un lleuger predomini dels homes sobre les dones, 
atès que els primers suposen més de la meitat dels contractats (el 51,5% l’any 2010 i el 53,9% el 2013, a tall 
d’exemple). 

TAULA I-56.  Treballadors/ores contractats per empreses d’inserció, per sexe. Catalunya, 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 Variació 
2010-2011 

Variació 
2011-2012 

Variació 
2012-2013 

Total 890 983 892 1.027 n.d.  10,4 -9,3 15,1 

Homes 458 502 503 554 n.d.  9,6 0,2 10,1 

Dones 432 481 389 473 n.d.  11,3 -19,1 21,6 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.4. PERSPECTIVES DEL SECTOR DE L’ECONOMIA SOCIAL 

A partir de les dades relatives a l’any 2014, els resultats positius registrats l’any 2013 entre les empreses de 
l’economia social semblen consolidar-se. Així, en termes d’ocupació, l’any 2014 la població ocupada en 
l’economia social a Catalunya creix el 5% respecte el 2013, per sobre del creixement registrat per la població 
ocupada en l’economia social a nivell estatal (l’1,6%), si bé per sota del creixement total de la població ocupada a 
Catalunya (del 6,4%). A diferència de l’any anterior però, aquest creixement de la població ocupada es registra 
tant en les cooperatives com en les societats laborals, atès que creix el 5,6% i l’1,2%, respectivament, mentre que 
l’any 2013 la població ocupada en cooperatives també va incrementar (el 3,7%), però no fou així en les societats 
laborals (on va decréixer el 2,8%).  
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Pel que fa als indicadors de demografia empresarial, l’any 2014 es creen noves cooperatives, societats laborals i 
empreses d’inserció, registrant-se noves societats en tots els casos (malgrat els totals de les societats existents 
puguin fluctuar d’un any a l’altre degut a diferents vicissituds que poden tenir les societats existents, com ara 
canvis de domicili social, transformacions a altres formes societàries, etc). Igual que en anys anteriors, la gran 
part de les noves empreses d’economia social es dediquen al sector serveis, sent el comerç, l’hoteleria i la res-
tauració, els serveis a les empreses i els serveis a la comunitat els principals en el cas de les cooperatives; i el 
comerç, l’hoteleria i la restauració, els serveis a les empreses i la indústria manufacturera les branques d’activitat 
que concentren un major nombre de noves societats laborals. Cal destacar com els darrers anys, el comerç, 
l’hoteleria i la restauració ha guanyat importància relativa entre les noves cooperatives creades, tal com ja ocorre 
entre les societats laborals. 
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6. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

6.1. EVOLUCIÓ ECONÒMICA 

6.1.1. CONTEXT 

6.1.1.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Al desembre del 2013 el Consell Europeu va ratificar les cinc prioritats generals per a la Unió Europea i els seus 
Estats membres que ja es van establir en l’estudi prospectiu anual sobre el creixement al 2014: Continuar amb 
un sanejament pressupostari diferenciat que afavoreixi el creixement; restablir les condicions normals de préstec 
a l’economia; fomentar el creixement i la competitivitat; lluitar contra la desocupació i les conseqüències socials 
de la crisi i modernitzar l’administració pública. 

A mitjans d’any es va publicar una Recomanació del Consell120 relativa a l’aplicació de les orientacions generals 
de les polítiques econòmiques dels Estats membres la moneda dels quals és l’euro. El Consell recomanava, entre 
d’altres qüestions, que els Estats membre adoptessin mesures, individuals o col·lectives, per tal de promoure i 
controlar l’aplicació de les reformes estructurals a fi de fomentar el creixement, la convergència i l’ajustament 
dels desequilibris interns i externs, per tal de coordinar les polítiques pressupostàries dels Estats membres, per 
tal de garantir la solidesa del sistema bancari, estimular la inversió del sector privat i augmentar el flux de crèdit a 
l’economia i per tal d’avançar en l’aprofundiment de la unió econòmica i monetària i contribuir a la millora del 
marc de supervisió econòmica en el context de les revisions previstes per a finals de 2014. 

6.1.1.2. ÀMBIT ESTATAL 

El Programa nacional de reformes de Espanya 2014 elaborat pel Govern estableix que l’agenda econòmica del 
Govern es basarà en dues línies d’actuació, aprofundir en les reformes ja establertes en els Programes del 2013 i 
2012 i afavorir la recuperació econòmica i la creació d’ocupació. Les mesures del Pla s’estructuren en cinc àrees: 
sanejament fiscal diferenciat i afavoridor del creixement; restabliment de les condicions normals de préstec a 
l’economia; afavorir el creixement i la competitivitat actual i futura; lluitar contra la desocupació i les conseqüèn-
cies socials de la crisi; modernitzar l’Administració pública. Pel que fa al sanejament fiscal diferenciat i afavoridor 
del creixement es pretén portar a terme una reforma tributària, una millora de la transparència de la informació 
economicofinancera i eradicar la morositat. En l’àrea del restabliment de les condicions normals de préstec a 
l’economia, es pretén fomentar el finançament tant d’origen bancari com d’origen no bancari i es tramitarà la Llei 
de foment del finançament empresarial. Per tal de fomentar el creixement i la competitivitat present i futura de 
l’economia es pretén adoptar mesures per garantir un funcionament flexible dels mercats que permeti un ajusta-
ment moderat dels preus. Ja està en fase parlamentaria la Llei de desindexació de l’economia espanyola i també 
s’ha posat en marxa un Pla de racionalització normativa per adaptar-se a l’establert a la Llei 20/2013 de garantia 
de la Unitat de Mercat. 

El Reial decret llei 1/2014121, de 24 de gener, de reforma en matèria de infraestructures i transport, i altres me-
sures econòmiques, convalidat posteriorment pel Congrés dels Diputats,  modifica diverses lleis. Les modificaci-
ons en matèria d’infraestructures i transports es tractaran posteriorment en l’apartat d’infraestructures de trans-
port. Pel que fa a les mesures econòmiques, es modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre 
el valor afegit, per tal de reduir del 21% al 10% aquest impost en el cas d’importacions i d’entregues d’objectes 
d’art. També es modifica el text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 
4/2004, de 5 de març. S’eleva el percentatge del 19% al 21%, de retenció i ingrés a compte en els exercicis 
2012, 2013 i 2014. Amb aquesta mesura s’equipara el tipus de retenció actual de l’IRPF, que és del 21%, al de 
Societats. D’altra banda es modifica la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2014. Amb efectes 1 de febrer de 2014 per als treballadors autònoms que a l’any 2013 tinguessin con-
tractats a 10 o més treballadors, la base mínima de cotització tindrà la mateixa quantia que la dels treballadors 
inclosos en el règim general. També es regula el règim retributiu dels membres de les corporacions locals incor-
porant el límit màxim del que es pot percebre per tots els conceptes retributius i d’assistències. 

                                                           
120 Recomanació del Consell, de 8 de juliol de 2014, relativa a l’aplicació de les orientacions generals de les polítiques econòmiques dels es-
tats membres la moneda dels quals és l’euro. DOUE C 247, de 29.07.2014. 
121 BOE núm. 22, de 25.01.2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_247_R_0027&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_247_R_0027&from=ES�
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Aquest any s’ha aprovat la Llei 8/2014122, de 22 d’abril, sobre cobertura per compte de l’Estat dels riscos de la 
internacionalització de l’economia espanyola i el Reial decret 1006/2014123, de 5 de desembre que la desenvo-
lupa. La Llei estableix que la cobertura de risc per compte de l’Estat constitueix un servei d’interès econòmic ge-
neral com instrument del sistema espanyol de suport financer oficial a la internacionalització de l’activitat de les 
empreses espanyoles. En la Llei es determinen els riscos susceptibles de cobrir-se en les operacions 
d’internacionalització i s’estableix que la cobertura de riscos es farà mitjançant un agent gestor que ha d’estar au-
toritzat per operar com a entitat asseguradora i reasseguradora en els rams de crèdit i caució a Espanya. La Llei 
també crea la Comissió de Riscos per Compte de l‘Estat com a òrgan de control, seguiment i participació de 
l’Administració en la gestió que faci l’agent gestor en la seva activitat de cobertura de riscos per compte de 
l’Estat. Tenint en compte que l’Estat ha de respondre de les obligacions assumides per l’agent gestor en l’exercici 
de la seva activitat de cobertura, la Llei crea el Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, un fons 
sense personalitat jurídica. La norma atribueix a la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdits a 
l’Exportació, S.A. (CESCE) la condició d’agent gestor per seguir prestant els seus serveis de gestió de cobertura de 
riscos durant un període de vuit anys a comptar des de la pèrdua de la majoria de l’Estat en el capital social de la 
CESCE. El Reial decret desenvolupa la Llei, bàsicament pel que fa al contingut del Conveni de Gestió, l’habilitació 
per a què l’agent gestor actuï per compte de l’Estat, la regulació de la Comissió de Riscos i el marc pressupostari, 
economicofinancer i comptable. 

Al mes de juny el Consell de Ministres va aprovar un Pla de mesures per al creixement, la competitivitat i 
l’eficiència, aquest Pla es va desenvolupar normativament, així al mes de juliol es va publicar el Reial decret llei 
8/2014124, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, el dia 
10 de juliol va ser convalidat pel Congrés dels Diputats. Posteriorment es va iniciar el tràmit parlamentari que va 
comportar l’aprovació de la Llei 18/2014125, de 15 d’octubre. 

Tal i com s’exposa en el preàmbul de la Llei 18/2014, aquesta norma té tres eixos. El primer és fomentar la com-
petitivitat i el funcionament eficient dels mercats, el segon és millorar l’accés al finançament i el tercer fomentar 
l’ocupabilitat i l’ocupació. També s’incorporen algunes mesures de reforma fiscal, tot i que una reforma amb més 
profunditat es durà a terme en una Llei posterior. 

Pel que fa al finançament de l’activitat econòmica, atenent que mitjançant la Llei 14/2013, de 27 de setembre, 
de suport als emprenedors i la seva internacionalització es va adaptar per a les empreses no pimes que pogues-
sin accedir al finançament mitjançant el Fons per a Inversions a l’Exterior, ara s’adapta per a les pimes el Fons 
per a Operacions d’Inversió en l’Exterior de la Petita i Mitjana Empresa. També es posa en marxa un programa de 
garanties de l’Institut de Crèdit Oficial per afavorir el finançament i la internacionalització de l’empresa espanyola. 
D’altra banda, per tal de fomentar el comerç minorista i la unitat de mercat es recullen mesures, com ara la sim-
plificació de procediments administratius, la modificació de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comer-
cials i la regulació de les zones de gran afluència turística. També es regula les comissions aplicables als paga-
ments amb targetes de crèdit i de dèbit, avançant-se a la proposta de Reglament que s’està tramitant a la Unió 
Europea, les taxes es limiten al 0,3% per pagaments en targeta de crèdit i del 0,2% per pagaments en targeta de 
dèbit, en pagaments inferiors a 20 euros es rebaixa i es limita al 0,2% per pagaments en targeta de crèdit i del 
0,1% per pagaments en targeta de dèbit. En els pagament a dèbit es realitza una limitació addicional s’estableix 
que el nivell màxim de la taxa serà de 7 cèntims d’euro. 

Mitjançant la Llei 31/2014126, de 3 de desembre, es modifica la Llei de Societats de capital per a la millora del 
govern corporatiu. Aquestes reformes es refereix, d’una banda, a la junta general d’accionistes i de l’altra al con-
sell d’administració. Pel que fa a la junta general d’accionistes la norma pretén fomentar la participació acciona-
rial  per la qual cosa s’amplien les seves competències, s’introdueix la votació separada dels assumptes que es 
puguin considerar substancialment independents, per a la vàlida adopció d’acords s’estableix la majoria simple, 
es regula el dret d’informació dels accionistes, també s’unifiquen tots els casos d’impugnació dels acords socials 
sota un règim general d’anul·lació amb un termini de caducitat d’un any. Pel que fa al consell d’administració 
s’estableixen com a deures dels administradors els de diligència, lleialtat i el d’evitar els conflictes d’interessos, 
també es regula que no podran delegar aquelles decisions que corresponguin al nucli essencial de gestió i super-
                                                           
122 BOE núm. 98, de 23.04.2014. 
123 Reial decret 1006/2014, de 5 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2014, de 22 d’abril, sobre cobertura per compte de l’Estat 
dels riscs de la internalització de l’economia espanyola. BOE núm. 308, de 22.12.2014. 
124 Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 163, de 
05.07.2014. 
125 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 252, de 
17.10.2014. 
126 Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per ala millora del govern corporatiu. BOE núm. 
293, de 04.12.2014. 
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visió i que s’han de reunir al menys un cop al trimestre amb l’obligació dels consellers d’assistir a les reunions. 
Pel que fa al consell d’administració de les societats cotitzades s’estableix expressament les funcions del presi-
dent, es regulen les funcions de la persona que ocupa la secretaria del consell d’administració, es defineixen les 
diferents categories de consellers i es limita el període màxim de mandat a quatre anys. Pel que fa a la regulació 
de les remuneracions dels administradors s’estableix que els estatuts socials haurien de reflectir tots els concep-
tes retributius que han de percebre els administradors, que les remuneracions han de guardar una proporció rao-
nable amb la importància de la societat, la seva situació econòmica i els estàndards de mercat de companyies 
comparables. També s’estableix que la junta general ha d’aprovar l’import màxim anual a repartir entre la totalitat 
d’administradors. 

6.1.1.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa va 
crear el Consell Català de l’Empresa com a òrgan d’assessorament i de participació institucional. Mitjançant el 
Decret 60/2014127, de 29 d’abril, s’estableixen les funcions, la composició i els aspectes procedimentals de fun-
cionament intern de l’esmentat Consell. Entre les funcions que se li atorguen es poden destacar les de contribuir 
a establir les bases necessàries per al manteniment de l’activitat industrial, afavorir el marc idoni per generar els 
processos d’innovació empresarial, la internacionalització de l’empresa i l’atracció de projectes d’inversió empre-
sarial estratègics per a Catalunya en l’àmbit de la indústria i dels serveis destinats a la producció, impulsar ins-
truments que facilitin l’acceleració del canvi i el desenvolupament industrial de Catalunya. 

Dictamen 25/2013 sobre el Projecte de decret del Consell Català de l’Empresa 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2013, va 
aprovar per vint-i-un vots a favor, cap en contra i dues abstencions aquest Dictamen. 

El Dictamen conté una observació general i vint a l’articulat. També hi consta un vot particular presentat per 
PIMEC. 

El CTESC considera que, atesa la naturalesa del Consell Català de l’Empresa, la representació atorgada a les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives en la composició dels òrgans del Consell queda di-
luïda i resulta insuficient. 

En aquesta línia, el CTESC proposa augmentar la representació de les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives al Plenari, mantenint, però, en trenta-vuit el nombre de membres del Consell. Així mateix, 
el CTESC considera que és innecessari regular el vot de qualitat que s’atribueix al president o presidenta, atesa 
la majoria de 3/5 parts. 

Pel que fa a la Comissió Executiva Permanent, el CTESC considera que hauria d’estar formada per dotze mem-
bres: quatre en representació del departament competent en matèria d’indústria, quatre en representació de 
les organitzacions sindicals i quatre en representació de les organitzacions empresarials. En congruència, el 
CTESC considera que la majoria qualificada prevista per prendre acords a la Comissió Executiva hauria de pas-
sar de set a nou vots i que caldria també deixar sense efecte el vot de qualitat que s’atribueix al president. 

D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de garantir la congruència de la norma que es dictami-
na amb l’article 154 de la Llei 11/2011, especialment en relació amb l’objectiu del Consell Català de 
l’Empresa. Altres observacions tenen l’objectiu d’aclarir la redacció. 

En el vot particular PIMEC manifesta que coincideix amb el Dictamen quan s’assenyala el poc pes que tenen les 
organitzacions empresarials més representatives en la composició del plenari del Consell Català de l’Empresa. 
No obstant això, discrepa de l’observació que proposa modificar de sis a vuit membres a les lletres b) i c) de 
l’article 9.1 del decret, ja que aquesta nova composició no està justificada, resulta arbitrària i impedeix la dis-
tribució de representants de forma paritària entre les organitzacions empresarials més representatives. D’altra 
banda, considera que la modificació proposada a la composició de la Comissió Executiva no garanteix un millor 
desenvolupament de les seves funcions. 

El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC, el grau d’acceptació de les observacions a 
l’articulat ha estat del 85%. No s’han acceptat les observacions referides a modificacions de la composició del 
Plenari i de la Comissió Executiva. 

                                                           
127 Decret 60/2014, de 29 d’abril, del Consell Català de l’Empresa. DOGC núm.6614, de 02.05.2014. 
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6.1.2. FISCALITAT 

6.1.2.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

La Directiva 2003/48/CE del Consell, de 3 de juny de 2003, en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi 
en forma de pagament d’interessos té per objecte permetre que els rendiments de l’estalvi, en forma de paga-
ment d’interessos efectuat en un estat membre a favor de persones físiques amb residència en un altre estat 
membre, estiguin subjectes a imposició efectiva d’acord amb les disposicions legals d’aquest darrer estat. Aques-
ta Directiva es modifica, mitjançant la Directiva128 2014/48/UE del Consell, de 24 de març de 2014, per tal 
d’esmenar alguna llacuna que permetia que les persones físiques eludissin la seva aplicació, per exemple amb la 
canalització d’un pagament d’interessos mitjançant un operador econòmic establert fora de la Unió Europea, i per 
incloure determinats instruments financers equivalents a valors que generen interessos i determinats mitjans in-
directes de tinència de valors. També  es millora la qualitat de la informació utilitzada per determinar la identitat i 
el lloc de residència del beneficiari efectiu. D’altra banda, s’exigeix als agents pagadors que apliquen un enfoca-
ment de transparència als pagaments realitzats a determinades entitats o instruments jurídics establerts o que 
tinguin el seu lloc d’administració efectiva en determinats països o territoris que no s’apliqui la Directiva del 
2003. La nova Directiva també determina i amplia el concepte d’agent pagador i el de pagament d’interessos. 

6.1.2.2. ÀMBIT ESTATAL 

La Llei 18/2014129, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i 
l’eficiència, ja esmentada anteriorment, avança alguna de les mesures de la reforma fiscal que es portarà a terme 
posteriorment. Així, es declaren exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques els guanys patrimo-
nials que ocasionin la dació en pagament o un procediment d’execució hipotecària que afecti la vivenda habitual 
del contribuent.  També es permet la compensació de les rendes negatives de la base de l’estalvi derivades del 
deute subordinat o de participacions preferents, o de valors rebuts a canvi d’aquests instruments, generades 
abans de l’1 de gener de 2015, amb rendes positives incloses en la base de l’estalvi o en la base general proce-
dent de les transmissions d’elements patrimonials. S’estableix un tipus de retenció reduït, del 15%, quan en 
l’exercici anterior els rendiments integres derivats de les activitats obtinguts pel contribuent siguin inferiors a 
15.000 € i aquests rendiments representin més del 75% dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del 
treball. D’altra banda, es modifica l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i s’estableix un tipus de gra-
vamen del 0,03%, la recaptació d’aquest impost es destinarà a les comunitats autònomes on radiqui la seu cen-
tral o les sucursals dels contribuents on es mantinguin aquests dipòsits. 

Mitjançant la Llei 26/2014130 s’aprova una reforma fiscal en matèria de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques que entrarà en vigor l’1 de gener de 2015. Entre les mesures que adopta la Llei es pot destacar la reduc-
ció dels trams de l’IRPF de set a cinc, la reducció  dels tipus marginals que se’ls aplica i l’increment dels mínims 
personals i familiars exempts de tributar. Es crea un benefici fiscal de 1.200 euros per a les famílies nombroses, 
per a les famílies amb fills dependents amb discapacitat, i per a les famílies amb descendents dependents. 

Pel que fa a la tributació de les plusvàlues immobiliàries s’eliminen els coeficients de correcció monetària que 
permetien corregir el valor d’adquisició per efecte de la inflació i es manté el coeficient d’abatiment limitant 
l’aplicació als guanys patrimonials derivats de la venda de bens amb un valor de transmissió màxim de 400.000 
euros. També s’estableix una exempció de la plusvàlua per a majors de 65 anys si l’import obtingut per la trans-
missió es destina a constituir una renda vitalícia. 

Pel que fa a la tributació de l’estalvi, s’elimina l’exempció de 1.500 euros per a participació en beneficis i 
s’estableixen tres trams de tributació. Es crea un nou instrument, el Pla d’estalvi a llarg termini, pel qual 
s’estableix una exempció pels rendiments generats pel dipòsit o l’assegurança de vida mitjançant els quals es 
canalitzi l’estalvi sempre que s’aportin quantitats inferiors a 5.000 euros anuals durant un termini al menys de 
cinc anys. També es redueix a 8.000 euros anuals  les aportacions màximes per als plans de pensions. 

                                                           
128 Directiva 2014/48/UE del consell de 24 de març de 2014 per la qual es modifica la directiva 2003/48/CE en matèria de fiscalitat dels 
rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos. DOUE núm. 111, de 15.04.2014. 
129 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 252, de 
17.10.2014 
130 Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les per-
sones físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i 
altres normes tributàries. BOE núm. 288, de 28.11.2014. 
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Es modifica la tributació de la indemnització per acomiadament establerta en l’Estatut dels treballadors i amb 
efectes 1 d’agost de 2014 s’estableix un mínim exempt de 180.000 euros. 

Pel que fa al lloguer d’habitatge es manté el percentatge del 60% de reducció dels rendiments de lloguer de vi-
venda per a tots els lloguers i s’elimina la reducció del 100% per lloguers a joves. Per als llogaters se suprimeix la 
deducció per lloguer de vivenda pels contractes signats a partir de gener de 2015. 

Pel que fa als autònoms es rebaixa en dos punts el tipus de retenció. Desapareix la limitació de la despesa deduï-
ble per les quantitats abonades a mutualitats i se substitueix per la quota màxima per contingències comuns es-
tablerta al règim especial de la Seguretat Social. També s’estableix un límit de 2.000 euros per poder deduir pel 
concepte de provisions i d’altres despeses. 

En relació amb l’impost sobre la renda de no residents s’ha modificat per adequar-lo a la normativa comunitària i 
als canvis que es realitzen a l’IRPF i s’inclou el supòsit que permet als contribuents residents en altres estats 
membres de la UE optar per tributar com contribuents per l’IRPF.  

La Llei 26/2014 també modifica el Text refós de la llei de plans i fons de pensions, la Llei de mesures per a la 
prevenció del frau fiscal, la Llei de l’impost sobre successions i donacions i la Llei de l’impost sobre el patrimoni. 

Atenent les modificacions efectuades per la Llei 26/2014 es va aprovar el Reial decret 1003/2014131, per tal 
d’adaptar el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques a algunes de les qüestions de la nova 
Llei que serà vigent a partir de l’1 de gener de 2015 i establint que posteriorment es farà un altre desenvolupa-
ment reglamentari. El Reial decret adapta els pagaments a compte, bàsicament els derivats de les rendes de tre-
ball a l’establert en la Llei, així, entre d’altres mesures,  s’ha elevat la quantia a partir de la qual s’ha de practicar 
la retenció i s’ha incorporat una nova escala de retenció amb tipus marginals inferiors . També es regula la forma 
de quantificar les deduccions per ascendents o descendents amb discapacitat a càrrec i les deduccions per famí-
lia nombrosa i el procediment per sol·licitar a l’Agència Tributària el pagament anticipat. 

En l’exposició de motius de la Llei de societats132, aprovada al mes de novembre, s’enumeren els objectius que es 
pretenen assolir amb aquesta norma i són els següents: neutralitat, igualtat i justícia; increment de la competitivi-
tat econòmica; simplificació de l’impost; adaptació de la norma al dret comunitari; estabilitat dels recursos i con-
solidació fiscal; endeutament-capitalització; seguretat jurídica i lluita contra el frau.  

Les novetats que es destaquen en l’esmentada exposició de motius sobre la Llei fan referència a la base imposa-
ble, al tractament de la doble imposició, als tipus de gravamen, als incentius fiscals i als règims especials. 

Pel que fa a la base imposable, en matèria d’imputació temporal s’actualitza el principi de meritació d’acord a 
l’establert a l’àmbit comptable del Pla general de comptabilitat. Se simplifiquen les taules d’amortització de 
l’immobilitzat material.  No es permet deduir les pèrdues per deteriorament dels elements patrimonials, només es 
permet en el cas de les existències i dels crèdits i partides a cobrar. També es modifica el règim de deducció de 
determinades despeses, es limiten fins a l’1% de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu les des-
peses per atencions a clients o proveïdors. Se simplifica la documentació que cal aportar en el cas d’operacions 
vinculades i es modifica el règim sancionador. Pel que fa a la compensació de bases imposables negatives a par-
tir de l’entrada en vigor de la norma no existirà un límit temporal i s’introdueix una limitació quantitativa en el 70% 
de la base imposable prèvia a la compensació i s’admet un import mínim d’un milió d’euros. 

L’objectiu del tractament de la doble imposició és equiparar el tractament de les rendes derivades de participaci-
ons en entitats residents i no residents, tant en matèria de dividends com de transmissió de les participacions i 
establir un règim d’exempció general en l’àmbit de les participacions significatives en entitats residents. 

Es rebaixa el tipus de gravamen general de l’impost que passa del 30 % al 25% a l’any 2016 i es manté per a en-
titats de nova creació en el 15% per al primer període impositiu en que s’obtingui una base imposable positiva i 
per al següent. Es manté el tipus de gravamen del 30% per a les entitats de crèdit. 

Pe que fa als incentius fiscals s’elimina la deducció per inversions mediambientals. També s’elimina la deducció 
per reinversió de beneficis extraordinaris i la deducció per inversions de beneficis i se substitueixen per la reserva 

                                                           
131 Reial decret 1003/2014, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reglamento de l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques, 
aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de pagaments a compte i deduccions per família nombrosa o persones amb 
discapacitat a càrrec. BOE núm. 295, de 06.12.2014. 
132 Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats. BOE núm. 288, de 28.11.2014. 
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de capitalització. Es potencia la deducció per investigació, desenvolupament i innovació tecnològica i per creació 
d’ocupació. S’incrementen els incentius fiscals vinculats al sector cinematogràfic i les arts escèniques. 

Pel que fa als règims especials de l’impost es modifiquen substancialment el règim de consolidació fiscal, el rè-
gim de les operacions de reestructuració i el règim de les empreses de reduïda dimensió com a conseqüència de 
la incorporació d’un nou sistema per eliminar la doble imposició basat en el mètode d’exempció, per adaptar 
aquests règims a l’ordenament comunitari i per actualitzar, modernitzar i establir una coherència de la normativa 
de l’impost.  

Mitjançant la Llei 28/2014133 es modifica l’impost sobre el valor afegit (IVA) i d’altres impostos especials. D’una 
banda aquest impost es modifica per adaptar-lo a l’àmbit de la Unió Europea, per adaptar-lo a la Directiva134 rela-
tiva al sistema comú de l’impost sobre l’IVA, també perquè s’han d’executar sentències del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea que tenen incidència directa en la normativa dels estats membres i per recollir el dictamen moti-
vat de la comissió Europea de 24 d’octubre de 2012 relatiu a l’exempció als serveis prestats pels fedataris pú-
blics en connexió amb operacions financeres exemptes. D’altra banda es modifiquen qüestions tècniques i es fa 
ús de la discrecionalitat que la Directiva europea permet als estats membres com ara al règim de la no subjecció 
a l’impost o per flexibilitzar límits o requisits. Per lluitar contra el frau es realitzen modificacions vinculades a 
l’àmbit de la normativa duanera  i s’amplien els supòsits en els que s‘aplica la “regla de inversió del subjecte pas-
siu” i s’introdueix una nova infracció  en què poden incórrer els empresaris si no comuniquen les operacions rea-
litzades sota aquestes circumstàncies i pot ser sancionat amb una multa del 10 % de les quantitats que hauria 
d’haver pagat. 

Per tal d’adaptar l’impost a la normativa europea, a partir de l’1 de gener de 2015,  es modifiquen les regles de 
localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectua-
des per via electrònica i aquests serveis gravaran on estigui establert el destinatari del servei, sigui o no empresa-
ri, independentment del lloc on estigui establert el prestador. 

Per tal d’adaptar l’impost a la jurisprudència europea, els equips mèdics, aparells i productes sanitaris passaran a 
tributar al 21%, fins ara tributaven pel tipus reduït del 10%, també es modifica el règim especial de les agències 
de viatge, es modifica la regla de valoració de les operacions que la seva contraprestació no sigui de caràcter mo-
netari i s’estableix que s’ha de fixar el valor acordat per les parts en forma monetària. 

D’altra banda, entre d’altres qüestions, la norma estableix que l’anomenada “exempció educativa” es pot esten-
dre als serveis d’atenció als nens durant les hores de menjador escolar o guarderia fora de l’horari ordinari, amb 
independència de que es realitzi amb mitjans propis o aliens al centre. Tampoc estant subjectes a l’impost els 
serveis prestats pels ens públics en virtut de les encomanes de gestió. Es flexibilitza el procediment de modifica-
ció de la base imposable i s’amplia d’un a tres mesos el termini en el cas de concurs de deutor i de sis mesos a 
un any en el cas de crèdits incobrables per a pimes. Es modifica el règim especial aplicable al grup d’entitats i 
s’incorpora l’exigència dels tres tipus de vinculació, l’econòmica, la financera i la d’organització. La norma també 
estableix un procediment específic de comprovació de l’IVA a la importació i regula l’ús del règim de dipòsit dife-
rent al duaner per restringir l’exempció de les importacions de béns que es vinculin a aquest règim als béns ob-
jecte d’impostos especials. 

Aquesta norma també regula el nou impost especial sobre l’electricitat que deixa de configurar-se com un impost 
sobre la fabricació i passa a ser un impost que grava el subministrament d’energia elèctrica per al consum. 

Atenent les modificacions efectuades per aquesta Llei es van aprovar dos reials decrets que en modificaven 
d’altres per tal d’adaptar-los a la nova Llei. El primer va ser el Reial decret 1073/2014135 amb l’objectiu d’adaptar 
tres reglaments a la nova Llei de l’IVA. Aquests reglaments són el de l’impost sobre el valor afegit, el de les actua-
cions i procediments de gestió i inspecció tributària i el que regula les obligacions de facturació. Pel que fa a les 

                                                           
133 Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, la Llei 
20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim econòmic i fiscal de Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, 
d’Impostos especials, i la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat medioambi-
ental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres. BOE núm. 288, de 28.11.2014. 
134 Directiva 2006/112/CE del consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit. Aquesta Direc-
tiva ha estat modificada per la Directiva 2013/61/UE, de 17 de desembre de 2013 i per la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrer. 
135 Reial decret 1073/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial de-
cret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvo-
lupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Regla-
ment pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. BOE núm. 307, de 
20.12.2014. 
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modificacions en el Reglament de l’impost de l’IVA s’adapten les comunicacions i les altres regles existents per 
aplicar la inversió del subjecte passiu als nous supòsits establerts en la Llei, és a dir, a les entregues de telèfons 
mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals. També es regulen els procediments de devo-
lució de les quotes suportades i les condicions per optar o per renunciar als règims especials dels subjectes pas-
sius no establerts que presten serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió, o per via electrònica a 
persones que no tinguin la condició de subjectes passius. D’altra banda s’adapten els límits establerts per la Llei 
per excloure a determinats subjectes passius del règim especial simplificat i del règim especial de l’agricultura, 
ramaderia i pesca. Pel que fa al règim especial del grup d’entitats es defineix el que es considera vinculació fi-
nancera, econòmica i organitzativa.  

El segon va ser el Reial decret 1074/2014136 que adapta a la Llei la regulació de l’impost especial sobre 
l’electricitat, ja que deixa de configurar-se com un impost sobre la fabricació i passa a ser un impost que grava el 
subministrament de l’energia elèctrica per al consum, i regula el procediment per aplicar alguns beneficis fiscals i 
establir supòsits de no subjecció a l’impost. També es modifica l’impost sobre hidrocarburs pel que fa al gas natu-
ral i es modifiquen determinats aspectes pel que fa als impostos sobre alcohol i begudes alcohòliques. 

6.1.2.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

Aquest any la Generalitat ha aprovat tres lleis que creen nous impostos es tracta, en primer lloc, de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit, en segon lloc, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indús-
tria i l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear i, en tercer lloc, de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisu-
al i la difusió cultural digital. 

Al mes d’abril es va publicar la Llei137 de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Aquest és un impost 
aprovat per la Generalitat de Catalunya que grava els dipòsits efectuats pels clients en les entitats de crèdit sem-
pre que comportin l’obligació de restitució. Els subjectes passius de l’impost són les entitats financeres i la gestió 
i recaptació de l’impost corresponen a l’Agència Tributària. Aquesta norma, que ha estat en vigor durant l’any 
2014, ha estat objecte d’un recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern espanyol. El Tribunal Constitucional  
al gener del 2015 va admetre a tràmit el recurs i va suspendre la norma, amb efectes 30 de desembre de 2014. 

Per desenvolupar la Llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit es va dictar un Reglament138 per 
determinar-ne i concretar-ne determinats aspectes. Així, en el Reglament s’estableix què s’ha d’entendre per seu 
social a Catalunya, per oficina o per sucursal, com s’ha de determinar la població d’un municipi i també estableix 
la informació que s’ha d’aportar a efecte de la deducció de les quotes. També es regula l’autoliquidació del tribut i 
el termini per fer-ho i s’estableix que el deute tributari s’ha de fer efectiu per via telemàtica, amb la presentació 
de l’autoliquidació. D’altra banda, la disposició final primera d’aquest Decret modifica els articles 16.1 i 20 del 
Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre successions i donacions 
que fan referència a l’ajornament del pagament per manca de liquiditat i a l’ajornament especial de pagament. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Reial decret 1074/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament dels Impostos especials, aprovat pel Reial decret 
1165/1995, de 7 de juliol, el Reglament de l’Impost sobre els Gasos fluorats d’efecte hivernacle, aprovat pel Reial decret 1042/2013, de 27 
de desembre, i el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març. BOE 
núm. 307, de 20.12.2014. 
137 Llei 4/2014, del 4 d’abril, de l’impost sobre els  dipòsits en les entitats de crèdit.  DOGC núm. 6600, de 09.04.2014. 
138 Decret 126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modifica-
ció del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre. DOGC núm. 6713, de 
25.09.2014. 
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Dictamen 21/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel De-
cret 414/2011, de 13 de desembre 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del 
dia 14 de juliol de 2014, va aprovar per unanimitat aquest Dictamen.  

El Dictamen conté tres observacions generals i dues observacions a l’articulat. 

El CTESC valora el desenvolupament que fa aquesta norma de la Llei 4/2014, de 4 d’abril, de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit. 

Les observacions que realitza el CTESC a la norma són de caràcter tècnic. 

El grau d’acceptació de les observacions a l’articulat ha estat del 50%. 

Llei 12/2014139 crea les tres figures tributàries de l’àmbit mediambiental, com a tributs propis de la Generalitat. 
Un dels impostos és sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial. L’objecte 
d’aquest impost és  gravar l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus en vols comercials de passatgers en els 
aeròdroms durant la fase de rodada d’entrada a l’aeroport, de rodada de sortida de l’aeroport, d’enlairament i 
d’aterratge pel risc que provoca en el medi ambient. S’aplicarà l’impost quan s’utilitzin aquells aeròdroms perta-
nyents a municipis declarats, per la normativa vigent, zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. 

Un altre dels nous impostos és sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria. 
L’objecte de l’impost és gravar l’emissió a l’atmosfera de determinades substàncies que es relacionen en la nor-
ma i s’estableix que la finalitat és incentivar conductes més respectuoses amb el medi ambient atmosfèric i 
aconseguir una millor qualitat de l’aire. 

El tercer dels impostos creat és sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. L’objecte de l’impost és 
gravar els riscos per l’impacte i el dany eventual en el medi ambient derivats de l’activitat de producció d’energia 
elèctrica d’origen nuclear. La norma afecta els ingressos de l’impost per tal d’atendre les actuacions de protecció 
civil expressament destinades a la disminució, control i reducció dels riscos derivats de l’activitat gravada i a crear 
un fons orientat a fomentar el reequilibri territorial de les zones afectades per aquestes activitat. 

Dictamen 3/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules 
a l’atmosfera 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de febrer de 2014, va apro-
var aquest Dictamen per trenta vots a favor, cap en contra i cap abstenció.  

El Dictamen conté sis observacions generals i cinc a l’articulat. També s’ha presentat un vot particular. 

El CTESC comparteix l’objectiu d’aquesta norma pel que fa a internalitzar els costos d’activitats amb un sensi-
ble risc d’afectació a l’entorn ambiental i a la salut pública, però considera que els impostos que es creen hau-
rien de respectar el principi d’eficàcia ambiental, és a dir, la seva capacitat de resoldre el problema que pretén 
corregir. Es recomana que els nous ingressos obtinguts per les figures tributàries creades tinguin un destí priori-
tari relacionat amb el fet imposable que els origina. 

El CTESC sol·licita la unificació de criteris del fet imposable de les figures tributàries creades, específicament 
aquelles directament vinculades a la qualitat de l’aire, pel que fa a la condició territorial d’estar ubicat o desen-
volupar l’activitat en un territori pertanyent a una zona de protecció especial. D’altra banda, considera que 
s’hauria de fer esment o incorporar alguna referència o mesura relativa al principal focus de contaminació de 
l’aire, el tràfic rodat. 

El CTESC considera que en les exempcions de l’impost sobre emissions contaminants de l’aviació comercial, 
s’hauria d’incloure una referència a les situacions excepcionals, com els aterratges induïts per problemes 

                                                           
139 Llei 12/2014 del 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nucle-
ar. DOGC núm. 6730, de 17.10.2014. 
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d’operativitat en aeròdroms propers, aterratges d’emergència o accions específiques de suport a zones on es 
desenvolupen campanyes solidàries i humanitàries. També es recomana incloure un període transitori de sis 
mesos, des de l’aprovació de la Llei, per facilitar l’adaptació dels operadors. 

Se sol·licita la modulació de l’impost meritat per les instal·lacions industrials i, per garantir l’eficàcia ambiental 
del tribut, es proposa que el gravamen aplicable consideri l’aplicació de les millores tècniques disponibles i 
l’evolució de les emissions per unitat de producte, així com el desenvolupament de models de gestió ambien-
tals avançats. 

En l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera, el CTESC recomana clarificar el procediment de 
càlcul per a cada factor, que en el text es deriva al desenvolupament reglamentari i que s’incentivi de manera 
més decidida la reducció d’emissions. 

Foment va presentar un vot particular en el qual constata que aquesta norma s’afegeix a altres mesures que, 
en el mateix període incideixen negativament sobre la competitivitat de les activitats econòmiques afectades, 
considera que es podria haver plantejat un programa de mesures alternatiu per aconseguir els resultats ambi-
entals desitjats, prèviament definits. 

També constata que la creació de tres figures impositives de naturalesa, estructura i motivació diferent, sota 
una empara ambiental, no està prou justificada ni pels impactes relatius en l’atmosfera que generen les activi-
tats afectades, ni pel disseny dels tributs que en alguns casos no preveuen el principi d’eficàcia ambiental. 

D’altra banda, sol·licita que es considerin els efectes sobre la competència territorial que aquest impostos pro-
vocaran en determinades activitats i concretament, aquells que recauen sobre les companyies aèries que ope-
ren a l’Aeroport de Barcelona pel fet d’estar en una zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric. 

El grau d’acceptació de les observacions a l’articulat ha estat del 30%. 

L’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de 
foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital, creat per la Llei 15/2014140, és un tribut propi de la Ge-
neralitat de naturalesa finalista. El seu objectiu és  dotar els fons per al Foment de la Indústria Audiovisual de Ca-
talunya i el Fons de Foment per a la Difusió Cultural Digital amb la finalitat de finançar les actuacions i les mesu-
res a què estan destinats aquests fons. El fet imposable de l’impost el constitueix la disponibilitat del servei 
d’accés a continguts existents en xarxes de comunicacions electròniques, per mitjà de la contractació amb un 
operador de serveis, amb independència de la modalitat d’accés al servei. 

Dictamen 18/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del 
dia 16 de juny de 2014, va aprovar per unanimitat aquest Dictamen.  

El Dictamen conté quatre observacions generals i dues observacions a l’articulat. 

El CTESC comparteix l’establiment de mesures per al foment de la indústria audiovisual de Catalunya i la difusió 
de la cultura digital, però considera que no hauria de ser mitjançant l’establiment de noves figures impositives 
ja que això pot afectar la competitivitat de les activitats econòmiques. 

El CTESC no comparteix la creació d’un impost a un determinat sector d’activitat per nodrir els fons que es des-
tinaran a altres sectors d’activitat. 

El CTESC, malgrat que la norma estableix que l’impost no es repercutirà al contribuent, manifesta la seva preo-
cupació sobre el fet que es pugui traslladar, via increment de preus, als consumidors o als productors de con-
tinguts. 

El CTESC considera que aquesta norma hauria d’establir els criteris generals pel que fa a la distribució de la re-
captació de l’impost entre els fons creats per la Llei del cinema i el Fons de Foment per a la Difusió Cultural. 

El grau d’acceptació de les observacions a l’articulat ha estat del 50%. 

                                                           
140 Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò-
niques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital. DOGC núm. 6767, de 10.12.2014. 
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L’any 2012 es va crear la taxa per a la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de 
l’Administració de justícia141. Amb posterioritat va entrar en vigor una llei estatal142 que també regulava determi-
nades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia. El president del Govern de l’Estat va plantejar recurs 
d’inconstitucionalitat per considerar que la llei catalana incorria en una duplicitat de fets imposables. El Tribunal 
constitucional, en la Sentència de 6 de maig de 2014, va interpretar el precepte impugnat i va avalar la constitu-
cionalitat de la taxa autonòmica manifestant que aquesta taxa constitueix el revers exacte de la taxa estatal i re-
cau sobre la vessant purament administrativa al servei de la funció jurisdiccional de l’Estat. 

La Generalitat mitjançant un Decret llei143 va modificar l’esmentada taxa i en l’exposició de motius es posava de 
manifest que es volia evitar que la taxa tingués cap efecte dissuasori desproporcionat tenint en compte que les 
noves taxes estatals s’incrementaven notablement sobre les que hi havia vigents. Es va eximir del pagament de la 
taxa les persones físiques, les entitats parcialment exemptes de l’impost sobre societats i les entitats exemptes 
de l’impost sobre activitats econòmiques. També es va modificar el fet imposable de la taxa i la taula d’imports de 
la quota del tribut. 

El títol I de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic144, 
regula mesures fiscals, relacionades d’una banda amb els tributs propis i de l’altra amb els tributs cedits. Pel que 
fa als tributs propis es modifiquen els cànons sobre la disposició del rebuig de residus, també es modifica el gra-
vamen de protecció civil així com la forma de càlcul dels topalls màxims de quota, es modifiquen els elements 
quantitatius del cànon de l’aigua que afecten els usos ramaders i industrials. Pel que fa a les taxes de la Generali-
tat, entre d’altres qüestions, s’introdueixen nous fets imposables a taxes existents i s’introdueixen nous supòsits 
d’exempció. En relació amb els tributs cedits, entre d’altres, es produeixen modificacions en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, en l’impost sobre successions i donacions, en l’impost sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics patrimonials, en l’impost sobre hidrocarburs i en la tributació del joc. 

6.1.3. SISTEMA FINANCER 

6.1.3.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Els Estats membres de la zona de l’euro formen part automàticament de la unió bancària que, sota un únic codi 
normatiu, es basa en tres pilars: el Mecanisme Únic de Supervisió (MUS), el Mecanisme Únic de Resolució (MUR) i 
d’altres sistemes de finançament relacionats com ara un Fons Únic de Resolució, un sistema harmonitzat de ga-
ranties de dipòsits, i un mecanismes de suport comú (línia de crèdit).  

El 4 de novembre de 2014, el Banc Central Europeu (BCE) va assumir les funcions de supervisió que li conferia el 
Reglament del Mecanisme Únic de Supervisió145. Atès que s’atorga al BCE competències exclusives per exercir les 
funcions microprudencials en relació a les entitats de crèdit establertes en els Estats membres participants i que 
el BCE serà responsable del funcionament eficaç i coherent del Mecanisme Únic de Supervisió i de vigilar el fun-
cionament del sistema, mitjançant un Reglament del BCE146, adoptat al mes d’abril de 2014, es desenvolupen els 
procediments de cooperació entre el BCE i les autoritats nacionals competents i les autoritats nacionals designa-
des. 

Mitjançant el Reglament (UE) núm. 806/2014147 s’estableixen les normes i un procediment uniforme per a la re-
solució d’entitats de crèdit i de determinades empreses de serveis d’inversió que estiguin establerts en els Estats 
membres participants. Aquestes normes i el procediment seran aplicats conjuntament per una Junta Única de 
Resolució -que serà una agència de la Unió amb personalitat jurídica-, el Consell, la Comissió i les autoritats naci-

                                                           
141 Aquesta taxa la va crear la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics. 
142 Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacio-
nal de Toxicologia i Ciències Forenses. 
143 Decret llei 1/2004, de 3 de juny, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny. DOGC núm. 6638, de 05.06.2014. 
144 DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
145 Reglament (UE) núm. 1024/2013 del Consell, de 15 d’octubre de 2013, que encomana al Banc Central Europeu tasques específiques pel 
que fa a les polítiques relacionades amb la supervisió prudencial de les entitats de crèdit. DOUE l 287, de 29.10.2013. 
146 Reglament (UE) núm. 468/2014 del Banc Central Europeu, de 16 d’abril de 2014, pel qual s’estableix el marc de cooperació en el Meca-
nisme Únic de Supervisió entre el Banc Central Europeu i les autoritats nacionals competents i amb les autoritats nacionals designades (Re-
glament Marc del MUS) (BCE/2014/17). DOUE L 141, de 14.05.2014  
147 Reglament (UE) núm. 806/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de juliol de 2014 pel qual s’estableixen normes uniformes i un 
procediment uniforme per a la resolució d’entitats de crèdit i de determinades empreses de serveis d’inversió en el marc d’un Mecanisme 
Únic de Resolució i un Fons Únic de Resolució i es modifica el Reglament (UE) núm. 1093/2010. DOUE L 225, de 30.07.2014. 
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onals de resolució. Aquest mecanisme únic de resolució comptarà amb el suport d’un Fons Únic de Resolució. 
S’estableix que la utilització del Fons estarà condicionada a l’entrada en vigor d’un acord entre els estats mem-
bres participants per transferir a aquest Fons els fons recaptats a escala nacional i per realitzar una fusió pro-
gressiva dels diferents fons recaptats a escala nacional, que s’assignaran a compartiments nacionals del Fons. 

El Reglament (UE) núm. 575/2013 defineix el què s’ha d’entendre per “ajustament per risc de crèdit”, és a dir, la 
quantitat d’una provisió específica o genèrica per a la cobertura de pèrdues per risc de crèdits que hagi estat re-
coneguda en els estats financers de l’entitat tenint en compte el marc comptable aplicable. Però no s’estableix 
què s’ha de considerar ajustament per risc de crèdit  específic i per risc de crèdit general, aquest és el motiu de 
l’aprovació del Reglament delegat (UE) núm. 183/2014148, establir les normes tècniques de regulació per especi-
ficar el càlcul dels ajustaments per risc de crèdit específic i per risc de crèdit general.  

Al mes d’abril es va aprovar un Reglament149 mitjançant el qual es va establir, per al període 2014-2020, un Pro-
grama destinat a donar suport a les activitats dels organismes que col·laboren amb la Unió en l’àmbit de la infor-
mació financera i la auditoria. El Programa engloba les activitats d’elaboració o contribució a l’elaboració de nor-
mes, l’aplicació, avaluació o supervisió de normes i el seguiment dels processos de fixació de normes que donen 
suport a l’aplicació de les polítiques de la Unió en l’àmbit de la informació financera i l’auditoria que realitzen la 
Fundació de les Normes Internacionals de Informació financera (Fundació NIIF), el Grup consultiu Europeu en ma-
tèria d’Informació Financera (EGRAF) o el Consell Internacional de Supervisió Pública (PIOB). S’estableix com a ob-
jectiu del Programa la millora de les condicions de funcionament eficient del mercat interior, donant suport a un 
desenvolupament transparent i independent de les normes internacionals en l’àmbit de la informació financera i 
auditoria.  

6.1.3.2. ÀMBIT ESTATAL 

La Llei 10/2014150 continua amb la transposició de la normativa europea151 que es va iniciar amb el Reial decret 
llei 14/2013, de 29 de novembre, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la 
Unió Europea en matèria de supervisió i solvència d’entitats financeres. La norma també pretén refondre en un 
únic text les normes que regulen l’ordenació i supervisió d’aquestes entitats, així regula el règim jurídic aplicable a 
les entitats de crèdit, l’accés a la condició d’entitat de crèdit, el funcionament dels òrgans de Govern i els instru-
ments supervisors i sancionadors.  

En el títol I de la norma s’estableixen les disposicions generals del règim jurídic pel qual s’han de regir les entitats 
de crèdit. S’estableix el règim d’autorització i revocació, de les participacions significatives en una entitat de crè-
dit, d’idoneïtat i incompatibilitats dels membres dels alts càrrecs i el règim de govern corporatiu i la política de 
remuneracions. En el títol II s’estableixen les normes sobre la solvència de les entitats de crèdit, que complemen-
ten l’establert en el Reglament (UE) 575/2013. S’estableix l’autoavaluació de l’adequació del capital de les enti-
tats pel risc que assumeixen. També s’estableixen uns requisits de capital de nivell 1 ordinari, anomenats mata-
lassos de capital que s’aplicaran a partir d’1 de gener de 2016. S’estableix l’obligació d’un matalàs de conserva-
ció del capital per pèrdues inesperades que té caràcter de no discrecional.  A més s’estableix un matalàs de capi-
tal anticíclic específic de cada entitat, un matalàs per a les entitats d’importància sistèmica mundial, un matalàs 
per altres entitats d’importància sistèmica i un matalàs contra riscos sistèmics. El títol III atorga al Banc 
d’Espanya la funció supervisora de les entitats de crèdit i,  entre altres qüestions,  es regula l’àmbit de la supervi-
sió, la col·laboració entre autoritats de supervisió  i les mesures de la supervisió, de la intervenció i la substitució. 
En el títol V es regula el procediment sancionador aplicable a les entitats de crèdit. La disposició final primera 
d’aquesta norma modifica extensament la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de valors. Aquesta modifica-
ció es deu a que la Directiva 2013/36/UE estén a les empreses de serveis la supervisió prudencial prevista per a 
les entitats de crèdit. 

                                                           
148 Reglament delegat (UE) núm. 183/2014 de la Comissió, de 20 de desembre de 2013, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 
575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, pel que fa a 
les normes tècniques de regulació per especificar el càlcul dels ajustaments per risc de crèdit específic i per risc de crèdit general. DOUE L 57, 
de 27.02.2014 
149 Reglament (UE) núm. 258/2014 del Parlament europeu i del Consell, de 3 d’abril de 2014, pel qual s’institueix un Programa de la Unió 
destinat a donar suport a determinades activitats en l’àmbit de la informació financera i l’auditoria durant el període 2014-2020, i es deroga 
la Decisió núm. 716/2009/CE. DOUE L 105, de 08.04.2014. 
150 Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit. BOE núm. 156, de 27.06.2014.  
151 Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i 
a la supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, per la qual es modifica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les 
Directives 2006/48/CE i 2006/49/CE. DOUE L 176, de 27.06.2013. i Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 26 de juny de 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, i pel qual es modifica el Reglament 
(UE) núm. 648/2012. DOUE L 176, de 27.06.2013. 
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La Directiva 2011/61/UE estableix els requisits que s’han d’aplicar a l’autorització i a la supervisió dels gestors 
de fons d’inversió alternatius que gestionin i/o comercialitzen fons d’inversió alternatius a la UE. Mitjançant la Llei 
22/2014152, de 12 de novembre, es trasllada aquesta Directiva a la normativa espanyola i es deroga la Llei 
25/2005, de 24 de novembre, reguladora de les entitats de capital de risc i les seves societats gestores. Aquesta 
Llei s’aplica a les entitats d’inversió col·lectiva que obtinguin capital de una sèrie d’inversors per invertir-lo d’acord 
amb una política d’inversió definida i que tinguin la consideració de tancades en funció de les seves polítiques de 
desinversió. La Llei regula les condicions d’accés a l’activitat i d’exercici de les societats gestores d’entitats 
d’inversió tancada amb domicili a Espanya i també regula els requisits que hauran de complir les societats gesto-
res quan pretenguin gestionar i comercialitzar entitats d’inversió estrangeres.  

La Llei 22/2014 atenent l’establert als reglaments (UE) núm. 345 i 346/2013, del Parlament europeu i del Con-
sell, de 17 d’abril de 2013 crea les entitats de capital risc pimes i permet a aquestes entitats invertir un 70% del 
seu patrimoni en participacions pimes, participant en la seva gestió i fent tasques d’assessorament. D’altra ban-
da, per tal de fomentar una major captació de fons que permeti el finançament d’una major nombre d’empreses, 
es revisa el règim financer del capital de risc, permeten un ventall més ampli d’instruments financers per a la in-
versió. La Llei també redueix significativament el règim d’intervenció administrativa de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors sobre les entitats de capital risc i les entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat. 

L’objecte de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terroris-
me és protegir la integritat del sistema financer i d’altres sectors d’activitat econòmica mitjançant l’establiment 
d’obligacions, actuacions i procediments per prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. 
Aquest any, mitjançant el Reial decret 304/2014153, de 5 de maig,  s’ha aprovat el Reglament de desenvolupa-
ment de la Llei. Aquest Reial decret incorpora les novetats de la normativa internacional sorgides de les Recoma-
nacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) del qual Espanya n’és membre. La norma regula, entre 
d’altres qüestions, les obligacions dels subjectes obligats per la Llei, entre les que destaquen l’obligació 
d’analitzar els principals riscos en funció del tipus de negoci, productes i clients i les obligacions procedimentals. 
També es determina la organització institucional en aquesta matèria, les sancions i les contramesures financeres 
internacionals i l’estructura i el funcionament del Fitxer de Titularitats Financeres. 

6.1.3.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

Mitjançant el Decret 49/2014154 es va regular el funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives ate-
ses les modificacions introduïdes per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic. L’objecte de les seccions de crèdit és el finançament de l’activitat agrària cooperativitza-
da dels socis, tant productors com a col·laboradors  de la cooperativa. La norma estableix uns límits més estrictes 
pel que fa a la solvència de les seccions de crèdit i a la ponderació de l’activitat de la secció de crèdit en el con-
junt de la cooperativa. També s’estableix que la política d’inversió dels fons dipositats l’ha de dur a terme 
l’Assemblea General, amb això s’augmenta la transparència davant els socis, productors i col·laboradors, es pre-
tén reduir l’exposició al risc de les inversions efectuades i es pretén completar les obligacions d’informació de la 
cooperativa davant els socis i davant l’administració.  

6.2. INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

6.2.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Aquest any 2014, la Unió Europea aprova un Reglament155 que estableix el marc comú per comunicar a la Comis-
sió les dades i la informació sobre els projectes d’inversió en infraestructures energètiques en els sectors del pe-
troli, el gas natural, la electricitat, la cogeneració d’electricitat i d’energia tèrmica útil, així com sobre els projectes 
d’inversió relacionats amb la producció de biocombustible i la captura, transport i emmagatzemament de diòxid 

                                                           
152 Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, altres entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i 
les societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, 
d’Institucions d’Inversió Col·lectiva. BOE núm. 275, de 13.11.2014. 
153 Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de ca-
pitals i del finançament del terrorisme. BOE núm. 110, de 06.05.2014. 
154 Decret 49/2014, de 8 d’abril, pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions 
de crèdit de les cooperatives. DOGC núm. 6601, de 10.04.2014. 
155 Reglament (UE) núm. 256/2014 del Parlament europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 relatiu a la comunicació de la Comissió dels 
projectes d’inversió en infraestructures energètiques en la Unió Europea i pel qual es substitueix el Reglament (UE, Euratom) núm. 617/2012 
del Consell i es deroga el Reglament (CE) núm. 736/96 del Consell. DOUE L 84, de 20.03.2014. 
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de carboni produït per aquests sectors. S’estableix qui ha comunicar les dades, el contingut de la comunicació i 
les fonts d’informació. 

També s’aprova un Reglament156 que té per objecte establir unes orientacions per al desplegament i la interope-
ratibilitat de projectes d’interès comú en l’àmbit de les xarxes transeuropees en el sector de les infraestructures 
de telecomunicacions. S’estableixen els objectius dels projectes d’interès comú i les seves prioritats operatives, 
s’identifiquen els projectes d’interès comú, s’estableixen els criteris pels quals aquests projectes poden optar a 
l’assistència financera de la Unió Europea i s’estableixen les prioritats a efectes de finançament de projectes 
d’interès comú. 

6.2.2. ÀMBIT ESTATAL 

El Reial decret llei 1/2014157, de 24 de gener, de reforma en matèria de infraestructures i transport, i altres me-
sures econòmiques, convalidat posteriorment pel Congrés dels Diputats, modifica diverses lleis. D’una banda la 
Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, es modifica pel que fa a la seguretat ferroviària, així, es 
relacionen els aspectes que estan compresos dins la seguretat en la circulació ferroviària, s’estableixen les funci-
ons de l’Autoritat responsable de la seguretat ferroviària i s’estableix l’obligació per als administradors de les in-
fraestructures ferroviàries de disposar d’autoritzacions de seguretat.  

També es modifica la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’Agències estatals per a la millora dels serveis públics, per 
tal de canviar el nom i les competències de l’Agència Estatal de la Seguritat del Transport Terrestre, que passa a 
denominar-se Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i exercirà les funcions d’autoritat responsable de la segure-
tat ferroviària. 

Es modifica la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat aèria, per tal de regular la prestació patrimonial pública 
d’assignació de franges horàries. 

També es modifica la disposició addicional tretzena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos ge-
nerals de l’Estat per a l’any 2013, que regula les subvencions al transport marítim i aeri per a residents a Canàri-
es, Balears, Ceuta i Melilla. Es reforcen les mesures de control i s’obliga a les companyies a integrar-se en els sis-
temes telemàtics per comprovar els requisits per accedir a les subvencions. 

Es modifica el text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2011, de 5 de setembre. S’estableix que la Societat de Salvament i Seguretat Marítima ha de cobrir les despe-
ses necessàries per fer front al compliment de les seves funcions, per la qual cosa s’estableix una taxa per als 
usuaris que utilitzin aquest servei. 

Es modifica la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de con-
cessió i el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. Amb aquestes modificacions es pretén evitar que l’Estat assumeixi dues vegades el pagament de 
les expropiacions en el cas d’impagament de la societat concessionària declarada en concurs de creditors. 

També s’estableix una relació dels aeroports que, amb efectes d’1 de gener de 2014 i per a l’aplicació de 
l’incentiu de creixement de passatgers en les rutes operades en la xarxa d’Aena Aeroports SA, formen part de la 
mateixa àrea de captació de destí. 

El capítol I de la Llei 1/2014158, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesu-
res en l’ordre econòmic i social modifica dues normes en matèria d’infraestructures i transport,  la Llei de segure-
tat aèria159 i la Llei del sector ferroviari160. En la Llei de seguretat aèria es modifica l’article corresponent a 
l’actualització de les quanties amb la finalitat d’ajustar la fórmula de càlcul del dèficit i en la Llei del sector ferro-
viari s’estableix el procediment per modificar i actualitzar les quanties dels cànons ferroviaris i s’habilita el Minis-
teri de Foment per desenvolupar i actualitzar els principis bàsics d’aplicació dels sistemes de bonificació i incen-
tius. 

                                                           
156 Reglament (UE) núm. 283/2014 del Parlament europeu i del Consell d’11 de març de 2014 relatiu a unes orientacions per a les xarxes 
transeuropees en el sector de les infraestructures de telecomunicacions i pel qual es deroga la Decisió núm. 1336/97/CE. DOUE L 86, de 
21.03.2014. 
157 BOE núm. 22, de 25.01.2014. 
158 BOE núm. 52, de 01.03.2014. 
159 Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria. 
160 Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector ferroviari. 
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La Llei 18/2014161, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i 
l’eficiència, ja esmentada en l’apartat de context, regula el marc jurídic aplicable a la xarxa d’aeroports d’interès 
general d’Aena SA amb la finalitat de garantir per raons d’interès general, la mobilitat dels ciutadans i la cohesió 
econòmica, social i territorial. Per aquest motiu es vol assegurar l’accessibilitat, la suficiència i d’idoneïtat de les 
infraestructures aeroportuàries, la sostenibilitat econòmica de la xarxa d’aeroports, una gestió eficient al menor 
cost possible, la continuïtat i l’adequada prestació dels serveis aeroportuaris bàsics en qualitat, regularitat i segu-
retat i garantir l’existència d’una xarxa d’infraestructures suficients per al transport aeri. Amb aquest objectiu la 
norma regula les obligacions de manteniment de la xarxa d’aeroports d’interès general, fixa els nivells de qualitat 
del servei i els estàndards de capacitat de les infraestructures aeroportuàries integrades ala xarxa, el règim 
d’inversions i els ingressos màxims per passatger, el procediment per aprovar i modificar la quantia de les tarifes i 
la supervisió i control del compliment normatiu i el règim sancionador.  

Aquesta mateixa Llei estableix el règim jurídic aplicable a les aeronaus civils operades per control remot i a les ac-
tivitats aèries que desenvolupen. També modifica la llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, d’una banda 
per delimitar les competències entre els Ministeris de Defensa i de Foment en relació amb les bases aèries ober-
tes al tràfic civil i als aeròdroms d’utilització conjunta i, de l’altra, s’incorpora a la Llei una obligació general per 
aquelles persones que puguin posar en risc la seguretat, la regularitat i la continuïtat de les operacions i es de-
termina que s’han d’abstenir de realitzar, en l’entorn aeroportuari conductes que impliquin riscos mitjançant l’ús 
d’elements, llums, projeccions o emissions làser.  

També es modifica el Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, text refós de la Llei de ports de l’Estat i de 
la marina mercant amb l’objecte de potenciar la competitivitat en el sector portuari, incrementar la inversió priva-
da en infraestructures portuàries i potenciar la connexió entre els modes de transport marítim i terrestre. Així 
s’incrementa el termini de les concessions demanials portuàries i es fixa un límit màxim de 50 anys; s’introdueix 
un supòsit de pròrroga extraordinària associada a la contribució per al finançament de les infraestructures de 
connectivitat portuària i millora de les xarxes de transport de mercaderies; es crea el Fons Financer 
d’Accessibilitat Terrestre Portuària; s’aixeca la prohibició de destinar a ús hoteler, a albergs o a hostatgeries de-
terminades infraestructures portuàries en desús, situades dins el domini públic portuari i subjectes a protecció  
per formar part del patrimoni històric.  

6.3. SECTOR PÚBLIC 

6.3.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Aquest any s’ha revisat la normativa existent sobre contractació Pública i s’ha aprovat dues directives amb la fina-
litat d’incrementar l’eficiència de la despesa pública, facilitar la participació de les pimes en la contractació públi-
ca i utilitzar la contractació pública en suport dels objectius socials comuns. En la Directiva 2014/24/UE162 
s’estableixen les normes que s’han aplicar als procediments de contractació pels poders adjudicadors respecte 
als contractes públics i a concursos el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 5.186.000 € en els con-
tractes públics d’obres, a 134.000 € en els contractes públics de subministrament i de serveis adjudicats per au-
toritats, òrgans i organismes estatals, a 207.000 € en els contractes públics de subministrament i de serveis ad-
judicats per poders adjudicadors subcentrals i a 750.000 € en els contractes públics de serveis socials.  

La norma estableix que el control del compliment de les disposicions de dret mediambiental, social i laboral s’han 
de realitzar en les diferents fases del procediment de licitació. També es determina que els poders públics han de 
reflectir en la seva contractació, el foment de la innovació i la investigació. S’estableix que les especificacions 
tècniques elaborades pels poders públics han de permetre l’obertura de la contractació pública a la competència 
i aconseguir objectius de sostenibilitat. D’altra banda s’estableix que s’ha d’adaptar la contractació pública a les 
necessitats de les pimes i que imposar uns requisits de capacitat econòmica i financera molt exigents pot consti-
tuir un obstacle per a la seva participació en la contractació pública com també ho pot ser les càrregues adminis-
tratives de presentació de documentació i es considera que s’han de limitar aquests requisits administratius.  
També es proposa formularis normalitzats per fer les declaracions. Sobre els terminis dels procediments 
s’estableix que han de ser els més breus possibles amb possibilitat de pròrrogues. També s’estableix que els cri-
teris d’adjudicació han de ser objectius, en determinats casos s’ha de tenir en compte la organització, la qualifi-
cació i l’experiència dels personal encarregat d’executar el contracte, s’ha de valorar l’aspecte social i les mesu-
res adreçades a protegir la salut del personal.  
                                                           
161 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 252, de 
17.10.2014 
162 Directiva 2014/24/UE del Parlament europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública i per la qual es deroga la 
Directiva 2004/18/CE. DOUE L 94, de 28.03.2014. 
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La Directiva 2014/25/UE163 del Parlament Europeu i del Consell regula els contractes públics adjudicats pels po-
ders adjudicadors que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals el valor esti-
mat dels quals sigui igual o superior a 414.000 € en els contractes de subministrament i de serveis a 5.186.000 
€ en els contractes d’obres i de 1.000.000 € en els contractes de serveis per serveis socials. 

6.3.2. ÀMBIT ESTATAL 

El Programa nacional de reformes de Espanya 2014 elaborat pel Govern té una part dedicada a la modernització 
de l’Administració Pública on s’assenyala que aquest any es continuarà treballant amb les mesures presentades 
per la Comissió per a la Reforma de l’Administració.164 Per a l’any 2014 es pretén impulsar la Llei de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la reforma de la Llei general de subvenci-
ons, la Llei Orgànica de control de l’activitat econòmicofinancera dels partits polítics i la Llei reguladora de 
l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat. 

Al mes de setembre es publica la Llei 15/2014165, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa que inclou un seguit de mesures per reordenar l’administració institucional, 
per simplificar estructures i procediments administratius i per modificar el règim jurídic dels empleats públics. La 
reordenació institucional afecta a organismes de diferents àmbits com ara defensa, cultura, vivenda i economia. 

Pel que fa als procediments administratius es pot destacar com una de les novetats la implantació, a partir de l’1 
de juny de 2015, del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) com a Tauler Edictal únic per a realitzar les notificacions ad-
ministratives, tant per a l’Administració general de l’Estat com per a les administracions autonòmiques i locals, 
també s’inclouen les notificacions en els procediments tributaris i les notificacions en els procediments cadastrals 
de valoració col·lectiva. Aquesta norma també modifica la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
per assegurar l’ús d’una única relació de certificats electrònics reconeguts en totes les administracions públiques. 
D’altra banda implanta una llicència esportiva única per a tot l’estat espanyol i atribueix la seva expedició a les 
federacions esportives d’àmbit autonòmic. 

En relació amb els empleats públics s’estableix que els funcionaris interins poden ser nomenats per executar pro-
grames temporals que no poden tenir una durada superior a tres anys i s’estableixen mesures per a la mobilitat 
dels empleats públics. 

L’any 2012 es va crear el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors com un instrument per fer front 
al finançament de les entitats locals i comunitats autònomes, es va configurar com una entitat de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia i amb capacitat per actuar com instrument específic d’emissió i captació de finança-
ment en els mercats financers, bancaris i de capital. La disposició final sisena de la Llei 1/2014, de 28 de fe-
brer166, va modificar el Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les ad-
ministracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers a fi i efecte d’aclarir quan una 
entitat local no es troba al corrent del pagament dels seus deutes amb el Fons per al Finançament dels Paga-
ments a Proveïdors i aclarir les opcions legals que té l’entitat local per a què pugui pagar a càrrec d’aquest meca-
nisme les factures que té pendents de pagament als proveïdors. També es permet atendre les obligacions de pa-
gament a proveïdors dels consells comarcals i que sigui la comunitat autònoma qui assumeixi el pagament del 
préstec al Fons. 

Atès que al mes de febrer de 2014 ja es va portar a terme la darrera fase d’aquest mecanisme extraordinari de 
finançament, mitjançant la Llei 13/2014167, aprovada al mes de juliol, s’extingeix i liquida aquest Fons i se’n crea 
un altre sense personalitat jurídica i com un instrument de gestió dels drets de crèdit del Fons que s’extingeix. 
L’assumpció dels actius i dels deutes financers del Fons els assumeix l’Administració general de l’Estat i la gestió 
dels deutes van a càrrec del Tresor Públic. El nou fons s’anomena Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors 2 i està dotat pel patrimoni format per la titularitat dels drets de crèdit front a les entitats local i les 
comunitats autònomes. 

                                                           
163 Directiva 2014/25/UE del Parlament europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 relativa a la contractació per entitats que operen en 
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE. DOUE L 94, de 
28.03.2014. 
164 La Comissió per a la Reforma de l’Administració (CORA) es va crear l’any 2012 i al mes de juny de 2013 va presentar el seu informe, iden-
tificant mesures, per reformar l’Administració pública. 
165 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. BOE núm. 226, de 
17.09.2014 
166 Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social. BOE 
núm. 52, de 01.03.2014 
167 Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors. BOE núm. 171, de 15.07.2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0243_01&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0243_01&from=ES�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2219.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/15/pdfs/BOE-A-2014-7468.pdf�


 

123 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÓMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

La Llei 18/2014168, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i 
l’eficiència, ja esmentada en apartats anteriors, tenint en compte que finalitza el període de carència de 
l’amortització dels préstecs formalitzats en la primera fase del mecanisme de pagaments a proveïdors, permet 
que les entitats locals cancel·lin els seus deutes amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors 
abans de la seva amortització sempre i quan compleixin les condicions i requisits que preveu la norma. Segons 
l’exposició de motius de la norma es realitza aquesta modificació perquè la situació financera i les condicions 
dels mercats financers permet que les entitats locals puguin concertar operacions de refinançament o de substi-
tució dels préstecs formalitzats amb el Fons en millors condicions financeres que les que tenen amb el Fons.  

Mitjançant el Reial decret llei 17/2014169, posteriorment convalidat pel Congrés dels Diputats, es van establir 
mesures per a la sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i de les entitats locals. Aquesta norma va 
crear dos fons, el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes i el Fons de Finançament a Entitats Locals com 
a mecanisme de suport a la liquiditat. El Fons de Finançament a Comunitats Autònomes s’estructura en quatre 
compartiments amb característiques i condicions pròpies: La Facilitat financera, el Fons de Liquiditat Autonòmic, 
el Fons Social, i el Fons en Liquidació per al Finançament dels Pagaments als Proveïdors de les Comunitats Autò-
nomes. El Fons de Finançament a Entitats Locals s’estructura en tres compartiments amb característiques i con-
dicions pròpies: el Fons d’Impuls Econòmic, el Fons d’Ordenació i el Fons en Liquidació per al Finançament dels 
Pagaments als Proveïdors d’Entitats Locals. La gestió financera dels fons s’atorga a l’Institut de Crèdit Oficial i les 
condicions financeres de les operacions de préstec seran determinades per la Comissió Delegada del Govern per 
a Assumptes Econòmics. 

La norma també crea un registre de convenis subscrits per les comunitats autònomes amb les entitats locals que 
impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de les comunitats autònomes i  determina 
les condicions i els procediments per a la retenció de recursos per satisfer les obligacions pendents de pagament 
amb les entitats locals en matèria de despesa social. 

Mitjançant un Reial decret170 es va establir la metodologia per calcular el període mitjà de pagament als proveï-
dors de les administracions públiques, atès que la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressuposta-
ria i sostenibilitat financera va introduir aquest concepte. L’objecte del Reial decret és establir la metodologia 
econòmica per al càlcul i la publicitat del període mitjà de pagament als proveïdors de les administracions públi-
ques i determinar les condicions per a la retenció de recursos dels règims de finançament per satisfer les obliga-
cions pendents de pagament amb els proveïdors. El període mitjà de pagament mesura el retard en el pagament 
del deute comercial en termes econòmics com a indicador diferent respecte del període legal de pagament esta-
blert al Text refós de la Llei de contractes del sector públic 

En compliment de l’article 28 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, es va crear171 la Central d’Informació Economicofinancera de les Administracions Públiques amb 
l’objectiu de proveir d’informació, amb caràcter públic, sobre l’activitat economicofinancera de les diferents admi-
nistracions públiques. Aquesta informació s’allotjarà al portal web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques. 

Els pressupostos generals de l’Estat per a 2014172, igual que en exercicis anteriors,  continuen en la línia de re-
duir la despesa pública dins el context de consolidació fiscal, seguint les orientacions i recomanacions de la Unió 
Europea. Els objectius d’estabilitat pressupostaria i de deute públic per al període 2014-2016 es van fixar per 
Acord del Consell de Ministres de 28 de juny de 2013. Es va establir l’objectiu de dèficit per al conjunt de les ad-
ministracions en el 5,8% del PIB i l’objectiu de deute públic es va fixar en un 72,8% 

La Llei de pressupostos es divideix en vuit títols. En el títol I anomenat “De l’aprovació dels pressupostos i de les 
seves modificacions” s’aproven els estats d’ingressos i despeses del sector públic estatal. El títol II, anomenat 
“Gestió pressupostària”, regula la gestió dels pressupostos docents i la gestió de la sanitat i els serveis socials. En 

                                                           
168 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 252, de 
17.10.2014 
169 Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i al-
tres de caràcter econòmic. BOE núm. 315, de 30.12.2014. 
170 Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de 
les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. BOE núm. 184, de 30.07.2014. 
171 Real decret 636/2014, de 25 de juliol, pel qual es crea la Central d’Informació economicofinancera de les administracions públiques i es 
regula la remissió d’informació pel Banc d’Espanya i les entitats financeres al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques. BOE núm. 184, 
de 30.07.2014. 
172 Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014. BOE núm. 309, de 26.12.2013. 
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el títol III es regulen les despeses de personal. En el títol IV es regulen les pensions públiques. En el títol V, ano-
menat “De les operacions financeres”, es regula el deute públic, els avals públics i d’altres garanties i relacions 
de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial. En el títol VI es desenvolupen,  modifiquen i prorroguen diverses normes 
tributaries. En el títol VII s’estableixen normes relatives al finançament de les entitats locals i de les comunitats 
autònomes. El títol VIII determina la normativa relativa a les bases i tipus de cotització dels diferents règims de la 
Seguretat Social. 

La Llei de pressupostos també inclou vuitanta-nou disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, tres dis-
posicions derogatòries i trenta-dos disposicions finals on es regulen matèries diverses, que, atenent la doctrina 
del Tribunal Constitucional, tenen una relació directa amb les previsions dels ingressos, les habilitacions de des-
pesa o els criteris de política econòmica general que siguin necessàries per interpretar i executar els pressupos-
tos. La norma conclou amb catorze annexos, on es regulen, entre d’altres qüestions, la distribució dels crèdits per 
programes, els crèdits ampliables, les operacions de crèdit autoritzades a organismes públics, els mòduls econò-
mics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats i els romanents de crèdit incorpora-
bles a l’exercici 2014. 

6.3.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

Arran de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, el Govern 
de la Generalitat va aprovar un Decret llei173 per establir mesures per aplicar aquesta Llei. El Parlament no va va-
lidar aquest Decret llei i va quedar derogat en data 25 de juliol de 2014.  Aquest Decret llei tenia tres objectius: el 
primer era aclarir l’aplicació a Catalunya de les competències locals; el segon objectiu era regular el procediment 
pel qual els ens locals han d’obtenir els informes per a l’exercici de les competències dels ens locals distintes de 
les pròpies i de les atribuïdes per delegació; i el tercer objectiu era regular el procediment per adaptar els conve-
nis, els acords i la resta d’instruments de cooperació subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens lo-
cals de Catalunya. 

El tercer objectiu esmentat es va traduir en l’aprovació d’un altre Decret llei174, validat posteriorment pel Parla-
ment de Catalunya, que va determinar com portar a terme les previsions contingudes en la disposició addicional 
novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, respecte dels convenis, els acords i la resta d’instruments de co-
operació subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya.  En el preàmbul del Decret 
llei es posa de manifest que la regulació establerta en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, suposa un canvi en 
la configuració del sistema de competències que afecta tant l’Administració local com l’autonòmica. La disposició 
addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, estableix que els convenis, els acords i la resta 
d’instruments de cooperació subscrits, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta norma, entre els ens locals 
de Catalunya i l’Estat o l’Administració de la Generalitat que comportin qualsevol tipus de finançament destinat a 
sufragar l’exercici per part dels ens locals de competències delegades o competències diferents de les contingu-
des en els articles 25 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, s’han d’adaptar al que preveu la norma a data 31 de 
desembre de 2014. Si no es fa aquesta adaptació, els convenis, acords i altres instruments de cooperació ja 
subscrits quedaran sense efecte. Relacionat amb aquesta disposició s’ha de tenir en compte l’article 57 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, que preveu que si la Generalitat delega competències o subscriu convenis de 
col·laboració amb les entitats locals que impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de 
la comunitat autònoma, serà necessari que aquestes obligacions incloguin una clàusula de garantia del compli-
ment dels compromisos. Aquesta clàusula autoritza l’Estat a aplicar retencions en les transferències que corres-
ponen a Catalunya en aplicació del seu sistema de finançament. 

A finals d’any es va aprovar la Llei 19/2014175, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern. La finalitat de la Llei és establir un sistema de relació entre els ciutadans i l’Administració pú-
blica que es fonamenti en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la mi-
llora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de 
la responsabilitat en la gestió pública. Per complir aquesta finalitat la Llei es planteja cinc mesures a dur a terme.   

La primera mesura és la de regular i garantir la transparència de l’activitat pública. Es crea un Portal de la Trans-
parència que es configura com una plataforma electrònica de publicitat activa a Internet i com a instrument bàsic 

                                                           
173 Decret llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de de-
sembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. DOGC núm. 6647, de 19.06.2014. 
174 Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s’estableixen mesures per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació 
subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. DOGC núm. 6671, de 24.07.2014. 
175 Llei 19/2014, del 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. DOGC núm. 6780, de 31.12.2014. 
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i general de gestió de documents públics. Es determina la informació que s’ha de fer pública tant pel que fa a 
l’organització institucional com a la gestió administrativa. 

La segona mesura és la de regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació pú-
bliques. La norma estableix que l’exercici d’aquest dret no és condicionat a la concurrència d’un interès personal i 
no resta subjecte a motivació. Es determina que l’Administració ha d’establir un sistema de gestió de documents, 
informació i dades integrat que permeti la interoperativitat entre les administracions, la localització de qualsevol 
document o informació i la vinculació automàtica dels documents o dades al règim d’accés i publicitat. Es crea 
una Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública encarregada de vetllar pel compliment i les ga-
ranties del dret d’accés a la informació pública, els seus membres –mínim de tres i màxim de cinc- han d’estar 
designats pel Parlament de Catalunya. També es crea el registre de grups d’interès que té com a finalitat la ins-
cripció i el control de les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i 
l’aplicació de les polítiques públiques en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions. Aquest re-
gistre inclou un codi de conducta d’obligat compliment pels inscrit. 

La tercera mesura és la d’establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar 
els alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i les altres persones a qui és aplicable aquesta norma. 

La quarta mesura és la d’aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes. 

La cinquena mesura és la de regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i les 
obligacions establertes en aquesta norma. S’estableixen els recursos i les reclamacions contra els actes de 
l’Administració pública i es fixa un règim sancionador. 

La norma estableix que el Govern ha d’aprovar un Pla estratègic per a l’aplicació de la Llei i anualment n’ha 
d’avaluar el grau de compliment, Tant el Pla com l’avaluació s’han de publicar al Portal de la Transparència. 

Atès que es va sol·licitar dictamen al consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de pressupost de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2014, no era viable poder aprovar els pressupostos dins el termini necessari per que 
entressin en vigor l’1 de gener del 2014 per la qual cosa mitjançant el Decret 269/2013176, de 23 de desembre, 
es van establir els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 
mentre no entrin en vigor els del 2014. El 30 de gener es va publicar la Llei de pressupostos177 de la Generalitat 
per a l’any 2014. Tal i com s’estableix en l’exposició de motius els pressupostos per al 2014 s’han elaborat en un 
context de crisi econòmica, el nivell de despesa és semblant a la de l’any anterior, tot i que s’augmenta la despe-
sa social i l’objectiu de dèficit autoritzat és de l’1% del producte interior brut. Per garantir la sostenibilitat finance-
ra s’han d’augmentar els ingressos i el Govern augmentarà els ingressos creant i modificant taxes, creant noves 
figures impositives, amb la venda de patrimoni i amb la realització de noves concessions. 

La Llei de pressupostos conté set títol. El títol I de la norma regula l’aprovació i l’àmbit d’aplicació dels pressupos-
tos i el règim de les modificacions pressupostàries. El títol II regula les normes sobre la gestió pressupostària i la 
despesa pública. En el títol III es regulen les despeses de personal. El títol IV regula les operacions financeres i les 
línies d’actuació del crèdit públic. En el títol V s’estableixen normes tributàries, així, es regula el cànon de l’aigua i 
s’actualitzen les taxes amb tipus de quantia fixa. En el títol VI es regula la participació dels ens locals en els in-
gressos de l’Estat i de la Generalitat i també s’estableixen compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals. En el títol VII s’estableixen normes específiques 
de gestió pressupostària del Parlament, el Síndic de Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura 
de Comptes, l’Oficina Antifrau, el Consell de Treball, Econòmic i Social, el Consell de l’audiovisual i l’Autoritat Cata-
lana de Protecció de Dades. La Llei també conté trenta-dos disposicions addicionals, tres finals dos annexos  i un 
resum dels estats d’ingressos i de despeses per al 2014. 

Acompanyant la Llei de pressupostos es va publicar la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic178. Aquesta norma conté nou títols, trenta-una disposicions addicionals, vuit 
de transitòries, una derogatòria i tretze disposicions finals. El títol I estableix mesures fiscals i es divideix en dos 
capítols on es regulen els tributs propis i els tributs cedits. En el títol II es regulen les mesures relatives al règim 
jurídic de les finances públiques i s’estableixen mesures relacionades amb la gestió financera i el seu control i 
s’introdueixen modificacions al text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat. El títol III regula les mesures 
                                                           
176 Decret 269/2013, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2014. DOGC núm. 6529, de 27.12.2013. 
177 Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
178 DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
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administratives en matèria de funció pública i es continua amb la tendència d’establir mesures dirigides a gene-
rar estalvis pressupostaris. En el títol IV s’estableixen mesures de reestructuració i racionalització del sector pú-
blic dirigides, d’una banda, a les entitats de dret públic de la Generalitat i, d’altra banda, a l’àmbit sanitari. El títol 
V modifica la Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per regular la declaració d’incompatibilitat dels mem-
bres del Consell. El títol VI estableix mesures administratives en matèria d’habitatge, d’urbanisme, d’ordenació 
ambiental i d’aigües. En el títol VII s’estableixen  mesures administratives en matèria d’agricultura, pesca, alimen-
tació i medi natural. En el títol VIII es modifica la prestació per a joves extutelats. En el títol IX s’estableixen altres 
mesures administratives en matèries d’ordenació d’equipaments comercials, turisme o joc, entre d’altres. 

A finals d’any es va publicar el Decret llei 6/2014, de 23 de desembre, de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària. Aquesta norma estableix que determinades activitats financeres, que necessiten en-
deutament públic per al seu equilibri, s’han d’adequar mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària 
i aquestes activitats han de ser autoritzades per una norma amb rang legal. Amb caràcter general, s’autoritza el 
Govern perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no 
superi l’autoritzat per la llei de pressupostos del 2014, incrementat pels imports que derivin dels programes 
d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. També s’estableixen nor-
mes concretes per les operacions d’endeutament de les entitats del sector públic. 

6.4. ECONOMIA SOCIAL 

6.4.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Entre les novetats normatives en matèria d’economia social d’àmbit europeu aprovades durant l’any 2014 cal fer 
únicament menció al Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la proposta d’estatut europeu per a 
les mutualitats,179 un dictamen d’iniciativa elaborat pel Comitè amb la finalitat d’accelerar al màxim la proposta 
de reglament de la Comissió Europea. Tal com detalla el dictamen, els primers treballs sobre aquest estatut van 
iniciar-se l’any 1993 i encara avui no s’ha aprovat una proposta ferma. El Comitè lamenta aquest retard, atesa la 
importància i la necessitat d’aquest estatut per tal de respondre a les necessitats de cobertura de riscos, en par-
ticular de protecció sociosanitària dels treballadors, de les empreses i dels ciutadans. 

El Comitè destaca que les mutualitats són un tipus més d’empresa que integra l’economia social, per sobre de la 
diversitat jurídica que presenta la regulació d’aquesta figura en els estats membres de la UE. Així, s’han identificat 
fins a 40 tipus de mutualitats, si bé el 95% de les quals comparteixen els mateixos principis de governança: són 
organitzacions de dret privat (i per tant independents del govern), formades per agrupacions de persones (no de 
capitals), fonamentades en el principi de solidaritat entre els membres (que implica que l’afiliació és lliure, sense 
criteris de selecció) i que preveuen l’ús dels excedents en benefici dels membres. A parer dels agents integrants 
en el Comitè, el futur estatut no ha de ser d’activitats, sinó de governança, amb la finalitat de garantir la diversitat 
de les mutualitats. 

6.4.2. ÀMBIT ESTATAL 

En aquest àmbit cal fer referència a dues previsions normatives per les quals s’estenen a les empreses de 
l’economia social mesures de foment de l’ocupació previstes amb caràcter general. Així, l’article 107 del Reial de-
cret llei 8/2014 que aprova mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència,180 estén a les coopera-
tives, les societats laborals i les empreses d’inserció la bonificació per la contractació de persones beneficiàries 
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. D’altra banda, l’article 120 de la mateixa norma modifica el Reial de-
cret llei 3/2014,181 establint que també és aplicable les cooperatives i les societats laborals la reducció de les co-
titzacions empresarials per contingències comunes en cas de contractació indefinida de socis de treballadors o 
de treball. 

D’altra banda, cal tenir en compte que al llarg de l’any s’ha començat a tramitar l’Avantprojecte de llei del tercer 
sector d’acció social, una norma que pretén regular per primera vegada aquest àmbit, amb la finalitat de donar 
més reconeixement i seguretat jurídica a les entitats sense ànim de lucre que integren el tercer sector. 

                                                           
179 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre “L’Estatut europeu per a les mutualitats: percepcions, paper i contribució de la so-
cietat civil”. DOUE C 226, de 16.07.2014. 
180 Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. BOE núm. 163, de 
05.07.2014 
181 Reial decret llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida. BOE núm. 52, de 
01.03.2014 
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6.4.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

Durant l’any 2014 s’ha modificat el règim jurídic aplicable a les seccions de crèdit de les cooperatives, amb la fi-
nalitat de garantir la realització del seu objectiu originari: facilitar el finançament de l’activitat cooperativitzada 
dels socis. Així, la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic182 modifica la Llei 
6/1998 de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives183 per limitar la constitució 
d’aquestes seccions únicament a les cooperatives agràries i prohibir l’existència d’unitats diferenciades interna-
ment en el si de les cooperatives amb finalitats assimilables a les establertes per la llei per les seccions de crèdit. 
D’altra banda, s’incrementen els requisits per inscriure una secció de crèdit al Registre de cooperatives, a la ve-
gada que s’endureix el règim sancionador, que inclou com a sanció la baixa del Registre de la secció de crèdit en 
cas d’incompliment de les seves obligacions. Cal tenir en compte però, que si bé el CTESC va dictaminar 
l’Avantprojecte de la Llei 2/2014 (dictamen 19/2013), no es va pronunciar sobre aquestes modificacions atès 
que el text dictaminat no les incorporava. 

De manera coherent amb aquesta modificació legal, el Decret 49/2014 modifica el Decret que regula el funcio-
nament de les seccions de crèdit de les cooperatives,184 fent més restrictiva la regulació existent per millorar la 
solvència i transparència de l’activitat de la secció de crèdit envers els socis, tant productors com col·laboradors 
de la cooperativa. Es modifiquen tres articles del Decret 280/2003: en primer lloc, l’article 5, per establir uns lí-
mits més estrictes a la solvència de la secció de crèdit, a la vegada que s’estableix una determinada ponderació 
de l’activitat de la secció de crèdit en el conjunt de la cooperativa. En segon lloc, es modifica l’article 7 per tal 
d’atorgar a l’Assemblea General la competència per decidir la política d’inversió dels fons dipositats, augmentant 
així la transparència davant els socis i reduint l’exposició al risc. En tercer i darrer lloc, l’article 8 estableix 
l’obligació de la cooperativa d’informar a l’Administració sobre l’activitat i la gestió de la secció de crèdit. El Decret 
49/2014 fou dictaminat pel CTESC, tal com es resumeix a continuació.  

Dictamen 1/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
10 de gener de 2014. 

El Dictamen conté una observació general i tres a l’articulat. També s’ha presentat un vot particular. 

En l’observació general el CTESC posa de manifest que en el Dictamen 19/2013, sobre l’Avantprojecte de llei 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, no va tenir ocasió de pronunciar-se sobre la 
modificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, ja 
que aquesta modificació es va incorporar amb posterioritat al tràmit del CTESC. 

El CTESC considera important el reforçament de la solvència de les seccions de crèdit de les cooperatives i 
l’increment de la transparència, tant envers les persones sòcies i persones sòcies col·laboradores de les coope-
ratives com cap a l’exterior. 

El CTESC considera adient la reafirmació que l’objecte principal d’aquestes cooperatives no pot ser la secció de 
crèdit i l’evitar confusions envers altres entitats de crèdit pels sistemes d’agència i corresponsalia. El CTESC re-
comana que en la disposició transitòria primera s’ampliï el termini d’adaptació de les cooperatives a les limita-
cions de l’article 5, apartats 1, 2 i 3 a), de 3 a 5 anys. 

El CTESC considera que l’autorització prèvia per aportar en garantia o pignorar els actius de la secció de crèdit 
és una dificultat afegida per obtenir un correcte finançament. Per tal de garantir una supervisió d’aquestes ope-
racions i habilitar una millor capacitat de funcionament de la cooperativa, el CTESC recomana que la direcció 
general competent pugui autoritzar els límits per a l’aportació, com a garantia o percentatge objecte de pigno-
ració per al conjunt de l’any, a sol·licitud de la cooperativa o quan aquesta les hagi previstes dins el pla econò-
micofinancer aprovat per l’Assemblea General. 

El CTESC proposa substituir el règim d’autorització de la disposició transitòria segona per un règim de comuni-
cació de les pignoracions existents; d’aquesta manera també es preservaria i garantiria la transparència de la 
situació financera real de les seccions de crèdit. 

                                                           
182 Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
183 Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. DOGC núm. 2644, de 
21.05.1998. 
184 Decret 49/2014, de 8 d’abril, pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions 
de crèdit de les cooperatives. DOGC núm. 6601, de 10.04.2014. 
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La Confederació de Cooperatives va presentar un vot particular al qual s’hi van adherir els representants de 
Pimec, de la Unió de Pagesos, de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, la Federació de 
Societats Laborals de Catalunya i les senyores Donate i Garau. 

La Confederació de Cooperatives considera que tant el Projecte de decret dictaminat com la modificació de la 
Llei 6/1998, reguladora del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, s’haurien de tramitar 
amb posterioritat a l’aprovació de la nova Llei de cooperatives de Catalunya, actualment en tràmit. També con-
sidera que s’hauria d’elevar del 85% fins al 90% la relació percentual entre els actius totals de la secció de crè-
dit i els actius totals de la cooperativa per tal que l’activitat de la secció de crèdit constitueixi l’activitat principal 
de la cooperativa. 

La norma aprovada incorpora el 83,3% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 

D’altra banda, cal tenir present que al llarg de l’any 2014 s’ha avançat en l’elaboració de la nova Llei de coopera-
tives, que en l’actualitat es troba en tràmit parlamentari. En relació a l’activitat parlamentària, cal destacar també 
el pronunciament d’aquesta cambra sobre l’economia social i solidària,185 en la qual s’insta al Govern a dur a 
terme un seguit d’actuacions en aquest àmbit, d’entre les que cal mencionar la promoció de la creació de noves 
cooperatives i societats laborals, especialment entre els joves, les persones aturades i sobretot les persones més 
grans de 50 anys, mitjançant deduccions en els tributs autonòmics i municipals durant els tres primers anys 
d’activitat de la cooperativa, facilitant el procés de constitució i accés a eines de finançament i garantir, durant el 
primer any de vida de l’empresa, un servei d’acompanyament i suport individualitzat.  

La Moció proposa també formalitzar, assegurar i desenvolupar jurídicament la col·laboració entre els poders pú-
blics i l’economia social i solidària, la qual cosa implica garantir a llarg termini i de manera estable recursos sufi-
cients al sector o que els plans de recuperació econòmica es reorientin vers la potenciació de l’economia social i 
solidària. Així mateix es proposa, respecte al dret a l’habitatge, la inclusió de noves fórmules d’accés a l’habitatge. 
Per últim, cal destacar que la moció es pronuncia sobre la necessitat de potenciar el Consell Superior de la Coo-
peració com a ens dinamitzador del desenvolupament cooperatiu. 

Pel que fa a les iniciatives públiques en aquest àmbit, cal destacar el desenvolupament al llarg de l’any 2014186 
del Programa Aracoop que es va aprovar l’any passat, tal com es va constatar en l’edició d’aquesta Memòria cor-
responent a l’any 2013. L’Ordre aprovada el 2014 preveu destinar un import màxim de 889.850 euros per dur a 
terme les accions previstes. Segons el Departament d’Empresa i Ocupació, des de la posada en marxa del Pro-
grama i fins a l’octubre del 2014, s’han realitzat 361 activitats presencials i 68 productes, que han beneficiat un 
total de 6.530 persones. Com a resultat de les actuacions desplegades, 150 empreses han millorat la seva viabi-
litat, 15 han ampliat la seva presència internacional, s’han iniciat 194 nous projectes i 40 empreses han treballat 
per potenciar projectes de col·laboració. Així mateix, s’ha format 110 persones en habilitats directives i s’ha comp-
tat amb la participació de 120 escoles i 10 universitats en la realització de diferents activitats, entre les que des-
taquen les 50 places de pràctiques professionals a 32 cooperatives per alumnes de 18 facultats.187 En el marc 
d’aquest Programa cal tenir en compte també la convocatòria de subvencions per al finançament dels interessos 
dels préstecs per a la capitalització de cooperatives i societats laborals,188 amb la finalitat de reduir costos de fi-
nançament. 

Així mateix, al llarg de l’any s’han aprovat diferents convocatòries d’ajuts amb diferents finalitats, com ara les ga-
ranties per al finançament de les empreses de l’economia social,189 dirigides a cooperatives, societats laborals, 
empreses d’inserció i per primer cop, entitats del tercer sector social de Catalunya. L’objectiu d’aquests ajuts és 
facilitar l’accés al finançament d’aquestes empreses mitjançant aportacions de garanties per cobrir operacions 
de crèdit amb caràcter complementari al que aporti cada empresa. Així mateix, cal tenir en compte els ajuts en 

                                                           
185 Moció 111/X del Parlament de Catalunya, sobre l’economia social i solidària. BOPC núm. 315, de 12.05.2014. 
186 Ordre EMO/325/2014, de 30 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport a la 
continuïtat del Programa aracoop i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. DOGC núm. 6747, d’11.11.2014. 
187 Nota de premsa del Departament d’Empresa i Ocupació, de 28.10.2014. 
188 Ordre EMO/216/2014, d'1 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al finançament dels interessos 
per a la capitalització de cooperatives i societats laborals i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. DOGC núm. 6667, de 18.07.2014. 
189 Ordre EMO/49/2014, de 19 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finan-
çament de les empreses de l'economia social, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. DOGC núm. 6577, de 07.03.2014. 
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forma d'avals financers, tècnics i econòmics,190 així com les subvencions per la incorporació de socis treballadors 
o de treball en cooperatives i societats laborals,191 entre d’altres. 

Cal tenir en compte altres programes d’abast més específic, com ara el Programa per a la internacionalització de 
l’economia social i el tercer sector, que durà a terme l’agència ACCIÓ, prestant suport i acompanyament a les em-
preses que el necessitin obrir la seva activitat econòmica a nous mercats i internacionalitzar-se. Cal destacar 
també el pla de competitivitat per 20 empreses d’inserció, impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació i la 
Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya, en el marc del Pla de competitivitat del sector de les empreses 
d’inserció pels anys 2014-2015. Es preveu realitzar un diagnòstic individualitzat de la situació actual de cada 
empresa d’inserció, mitjançant la tutoria individualitzada d’un consultor. La segona fase del pla preveu la imple-
mentació d’un pla de creixement, amb mesures en l’àmbit de la gestió econòmica i financera, organitzativa i de 
gestió de persones, de millora de l’activitat comercial i de millora de l’estratègia empresarial.  

Una darrera menció al suport públic vers l’economia social és l’aprovació del fons de reserva social de la Generali-
tat per la contractació pública durant el 2014 (Acord de Govern de 06.05.2014). Es destinarà el mateix import 
que l’any 2013 a la concertació de contractes públics a través de centres d’inserció sociolaboral o entitats sense 
ànim de lucre, així com centres especials de treball. L’import total és de 6,9 milions d’euros. 

 

                                                           
190 Ordre EMO/104/2014, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts en forma d'avals financers, tècnics i 
econòmics per contribuir, en el seu finançament, a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les 
seves federacions, i es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2014. DOGC núm. 6600, de 09.04.2014. 
191 Ordre EMO/308/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorpora-
ció de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 
2014. DOGC  núm. 6733, de 22.10.2015. 
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