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1. CONJUNTURA ECONÒMICA 

1.1. EL CONTEXT ECONÒMIC INTERNACIONAL  

L’any 2017 el creixement mundial s’ha situat en el 3,8%, acompanyat d’un notable increment del comerç 

global. 1 En general, a les economies més desenvolupades la recuperació s’ha produït gràcies a una mi-

llora dels factors de creixement interns, en un context de creixement bàsicament endogen. A les econo-

mies en desenvolupament, en canvi, el creixement ha estat possible gràcies a la millora de la situació 

global, fruit de factors més exògens.2 En termes agregats, a les economies més avançades, el creixement 

ha estat liderat sobretot per la inversió, mentre que la recuperació dels preus de les matèries primeres 

ha ajudat a millorar els registres de creixement de molts dels països exportadors, millorant-ne la balança 

de pagaments.3 

L’evolució trimestral del creixement no ha donat encara símptomes de refredament d’aquesta recupera-

ció global, atès que la taxa de creixement econòmic mundial va acabar el 2017 amb una intensitat molt 

alta. Durant el segon semestre, el creixement global interanual es va situar per sobre del 4%, la taxa més 

alta des del 2010.4  

Paral·lelament a la forta recuperació i a la repuntada de la inversió, el comerç global va assolir un creixe-

ment del 4,9%, després de dos anys de certa debilitat. La repuntada de l’activitat comercial ha estat molt 

evident en els mercats emergents i les economies en desenvolupament, que del 2,2% de creixement del 

2016 van passar al 6,2% del 2017. Entre els països emergents, tot i que les importacions han crescut 

en general a la majoria de països, les exportacions s’han incrementat sobretot gràcies a la contribució 

dels principals països exportadors, com ara Alemanya, Japó, Gran Bretanya i EUA.5 

La recuperació global de l’any 2017 s’ha produït paral·lelament a una forta recuperació del comerç glo-

bal.  

Aquesta repuntada de l’activitat es va produir en un context de creixement dels preus de les primeres 

matèries, especialment les energètiques. A finals de l’any 2017, el preu del barril de petroli s’ha situat 

en el nivell més alt des del 2005.6 Durant la segona meitat de l’any, però, també es van incrementar amb 

intensitat els preus del gas (un 45% des de l’agost), els dels metalls (8,1%) i també els agraris (4,1%).7  

Aquesta repuntada dels preus de les matèries primeres, amb especial intensitat a partir del setembre, 

ha fet créixer novament la inflació a la majoria d’economies.8 Tot i això, en una gran part dels països més 

desenvolupats les retribucions del treball no han augmentat.9 En aquest context, l’evolució de la inflació 

subjacent s’ha mantingut moderada a la majoria de països més desenvolupats,10 tot i que l’increment de 

la demanda domèstica hi planteja unes perspectives d’increment de la inflació subjacent que de moment 

no s’han fet evidents.11 A les economies en desenvolupament, en aquells casos en què l’estabilitat o 

l’apreciació canviària contra el dòlar o bé la debilitat de la demanda l’han frenat, la inflació subjacent 

                                                      

1 FMI (2018). World economic Outlook: cyclical upswing, structural change, April 2018. Washington, DC: International Monetary Fund, p. XIV. 

Consulta a https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2018/April/text.ashx.   
2 BCE (2018). Annual report 2017. Frankfurt am Main: European Central Bank, p. 9. 
3 FMI (2018), Op. Cit.,  p. 1. 
4 Ibídem, p. XVI. 
5 Ibídem, p. 3. 
6 Ibídem. 
7 Ibídem, p. 4-5. 
8 Ibídem, p. 5. 
9 BCE (2018), Op. Cit., p. 10 i FMI (2018), Op. Cit., p. 5. 
10 BCE (2018), Op. Cit., p. 10. 
11 FMI (2018), Op. Cit,  p. 5. 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2018/April/text.ashx
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s’ha mantingut baixa. Tot i això, en aquells països que han experimentat depreciacions en les seves 

monedes, això s’ha traduït en un creixement de les perspectives d’inflació.12 

Les perspectives de canvi d’orientació en els mercats financers i les polítiques comercials podrien con-

dicionar la  tendència positiva de l’economia global. 

La resposta monetària a aquesta nova conjuntura ha estat variada. D’una banda, als EUA, la retirada del 

suport monetari ha fet créixer lleugerament els tipus d’interès a curt termini. A Europa, de moment només 

s’ha traduït en una reducció de l’abast dels programes de compres d’actius, amb pocs efectes sobre el 

mercat financer, mentre que la Gran Bretanya ha fet augmentar en 0,5 punts percentuals el seu tipus 

d’interès de referència. Finalment, el Canadà també ha augmentat els tipus fins a l’1,25%. En la majoria 

de països en desenvolupament les condicions monetàries s’han mantingut en una posició molt acomo-

datícia i encarades a donar suport a la recuperació; per tant, tot i aquest lleuger viratge, les condicions 

monetàries s’han mantingut fins a finals d’any encara molt laxes a la majoria d’economies.13 Pel que fa 

a la resposta en termes de política fiscal, en general, a les economies més importants, s’han mantingut 

les propostes expansives, en línia amb el que havia succeït l’any anterior.14 

Tot i la bona conjuntura global, aquesta repuntada del creixement també mostra alguns factors que po-

drien estroncar la recuperació, com podria ser un eventual enduriment de les condicions creditícies. En 

aquest context, un empitjorament del crèdit podria deteriorar la confiança i el creixement, capgirant la 

tendència global encetada.15 Cal tenir en compte que, des del més de novembre, les condicions finance-

res a molts països s’han començat a endurir.16 Davant d’aquesta situació, l’alt volum d’endeutament i 

les valoracions excessivament altes que encara semblen mantenir alguns actius tornen a ser un factor 

de vulnerabilitat.17 Això és especialment aplicable a algunes economies on l’endeutament privat s’ha 

incrementat amb intensitat a redós del període llarg d’interessos baixos que sembla que podríem deixar 

enrere.18  A més, cal tenir en compte que, a mesura que la recuperació es vagi consolidant, les probabi-

litats que es reverteixi el suport al creixement per l’aplicació anticíclica de les polítiques obre la porta a 

un nou escenari que caldrà veure com afecta cada economia. En aquest sentit, cal dir que la política 

d’enduriment progressiu de les condicions monetàries als EUA, anunciada amb antelació per les autori-

tats corresponents, de moment no ha generat tensions en els mercats globals, més enllà de l’òbvia i 

progressiva revaloració del dòlar.19 

D’altra banda, la tendència a polítiques cada cop més proteccionistes, que afectin el creixement del co-

merç internacional, podria també fer perillar la gran millora en el volum de comerç global, un dels factors 

sobre els quals reposa actualment la conjuntura de recuperació. La renegociació dels acords comercials 

entre la Xina i els EUA són un factor que cal tenir en compte.20  Finalment, tampoc cal obviar el context 

de creixement de les tensions geopolítiques en l’àmbit global, que també podrien tenir efectes sobre els 

mercats, els preus i les previsions de creixement.21 Fruit d’aquesta mateixa inèrcia, cal subratllar que 

                                                      

12 Ibídem, p. 6. 
13 Ibídem. 
14 OCDE (2018b). Interim economic outlook, getting stronger, but tensions are rising, March 2018, p. 11. Una anàlisi sobre les 7 principals 

economies del món (G7). 
15 FMI (2018), p. 1. 
16 OCDE (2018). OECD economic outlook 2018. Paris: OECD Publishing, p. 28. Consulta a http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2018-1-en. 
17 OCDE (2018b), Op. Cit., p. 19. 
18 OCDE (2018), Op. Cit., p. 28. 
19 Ibídem, p. 35. 
20 Ibídem, p. 33. 
21 FMI (2018), p. 1. 

http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2018-1-en
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dins del mateix context europeu també podrien aparèixer tensions que, tal com ha succeït en el cas del 

Brèxit, podrien anar en la línia de desfer el camí recorregut.   

En aquest context, el creixement dels EUA, del 2,3%, s’ha basat en la recuperació del consum privat i de 

la inversió. En aquest cas, el creixement s’ha vist esperonat per un augment de l’ocupació i del valor dels 

actius que, juntament amb les reformes fiscals, han fet incrementar la confiança dels consumidors i per 

extensió el consum privat.22  La inversió privada nord-americana també ha repuntat sobretot gràcies al 

creixement dels preus energètics, que ha despertat l’interès per les prospeccions extractives.23 

En el cas de la Xina, la segona gran economia global, el creixement robust que ha experimentat, del 6,9%,  

es deu principalment al rebot de les exportacions, fomentades per la recuperació del comerç global. Tot 

i això, el creixement de la inversió privada s’ha debilitat, en un context de política fiscal expansiva i d’una 

política monetària relativament neutre, en alguns punts restrictiva. 24  

El Japó ha continuat essent el paradigma d’economia en dificultats de creixement, que tot i això ha assolit 

un increment del PIB de l’1,7%, que s’ha assentat en el creixement de les exportacions i de la inversió.  

En un context de reducció progressiva de la població activa, l’economia japonesa ha mostrat una taxa 

d’atur extraordinàriament baixa, si bé els salaris reals no han augmentat. Amb tot, ha aconseguit encara 

un lleuger augment del consum privat.25  

Finalment, a Europa, el Regne Unit ha experimentat un creixement del PIB de l’1,8% gràcies sobretot al 

creixement de la inversió i a la millora del saldo exterior. Això ha estat possible en un context de progres-

siva devaluació de la moneda, que ha permès guanyar competitivitat a les exportacions. Amb tot, la in-

flació s’hi ha mostrat lleugerament per sobre de l’objectiu ja des del mes de febrer, i tot i la baixa taxa 

d’atur, del 4,2%, això no s’ha traduït en l’augment dels salaris que es preveia. Aquesta debilitat en el 

creixement de les retribucions, unida al repunt de la inflació, ha repercutit en una evolució més feble del 

consum privat.26    

1.2. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A LA ZONA EURO 

L’any 2017, la zona euro ha crescut de mitjana el 2,5%, clarament per sobre de l’1,8% de l’any 2016.27 

El creixement econòmic ha estat generalitzat, amb aportacions positives tant de la demanda interna com 

dels intercanvis amb l’exterior. D’aquesta manera, la recuperació de l’ocupació ha estat en la base del 

creixement del consum privat, mentre que la inversió s’ha vist esperonada per la política monetària àm-

pliament acomodatícia.28 

En general, en termes interanuals, el creixement trimestral mostra un comportament molt sòlid al llarg 

de l’any, augmentant progressivament la intensitat interanual de creixement a mesura que avançava 

l’any. A més, aquest creixement de la zona euro s'ha produït en un context de creixement sòlid i genera-

litzat. En conjunt, les divergències en el creixement entre països s'han minimitzat i el creixement s'ha 

traduït en un increment de l'ocupació de l’1,6%.29 

                                                      

22 OCDE (2018), Op. Cit., p. 236. 
23 Ibídem, p. 238. 
24 Ibídem, p. 117-118. 
25 Ibídem, p. 177-178. 
26 Ibídem, p. 233-235. 
27 Eurostat (vegeu la taula següent). 
28 OCDE (2018), Op. Cit., p. 135. 
29 BCE (2018), Op. Cit., p. 4.  
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TAULA I.1.T1  Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de demanda. Zona euro, 

2016-2017 

 

      2017 

  2016 2017 ITR IITR IIITR IVTR 

PIB 1,8 2,5 2,1 2,4 2,7 2,8 

Despesa pública 1,8 1,2 1,0 1,1 1,4 1,4 

Consum de les llars 2,0 1,8 1,7 1,9 1,9 1,5 

Formació bruta de capital (FBC) 4,0 3,3 3,5 4,7 3,0 2,1 

Exportacions de béns i serveis 3,4 5,4 4,8 4,5 5,8 6,6 

Importacions de béns i serveis 4,8 4,5 4,7 4,5 4,5 4,4 

Unitats: taxes de creixement interanual.  

Font: Eurostat. 

En general, tots els components de la demanda domèstica han contribuït al bon comportament agregat 

de l’economia. La formació bruta de capital ha tornat a ser el component de la demanda interna que més 

ha contribuït a accelerar el creixement, atès que ha mostrat un creixement del 3,3%, molt per sobre de 

la mitjana del PIB. Amb tot, i de la mateixa manera que ha succeït amb la resta de components de la 

demanda domèstica, la seva evolució ha estat menys intensa que la del 2016. Per contra, l’aportació de 

la demanda externa ha estat molt més important. Amb un creixement del 5,4% de les exportacions, molt 

més intens que l’any anterior, i un creixement del 4,5% de les importacions, més moderat que el de 

2016, l’aportació del sector exterior ha estat clarament positiva. 

El bon comportament del consum domèstic, que ha registrat creixements superiors als de l’any anterior, 

ha estat possible gràcies a diversos factors. Primerament, bona part de la solidesa d’aquest creixement 

de la demanda s'ha basat en un increment de la remuneració dels assalariats, que, lluny però, de ser 

conseqüència de l'augment dels salaris, s'ha produït bàsicament per la millora en l'ocupació.30 Fruit 

d’aquesta millora de l’ocupació, la taxa d’atur ha disminuït, tot i que de moment, com s’ha comentat, no 

s’ha traduït en una millora dels salaris en termes reals.31 Amb tot, l'increment de renda disponible ha 

estat inferior al de l'any anterior. D’altra banda, també hi han ajudat els tipus d'interès que, tot i el man-

teniment d’una política d’estímuls a la baixa per part del BCE, encara s’han mostrat inusualment baixos.32 

La millora en el sector exterior ha estat en la base del creixement econòmic assolit per la zona euro i això 

ha estat possible tot i la tendència a l’apreciació de l’euro en termes efectius en el conjunt de l’any. Els 

intercanvis han augmentat sobretot amb la resta de països europeus, però també amb la Xina i els EUA. 

No ha estat així, però, en el cas del Regne Unit i dels països membres de l’OPEP en el seu conjunt, amb 

els quals els intercanvis s’han deprimit. Com en el 2016, el creixement de les exportacions el 2017 ha 

estat liderat pel comerç de béns finals i intermedis.33   

La zona euro ha experimentat un creixement del 2,5% i ha estat gràcies sobretot a la millora del sector 

exterior, atès que el comportament de la demanda interna, tot i ser positiu, ha estat lleugerament més 

modest que el del 2016. 

La taxa d'inflació s'ha situat en l’1,5%, per sobre de la de l'any anterior (0,2%). Aquest increment dels 

preus s'explica sobretot per l'encariment de l'energia i en menor mesura dels aliments.34 Els preus del 

                                                      

30 Ibídem, p. 13. 
31 OCDE (2018), Op. Cit., p. 137. 
32 BCE (2018), Op. Cit., p. 13. 
33 Ibídem, p. 14. 
34 BCE (2018), Op. Cit., p. 16.  
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petroli han estat un dels factors principals d’inflació, especialment durant el segon semestre, fruit de la 

retallada de la producció a partir del maig derivada de l’acord de col·lusió entre integrants i no integrants 

de l’OPEP. Durant l’any tampoc hi han ajudat determinades tensions geopolítiques, el manteniment de 

les expectatives de retallades de la producció i l’avenç de la demanda fruit de la recuperació global, en 

aquest darrer cas sobretot a partir de la segona meitat de l’any.35 Amb tot, la inflació subjacent s'ha situat 

en l’1%, pràcticament en el mateix nivell que el 2016 (0,9%), fet pel qual no s'han generat tensions 

inflacionistes afegides.36 

Sectorialment, el creixement ha estat molt transversal i molt intens en totes les activitats. El VAB, que va 

superar els nivells previs a la crisi el 2015, ha crescut l’any 2017 el 2,4%. La industria, sense construcció, 

ha tornat a ser un dels grans sectors que més dinamisme ha mostrat, atès que ha crescut el 3,3%. La 

construcció ho ha fet amb una intensitat molt similar (3%) que, tot i no permetre recuperar els nivells 

d’activitat d’abans de la recessió, ha estat la taxa de creixement més alta del sector des del 2006.37 Entre 

les branques de serveis on més ha crescut el VAB hi trobem les d’informació i comunicacions (4,7%), les 

activitats professionals, científiques i tècniques; activitats administratives i serveis auxiliars (3,7%) i el 

comerç a l'engròs i al detall, transport, emmagatzematge, hoteleria i restauració (3,1%) totes tres amb 

creixements per sobre de la mitjana (vegeu l’evolució sectorial del creixement a la taula I1.A.T1 de l’an-

nex). 

Aquest creixement s'ha produït en un context de control de la inflació que, tot i allunyar-se dels baixos 

nivells de l'any anterior, s'ha mantingut com s’ha dit al voltant de l'1,5%. Amb tot, aquest nou escenari 

ha condicionat la política monetària del BCE, que ha frenat la projecció del seu programa de compra 

d'actius.  Fruit d’aquesta lleugera acceleració de la inflació, les compres d’actius s'han reduït de 60 mili-

ons mensuals a 30 a partir del mes d'octubre. Tot i això, aquesta mesura ha anat acompanyada d'un 

allargament del termini del programa fins al setembre d'enguany.38 

A més, aquesta millora en les perspectives d’inflació, que s’ha traduït en un creixement nominal més 

intens, també ha permès reduir la càrrega del deute que suporten tant famílies com empreses dins de la 

zona euro, fet que s’ha traslladat en una millora de la sostenibilitat del sistema.39 A la vegada, aquest 

mateix procés també ha permès millorar la situació dels bancs, fet pel qual la taxa de morositat s'ha 

reduït des del 8% de l'any 2014 al 5,2% del tercer trimestre del 2017.40 

En conjunt, aquest procés s’ha dut a terme en un context d’apreciació progressiva de l’euro que va co-

mençar ja a mitjans del 2016. Durant el 2017 i tenint en compte totes les monedes que intervenen en 

els intercanvis, el tipus de canvi efectiu de l'euro es va apreciar de mitjana al llarg de l‘any. Aquesta 

apreciació ha estat especialment intensa amb el dòlar, el ien i en menor mesura la lliura esterlina41 (ve-

geu-ne l’evolució al gràfic I1.A.G4 de l’annex). 

La millora de la cotització de l’euro ha minorat l’impacte de la pujada global dels preus energètics en 

l’àmbit domèstic de la zona euro. Tot i això, la relació real d’intercanvi, aproximada a partir de la ràtio 

dels índex de valor unitari tant d’exportacions com d’importacions, s’ha deteriorat progressivament, fet 

que indica que, en un context d’encariment progressiu del petroli, l’aportació intensa del sector exterior 

sobre el creixement econòmic europeu que s’ha donat serà complicada de mantenir (gràfic I1.A.G3 de 

l’annex). Amb tot, en el decurs del 2017, la progressiva apreciació de l’euro s’ha combinat amb una 

                                                      

35 Ibídem, p. 11. 
36 Ibídem, p. 16. 
37 Ibídem, p. 14. 
38 Ibídem, p. 4. 
39 Ibídem, p. 4. 
40 Ibídem, p. 5. 
41 Ibídem, p. 11. 
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aportació cada cop més positiva dels intercanvis amb l’exterior, fet que mostra que l’economia europea 

ha mantingut una posició força competitiu en termes productius fins ara (vegeu gràfic I1.A.G2 de l’annex). 

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

L’any 2017 la bona evolució de l’economia tant a una banda com a l’altra dels Pirineus ha fet millorar 

l’ocupació i disminuir la taxa d’atur. Tot i que en el cas de la regió francesa d’Occitània no tenim estima-

cions del PIB que permetin corroborar-ho, la davallada de la taxa d’atur, que ja havia començat l’any 

2015, sembla que s’hauria accelerat a partir del 2017.42  

De totes les regions que inicialment conformen l’Euroregió Pirineus-Mediterrània,43 i de les quals tenim 

dades sobre creixement del PIB, l’economia de les Illes Balears ha tornat a ser la que més ha crescut. 

Naturalment, l’asseveració només és possible sense tenir en compte les dades de creixement d’Occità-

nia, per a la qual no en tenim encara estimació. L’economia balear,44 amb un creixement del 3,8%, lleu-

gerament inferior al de l’any anterior, s’ha situat per sobre de l’evolució de l’economia catalana (3,4%)45 

i també per sobre de l’aragonesa (3%).46 

El creixement econòmic de les Illes Balears, de menor intensitat que el que va experimentar l’any 2016, 

ha estat del 4% a les Pitiüses, del 3,8% a Mallorca i del 3% a Menorca. El creixement trimestral ha mostrat 

un cert alentiment a partir de la segona meitat del 2017. A més, a mesura que avançava l’any el sector 

de la construcció ha anat prenent el relleu al de serveis en el lideratge del creixement balear.47 Els signes 

d’alentiment s’han fet palesos sobretot al sector industrial, que en el darrer trimestre ha desaccelerat la 

seva taxa de progressió. Pel que fa al sector turístic, la despesa dels turistes a les Balears ha continuat 

augmentant, fruit d’un augment de la despesa diària per persona, i també en el nombre de passatgers.48 

Aquesta evolució ha permès tancar l’any amb una millora del saldo dels intercanvis de l’economia balear 

amb l’exterior.49 

L’economia aragonesa, tot i créixer per sota de la catalana i la balear, ha mantingut també un ritme de 

creixement intens, superior al que havia experimentat l’any anterior. Tot i això, s’ha situat encara per sota 

del de l’economia espanyola, que ha crescut al ritme del 3,1%.50 Aquest creixement, de la mateixa ma-

nera que ha succeït tant en el cas de Balears com en el de Catalunya, s’ha produït gràcies a una aportació 

positiva del sector exterior. Amb tot la demanda interna aragonesa ha crescut de manera sòlida, i espe-

cialment la inversió en habitatge, que ha crescut el 7,6%, un ritme superior al de 2016.51 A més, l’Aragó, 

a diferència dels casos de Catalunya i Balears,52 ha incrementat el saldo comercial positiu que manté 

amb l’estranger.53 Sectorialment, el lideratge del creixement de l’economia aragonesa l’ha jugat el sector 

                                                      

42 Vegeu Insee (2018). La baisse du chômage s’intensifie en 2017. Insée Conjoncture Occitanie, núm. 13 (Mai 2018). 
43 Inicialment al projecte s’hi van sumar els governs de l’Aragó, Balears, Catalunya, LLenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, tot i que actualment 

el Govern d’Aragó se’n manté al marge i les dues regions franceses es van fusionar per establir la macroregió Occitana. La Comunitat Valenciana 

no ha format mai part del projecte de cooperació, malgrat les afinitats econòmiques amb la resta de regions. Vegeu: http://www.euroregio.eu/.  
44 Vegeu: Govern de les Illes Balears (2018). Conjuntura econòmica de les Illes Balears, març 2018, p. 5. Palma: Govern de les Illes Balears. 
45 Idescat. vegeu més endavant una anàlisi del creixement a Catalunya a la pàgina 9. 
46 Vegeu: Gobierno de Aragón (2017). Economía aragonesa: boletín trimestral de coyuntura, núm. 60 (marzo 2018), p 3. 
47 Govern de les Illes Balears (2018), Op. Cit.,  p. 5. 
48 Ibídem, p. 6. 
49 Ibídem, p. 7. 
50 Gobierno de Aragón (2018), Op. Cit, p. 12-13. 
51 Ibídem, p. 13. 
52 En el cas de Catalunya, com es veurà més endavant, el saldo estrictament comercial encara és negatiu. En el cas de Balears això també és 

així (vegeu Govern de les Illes Balears (2018), Op. Cit., p. 62). 
53 Gobierno de Aragón (2018), Op. Cit., p. 14. 

http://www.euroregio.eu/
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industrial, si bé el sector de la construcció també ha mantingut un dinamisme i una aportació destacable 

durant el 2017.54  

TAULA I.1.T2  Evolució de la taxa d'atur a les regions que conformen l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, 2016-

2017 

      2017 

  2016 2017 ITR IITR IIITR IVTR 

Aragó 14,7 11,6 13,3 11,4 10,5 11,4 

Balears 14,0 12,5 16,8 11,5 9,3 12,6 

Catalunya 15,7 13,4 15,3 13,2 12,5 12,6 

Occitània 11,8 11,0 11,2 11,0 11,2 10,5 

Espanya 19,6 17,2 18,8 17,2 16,4 16,6 

França 9,8 9,1 9,3 9,1 9,3 8,6 

Unitats: percentatges. 

Font: Insee  i INE. 

A la regió francesa de l’Occitània, que engloba les antigues regions del Llenguadoc-Rosselló i el Migdia-

Pirineus, el creixement de l’ocupació s’ha produït gràcies sobretot al sector de la construcció i als serveis 

a les empreses. En el decurs de l’any, l’augment de l’ocupació, comptant només l’assalariada de mer-

cat,55 ha estat de l’1,8%, una evolució lleugerament més intensa que la del conjunt de França (1,6%). El 

creixement del sector de la construcció ha estat especialment dinàmic en el darrer trimestre de l’any 

(1,2%), si bé acumula un augment del 2,9% en termes interanuals, una taxa també lleugerament més 

alta que la del conjunt de l’Estat.56 El sector industrial també ha experimentat un lleuger creixement per 

segon trimestre consecutiu, acumulant un creixement interanual del 0,5%, un creixement aquest darrer 

que també s’ha situat per sobre de l’evolució que ha mantingut el sector en el conjunt de França.57  A 

aquest bon desenvolupament industrial hi ha ajudat el bon moment del sector aeronàutic. Amb unes 

estimacions d’un creixement de la demanda de serveis de transport aeri properes al 5,5%, la companyia 

Airbus ha dut a terme l’entrega d’unes 718 comandes en el conjunt de l’any, un 4,4% més que l’any 

anterior.58  

Fruit d’aquesta bona conjuntura, la taxa d’atur de la regió francesa ha passat, de mitjana, de l’11,8% del 

2016 a l’11% del 2017. Aquesta disminució de 0,8 punts percentuals ha estat lleugerament més intensa 

que la que s’ha produït en el conjunt de França. Aquesta millora de l’atur ha estat generalitzada en tots 

els departaments que componen la regió. Amb tot, la taxa d’atur a Occitània s’ha situat encara per sobre 

de la francesa. En el cas de les tres regions espanyoles, la que ha mostrat la davallada més intensa de 

la taxa ha estat la d’Aragó, que ha finalitzat l’any uns 0,9 punts percentuals per sobre de l’occitana. No 

obstant això, tant a Catalunya com a Balears la reducció de la taxa d’atur ha estat molt intensa, tot i 

situar-se encara per sobre de la del conjunt de França, però molt per sota de la mitjana del conjunt de 

l’Estat espanyol. 

1.4. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A ESPANYA 

Per tercer any consecutiu, l’economia espanyola ha crescut per sobre del 3%, allargant d’aquesta manera 

la trajectòria clarament expansiva.59  No obstant això, el creixement del PIB l’any 2017 ha estat del 3,1%, 

                                                      

54 Ibídem, p. 14-15. 
55 L’Insee computa l’ocupació assalariada, que treballa en sectors no públics i sense considerar el sector agrari.  
56 Insee (2018b). Insee Conjuncture Occitanie, Abril, p. 1. Paris: Institut national de la statistique et des études économiques. 
57 Ibídem, 2. 
58 Ibídem. 
59 Banc d’Espanya (2018). Informe anual 2017. Madrid: Banco de España, p. 31. 
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una taxa lleugerament menys intensa que la de l’any anterior, però clarament per sobre de la mitjana de 

creixement de la zona euro. 

Amb tot, en termes interanuals, els creixements trimestrals han estat estables al llarg de tot l’any. No 

obstant això, en termes intermensuals, el creixement, que s’havia mantingut en taxes properes al 0,8% 

durant els primers trimestres, es va desaccelerar sobretot a partir del tercer trimestre.60   

TAULA I.1.T3  Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de demanda. Espanya, 2016-

2017 

      2017 

  2016 2017 I II III IV 

PIB 3,3 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 

Demanda interna 2,6 2,9 2,6 2,6 3,0 3,3 

Consum llars 3,0 2,4 2,2 2,4 2,4 2,5 

Consum adm. públiques  1,2 1,6 1,1 1,6 1,4 2,4 

FBC (1) 3,1 5,5 5,1 4,1 6,5 6,2 

Saldo exterior (2) 0,7 0,3 0,5 0,6 0,1 -0,1 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatge (volum) i aportacions al creixement total del PIB en punts percentuals. 

(1) Inclou variació d'existències. 

(2) Aportació al creixement del PIB. 

Font: Idescat (vegeu la versió ampliada a l’annex, taula I.1.T3 de l’annex). 

L’economia espanyola ha tornat a créixer de manera intensa, amb aportacions positives tant de la de-

manda domèstica com de l’exterior. 

En el decurs de l’any, l’aportació al creixement interanual que fa el sector exterior ha passat de 0,5pp a  

-0,1, passant d’un creixement força equilibrat a un d’absolutament endogen en el darrer trimestre, on 

només la demanda interna ha actuat de motor de creixement. 

Fruit d’aquest viratge, l’aportació mitjana del sector exterior al creixement ha baixat des dels 0,7 punts 

de l’any 2016 als 0,3 del 2017. Per contra, la demanda interna, que ha mostrat un creixement interanual 

cada cop més intens a mesura que avançava l’any, ha fet de mitjana en el conjunt de l’any una aportació 

de 2,8 punts percentuals, més intensa que la de l’any anterior. Tot i que en general tots els components 

de la demanda interna han fet aportacions positives i creixents a mesura que avançava l’any, la inversió 

ha estat la que més ha crescut, amb un creixement mitjà en el conjunt de l’any del 5,5%, una taxa molt 

superior a la que havia mostrat l’any anterior. 

El consum de les llars ha experimentat un creixement del 2,4%, lleugerament menys intens que el del 

2016. Amb tot, ha experimentat un creixement cada cop més intens a mesura que avançava l’any. D’una 

banda, l’evolució d’aquesta partida s’ha vist beneficiada per la disminució de tipus propiciada pel BCE 

que, a banda de facilitar l’endeutament, ha permès reduir els costos financers a les famílies.61 D’altra 

banda, la repuntada de la inflació, unida a la reduïda evolució dels salaris, hauria generat una efecte de 

contracció de la renda real de les famílies.62 A part, aquesta evolució del consum també s’ha vist acom-

panyada d’una reducció progressiva de la capacitat d’estalvi.63 

                                                      

60 Ibídem. 
61 Es calcula que els efectes des del 2008 són de prop de l’1% d’increment de la renda disponible. Banc d’Espanya (2018), Op. Cit, p. 34. 
62 Banc d’Espanya (2018), Op. Cit., p. 35. 
63 Ibídem p. 37. 
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Sectorialment, tant la indústria, amb un creixement del VAB del 3,7%, com la construcció, amb el 4,9%, 

han estat els motors del creixement econòmic espanyol, atès que el sector serveis ha experimentat un 

augment del 2,6% de mitjana anual, per sota de l’increment del conjunt del PIB. Amb aquest increment 

del VAB de la construcció, el sector ha experimentat la taxa de creixement més intensa des del 2001, si 

bé encara es troba en amb un volum d’activitat del 40% per sota del nivell previ a la crisi.64 L’agricultura, 

amb un menor pes sobre el teixit productiu espanyol,  ha experimentat un increment l’any 2017 del 3,7%.  

Tot i que el creixement ha estat generalitzat en gairebé tots els sectors, en l’evolució trimestral dels 

creixements interanuals difereixen d’un a l’altre. D’aquesta manera, mentre que en el cas de la indústria 

i de la construcció els creixements s’han anat reforçant a mesura que avançava l’any, això no ha succeït 

ni en el cas dels serveis ni tampoc en el de l’agricultura. (taula I1.A.T2 de l’annex). 

Aquest creixement de l’economia espanyola s’ha desenvolupat en un context d’increment dels preus més 

intens que el de 2016, si bé encara moderat. Amb una inflació de la cistella de consum del 2%, fruit de 

l’encariment de l’energia, i un creixement del deflactor del PIB de l’1%, aquests avenços en els preus 

encara s’han situat molt per sobre dels de les retribucions laborals. En conjunt, aquesta evolució ha 

situat el creixement dels costos laborals unitaris en una situació molt pròxima a zero.65   

En aquest context, la xifra d’ocupats ha augmentat, en canvi, gairebé el 2,8%, gràcies a la generació 

d’1,9 milions de llocs de treball. Amb tot, aquesta progressió del nombre d’ocupats no ha permès encara 

assolir el nivell d’ocupació precrisi, que es trobaria més de 10 punts percentuals per sobre. No obstant 

això, la taxa d’atur a Espanya s’ha situat a finals del 2017 en el 16,5%, deu punts percentuals per sota 

del nivell màxim que va assolir en el pitjor moment de la depressió. 66 

1.5. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA 

1.5.1. CREIXEMENT ECONÒMIC I EVOLUCIÓ DE L‘ACTIVITAT 

El PIB català va créixer en el decurs del 2017 el 3,4% segons les primeres estimacions d’Idescat. Es 

tracta d’un creixement que, tot i que és lleugerament inferior al de l’any anterior (3,6%), encara ha estat 

molt intens. Amb aquesta taxa de creixement, l’economia catalana s’ha mostrat més dinàmica que el 

conjunt de l’economia espanyola, que ha crescut el 3,1%.   

El creixement econòmic a Catalunya s’ha tornat a situar per sobre del corresponent al conjunt d’Espanya 

i del de la zona euro. Ha tornat a ser un creixement basat en la demanda interna, però també amb una 

aportació positiva del sector exterior.  

Com havia anat succeint en els darrers anys, el sector exterior ha continuat fent una aportació positiva 

al creixement que, tot i ser lleugerament menor que la de l’any anterior, inicialment ha estat estimada 

en 0,7 punts percentuals. Aquesta aportació del sector exterior ha vingut, a més, de la mà dels intercanvis 

amb l’estranger, atès que l’evolució dels intercanvis de béns i serveis amb la resta d’Espanya ha restat 

0,3 punts percentuals al creixement català.67 Amb tot, la demanda interna ha acabat per fer una aporta-

ció al creixement de 2,7 punts percentuals, superior a la del 2016. Aquest reforçament de la demanda 

domèstica s’ha basat principalment en un lleuger repunt de la inversió i també sobretot un augment de 

la despesa de les administracions publiques, atès que la dinàmica del consum de les llars ha estat similar 

a la de l’any anterior (vegeu la taula següent). 

                                                      

64 Ibídem, p. 43. 
65 Ibídem, p. 34. 
66 Ibídem, p. 44. 
67 Departament d’Economia i Finances (2018). Nota de conjuntura econòmica, núm. 99 (abril 2018), p. 23. 
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A diferència del que ha succeït en el conjunt d’Espanya, en el cas català les aportacions al creixement 

s’han fet més exògenes a finals d’any: l’aportació del sector exterior, que havia anat caient en el decurs 

dels tres primers trimestres, va repuntar amb força en el darrer trimestre de l’any. Aquesta ha estat la 

clau de la repuntada del creixement en el darrer trimestre, atès que ha permès compensar la demanda 

interna que es va afeblir a finals d’any per una caiguda tant del consum de les llars com, amb major 

intensitat, de la formació bruta de capital. Amb tot, aquesta repuntada va venir de la mà dels intercanvis 

de béns i serveis, atès que la despesa dels estrangers a Catalunya, molt relacionada amb les entrades 

per turisme, van caure lleugerament pel context advers d’aquells mesos (vegeu la taula següent). 

TAULA I.1.T4  Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de demanda. Catalunya, 

2016-2017 

      2017 

  2016 2017 I II III IV 

PIB 3,7 3,4 3,3 3,3 3,4 3,5 

Demanda interna 2,7 3,1 2,7 3,2 3,6 2,7 

Consum llars 2,4 2,4 1,8 2,7 3,0 2,0 

Consum adm. públiques (1) 0,9 2,4 1,1 2,5 2,8 3,3 

FBC (2) 5,2 5,6 6,8 5,3 6,2 3,9 

Béns equipament 4,4 5,4 7,3 4,5 6,4 3,4 

Construcció 6,4 5,2 5,9 5,9 4,9 3,9 

Saldo exterior (3) (4) 1,3 0,7 0,9 0,4 0,2 1,1 

Saldo amb l’estranger (4) 0,4 1,0 1,5 1,8 -0,2 0,9 

Exportacions totals 4,8 6,3 6,1 7,2 6,0 5,8 

Exportacions béns i serveis 4,9 6,4 5,9 6,7 6,0 6,9 

Consum estrangers al territori 4,3 6,0 7,7 10,4 6,3 -0,5 

Importacions totals 4,5 4,4 2,6 3,1 7,7 4,1 

importacions béns i serveis 4,3 4,0 2,2 2,7 7,3 3,8 

Consum residents a l'estranger 9,7 12,0 11,0 11,9 15,5 9,5 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatge (volum) i aportacions al creixement total del PIB en punts percentuals. 

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. 

(2) Inclou variació d'existències. 

(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya. 

(4) Aportació al creixement del PIB. 

Font: Idescat. 

Sectorialment, tret de l’agricultura, tota la resta de sectors han mostrat un creixement encara molt intens. 

Els serveis, que com en el conjunt d’Espanya han estat els que menys han crescut, ho han fet encara a  

un ritme del 2,9%. La indústria, amb un creixement estimat del 4,9%, ha mantingut pràcticament el ma-

teix ritme de creixement que l’any anterior (5%), i s’ha mostrat més dinàmica que el sector de la cons-

trucció (4,8%).  
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TAULA I.1.T5  Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de demanda. Catalunya, 

2016-2017 

      2017 

  2016 2017 I II III IV 

PIB 3,6 3,4 3,3 3,3 3,4 3,5 

Agricultura 6,1 -3,1 0,3 -3,5 -4,9 -4,2 

Indústria 5,0 4,9 3,8 4,0 5,2 6,4 

Construcció 3,2 4,8 3,8 3,5 5,3 6,4 

Serveis 3,1 2,9 3,1 3,0 2,8 2,6 

Impostos nets s/ productes 4,7 3,9 4,0 4,1 4,0 3,5 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatge (volum).  

Font: Idescat (vegeu la versió ampliada a l’annex, taula I.1.T3). 

 

El sector industrial, amb una variació interanual del PIB del 3,8% el primer trimestre, ha anat intensificant 

el seu creixement trimestre rere trimestre fins a assolir una taxa del 6,4% en el darrer. De fet, aquest 

comportament del sector a Catalunya ha permès un creixement industrial superior al que s’ha donat en 

el conjunt d’Espanya i també al de la zona euro, i això ha estat possible en un sector molt més depenent 

dels intercanvis amb l’exterior que altres sectors  com ara els serveis.  

En canvi, a diferència del sector industrial, el creixement del sector serveis s´ha anat desaccelerant lleu-

gerament al llarg de l’any, mostrant el debilitament progressiu de la demanda interna. Amb tot, per al 

conjunt de l’any no ha destacat cap branca d’activitat que hagi restat  creixement a l’economia catalana 

per al 2017. El conjunt del sector industrial, juntament amb les activitats immobiliàries i professionals, 

han estat les activitats productives que més han aportat al creixement, seguint la tònica d’aquests dar-

rers anys (vegeu el gràfic següent).  

Des de la perspectiva de la demanda i per segon any consecutiu, totes les partides han fet aportacions 

positives. El fet més destacable és que el sector exterior hagi mantingut encara una contribució del 20,6% 

amb un creixement superior als tres punts percentuals. Com es pot observar al gràfic següent, l’evolució 

del creixement fins al 2007 difereix ostensiblement dels que s’han donat a partir de l’esclat de la reces-

sió. D’aquesta manera, durant els anys de profunda recessió l’única partida que va mantenir aportacions 

positives va ser la demanda externa, atès que la demanda interna es va deprimir profundament. A partir 

de l’any 2014, en què l’economia catalana va tornar a créixer, el sector exterior va mantenir aquestes 

aportacions positives, amb l’excepció del 2015, fet que s’ha traduït en un creixement més equilibrat que 

el dels anys previs a l’esclat de la crisi. També resulta destacable l’aportació de la inversió, que ha man-

tingut aportacions molt positives durant aquests darrers quatre anys. Vegeu el gràfic següent, referent a 

la composició del creixement del PIB a Catalunya, 2001-2017. 
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GRÀFIC I.1.G1   Composició del creixement del PIB a Catalunya, 2001-2017 

 

Aportació al creixement dels diferents components de demanda. Catalunya, 2001-2016

 

Aportació al creixement dels diferents components sectorials d’oferta. Catalunya, 2001-2016

 

Unitats: punts percentuals (components) i taxes de creixement interanuals (PIB). 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Sectorialment, la recuperació a partir del 2014 també ha afectat en termes generals totes les activitats. 

El darrer a afegir-s’hi va ser el sector de la construcció, que no va començar a fer aportacions positives 

fins a partir del 2015. Tot i això, l’any 2017 ha fet una aportació al creixement de 0,2 punts percentuals.  
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Aquest creixement s’ha assolit amb una evolució dels preus força continguda. Com s’analitza al següent 

capítol amb més deteniment, la inflació s’ha situat en el 2,2%, fruit de l’encariment dels productes ener-

gètics. Amb tot, tant la inflació subjacent com el deflactor del PIB s’han mostrat molt més moderats, amb 

taxes properes a l’1%. Aquesta evolució s’ha conjugat amb una evolució encara més migrada de les 

retribucions laborals, que haurien caigut lleugerament, fet que fa pressuposar una evolució molt poc 

inflacionista dels costos laborals unitaris.68 

Tots els sectors han mostrat una evolució molt favorable del VAB.  Tot i això, resulta molt destacable 

l’intens creixement que ha experimentat el sector industrial, motor de creixement indiscutible des de fa 

quatre anys, i també el de la construcció, que finalment ha recuperat la senda positiva. 

Aquesta bona evolució econòmica s’ha tornat a traduir en una millora en l’ocupació que, tot i això, ha 

estat menys intensa que la de l’any anterior. De mitjana, i segons dades estimades a partir de l’EPA, la 

població ocupada ha augmentat el 2,7%. Els sectors que han contribuït amb més intensitat al creixement 

han estat el de la construcció, on ha augmentat el 12,9%, i el primari, que ho ha fet en el 8,7%. El sector 

serveis, que acostuma a ser un gran focus de contractació, hauria experimentat segons les dades esti-

mades  un creixement del 2,3% de la seva ocupació. Finalment, el sector industrial, que s’ha mostrat fins 

ara motor de la recuperació i peça clau de la capacitat exportadora de l’economia catalana, ha experi-

mentat un creixement de l’ocupació de només el 0,9%, probablement fruit de la seva naturalesa menys 

intensiu en treball.69 Amb tot, la taxa d’activitat, que s’ha situat en el 78,6%, ha disminuït lleugerament.70 

L’embranzida més important a la producció industrial s’ha donat, enguany, en la producció d’energia i 

en la de béns intermedis. La producció de béns de consum i béns d’equipament, tot i mostrar encara 

taxes de creixement importants, s’ha incrementat menys del que ho féu l’any anterior. En general, però, 

l’índex de producció industrial mostra un increment mitjà de l’activitat del 3,7%, lleugerament superior 

al de 2016. 

GRÀFIC I.1.G2   Índex de producció industrial segons destí econòmic dels béns produïts. Catalunya, 2016-2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 

Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

                                                      

68 Vegeu una anàlisi més aprofundida de l’evolució dels preus, els costos i la productivitat en el capítol següent. 
69 Les taxes de creixement han estat calculades amb dades d’ocupats de 16 anys o més. Vegeu una anàlisi més aprofundida de l’evolució del 

mercat del treball a Catalunya al capítol III d’aquesta Memòria. 
70 Vegeu el capítol III, p. 25-31. 
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Per branques d’activitat són moltes les que han augmentat la producció amb major intensitat que l’any 

anterior.71 En general, la majoria de les activitats industrials han experimentat un creixement intens de 

l’índex de producció,72 essent les activitats amb un registre inferior a la mitjana les de producció d’energia 

elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (3,5%), fabricació de maquinària i equips mecànics (3,1%), i les de 

fabricació de material de transport (-1,1%), paper, arts gràfiques i suports enregistrats (-1,1%), i alimen-

tació, begudes i tabac (-1,4%), que han experimentat, segons l’estimació que ofereix l’IPI, una disminució 

mitjana de la producció en el decurs del 2017 (Vegeu el gràfic I1AG6 de l’annex). 

Pel que fa als serveis, les activitats professionals, científiques i tècniques, les activitats administratives i 

els serveis auxiliars i la hostaleria han estat les branques que han augmentat l’activitat de manera més 

intensa el 2017. 

Comparativament amb l’evolució que havien registrat l’any anterior, el creixement de les activitats terci-

àries recollit per l’índex d’activitat del sector serveis ha resultat ser, en gairebé tots els casos, més intens. 

L’única activitat que ha mostrat una evolució menys intensa ha estat la del sector de la informació i les 

comunicacions, que tot i això ha experimentat un increment de l’activitat del 6%. Les activitats terciàries 

que han experimentat un creixement més intens de l’activitat han estat les activitats professionals, cien-

tífiques o tècniques, que han crescut al 8,3%, les activitats administratives i els serveis auxiliars (8,1%) i 

l’hostaleria (7,4%). Amb tot, el transport i l’emmagatzematge, que ha estat l’activitat que menys ha cres-

cut segons l’IASS, ho ha fet a la taxa gens menyspreable del 4,2%. 

GRÀFIC I.1.G3   Índex d'activitat del sector serveis (IASS) del conjunt de l'economia i per sectors. Catalunya, 

2016-2017 

 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

                                                      

71 Indústries extractives; paper, arts gràfiques i suports enregistrats; indústries químiques; fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics; 

metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics; material i equips elèctrics, electrònics i òptics; altres ind. manufactureres i energia elèctrica, 

gas, vapor i aire condicionat. 
72 Les activitats que han experimentat un creixement més dinàmic, per sobre de la mitjana, han estat les de tèxtils, confecció, cuir i calçat 

(9,7%), metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (8,4%), altres indústries manufactureres (8,3%), subministrament d’aigua (8,2%), fabri-

cació d’altres productes minerals no metàl·lics (5,7%), fabricació productes farmacèutics (5,6%), indústries extractives (4,7%), indústries quími-

ques (4,6%), productes del cautxú i matèries plàstiques (4,5%) i materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (4,3%). 
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El fet que activitats com ara l’hostaleria hagin experimentat aquest fort impuls de l’activitat va lligat al 

bon ritme de creixement del sector turístic, que havia experimentat una evolució molt favorable, especi-

alment fins a l’estiu. Tot i això, de la mateixa manera que el conjunt de l’activitat terciària, l’activitat 

turística es va frenar durant la segona meitat de l’any, i en especial a partir del darrer trimestre.73 Entre 

els factors que han dut a la forta frenada en el turisme, cal destacar els efectes de l’atemptat del mes 

d’agost i els esdeveniments d’octubre.74  

Amb tot, per al conjunt de l’any, l’evolució del nombre de viatgers ha estat positiva per a totes les proce-

dències i tots els tipus d’establiments. El nombre de viatgers que han pernoctat a Catalunya ha estat el 

4,4% més alt, aproximant-ho a partir de les estimacions de pernoctacions a hotels, càmpings i allotja-

ments de turisme rural. De la mateixa manera, una aproximació dels viatgers segons procedència ens 

permet observar que l’increment ha vingut sobretot dels turistes estrangers, atès que el nombre de viat-

gers catalans que hauria pernoctat a Catalunya hauria crescut només el 2,9%, els de la resta d’Espanya 

en l’1,6%, i els estrangers el 5,9% (vegeu la taula I.1.T7 a l’annex). 

Al sector turístic, enguany ha augmentat més l’afluència d’estrangers que no pas la de turistes d’altres 

indrets d’Espanya o catalans. 

Tot i que els viatgers estrangers sembla que han estat els que han experimentat l’augment més intens, 

a diferència de l’any anterior, enguany els establiments que han experimentat un augment més intens 

dels viatgers han estat els càmpings i els establiments de turisme rural, amb un increment del 10,2% i 

del 10,3% respectivament. Tot i que els viatgers estrangers en hotels han augmentat el 5,5%, la lleugera 

disminució del nombre de catalans que hi ha pernoctat, juntament amb el feble augment del turisme de 

la resta d’Espanya que ha contractat aquests establiments ha fet que el nombre de viatgers en aquests 

establiments hagi augmentat només el 3,4%. En canvi, els càmpings, tot i que han experimentat un aug-

ment intens dels viatgers de la resta d’Espanya, també han mostrat un augment molt notable de viatgers 

d’altres procedències, tant estrangers com catalans. En el cas del turisme rural, cal destacar que, malgrat 

la seva encara modesta aportació, han sabut captar turisme estranger, amb un augment del nombre de 

viatgers d’aquesta procedència del 26,1% (vegeu taula I.1.T7 de l’annex). 

                                                      

73 Departament d’Economia i Finances (2018). Nota de conjuntura econòmica, núm. 99 (abril 2018), p. 21. 
74 Ibídem, p. 22. 
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GRÀFIC I.1.G4   Distribució i variació del nombre de viatgers a Catalunya segons tipus d’hostatge i procedència, 

2016-2017 

Distribució dels viatgers de l’any 2017 

 

Aportació a la variació de viatgers entre 2016 i 2017 

 

Unitats: percentatges sobre el total de cada categoria. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula I.1.A.T3 de l’annex. 

Aquesta nova distribució dels viatgers ha atorgat una importància més gran al turisme estranger i de la 

resta d’Espanya als establiments de turisme rural, on suposen encara una part poc important (15% i 

4,9% respectivament). No obstant això, en termes globals, tant els turistes estrangers com els procedents 

d’altres indrets d’Espanya encara mostren una preferència pels establiments hotelers, on suposen gai-

rebé el 80% dels viatgers que hi ha pernoctat (vegeu gràfic següent). 

En termes globals, gairebé dues terceres parts de l’augment dels viatgers s’ha produït gràcies a l’arribada 

de més turistes estrangers. Els viatgers estrangers han estat en la base de l’augment tant del nombre 

de viatgers als hotels com en els càmpings, on han explicat el 71% i el 53%  de l’evolució, respectivament. 

Amb tot, l’increment de viatgers als establiments de turisme rural encara s’ha explicat en un 71% per 

l’afluència de viatgers procedents d’altres indrets de Catalunya. 

L’afluència de viatgers estrangers ha tingut una altra conseqüència. L’increment dels ingressos proce-

dents del turisme estranger s’ha disparat fins al 9,6% l’any 2017. Aquest augment ha estat el resultat 

d’un augment dels viatgers del 5%, però també d’un augment de la despesa diària del 4,3%, que s’ha 

produït en un context en què la durada mitjana de cada estada pràcticament no ha variat (vegeu gràfic 

següent). 

De la mateixa manera que l’any anterior, la despesa turística dels estrangers a Catalunya ha augmentat 

per l’augment de viatgers i de la depesa diària. 
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GRÀFIC I.1.G5   Evolució de la despesa turística a Catalunya segons components, 2006-2017 

 
Unitats: variació en percentatge. 

(*) Les dades de creixement  per a l’any 2016 presenten un trencament de sèrie respecte de les recollides per als anys anteriors. 

Font: Idescat i elaboració pròpia. 

Amb tot, l’evolució de la durada mitjana de l’estada, que segons l’Enquesta de despesa turística no hauria 

disminuït, si que en canvi sembla recollir una certa disminució amb les dades de viatgers i pernoctacions 

per establiments. D’aquesta manera, tot sembla indicar que l’aportació més negativa a aquesta variable 

l’haurien feta els estrangers, que seria el col·lectiu que més hauria pogut disminuir l’estada mitjana a 

Catalunya.75  

1.5.2. EL SECTOR EXTERIOR A CATALUNYA 

La millora dels intercanvis amb l’exterior s’ha tornat a notar en el balanç del sector exterior català. La 

partida que ha ajudat més a millorar el saldo exterior català en termes nominals ha tornat a ser el saldo 

dels intercanvis de béns i serveis amb l’estranger. Parlem en aquest cas d’una millora en el superàvit de 

1.261 milions d’euros, que s’ha produït gràcies a un increment del 7,9% del saldo nominal de les expor-

tacions contra un 6,6% de creixement del saldo nominal de les importacions. El saldo de les despeses 

dels estrangers al territori respecte de les despeses dels catalans a l’estranger ha sumat un superàvit 

favorable addicional de 587 milions d’euros, que ha permès millorar el saldo amb l’estranger en 1.848 

milions d’euros.  

S’ha incrementat lleugerament el saldo positiu dels intercanvis amb l’exterior. Això ha estat possible 

gràcies a un augment en termes nominals del saldo amb l’estranger que ha compensat el deteriorament 

del saldo amb la resta d’Espanya.  

                                                      

75 Tot i que enguany l’Enquesta de despesa turística no ho recull, sembla que hi ha una tendència en els darrers anys a escurçar l’estada i 

augmentar la despesa diària. Això implica necessàriament més viatgers, i hauria estat possible a redós dels canvis en el seu transport. Les 

dades sobre viatgers i pernoctacions semblarien confirmar, a diferència de l’EGATUR, la possible continuïtat d’aquesta tendència (vegeu el gràfic 

I1AG7 de l’annex).  
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GRÀFIC I.1.G6   Evolució del saldo exterior, el saldo amb l’estranger i el saldo amb la resta d’Espanya. Catalunya, 

2000-2017 

 
Unitats: milers de milions. 

Font: Idescat. Estimacions en base 2010. 

Aquesta millora de 1.847 milions d’euros ha permès compensar sobradament el deteriorament del saldo 

amb la resta d’Espanya, que hauria sumat 13.312 milions d’euros, un superàvit de 1.399 milions d’euros 

menys que l’any 2016. En conjunt, el saldo amb l’exterior hauria millorat en termes nominals durant el 

2017 en 448 milions d’euros. 

D’aquesta manera, el saldo exterior català hauria passat dels 28,1 milers de milions als 28,5 milers de 

milions en el decurs d’aquest darrer any. A més, aquesta millora s’hauria produït mantenint una aportació 

netament positiva, tant dels intercanvis amb la resta de l’Estat, que haurien aportat un saldo de 13,3 

milers de milions, com amb els de l’estranger, que s’haurien situat clarament per sobre, aportant una 

entrada neta de 15,2 milers de milions d’euros. 

Amb un increment del valor de les exportacions del 8,7% en el conjunt de l’any 2017, les exportacions 

catalanes de béns a l’estranger han assolit un total de 70.847 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un 

increment del 42,6% respecte del volum d’exportacions de l’any 2007, ara fa deu anys, just abans d’es-

clatar la crisi. Tot i aquest fort increment de les exportacions de béns, les importacions han augmentat 

pràcticament amb la mateixa intensitat (8,6%), cosa que ha fet que el dèficit comercial català amb l’es-

tranger s’ampliés en un 8% (vegeu el gràfic I.1.A.G8 de l’annex). 

L’intercanvi comercial de béns de capital és el que més ha contribuït a ampliar el dèficit, atès que les 

importacions han augmentat el 7,4%, mentre que les exportacions de béns d’inversió han disminuït el 

0,5%. Aquesta evolució concorda amb la forta empenta que ha experimentat la formació de capital a 

l’economia catalana en el decurs del darrer any. D’altra banda, els béns de consum han estat l’única 

partida en què s’ha millorat el dèficit, atès que les exportacions han augmentat el 9,3%, mentre que les 

importacions només ho han fet el 7,3% (vegeu el gràfic I.1.A.G8 de l’annex). 

Tot i que el saldo exterior global ha millorat, el saldo estrictament comercial amb l’estranger s’ha deteri-

orat i el dèficit comercial ha augmentat el 8%. 
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Dins dels béns de consum, la categoria que ha augmentat menys intensament les exportacions ha estat 

la d’aliments, begudes i tabac (6%). La resta de béns de consum ha augmentat les exportacions el 10,7%. 

Tant en un cas com en l’altre, però, les exportacions han crescut en intensitat per damunt de les impor-

tacions. Això no ha succeït en cas dels béns d’inversió i tampoc en el dels béns intermedis primaris, on 

l’increment de les exportacions s’ha situat per sota del de les importacions. Dins dels béns intermedis, 

les exportacions més dinàmiques han estat la dels productes energètics (vegeu el gràfic I.1.A.G9 de l’an-

nex).  

Sectorialment, destaca per sobre de tot el fort augment de les exportacions d’energia, molt condiciona-

des per l’evolució del valor nominal al sector energètic. No obstant això, en general, les exportacions han 

mostrat una evolució més dinàmica que les importacions, tret de les generades en el si del sector de 

l’agricultura, la ramaderia, la caça, la silvicultura i la pesca, el del metall i productes metàl·lics i el de 

l’automoció. En el cas del sector primari, a més, les exportacions han disminuït. No obstant això, els únics 

sectors que han contribuït a la reducció del dèficit han estat el de l’alimentació i begudes, les indústries 

químiques i la maquinària d’oficina, precisió i òptica (vegeu el gràfic I.1.A.G10 de l’annex).   

Els únics sectors que han ajudat a millorar el saldo han estat l’alimentació i begudes, les indústries 

químiques i maquinària d’oficina, de precisió i òptica. 

Geogràficament, les aportacions positives a la correcció del dèficit comercial només han vingut de la mà 

dels intercanvis amb l’Amèrica del nord i també amb la resta d’Europa, especialment de la Unió Europea.  

En canvi, els intercanvis bilaterals amb l’Amèrica central i del sud, així com l’agregat resta del món, que 

inclou els principals països asiàtics, han estat en l’origen del deteriorament global del dèficit comercial 

(vegeu el gràfic I.1.A.G11 de l’annex).  

Els intercanvis de productes industrials han corregit en el 7,3% el dèficit comercial que generaven. 

Les exportacions de productes estrictament industrials, que suposen el 95,2% de les exportacions cata-

lanes, han augmentat amb la mateixa intensitat que les del conjunt de productes exportats (8,7%). Tot i 

això, les importacions de productes industrials, que suposen el 89,3% de les totals, han augmentat no-

més el 6,7%, clarament per sota del que ho han fet les exportacions totals (8,6%).76  

El millor comportament s’ha produït en la categoria de productes de nivell tecnològic mitjà baix, on les 

exportacions han augmentat el 26,7%, una intensitat clarament superior a la de les importacions 

(12,4%). Tot i això, les dues principals partides d’aquesta categoria, cautxú i materials plàstics i minerals 

no metàl·lics i metal·lúrgia i productes metàl·lics, han experimentat un creixement més intens de les im-

portacions que de les exportacions, fet que evidencia que el comportament de l’agregat s’explica per la 

resta de rúbriques, principalment les de productes energètics. No obstant això, tret de la categoria de 

productes industrials de nivell tecnològic mitjà alt, a la resta les exportacions han evolucionat amb  més 

intensitat que les importacions, i l’aportació sobre el saldo que han fet finalment ha estat positiva.77 Entre 

les categories que destaquen amb una aportació positiva més gran a la correcció del dèficit total hi tro-

bem, en el grup dels productes de nivell tecnològic més alt, els productes farmacèutics; en el grup de 

productes de nivell mitjà alt, els productes químics i finalment, en el grup de nivell tecnològic baix, hi 

destaca el bon comportament dels productes alimentaris, tèxtil, cuir, calçat fusta i paper (vegeu el gràfic 

I.1.A.G13 de l’annex).  

                                                      

76 En conjunt, l’intercanvi de productes industrials explica el 59,1% del dèficit, tot i representar el 95,2% de les exportacions i el 89,3% de les 

importacions (càlculs elaborats a partir de les dades de comerç internacional publicades per Idescat). 
77 En general, l’intercanvi de productes industrials ha corregit el dèficit comercial aquest darrer any en uns 653 milions d’euros. Calculat a partir 

d’Idescat. Es tracta del canvi de territorialització derivat del canvi de seu d’algunes entitats financeres.  
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1.5.3. EL SECTOR FINANCER A CATALUNYA 

L’estoc de crèdit concedit, que depèn del volum de crèdit nou generat i de la quantitat de crèdit amortit-

zat, ha tornat a disminuir de manera intensa en el decurs del 2017. Amb tot, aquest despalanquejament 

hauria estat lleugerament menys intens que l’any anterior. De fet, fins al tercer trimestre del 2017 la 

disminució interanual de l’estoc de crèdit viu es va anar frenant fins a incrementar lleugerament en el 

tercer trimestre. Aquesta evolució s’explica en gran part pels efectes estadístics dels canvis de seus 

d’algunes entitats, que, fomentats a partir del Reial decret llei 15/2017,78 haurien fet caure de manera 

intensa el crèdit registrat a Catalunya en el darrer trimestre de l’any.79  

Aquest despalanquejament persistent ha fet que a finals d’any l’estoc de crèdit viu concedit, tant al sector 

privat com al públic, hagi disminuït el 8,3%. Tot i que el volum de crèdit viu concedit tant al sector públic 

com al privat ha disminuït amb intensitat, el primer, com ha vingut succeint en els darrers anys, ha estat 

el que més l’ha reduït. 

El procés de despalanquejament ha continuat i el crèdit viu ha disminuït en el 8,3%, lleugerament per 

sota del que ho havia fet l’any anterior.  

TAULA I.1.T6  Creixement del crèdit i dels dipòsits a les entitats de dipòsit. Catalunya, 2015-2017 

 Crèdit Dipòsits 

  Total AAPP Privat Total AAPP Privat 

IV TR 2015 -4,7 -10,8 -4,3 -1,9 -4,0 -1,8 

IV TR 2016 -10,7 -16,4 -10,4 -5,6 3,1 -6,0 

IV TR 2017 -8,3 -11,7 -8,1 -16,0 16,3 -17,3 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya. 

 

En el cas del conjunt d’Espanya les dades mostren que aquesta desacceleració del ritme de despalan-

quejament ha persistit i la taxa de disminució del crèdit viu ha passat del 4% l’any 2016 al 2,5% l’any 

2017. No obstant això, algunes activitats productives de remarcada importància com la indústria o els 

serveis (sense activitats immobiliàries) han experimentat per primer cop una lleugera repuntada del crè-

dit viu. També ha experimentat un augment més intens que el de l’any anterior el sector agrari. Amb tot, 

sectors com ara la construcció o els serveis immobiliaris han continuat reduint el volum d’endeutament 

viu, arrossegant el conjunt del crèdit viu de les activitats productives cap avall. Fruit d’aquesta evolució 

l’estoc de crèdit viu concedit a activitats productives encara ha caigut el 2,2%. De la mateixa manera, el 

crèdit a les llars també ha tingut una lleugera reducció, bàsicament com a conseqüència del crèdit a 

l’habitatge, atès que l’estoc del crèdit al consum ha tornat a augmentar fins i tot de manera lleugerament 

més intensa (vegeu la taula  I.1.A.T5 de l’annex). 

De la mateixa manera que ha succeït en el cas del crèdit viu, a Catalunya també han disminuït de manera 

molt intensa els dipòsits de les entitats catalanes. En aquest cas, la xifra és el resultat del canvi d’ubicació 

d’un percentatge dels dipòsits davant de la incertesa que va generar la situació política a partir del mes 

                                                      

78 Reial decret llei 15/2017, de 6 d’octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins el territori nacional. BOE 

núm. 242, de 07.10.2018. 
79 Departament d’Economia i Finances (2018). Nota de conjuntura econòmica, núm. 99 (abril 2018), p. 54. 

mailto:https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11501-C.pdf
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de setembre. D’aquesta manera, a finals d’any es va registrar una davallada dels dipòsits bancaris a 

Catalunya del 17,3%, mentre que per al conjunt d’Espanya es va produir un lleuger augment del 0,5%.80  

Els dipòsits han disminuït més intensament a les institucions catalanes que  en el conjunt de les institu-

cions espanyoles, fruit del context polític encetat a partir de la tardor.  

Amb tot, la taxa de morositat ha baixat, tant en el cas de les activitats productives, on s’ha situat en el 

10,3%, com en el cas dels crèdits personals, on ha baixat lleugerament fins a situar-se en el 5,4%. En 

general aquesta disminució s’ha reproduït per a gairebé totes les modalitats de crèdit tret de les de crèdit 

a l’habitatge, on ha augmentat lleugerament (vegeu la taula I.1:A.T6 de l’annex). 

Els mercats financers, que l’any 2016  havien experimentat un grau elevat de volatilitat, es van comportar 

de manera més estable al llarg del 2017. La millora de les perspectives macroeconòmiques mundials, 

les dels beneficis empresarials a l’alça, així com la liquiditat proporcionada pel sistemes financers, espe-

cialment l’europeu, va incidir en aquesta millora.81 Fruit d’aquesta conjuntura, l’IBEX35 va experimentar 

una intensa millora en la seva cotització fins a mitjans d’any, tendència que es va estroncar per les ten-

sions polítiques a la segona meitat d’any.  

En general, però, l’evolució de la cotització del principal índex sintètic espanyol es va situar per sota de 

la d’altres índexs d’abast global. D’aquesta manera, el Dow Jones va ser el que va mostrar la millor evo-

lució, amb una revaloració del 25,1%. També van mostrar rendiments elevats altres índexs com el Nikkei 

225, japonès, que es va revalorar en el 19,1%, el FTSE MIB 40 (13,6%) i el Dax Xetra 30, alemany, el 

12,5%). L’evolució anual de l’IBEX35, amb un 7,4%, va ser similar a la de l’FTSE 100 (7,6%) i lleugera-

ment per sobre de l’índex sintètic europeu de referència -l’Euro Stoxx 50-, amb un creixement del 6,5% 

(vegeu la taula I.1.A.T7 de l’annex). 

La majoria d’índexs borsaris europeus es van revalorar al llarg de l’any. L’IBEX, amb un creixement del 

7,4%, es va situar lleugerament per sobre de la revaloració experimentada per l’Euro Stoxx 50. 

En general, els guanys registrats per l’IBEX35 s’han reproduït a la majoria d’índexs de les principals pla-

ces borsàries espanyoles. A Barcelona, el BCN MID 50 ha estat el que més s’ha revalorat, amb un aug-

ment de la cotització interanual a finals d’any del 16%, mentre que el Barcelona Global 100 ho ha fet en 

el 7,3%.  Aquest augment de la cotització a la Borsa de Barcelona es troba en línia amb la de les altres 

places espanyoles més importants. Mentre que a Madrid el registre de revaloració del principal índex 

s’ha situat en el 7,6%, a Bilbao ha estat del 6,6% i a València del 5,9% (vegeu la taula I.1.A.T8 de l’annex). 

 

 

 

 

 

                                                      

80 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (2018). Nota de conjuntura econòmica, núm. 99 (abril 2018), p. 57. 
81 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (2018). Nota de conjuntura econòmica, núm. 98 (gener 2018), p. 59. 
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TAULA I.1.T7  Volum efectiu de contractació a la Borsa de Barcelona, 2017 

  Milions d'euros el 31/12/2017 Variació interanual a 31/12/2017 

Efectes públics 1852,4 -50,2 

Obligacions 43,6 -92,6 

Accions 166409,8 17,2 

Fons cotitzats 635,8 30,8 

Warrants 101,9 -43,1 

Drets 687,1 -48,5 

Segon mercat 0,3 -42,1 

Total 169730,8 14,4 

Unitats: milions d'euros i taxes interanuals de creixement (percentatges). 

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances. 

El volum d’efectes negociats a la Borsa de Barcelona aquest darrer any, a diferència del 2016 que va 

disminuir 29,3%, ha augmentat el 14,4%. Aquest registre s’ha produït bàsicament per l’augment en la 

contractació en el mercat continu, atès que el valor de les accions contractades a la Borsa de Barcelona, 

que són l’instrument amb el volum més gran de contractació, ha augmentat en el 17,2%.  

Pel que fa als índex sectorials de la Borsa de Barcelona, durant l’any 2017 es va produir un augment de 

les cotitzacions en la majoria dels sectors en què havien experimentat una caiguda un any abans. De la 

mateixa manera, aquells que l’any 2016 havien experimentat un guany en el valor, durant l’any 2017 

han perdut valor de cotització. Aquest comportament ha capgirat els resultats de l’any 2016. L’únic sec-

tor amb un comportament positiu en tots dos anys ha estat el químic, que amb un creixement mitjà de 

l’11,9% ha estat el segon índex sectorial amb millor comportament, per darrera del sector de la producció 

de ciment, construcció i immobiliari. 82 

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

Amb l’estratègia Europa 2020 la Unió Europea estableix els objectius prioritaris de creixement per a la 

dècada actual. L’objectiu és assolir, abans del 2020, una societat més preparada, sostenible i inclusiva, 

fet que passa per mantenir alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social dins de la UE28. L’estra-

tègia estableix els objectius en el marc de l’ocupació, la innovació, l’educació, la inclusió social i la sos-

tenibilitat mediambiental. La taula I.1.A.T9 de l’annex recull els principals indicadors de l’estratègia 2020, 

els objectius establerts a la finalització de la dècada per a cadascun d’ells i la situació actualitzada de 

Catalunya, Espanya i UE28 en cada àmbit. El gràfic següent resumeix la informació recollida a la taula a 

partir dels vuit principals indicadors sintètics de l’estratègia. 

                                                      

82 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (2018). Nota de conjuntura econòmica, núm. 98 (gener 2018), p. 62.  
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GRÀFIC I.1.G7   Desviació dels principals indicadors establerts a l’estratègia Europa 2020 respecte de la mitjana 

de la UE i respecte dels objectius establerts  

Desviació respecte de la UE28 

 

Desviació respecte dels objectius fixats per a Espanya 

 

Unitats: Índex sobre la mitjana UE28 (UE28=100) o sobre els objectius (O2020=100). En aquells casos en què l’objectiu marqui una fita inferior, 

el gràfic en recull la inversa.   

Font: elaboració a partir de les dades de la taula I.1.A.T9 de l’annex. 

El primer dels subgràfics de la bateria de gràfics anterior ens mostra la situació catalana i espanyola en 

relació amb la mitjana de la UE28 i ho fa per a cadascun dels vuit principals indicadors. El segon recull 

la situació relativa de Catalunya respecte dels objectius establerts. Per interpretar correctament el gra-

fisme cal tenir en compte que un valor per sobre de la mitjana suposa sempre una situació millor. De la 

mateixa manera, un valor inferior reflecteix una situació pitjor.83  

Dels àmbits analitzats en trobem alguns que registren a Catalunya un comportament similar o fins i tot 

superior al de la mitjana europea. Un dels indicadors en què Catalunya supera la UE28 és en el percen-

tatge de la població de 30 a 33 anys amb estudis superiors (44,8%). El registre en aquest àmbit, a més 

de superar la mitjana europea i espanyola, s’ha situat ja per sobre de l’objectiu fixat per a l’any 2020 per 

al conjunt d’Espanya. Així, el percentatge de joves de 30 a 33 anys amb estudis universitaris supera 0,8 

punts percentuals l’objectiu fixat.84  En canvi, no succeeix el mateix en la taxa d’abandonament escolar 

prematur, on la situació catalana i espanyola disten molt de l’europea (vegeu el gràfic anterior). A l’espera 

de les dades sobre pobresa relativa, els registres que apareixen en els gràfics es corresponen amb les 

dades de l’any 2016. Tot i això, és previsible que aquest àmbit també reculli millores85 per a Catalunya, 

atesa la bona recuperació econòmica,  

Els registres en l’àmbit mediambiental per Catalunya no es troben disponibles al complet per a l’any 

2015. No obstant això, per al conjunt d’Espanya, amb dades fins a aquest any, s’observa que els indica-

dors van empitjorar lleugerament, cosa esperable si tenim en compte que la recuperació econòmica 

acostuma a fer pujar els consums energètics. Tant els indicadors d’eficiència energètica com els d’emis-

sions de gasos efecte hivernacle van augmentar lleugerament l’any 2015 per al conjunt d’Espanya, men-

tre que la producció d’energia renovable va perdre pes relatiu. Per a Catalunya, sense dades d’eficiència 

energètica, només sabem que per a l’any 2015 van augmentar les emissions d’efecte hivernacle lleuge-

rament, en el 0,8%. Es tracta d’una evolució que aniria en sintonia amb els registres per al conjunt d’Es-

panya, i que resulta esperable en la mesura que el creixement industrial català ha estat molt intens 

                                                      

83 Això s’ha aconseguit invertint el valor de l’indicador en aquells casos en què un indicador més baix suposa una millora. 
84 Per a una anàlisi més detallada de la situació en l’àmbit educatiu vegeu l’apartat 3 del capítol IV. 
85 Vegeu una anàlisi de l’exclusió social a Catalunya a l’epígraf 4, del capítol V.  
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aquests darrers anys. Amb tot, convé destacar que l’augment en termes d’emissions ha estat molt menor 

que l’augment en termes de PIB. En canvi, en el cas de la producció elèctrica renovable l’any 2016 a 

Catalunya es va produir un descens important del seu pes (-1,0 pp), mentre que en el conjunt de l’Estat, 

on mostra una importància relativa superior, va disminuir molt menys (-0,3pp). Tot i així, l’economia ca-

talana encara es mostrava, per als anys analitzats, per sota dels registres europeus en termes de pro-

ducció d’energia renovable i d’emissions de gasos efecte hivernacle, si bé en aquest darrer cas dins dels 

objectius proposats per Catalunya en el conjunt d’Espanya (vegeu el gràfic anterior).87 

En l’àmbit de la recerca i el desenvolupament els registres de Catalunya també es troben per sota, tant 

dels objectius per l’any 2020 com de la mitjana europea.88 A més, tot i variar molt poc, els registres de 

Catalunya i del conjunt de l’Estat en aquest àmbit van disminuir lleument l’any 2016, allunyant-se molt 

lleugerament dels objectius fixats. 

Finalment, pel que fa a la taxa d’ocupació, tot i que Catalunya també s’ha situat lleugerament per sota 

de la mitjana de la UE28, els registres han tornat a millorar, principalment com a causa de la recuperació 

econòmica, que ha fet pujar la contractació. D’aquesta manera, la taxa d’ocupació entre 20 i 65 anys ha 

augmentat 1,7 punts percentuals a Catalunya l’any 2017, una taxa similar a la del conjunt de l’Estat 

(1,6pp) i clarament per sobre de la del conjunt de la Unió Europea (1,1pp).  Amb aquesta evolució, la taxa 

catalana se situa més a prop de l’objectiu, molt propera a la mitjana de la UE27 i clarament per sobre de 

l’espanyola.89 

  

                                                      

87 Enguany la comparativa que apareix als gràfics recull un biaix en la mesura en què les dades catalanes del 2014 es comparen amb les 

espanyoles i europees del 2015 pel que fa a eficiència energètica. No obstant això, l’evolució d’alguns registres disponibles per al conjunt de 

l’Estat s’havien d’incloure, en la mesura en què ens poden ajudar a prefixar hipòtesis de comportament per a Catalunya. Vegeu l’epígraf 5 del 

capítol III. 
88 En aquest àmbit, tot i que no s’ha allunyat de la mitjana europea, l’economia catalana tampoc ha experimentat cap millora destacable 

respecte de l’any anterior. Vegeu una anàlisi més aprofundida a l’epígraf 2 del capítol I. 
89 En el cas de Catalunya el registre per a les dones és superior al de la mitjana de la UE27, mentre que el dels homes en queda per sota.  
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2.  L’EVOLUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT, DE LA REMUNERACIÓ DELS FACTORS 

I  DELS PREUS A CATALUNYA 

2.1. L’EVOLUCIÓ DELS PREUS A CATALUNYA 

A diferència de l’any anterior, en què l’evolució dels preus va ser molt modesta, l’any 2017 els preus han 

augmentat de mitjana el 2,2%. Aquest registre del creixement de l’IPC ha estat lleugerament superior al 

que ha experimentat l’economia espanyola, on només ha augmentat el 2%. A més, a diferència de l’any 

anterior, també ha estat clarament més intens que el de la zona euro, on el creixement interanual ha 

estat de l’1,5%. 

TAULA I.2.T1   Inflació comparada, Catalunya, Espanya i zona euro, 2016-2017 

  2016 2017 

Catalunya 0,1 2,2 

Espanya -0,2 2,0 

Zona euro 0,2 1,5 

Diferència Catalunya-Espanya 0,3 0,2 

Diferència Catalunya-Zona euro -0,2 0,7 

Unitats: percentatges. 

Font: INE (IPC) i Eurostat (IPCH). 

 

De la mateixa manera que en els anys anteriors, s’ha tornat a produir un diferencial inflacionista positiu, 

que l’any 2017 s’ha situat en els 0,2 punts percentuals. Una anàlisi de l’evolució històrica del registre 

interanual d’inflació (gràfic següent), mostra que en els darrers tres anys, l’evolució dels preus a Catalu-

nya sempre s’ha situat per sobre de l’evolució en el conjunt d’Espanya. Tot i que en aquest darrer any 

aquest decalatge també s’ha produït, s’observa que el diferencial ha estat més intens durant el segon 

semestre que no pas durant el primer. 

Si s’analitza aquest diferencial inflacionista de l’economia catalana sobre el conjunt de l’economia espa-

nyola, destaca clarament que les rúbriques que més han aportat al diferencial han estat aquelles relaci-

onades amb l’oci i el turisme, tot i que també hi apareixen rúbriques com ara el transport personal, es-

tretament vinculat a l’evolució del preu dels carburants.90 

Pel que fa al diferencial de preus amb el conjunt de l’Estat destaquen determinats productes i serveis 

com a precursors; també es pot subratllar l’aportació negativa que hi han tingut altres rúbriques. En 

aquest aspecte, la despesa en calefacció, enllumenat i distribució d'aigua, fruites fresques i conservació 

de l'habitatge han mostrat una aportació negativa al diferencial que s’ha situat en el 28,9% en conjunt 

(vegeu les aportacions de cada producte a la taula I.2.A.T1 de l’annex). 

                                                      

90 Entre els productes que més han accentuat aquest diferencial hi trobem: Aigua mineral, refrescos  i sucs; esbarjo; transport personal; turisme 

i hoteleria; altres béns i serveis; serveis mèdics i similars; peces de vestir de dona; peix fresc i congelat; articles no duradors par a la llar; 

crustacis, mol·luscs i preparats de peix. En conjunt, aquestes deu rúbriques expliquen gairebé el 100% del diferencial. A més, destaca l’aportació 

de les quatre primeres, que arriba més enllà del 60% (61,9% concretament), i que es mostren, tret del cas del transport personal, molt vinculades 

al turisme. 
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GRÀFIC I.2.G1    Evolució mensual de la inflació interanual. Catalunya i Espanya, 2015-2017 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

La inflació catalana s’ha situat en el 2,2%. Amb aquest registre, la inflació es torna a col·locar per sobre 

de l’espanyola, i manté el diferencial d’inflació en 0,2 punts percentuals. 

D’altra banda, l’evolució del preu del cru s’ha mostrat en un perfil interanual clarament inflacionista des 

del principi d’any. A diferència de l’any anterior, en què la seva evolució interanual havia restat pressió a 

l’IPC durant el primer trimestre, l’any 2017 les variacions interanuals dels preus del petroli han estat 

positives per a gairebé tots els mesos de l’any. Tot i això, el perfil de creixement dels preus del cru ha 

mostrat una certa desacceleració durant el primer semestre, que s’ha capgirat a partir del segon,91 fet 

que queda reflectit en l’evolució interanual de l’IPC durant els primers sis mesos de l’any. En aquest 

àmbit, també caldria apuntar els efectes que podria haver tingut la revisió dels sistemes de subhastes 

de les elèctriques a l’hora d’adjudicar la compra d’energia. 

 

Aquesta evolució persistentment alcista del petroli s’ha vist lògicament reflectida en l’evolució dels preus, 

que enguany s’ha mantingut propera al 2% i a Catalunya fins i tot lleugerament per sobre, deixant enrere 

el context deflacionista en què s’havia iniciat l’any anterior. De fet, entre les rúbriques més inflacionis-

tes,92 hi trobem precisament la calefacció, l’enllumenat i distribució d'aigua (6,4%) i el transport personal 

(4,8%), amb un fort pes en la cistella de ponderacions de l’IPC. 

 

D’aquesta manera, les rúbriques de transport personal, calefacció, enllumenat i distribució d'aigua, tu-

risme i hoteleria, altres béns i serveis, llegums i hortalisses fresques, crustacis, mol·luscs i preparats de 

peix i esbarjo expliquen més del 80% de la inflació, i només les dues primeres, estretament vinculades 

al cost del petroli, més de la meitat.93  

                                                      

91 Càlculs elaborats a partir de la cistella de preus de l’OPEC. OPEC basket price index. Vienna: Organization of the Petroleum Exporting Countries. 
92 Les rúbriques que han experimentat un augment de preus superior a la mitjana (2,2%) són relativament poques, tot i que en general amb un 

alt pes en la cistella de consum. Es tracta de llegums i hortalisses fresques (6,6%), calefacció, enllumenat i distribució d'aigua (6,4%), aigua 

mineral, refrescos  i sucs (5,6%), crustacis, mol·luscs i preparats de peix (5,3%), transport personal (4,8%), olis i greixos (4,2%), peix fresc i 

congelat (4,1%), carn d'oví (2,9%), turisme i hoteleria (2,9%), carn de porc (2,5%). 
93 A més, el conjunt de rúbriques amb aportacions negatives amb prou feines arriba a sostraure poc més de 6 punts percentuals en el creixement 

de preus generat. Aquestes rúbriques han estat, de major a menor sostracció: objectes recreatius, calçat nen, electrodomèstics i reparacions, 
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L’efecte dels preus del petroli sobre l’evolució de l’IPC encara es veu molt més clar quan s’analitza la 

contribució a la variació de l’índex d’aquest any respecte de l’anterior. Partint de les aportacions diferen-

cials de cadascuna de les rúbriques, l’exercici mostra com precisament entre aquestes dues mateixes 

rúbriques, transport personal i calefacció, enllumenat i distribució d'aigua, expliquen més del 90% de 

l’increment de la inflació, i afegint-hi la de turisme i hoteleria, més del 100%.94 

Molt influïts per l’evolució dels preus energètics, els productes industrials s’han encarit el 4,3%, si bé la 

inflació subjacent s’ha mantingut més moderada, en l’1,3%. 

Tot i aquest creixement dels preus del 2,2%, l’evolució de la inflació subjacent s’ha mostrat molt més 

moderada i ha pujat de l’1,1% de l’any anterior a l’1,3%. Tot i això, s’ha mantingut encara un diferencial 

positiu de 0,2 punts percentuals respecte del mateix registre al conjunt d’Espanya i de la zona euro, on 

s’ha situat en l’1,1%. Per grups específics, s’observa clarament que el principal canvi del 2017 respecte 

del 2016 ha estat l‘evolució dels preus dels productes energètics. Mentre que l’any anterior havien caigut 

el 8,1%, l’any 2017 han sofert un augment d’una magnitud lleugerament superior (8,2%). La resta de 

partides han sofert variacions més aviat similars a les de l’any precedent.95  

 
TAULA I.2.T2   Inflació subjacent (IPC) i inflació dels productes industrials (IPRI), 2016-2017 
 

  
Inflació subjacent Inflació IPRI 

2016 2017 2016 2017 

Catalunya 1,1 1,3 -3,6 4,3 

Espanya 0,8 1,1 -3,1 4,3 

Zona euro 0,8 1,1 -2,0 2,8 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IPC de l’INE, per a Espanya i Catalunya, IPCH de l’Eurostat (per a la zona euro); i de les dades 

de l’índex de preus industrials (IPRI) de l’INE, per a Catalunya i Espanya, i d’Eurostat per a la zona euro. 

 

Pel que fa als productes industrials, Catalunya ha experimentat una pujada de preus més intensa que la 

de la zona euro, però no que la del conjunt d’Espanya, on el comportament ha estat molt similar. L’incre-

ment dels preus industrials d’enguany trenca absolutament amb l’evolució deflacionista registrada l’any 

anterior. Aquest canvi, que s’ha produït també en el conjunt d’Europa, ha estat de molta més intensitat 

tant a Espanya com a Catalunya. El diferencial més rellevant entre Catalunya i la resta d’Espanya i la 

zona euro s’ha produït lògicament en els béns energètics, que han augmentat el 13%, molt per sobre del 

que ho han fet a la resta d’Espanya i a la zona euro.96 Mentre que els béns intermedis i de capital s’han 

encarit per sota del que ho han fet fora, en el cas dels béns de consum, i en especial els de consum 

durador, l’encariment registrat a Catalunya ha estat molt superior al de la resta de la zona euro.97 

  

2.2. ELS COSTOS LABORALS 

A diferència de l’any anterior, l’any 2017 els costos laborals mitjans, tant mensuals com per hora treba-

llada, van disminuir lleugerament a Catalunya. De la mateixa manera que l’any anterior, aquest 2017 la 

dinàmica dels costos laborals en el conjunt de l’Estat ha estat la inversa i han augmentat lleugerament 

(vegeu la taula següent). D’aquesta manera, el diferencial positiu que havien experimentat l’any 2016 

                                                      

articles d'us personal, cereals i derivats, patates i llurs preparats, calçat dona, fruites fresques, llet, utensilis i eines per a la llar, productes làctics 

i sucre.  Vegeu les aportacions a la inflació a la taula I.2.A.T1 de l’annex. 
94 Vegeu aportacions a la taula I.2.A.T2. 
95 Vegeu taula I.2.A.T.2 de l’annex. 
96 Vegeu taula I.2.A.T.3 de l’annex. 
97 Ibídem. 
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els costos laborals mitjans a Catalunya respecte d’Espanya, on fins i tot havien caigut, s’ha compensat 

en bona part el 2017, atès que han disminuït a Catalunya, si bé han augmentat al conjunt de l’Estat. 

La disminució dels costos laborals mitjana a Catalunya se situa entre el 0,2% i el 0,3%, segons si els 

computem per hores treballades o mensualment per treballador (vegeu la taula següent). A Catalunya, 

el cost laboral mensual ha disminuït lleugerament més que el cost per hora, fet que s’explica perquè la 

jornada efectiva hauria augmentat lleugerament. 

TAULA I.2.T3   Evolució del cost laboral total per treballador. Catalunya 2015-2017 

Cost laboral total mensual 2015 2016 2017 

Catalunya 0,7 0,1 -0,3 

Espanya 0,6 -0,4 0,2 

Cost laboral total per hora 2015 2016 2017 

Catalunya 0,4 0,5 -0,2 

Espanya 0,6 -0,1 0,1 

Unitats: taxes de creixement (%). 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta trimestral de cost laboral, INE. 

 

Els costos laborals per hora treballada enguany han disminuït el 0,2%. Aquesta disminució no s’ha re-

produït per al conjunt d’Espanya, fet que ha compensat, en part, l’evolució que s’havia mantingut l’any 

anterior.  

El cost mitjà per treballador i mes a Catalunya ha estat de 2.683,1 euros.98 Les activitats industrials  són 

les que mostren la mitjana més elevada, el 25,1% per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya. El 

sector de la construcció, tot i mostrar uns costos també per sobre de la mitjana, els superen només en 

el 4,2 %. El sector serveis és el que manté uns costos laborals mensuals per treballador més baixos, un 

5,6% per sota de la mitjana (vegeu la taula I.2.A.T4 de l’annex). 

El sector industrial és l’únic que ha experimentat un augment dels costos mensuals mitjans (0,3%). Els 

altres dos grans sectors han experimentat una davallada. Mentre que els costos laborals a la construcció 

han disminuït el 0,9%, en els sector serveis ho han fet el 0,3%. En el conjunt d’Espanya, el millor com-

portament s’explica no només per una pujada més intensa  dels costos laborals a la indústria, sinó també 

per un comportament positiu en els serveis, on han augmentat el 0,2% (vegeu la taula I.2.A.T5 de l’an-

nex). 

 

Per hora treballada, la mitjana dels costos laborals de les activitats incloses en el còmput de l’ETCL se 

situa en els 20,9 euros. Per sectors, només el sector industrial es troba per sobre d’aquesta mitjana, 

concretament el 14,5%, mentre que la resta es troben per sota: un 4,7% en el cas de la construcció i el 

3,2% en el cas dels serveis. En termes de creixement, la indústria ha mantingut un creixement més intens 

dels costos laborals per hora que dels mensuals. Tret del cas dels serveis, on han experimentat la ma-

teixa caiguda, a la construcció la disminució del cost per hora ha estat més modesta (vegeu taula I.2.A.T7 

de l’annex). 

La disminució dels costos laborals s’ha produït per la caiguda dels costos salarials, tant ordinaris com 

extraordinaris, però també per al conjunt d’altres partides no salarials.  

                                                      

98 L’Enquesta trimestral de cost laboral només recull les despeses laborals d’activitats industrials, de serveis i de la construcció, excloent part 

important de les activitats primàries. 
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Per components del cost, la disminució cal atribuir-la a la caiguda de tots els tipus de costos. Tot i que 

els costos salarials extraordinaris han disminuït lleugerament més que els ordinaris, ambdós han contri-

buït a la davallada. Les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social han estat la partida que més ha 

disminuït i també una de les que han generat una aportació més intensa a la disminució. Per al conjunt  

d’Espanya, la majoria de components han experimentat un cert creixement, tret de les cotitzacions obli-

gatòries, que han caigut com a Catalunya  (vegeu les taules que acompanyen el gràfic següent a l’annex). 

 

GRÀFIC I.2.G2    Creixement dels components del cost laboral per treballador i mes, Catalunya 2016-2017 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta trimestral de cost laboral, INE. 

 

 

2.3. PRODUCTIVITAT, RETRIBUCIÓ DELS FACTORS I FORMACIÓ DE PREUS A CATALUNYA 

Amb les primeres estimacions del marc macroeconòmic que ofereix l’INE per a l’any 2017, l’economia 

catalana ha tornat a fer créixer la productivitat en el 0,4%, una taxa lleugerament inferior a la de l’any 

anterior, que la mateixa publicació situa en el 0,8%. En comparació amb el conjunt d’Espanya, aquest 

creixement de la productivitat aparent del treball a Catalunya no difereix gaire del que es registra al con-

junt de l’Estat (0,5%).   

 

Tal com s’observa en el gràfic següent, i de la mateixa manera que en els darrers anys, el lleuger creixe-

ment de la productivitat aparent del treball s’ha tornat a combinar l’any 2017 amb un augment de l’ocu-

pació. El creixement de la productivitat estimada es torna a situar lleugerament per sota de la de l’any 

anterior. De la mateixa manera que l’any passat, això ha succeït perquè el creixement real ha estat, amb 

aquestes primeres estimacions, lleugerament inferior al del 2016, mentre que el creixement de l’ocupa-

ció ha estat lleugerament més intens. 

 

A diferència de l’any anterior, en què el creixement s’havia desenvolupat en un context d’una evolució 

dels preus molt modesta (0,3%), enguany el creixement del deflactor del PIB, sense ser molt alt, s’ha 

situat en l’1%, una mica més lluny del context deflacionista. Això, com s’ha pogut veure, també ha succeït 

en el conjunt de la cistella de consum, atès que l’IPC ha augmentat el 2,2%.  

Les primeres estimacions del PIB recullen un lleuger augment de la productivitat., que torna a combinar 

una evolució positiva de l’ocupació i del PIB. 
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GRÀFIC I.2.G3    Evolució de la productivitat, l’ocupació i el PIB a Catalunya, 2010-2017 

 
Unitats: percentatges. 

1) No hi ha dada d’ocupació en hores per a l’any 2015. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya (CRE) de l’INE. 

 

Des de l’any 2010 a l’any 2015, tal com mostra la taula següent, el creixement dels costos laborals 

unitaris nominals (RO/PIB real) ha estat, de mitjana, negatiu. L’any 2015 aquesta tendència semblava 

que es podia capgirar, atès que va ser positiva per primer cop. No obstant això, amb les primeres esti-

macions de la remuneració dels assalariats del 2016 sembla que aquesta hauria caigut novament (-

0,8%). Aquest darrer registre ha estat el resultat d’una combinació d’un augment de la productivitat real 

del treball, que s’hauria combinat amb una estabilitat absoluta dels costos laborals nominals.  

 

En canvi, durant aquest mateix període la remuneració del capital es va comportar d’una manera com-

pletament diferent. Durant l’any 2016, amb les primeres estimacions de l’EBE, s’ha registrat un creixe-

ment més intens de la retribució del capital que no pas de la producció en termes reals, fet que ha 

introduït, des d’aquesta perspectiva, un element inflacionista clar en el context de creixement català. 

Tot sembla indicar que, per a l’any 2016, es confirma l’aportació negativa dels costos laborals al creixe-

ment del deflactor i l’aportació positiva per part del capital.  

TAULA I.2.T4   Evolució del deflactor, de les retribucions relatives dels factors i de la productivitat, Catalunya 

2010-2017 

  Catalunya Espanya 

  2010-15 2016 2017 2010-15 2016 2017 

Deflactor del PIB 0,3 0,4 1,1 0,2 0,3 1,0 

EBE / PIB real (Excedent brut d’explotació/PIB) 1,0 2,4   0,4 2,6   

RO / PIB real (Remuneració dels ocupats/PIB) -0,6 -0,8   -0,6 -0,7   

Impostos / PIB real 2,3 0,3 2,0 2,1 0,2 1,9 

Remuneració per ocupat 0,7 0,0   0,4 0,0   

Productivitat real 1,3 0,8 0,4 1,0 0,7 0,5 

Unitats: percentatges (taxes anuals de creixement i taxes anuals acumulatives). L’excedent brut d’explotació incorpora els rendiments imputats 

del treball de les rendes mixtes. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya (CRE) de l’INE. Càlculs elaborats amb persones ocupades. 
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El gràfic següent descompon les aportacions al creixement del deflactor que han dut a terme cadascun 

dels factors de producció en el decurs dels darrers sis anys des del 2010 fins al 2016. Com es pot 

observar, la remuneració dels assalariats ha vingut fent aportacions negatives al creixement dels preus 

des del 2010. L’únic any en què aquesta pauta sembla que va canviar va ser el 2015, en què l’aportació 

va ser lleugerament positiva i va sumar 0,5 punts percentuals al creixement del deflactor.  

 

De la mateixa manera, la trajectòria que mostren les aportacions de la remuneració del capital és exac-

tament la contrària. Mentre que les aportacions van ser molt positives en els primers anys, un període 

de recessió en els següents dos anys es va moderar molt, i el 2015 l’EBE i les rendes mixtes van passar 

a fer una aportació negativa. Amb aquest darrer exercici computable, el de 2016, aquesta tendència en 

les aportacions de l’EBE ha tornat a canviar i la seva aportació ha tornat a ser positiva, acostant el perfil 

de creixement del deflactor al dels primers anys de la sèrie. D’aquesta manera, les retribucions del capital 

apareixen com l’únic factor inflacionista l’any 2016, atès que l’aportació dels impostos indirectes sobre 

el producte, que hauria estat positiva durant tot aquest període des del 2012, ha passat a ser pràctica-

ment inexistent l’any 2016. 

 

Aquest perfil d’aportacions que es constata per a Catalunya no difereix gaire del que s’observa per al 

conjunt de l’economia espanyola, tot i que en general les aportacions de les retribucions del capital han 

estat més negatives al conjunt de l’economia espanyola ja des del 2013 (vegeu el gràfic I.2.A.G1 de 

l’annex). 

GRÀFIC I.2.G4    Aportació dels factors interns al creixement del deflactor del PIB segons productivitat calculada 

per hores treballades. Catalunya, 2010-2016 

 
Unitats: punts percentuals. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya, INE. Treball comptabilitzat en hores. 

 

Malgrat que encara desconeixem l’evolució que seguiran les retribucions dels factors de producció en el 

marc de la comptabilitat regional sí que tenim altres aproximacions que ens permeten veure quina podria 

ser finalment l’aportació de cadascun d’aquests factors al creixement del deflactor. 

 

Tot i que per a l’any 2017 no disposem de totes les dades necessàries per conèixer les aportacions al 

creixement del deflactor de cadascun dels factors, coneixem l’evolució de la productivitat aparent del 

treball, que ha augmentat lleugerament, en el 0,4%. A més, els costos laborals per treballador i mes a 

Catalunya, que l’any 2016 es van mantenir (0,1%), enguany haurien disminuït  segons les estimacions 

de l’ETCL el 0,3% (-0,2% els costos laborals per hora).  
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A partir d’aquesta informació és possible aproximar quina podria haver estat l’evolució dels costos labo-

rals unitaris en termes nominals en cas de confirmar-se aquestes evolucions d’un i altre concepte.  

D’aquesta manera, tot i que el deflactor del PIB hauria crescut més intensament, la reculada en els 

costos laborals mitjans, en un context de creixement de la productivitat aparent del treball, sembla  que 

podria augmentar la pressió deflacionista sobre els costos laborals unitaris. El càlcul orientatiu a partir 

d’aquestes estimacions alternatives situaria l’evolució dels costos laborals unitaris en el -0,7% en termes 

nominals (-1,7% en termes reals). 

Les darreres dades per a l’any 2017 sembla que apunten a una nova davallada dels costos laborals 

unitaris, tant en termes nominals com en termes reals.     

TAULA I.2.T5   Productivitat, costos laborals i preus. Catalunya, 2010-2017 

  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Productivitat real (per ocupat)¹ 0,8 1,4 1,7 1,0 1,7 0,8 0,4 

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

Productivitat real (per hora)¹ 0,3 2,2 2,2 0,6 1,3 0,9   

Productivitat nominal (per hora)¹ 0,7 2,7 2,6 0,7 1,5 1,3   

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

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

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

Cost laboral hora² 2,0 0,2 0,3 -1,7 0,4 0,5 -0,2 

Deflactor del PIB  0,4 0,5 0,4 0,0 0,3 0,4 1,1 

IPC (índex de preus al consum) 3,3 2,9 1,7 0,1 -0,2 0,1 2,2 

CLU nominals³ (costos laborals unitaris) -0,4 -2,1 -0,5 -0,8 0,9 -0,8   

CLU reals3   (costos laborals unitaris) -0,9 -2,6 -0,9 -0,8 0,7 -1,1   

CLUnominals3 4 (costos laborals unitaris) -0,7 -2,2 -0,8 -0,6 1,1 -0,8 -0,7 

CLU reals3 4 (costos laborals unitaris) -1,1 -2,6 -1,2 -0,6 0,8 -1,2 -1,7 

Unitats: percentatges, taxes de creixement. 

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). 

(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 2017, 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.  

 

Per altra banda, la part dels impostos sobre la producció i les importacions que ja s’han estimat haurien 

crescut el 2%. La contribució d’aquesta partida al creixement del deflactor, tot i ser positiva, sembla que 

serà reduïda, atès que suposa només el 9,2% del valor del producte. Per tant, si l’aportació del treball 

resulta negativa i l’aportació dels impostos no és prou intensa per compensar la del treball en termes 

absoluts, tot apunta a què, per definir un creixement de la inflació de l’1,1%, l’aportació de l’excedent 

brut d’explotació hauria de ser fins i tot més positiva en el conjunt de l’any 2017 del que ho hauria estat 

el 2016. 
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3. LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA 

La inversió pressupostada en infraestructures de transport ha augmentat un 1,3% l’any 2017 fruit dels 

increments de la inversió en carreteres (+8,2%), ports (+15,9%) i aeroports (+29,2%), mentre que la 

inversió ferroviària ha retrocedit (-6,7%). Així, la inversió pressupostada per l’Estat disminueix (-0,7%), 

mentre que la de la Generalitat augmenta (+8,1%). Per tipus d’infraestructura, destaca que l’Estat aug-

menta l’import pressupostat per a totes les infraestructures excepte per als ferrocarrils, mentre que la 

Generalitat incrementa la inversió pressupostada per a totes les infraestructures de transport. 

Tots els modes de transport han incrementat el nombre d’usuaris l’any 2017. Així, els principals aug-

ments s’han produït als aeroports, seguits dels ports, mentre que al transport terrestre la carretera ha 

presentat un major dinamisme que el ferrocarril. Pel que fa al transport de mercaderies, els augments 

són majors, on destaca especialment el creixement de les mercaderies transportades als ports. 

3.1. LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

Es produeix un lleuger increment de la inversió pressupostada en infraestructures de transport. 

La inversió pressupostada99 en infraestructures de transport ha augmentat un 1,3% l’any 2017. Aquest 

augment s’explica per l’increment en la inversió pressupostada en carreteres (+8,2%), ports (+15,9%) i 

aeroports (+29,2%). En canvi, la despesa en ferrocarril ha disminuït (-6,7%). Així, el pes del ferrocarril en 

la distribució d’aquesta inversió ha disminuït en 4,5pp, tot i que segueix representant el 53,2% de la 

inversió pressupostada. 

TAULA I.3.T1    Inversió pressupostada, segons organisme inversor i tipus d’infraestructura de transport. Catalu-

nya, 2016-2017 

Estat 2016 Pes (%) 2017 Pes (%) Var. 2016-2017 (%) Var. 2016-2017 (pp) 

Carreteres 197 19,5 215 21,5 9,2 1,9 

Ferrocarrils 599 59,5 534 53,5 -10,8 -6,1 

Ports 169 16,8 197 19,7 16,5 2,9 

Aeroports 41 4,1 53 5,3 28,3 1,2 

Total 1.006 77,1 999 75,6 -0,7 -1,5 

Generalitat(1) 2016 Pes (%) 2017 Pes (%) Var. 2016-2017 (%) Var. 2016-2017 (pp) 

Carreteres 136 45,6 145 45,0 6,7 -0,6 

Ferrocarrils 155 51,8 169 52,4 9,4 0,6 

Ports 7 2,4 7 2,3 1,4 -0,1 

Aeroports 1 0,2 1 0,3 100,0 0,1 

Total 299 22,9 323 24,4 8,1 1,5 

Estat i Generalitat 2016 Pes (%) 2017 Pes (%) Var. 2016-2017 (%) Var. 2016-2017 (pp) 

Carreteres 333 25,5 360 27,2 8,2 1,7 

Ferrocarrils 754 57,8 704 53,2 -6,7 -4,5 

Ports 177 13,5 205 15,5 15,9 1,9 

                                                      

99 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016 no es van arribar a aprovar. Això implica que es van prorrogar els pressu-

postos de l’any 2015. Tot i això, s’ha considerat oportú incloure la inversió del Projecte de pressupostos en la mesura que indiquen on es 

concentra la voluntat inversora del Govern de la Generalitat. 
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Aeroports 42 3,2 54 4,1 29,2 0,9 

Total 1.305 100,0 1.322 100,0 1,3 0,0 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 

(1) Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2016 no es van arribar a aprovar. 

Font: pressupostos generals de l’Estat 2016 i 2017 i Memòria explicativa dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 i 2017. 

La inversió pressupostada per l’Estat s’ha reduït un 0,7% respecte al 2016. Aquest descens s’explica pel 

descens de la inversió pressupostada en ferrocarril (-10,8%), mentre que la inversió en carreteres 

(+9,2%), ports (+16,5%) i aeroports (+28,3%) ha augmentat. Així, la inversió ferroviària ha concentrat el 

53,5% de la pressupostada, 6,1pp menys que l’any 2016. 

Aquest increment és fruit d’un augment en la inversió pressupostada per la Generalitat i un tímid des-

cens de la inversió pressupostada per part de l’Estat. 

La inversió de la Generalitat de Catalunya100 ha augmentat un 8,1% fruit de l’augment de la inversió en 

ferrocarrils (+9,4%), carreteres (+6,7%), ports (+1,4%) i aeroports (+100,0%). Això ha incrementat el pes 

de la inversió ferroviària fins al 52,4%, 0,6pp més que l’any 2016, mentre que el de la inversió viària ha 

retrocedit 0,6pp fins al 45,0%. Així, el pes de la inversió en infraestructures de la Generalitat sobre el 

total augmenta fins al 24,4% (1,5pp més que l’any 2016). 

Segons dades del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, recollides de l’Anuari estadís-

tic del Ministeri de Foment, la inversió liquidada de l’Estat a Catalunya va augmentar un 28,6% entre 

2015 i 2016. Aquest increment s’explica per l’augment de la inversió liquidada en carreteres i ferrocar-

rils101 (+35,0%) i, en menor mesura, en aeroports (+115,8%). La inversió liquidada per part de la Gene-

ralitat de Catalunya l’any 2016 va disminuir un 59,5% respecte al 2015. Aquest descens es va produir 

fruit del retrocés de la inversió en ferrocarrils (-75,1%) i carreteres (-27,5%). Això fa que el pes de la 

inversió ferroviària de la Generalitat sobre la inversió liquidada d’aquesta disminueixi (-26,7pp), en be-

nefici del pes de la inversió viària (+23,5pp). Per últim, destaca que la inversió liquidada conjunta d’Estat 

i Generalitat va disminuir un 17,6%. 

TAULA I.3.T2    Inversió liquidada, segons organisme inversor i tipus d’infraestructura de transport. Catalunya, 

2015-2016 

Estat 2015 Pes (%) 2016 Pes (%) Var. 2015-2016 (%) Var. 2015-2016 (pp) 

Carreteres i ferrocarrils 391 84,5 528 88,7 35,0 4,2 

Ports 58 12,6 38 6,4 -34,7 -6,2 

Aeroports 14 2,9 29 4,9 115,8 2,0 

Total 463 47,6 595 74,3 28,6 26,7 

Generalitat 2015 Pes (%) 2016 Pes (%) Var. 2015-2016 (%) Var. 2015-2016 (pp) 

Carreteres 152 29,8 110 53,3 -27,5 23,5 

Ferrocarrils 354 69,5 88 42,8 -75,1 -26,7 

Ports i aeroports 4 0,7 8 3,9 128,7 3,2 

Total 510 52,4 206 25,7 -59,5 -26,7 

Estat i Generalitat 2015 Pes (%) 2016 Pes (%) Var. 2015-2016 (%) Var. 2015-2016 (pp) 

                                                      

100 Com s’ha comentat anteriorment, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2016 no es van arribar a aprovar, motiu pel qual 

l’anàlisi que es du a terme es fa sobre la base d’una voluntat inversora. 
101 Les dades agregades de SEITTSA no permeten desagregar entre inversió en carreteres i ferrocarrils. 
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Carreteres i ferrocarrils 897 92,3 726 90,6 -19,1 -1,7 

Ports i aeroports 75 7,7 75 9,4 0,1 1,7 

Total 972 100,0 801 100,0 -17,6 0,0 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 

Si es compara la inversió pressupostada amb la liquidada l’any 2016 pel que fa a infraestructures de 

transport, s’observa que l’Estat va executar el 59,9% de la inversió pressupostada (amb només un 22,4% 

de la inversió compromesa en ports). Pel que fa a la Generalitat, la no aprovació dels pressupostos de 

l’any 2016 en dificulta la comparativa. En qualsevol cas, si es pren com a referència la inversió existent 

al projecte de pressupostos, se n’hauria executat el 69,9% (amb un 57,1% de la inversió compromesa 

en ferrocarrils).102 

3.1.1. CARRETERES 

La longitud de la xarxa viària catalana ha oscil·lat al voltant dels 12.000 quilòmetres des de finals de la 

dècada de 1990, sense increments importants a la xarxa. Des de llavors, el fet més destacat ha estat la 

substitució de carreteres de calçada única per autopistes lliures i autovies. Així, aquestes últimes han 

passat de representar 372 quilòmetres l’any 2002 (3,1% del total) a 904 l’any 2015 (7,5%). 

GRÀFIC I.3.G1     Quilòmetres de carreteres, segons tipologia. Catalunya, 1991-2016 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

L’Estat ha pressupostat 215 milions d’euros en inversions en carreteres l’any 2017, un 9,2% més que 

l’any 2016. D’aquests, 148 milions s’han destinat a noves carreteres (un 82,2% més que l’any anterior), 

45 a conservació de carreteres ja existents (-12,7%) i 22 a SEITTSA (-66,1%). Així doncs, les noves cons-

truccions han guanyat pes en detriment de la conservació. 

                                                      

102 Per a una anàlisi més àmplia del percentatge d’inversió real executada vegeu el següent apartat d’aquesta Memòria (capítol I.4). 
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TAULA I.3.T3    Inversió pressupostada per l’Estat en carreteres. Catalunya, 2016-2017 

  2016 Pes (%) 2017 Pes (%) Var. 2016-2017 (%) Var. 2016-2017 (pp) 

DGC-Noves carreteres 81 41,4 148 69,0 82,2 27,7 

DGC-Conservació 51 26,1 45 20,9 -12,7 -5,2 

SEITTSA 64 32,5 22 10,1 -66,1 -22,4 

Total 197 100,0 215 100,0 9,2 0,0 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 

Font: pressupostos generals de l’Estat 2016 i 2017. 

Entre els principals projectes pressupostats per l’Estat destaquen les obres a l’A-2 en diferents trams 

(56,9 M€ en total), el tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls (29,1 M€), la variant de 

la N-340 a Vallirana (26,9 M€) o l’accés al Port de Barcelona des del cinturó litoral (23,1 M€). També 

destaquen el tram de Valls a Montblanc a l’A-27 (13,2 M€) o el tram de l’A-14 entre Lleida i Rosselló i a 

Almenar (9,2 M€). 

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya en matèria viària les principals inversions corresponen a actua-

cions de conservació i millora. 

3.1.2. FERROCARRILS 

La longitud de la xarxa ferroviària catalana era de 2.009 quilòmetres l’any 2016, dels quals 1.612 per-

tanyien a ADIF (374 d’alta velocitat), 294 a FGC i 103 a TMB.  

La inversió pressupostada en infraestructures per l’Estat ha estat un 10,8% inferior a l’any anterior, amb 

534 milions d’euros. Aquest descens s’explica pel retrocés de la inversió de RENFE-Operadora (-34,8%) 

i ADIF (-9,7%). En canvi, la inversió de SEITTSA augmenta (+15,6%). 

TAULA I.3.T4    Inversió pressupostada per l’Estat en ferrocarrils. Catalunya, 2016-2017 

  2016 Pes (%) 2017 Pes (%) Var. 2016-2017 (%) Var. 2016-2017 (pp) 

DGF 1 0,2 0 0,1 -73,8 -0,2 

ADIF 336 56,1 304 56,9 -9,7 0,7 

SEITTSA 119 19,8 137 25,7 15,6 5,9 

RENFE-Operadora 143 23,8 93 17,4 -34,8 -6,4 

Total 599 100,0 534 100,0 -10,8 0,0 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 

Font: pressupostos generals de l’Estat 2016 i 2017. 

Entre les principals inversions ferroviàries pressupostades per l’Estat l’any 2017 sobresurt la inversió en 

línies en explotació (92,8 M€) i en rodalies de Catalunya (92,8 M€), així com el tram d’alta velocitat a la 

província de Tarragona (77,6 M€). De SEITTSA sobresurt la inversió pressupostada als accessos a la T-1 

de l’aeroport de Barcelona (124,3 M€), mentre que entre la inversió pressupostada de Renfe-Operadora, 

sobresurt el pla de grans reparacions (38,5 M€). 

La Generalitat també ha pressupostat obres destacades, com ara la línia 9 del metro de Barcelona (48,5 

M€) o les obres de perllongament de la línia d’FGC a Sabadell (28,1 M€). 
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3.1.3. PORTS 

El sistema portuari català compta amb dos dels ports més grans de la península (Barcelona i Tarragona) 

gestionats per Puertos del Estado, i un conjunt de ports gestionats per Ports de la Generalitat. L’augment 

en inversió pressupostada en infraestructures portuàries per part de l’Estat (+16,5%) ha estat similar al 

port de Barcelona (+16,8%) i al de Tarragona (+15,4%), tot i que el primer concentra el 79,7% d’aquesta 

inversió. 

TAULA I.3.T5    Inversió pressupostada per l’Estat en ports. Catalunya, 2016-2017 

  2016 Pes (%) 2017 Pes (%) Var. 2016-2017 (%) Var. 2016-2017 (pp) 

BCN 135 79,5 157 79,7 16,8 0,2 

TGN 35 20,5 40 20,3 15,4 -0,2 

Total 169 100,0 197 100,0 16,5 0,0 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 

Font: pressupostos generals de l’Estat 2016 i 2017. 

La part més important de la inversió al port de Barcelona se l’emporta l’ampliació de molls i obres d’atra-

cament (30,7 M€), l’ampliació sud (24,1 M€), la terminal de creuers (18,7 M€), la pavimentació, acces-

sos viaris i ferroviaris (15,1 M€) o el moll de l’energia (12,4 M€). A Tarragona la inversió més destacada 

es concentra en les actuacions de pavimentació, accessos viaris i ferroviaris (22,2 M€). 

3.1.4. AEROPORTS 

El sistema aeroportuari català consta d’un gran aeroport continental (Barcelona-El Prat) i tres aeroports 

comercials, dos dels quals (Girona i Reus) són gestionats per AENA,103 que també n’és la propietària, 

mentre que el tercer (Lleida-Alguaire) el gestiona la propietària de l’aeroport: Aeroports de Catalunya. 

La inversió aeroportuària ha augmentat un 28,3% l’any 2017 a causa de l’augment de la inversió a l’ae-

roport de Barcelona (+25,3%) i Reus (+154,1%). En canvi, la inversió a l’aeroport de Girona ha disminuït 

(-2,0%). Així, l’aeroport de Barcelona ha concentrat el 89,5% de la inversió de l’Estat.104 

TAULA I.3.T6    Inversió pressupostada per l’Estat en aeroports. Catalunya, 2016-2017 

  2016 Pes (%) 2017 Pes (%) Var. 2016-2017 (%) Var. 2016-2017 (pp) 

BCN 38 91,7 47 89,5 25,3 -2,1 

GIR 2 5,0 2 3,8 -2,0 -1,2 

REUS 1 3,4 4 6,7 154,1 3,3 

Total 41 100,0 53 100,0 28,3 0,0 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 

(1) Inclou inversió pressupostada a Sabadell. 

Font: pressupostos generals de l’Estat 2016 i 2017. 

La principal actuació a l’aeroport de Barcelona ha estat en seguretat operativa (11,0 M€) i la remodelació 

de l’edifici del dic sud i plataforma (10,2M€), sense que hi hagi inversions destacades a Girona i Reus. 

                                                      

103 AENA és propietat d’ENAIRE en un 51,0%. 
104 La inversió d’ENAIRE a la província de Barcelona inclou algunes actuacions a Sabadell. 
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3.2. SERVEIS DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

3.2.1. CARRETERES 

L’ús de les autopistes de peatge gestionades per l’Estat a Catalunya,105 mesurades amb la intensitat 

mitjana diària (IMD)106 de circulació de vehicles, ha augmentat un 3,5% durant l’any 2017. Aquest incre-

ment consolida el dels darrers tres anys, després d’un període de 6 anys de descensos (2008-2013) i és 

inferior al registrat al conjunt d’Espanya (+4,6%). 

L’augment a Catalunya ha estat menys intens entre els vehicles lleugers (+3,0%) que entre els vehicles 

pesants (+5,3%). Així, els vehicles pesants representen el 20,1% del trànsit a les autopistes de peatge 

(0,3pp més que l’any 2016), un pes lleugerament inferior al que registrava abans de la crisi econòmica, 

però molt superior al que es registra a Espanya (14,0%). 

GRÀFIC I.3.G2     Intensitat mitjana diària (IMD) de les autopistes de peatge AP-2 i AP-7. Variació anual i aportaci-

ons al creixement. Catalunya, 1998-2017 

 
Unitats: percentatges. 

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

Per trams, on més ha augmentat la IMD ha estat el de Saragossa al peatge del Mediterrani (+4,5%) i el 

de Montmeló al Papiol (+4,1%). Els trams de Tarragona a Barcelona (+3,4%) i el de València a Tarragona 

(+3,6%) registren increments pròxims a la mitjana, mentre que el tram que ha registrat un menor creixe-

ment és el de Montmeló a la Jonquera (+2,7%). 

Així mateix, el transport col·lectiu per carretera s’ha incrementat un 3,9% fins als 369,8 milions d’usuaris 

l’any 2017 a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), segons dades de l’Autoritat del Transport Me-

tropolità (ATM). 

                                                      

105 D’aquestes, n’hi ha algunes que circulen de forma íntegra per territori català, mentre que d’altres només ho fan parcialment. És el cas de 

l’AP-7 entre València i Tarragona, que inclou un tram de 135 km entre València i els límits de Catalunya, o l’AP-2 entre Saragossa i La Bisbal del 

Penedès, que inclou un tram de 80km entre Saragossa i el perímetre de Catalunya. 
106 Vehicles al dia. 
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Es detecta un increment en l’ús de les carreteres catalanes, tant pel transport de persones com de 

mercaderies. 

El transport de mercaderies per carretera a Catalunya ha augmentat un 5,7% l’any 2017, accelerant el 

creixement de l’any anterior i consolidant un cicle de quatre anys consecutius d’increments. Així, s’han 

transportat 256,0 milions de tones,107 amb un increment de les tones transportades en tot tipus de des-

plaçaments: intramunicipals (+5,9%), intraregionals (+5,5%), interregionals (+4,7%) i internacionals 

(10,7%). 

GRÀFIC I.3.G3     Transport interior de mercaderies (tones) per carretera,(1) per tipus de desplaçament. Variació 

anual. Catalunya 2004-2017 

 
Unitats: percentatges. 

(1) Només inclou camions amb capacitat de càrrega superior a 3,5 tones. 

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

Aquest creixement és inferior al que es produeix a Espanya (+9,7%), on Catalunya concentra el 18,2% de 

les mercaderies transportades (0,7pp menys que l’any 2016). 

3.2.2. FERROCARRILS 

El gruix de desplaçaments en mode ferroviari que es duen a terme a Catalunya té lloc a la Regió Metro-

politana de Barcelona (RMB). Després d’uns anys de fort creixement en l’ús del transport ferroviari a la 

RMB, aquest es va estancar al voltant dels 600 milions de desplaçaments l’any 2008. Posteriorment es 

van produir uns lleugers descensos i des de l’any 2013 s’han registrat increments en l’ús del mode fer-

roviari. En aquest sentit, l’any 2017 s’han assolit els 616 milions de viatges (3,1% més que l’any anterior 

i rècord absolut del sistema). Així, el volum de desplaçaments ha augmentat en tots els modes: un 2,3% 

al metro fins als 390,4 milions d’usuaris, un 4,8% a rodalies RENFE fins als 113,5 milions de viatges, un 

3,6% als FGC fins als 84,3 milions i un 4,3% al tramvia fins als 28,0 milions. 

                                                      

107 No s’hi inclou el trànsit de pas. 
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GRÀFIC I.3.G4     Desplaçaments en ferrocarril, segons companyia. Regió Metropolitana de Barcelona, 1996-2017 

 
Unitats: milions d’usuaris. 

Font: elaboració pròpia a partir de TransMet Xifres (ATM). 

Així mateix, l’any 2016 el nombre de passatgers en trens regionals es va situar en 9,5 milions i en trens 

AVANT, en 1,2 milions. Pel que fa a l’alta velocitat, la van utilitzar 6,2 milions de passatgers, dels quals 

3,9 milions van utilitzar-la per viatjar entre Barcelona i Madrid l’any 2016.108 

El nombre d’usuaris de la xarxa ferroviària augmenta en tots els modes (metro, tramvia, rodalies i ferro-

carrils de la Generalitat). 

El volum de mercaderies transportades per ferrocarril a Catalunya l’any 2016 (la informació de l’any 

2017 encara no està disponible) va ser de poc més de 7,7 milions de tones. Pel que fa a l’evolució a 

Espanya, el volum transportat per RENFE ha augmentat respecte al del 2016 fins a un valor pròxim al de 

l’any 2009. Tot i això, el major dinamisme en el transport de mercaderies durant els darrers anys l’han 

experimentat les companyies privades, de les quals no es disposa d’informació per a l’any 2017. 

                                                      

108 Amb dades disponibles fins al maig de l’any 2017, la línia Madrid-Barcelona presentava increments del 5,8% anuals. Vegeu l’annex. 

2
6

9

2
5

9

2
8

1

2
8

7

2
9

4

3
0

5

3
2

2

3
3

2

3
4

3

3
4

5

3
5

3

3
6

6

3
7

6

3
6

2

3
8

1

3
8

9

3
7

4

3
7

0

3
7

6

3
8

5

3
8

2

3
9

0

4
5

4
7

5
3 5
7 6
1 6

3

7
0 7

3 7
6

7
5 7
8 7

9 8
1

8
0

8
0 8
1

7
5

7
6 7
7 8

0

8
1 8

4

8
2

8
6

8
9 9

0 9
5 1

0
4 1

1
1 1
1

2 1
1

4

1
2

3

1
2

2

1
1

7

1
1

4

1
1

0 1
0

4

1
0

6

1
0

6

1
0

5

1
0

5

1
0

6

1
0

8 1
1

48 1
3 1

7 2
1 2

3

2
4 2

4 2
4

2
4

2
4 2
5 2

5

2
7 2

8

3
9

6

3
9

1

4
2

2

4
3

4 4
5

0 4
7

2

5
0

3 5
1

7 5
4

1 5
5

6 5
7

0 5
8

4

5
9

5

5
7

6 5
8

9

6
0

0

5
7

8

5
7

4

5
8

3 5
9

7

5
9

8 6
1

6

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Metro FGC Rodalies Renfe Tramvia Total



L’ECONOMIA A CATALUNYA 

44 

GRÀFIC I.3.G5     Tones transportades en ferrocarril. Catalunya i Espanya, 2006-2017 

 
Unitats: milions de tones. 

Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí estadístic del Ministeri de Foment, l'Observatori del Ferrocarril a Espanya i l'Anuari estadístic de 

Catalunya (Idescat). 

3.2.3. PORTS 

El nombre de passatgers al port de Barcelona s’ha incrementat un 4,2% l’any 2017 fins als 4,1 milions 

d’usuaris.109 Aquest creixement s’ha produït tant entre els passatgers de línia regular (+10,5%)110 com 

entre els creueristes (+1,3%),111 que s’han distribuït en un 34,2% i un 65,8%, respectivament, el que 

equival a 1,4112 i 2,7 milions d’usuaris. Això fa que el port de Barcelona es mantingui com el quart port 

d’Espanya en transport de passatgers: el primer en nombre de creueristes i el cinquè en passatgers de 

línia regular (avançant l’any 2017 el port de Las Palmas).113 

                                                      

109 Les dades que s’han utilitzat per al conjunt de passatgers en aquest apartat fan referència al Butlletí estadístic del Ministeri de Foment. En 

aquest sentit, hi ha hagut una revisió a la baixa del nombre de passatgers de l’any 2016 utilitzades en anteriors memòries. Aquestes dades 

mostren un increment del nombre de passatgers del 4,2% entre 2016 i 2017. Ports de l’Estat, per altra banda, publica la mateixa informació i 

xifra l’increment en el 4,5%. Es desconeix el motiu de les diferències entre ambdues fonts. 
110 Un +11,3% segons Ports de l’Estat. 
111 Destaca un descens del nombre de creueristes en termes interanuals coincidint amb els atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils i 

que s’allarga entre agost i octubre per recuperar-se al novembre. Es desconeix si la situació política viscuda els mesos de setembre i octubre a 

Catalunya ha tingut algun impacte o si els efectes que s’observen els mesos de setembre i octubre són derivats dels atemptats de l’estiu. 
112 Menys d’1,3 milions segons Ports de l’Estat. 
113 Segons dades de Ports de l’Estat, el port de Barcelona concentra el 12,2% del transport de passatgers a Espanya (el mateix volum que l’any 

2016), el 29,3% dels creueristes (1,6pp menys que l’any anterior) i el 5,7% dels passatgers de línia regular (0,4pp més que el 2016). Així mateix, 

a Espanya l’any 2017 ha crescut tant el nombre de creueristes (+6,7%) com el nombre de passatgers de línia regular (+4,0%), amb un increment 

global del 4,7%. 
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GRÀFIC I.3.G6     Passatgers transportats per via marítima. Variació anual. Port de Barcelona, 2006-2017 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí estadístic del Ministeri de Foment i Ports de l’Estat. 

Als ports, augmenta el nombre de passatgers (tant creueristes com de línia regular) i s’incrementa de 

forma espectacular el transport de mercaderies. 

Les mercaderies transportades als ports catalans han augmentat un 18,6%, amb increments tant al port 

de Barcelona (+25,4%) com al de Tarragona (+8,1%). Això fa que el volum transportat se situï en 95,1 

milions de tones transportades: 64,4% el port de Barcelona i 35,6% el de Tarragona. 

GRÀFIC I.3.G7     Tones transportades per via marítima. Variació anual. Ports de Barcelona i Tarragona, 2003-

2017 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí estadístic del Ministeri de Foment. 
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Al port de Barcelona, especialitzat en transport de mercaderies en general (67,1% del volum transportat 

l’any 2017), aquestes han augmentat un 29,3%, mentre que el transport a granel ho ha fet un 18,7%. 

Així, entre les primeres, ha crescut tant el transport de mercaderies en contenidors (+42,6%) com per via 

convencional (+3,6%), mentre que entre les segones el creixement s’ha produït sobretot en granel líquid 

(+25,7%), sent més modest l’increment del granel sòlid (+0,7%). 

En canvi, al port de Tarragona, molt especialitzat en el granel (93,8% del total transportat l’any 2017), 

aquest ha augmentat un 8,2%, mentre que el transport de mercaderies en general ho ha fet un 2,2%. 

L’increment del transport a granel s’ha produït tant en líquids (+9,8%) com en sòlids (+5,1%). En el trans-

port de mercaderies en general, baixa el transport en contenidors (-30,5%) i, en canvi, augmenta el trans-

port per via convencional (+25,6%). 

3.2.4. AEROPORTS 

El trànsit als aeroports catalans ha augmentat un 7,7% respecte a l’any 2016 i ha situat el nombre d’usu-

aris en poc més de 50,2 milions per primera vegada a la història. Aquest creixement, però, ha estat 

desigual, amb un increment del 7,1% a l’aeroport de Barcelona que el situa en 47,3 milions de passat-

gers, un creixement del 16,9% a Girona (1,9 milions de passatgers) i un augment del 25,2% a l’aeroport 

de Reus (1,0 milions de passatgers).114 Destaca, doncs, l’aportació conjunta al creixement de Girona i 

Reus. 

GRÀFIC I.3.G8     Nombre de passatgers als aeroports comercials. Variació anual. Catalunya, 2006-2017 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’AENA. 

El nombre de passatgers creix als tres aeroports catalans, però destaquen sobretot els augments a Gi-

rona i Reus. 

                                                      

114 L’any 2017 l’aeroport de Barcelona ha concentrat el 94,1% dels passatgers en els 3 principals aeroports de Catalunya, enfront d’un 3,9% 

el de Girona i un 2,0% el de Reus (l’aeroport de Lleida-Alguaire va transportar vora 30.000 passatgers l’any 2017, el que representava menys 

del 0,1% del total transportat a Catalunya, mentre que a Sabadell van volar-hi poc més de 4.500 persones). Així mateix, destaca que l’aeroport 

de Girona trenca una sèrie de 8 anys seguits de descensos en el transport de passatgers. Durant aquest període, ha passat de ser un aeroport 

amb una distribució de passatgers al llarg de l’any similar a l’aeroport de Barcelona, a ser un aeroport de temporada (amb un pic de passatgers 

a l’estiu), amb una distribució semblant a la de l’aeroport de Reus. Vegeu el gràfic a l’annex. 
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L’increment de passatgers de l’aeroport de Barcelona se situa per sota dels increments al conjunt d’Es-

panya, on el nombre de passatgers ha augmentat un 8,2%, però per sobre de l’augment registrat a l’ae-

roport de Madrid, on el nombre d’usuaris ha crescut un 5,9% fins als 53,4 milions. Això, juntament amb 

l’evolució dels aeroports de Girona i Reus, fa que el pes dels aeroports catalans sobre el conjunt d’aero-

ports espanyols se situï al 20,2% (0,1pp menys que l’any 2016). A escala mundial, destaca el creixement 

de l’aeroport de Barcelona, que se situa com el 28è aeroport amb major nombre de passatgers; només 

el superen els aeroports asiàtics (Delhi, Xianyang, Kuala Lumpur, Baiyun, etc.), Moscú, Amsterdam i Ciu-

tat de Mèxic entre els 50 aeroports amb més passatgers del món (és el 13è aeroport pel que fa a creixe-

ment). 

Si s’analitza l’origen i destinació dels passatgers que han passat per aeroports catalans, s’observa que 

els que ho feien en vols intercontinentals han augmentat un 15,7%, els internacionals dins del continent 

europeu han crescut un 6,6% i els passatgers en vols nacionals s’han incrementat un 7,6%. Això fa que 

els usuaris en vols intercontinentals guanyin pes (+0,7pp) respecte dels vols al continent europeu (-

0,7pp).115  

A escala intercontinental, les destinacions al continent americà han experimentat creixements de dos 

dígits (30,2% l’Amèrica del Nord116 o 27,6% l’Amèrica del Sud117). En canvi, els creixements han estat més 

modestos a l’Àsia Occidental (+2,0%)118 o l’Àfrica del Nord (+7,6%)119, mentre que a la resta de territoris 

el nombre de passatgers ha augmentat amb molta força (+81,5%)120. 

Pel que fa al nombre de passatgers en vols europeus internacionals, destaquen els increments al Regne 

Unit (+9,1%), Portugal (+22,4%) o Rússia (+23,1%). A la resta de destinacions europees el creixement és 

més moderat, però positiu, amb l’excepció d’Alemanya, on disminueix el nombre de passatgers. 

TAULA I.3.T7    Passatgers als aeroports comercials, per regió de destinació/origen. Catalunya, 2017 

  Passatgers Var. 2016-2017 (%) Pes (%) Var. 2016-2017 (pp) 

Intercontinentals 5.318 15,7 10,6 0,7 

- Àsia Occidental 1.951 2,0 36,7 -4,9 

- Amèrica del Nord 1.458 30,2 27,4 3,0 

- Àfrica del Nord 1.005 7,6 18,9 -1,4 

- Amèrica del Sud 567 27,6 10,7 1,0 

- Altres 337 81,5 6,3 2,3 

Continentals Internacionals 32.170 6,6 64,0 -0,7 

                                                      

115 L’aeroport de Barcelona presenta una distribució similar a la del conjunt de Catalunya, amb un 11,2% de passatgers en vols intercontinen-

tals, un 61,9% en vols a Europa i un 26,9% en vols a Espanya. En canvi, a Girona i Reus el 97,6% i el 99,3% del nombre de passatgers volen al 

continent europeu, respectivament. 
116 Fruit de l’increment del nombre de passatgers amb origen o destinació als Estats Units (+32,8% i 1,2 milions de passatgers) i al Canadà 

(+19,2% i 260.000 passatgers). 
117 Aquest augment es deu principalment a l’increment del nombre de passatgers amb origen o destinació a l’Argentina (+56,4% i 192.000 

passatgers) i al Perú, una ruta que en anys anteriors comptava amb pocs passatgers (+2.142,7% i 64.000 passatgers). En canvi, els passatgers 

amb origen o destinació al Brasil cauen (-5,2% i 142.000 passatgers) i els de Colòmbia es mantenen (+0,0% i 168.000 passatgers). 
118 L’increment del nombre d’usuaris amb origen o destinació a l’Àsia Occidental s’explica pel creixement de passatgers a Emirats Àrabs Units 

(+3,5% i 551.000 persones), Israel (+2,6% i 409.000 persones) i Qatar (+0,4% i 354.000 persones), mentre que Turquia (-0,3% i 579.000 

persones) presenta un creixement negatiu. 
119 El creixement de l’Àfrica del Nord s’explica per l’augment de passatgers a Tunísia (+14,8% i 65.000 passatgers), el Marroc (+9,9% i 681.000 

usuaris) i Egipte (+7,0% i 48.000 passatgers). En canvi, els passatgers amb origen o destí a Algèria disminueix (-0,7% i 210.000 passatgers). 
120 Per exemple, han augmentat molt els passatgers amb origen o destí a Xina (+58,0% i 95.000 passatgers), Hong-Kong (fins a 33.000 usuaris), 

la República de Corea (fins a 54.000 passatgers) o la República Dominicana (fins a 32.000 passatgers). 
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- Regne Unit 6.268 9,1 19,5 0,5 

- Itàlia 4.431 3,4 13,8 -0,4 

- Alemanya 4.163 -1,1 12,9 -1,0 

- França 3.777 5,4 11,7 -0,1 

- Holanda 2.034 6,7 6,3 0,0 

- Suïssa 1.636 0,4 5,1 -0,3 

- Portugal 1.316 22,4 4,1 0,5 

- Bèlgica 1.234 8,1 3,8 0,1 

- Rússia 1.149 23,1 3,6 0,5 

- Resta d'Europa 6.161 8,4 19,2 0,3 

Nacionals 12.740 7,6 25,4 0,0 

Total 50.229 7,7 100,0 0,0 

Unitats: milers de passatgers, percentatges i punts percentuals. 

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

Si s’analitza el període 2007-2017, el nombre de passatgers als aeroports catalans ha augmentat un 

28,7%121 (a Espanya ho ha fet un 18,4%). En l’àmbit territorial, sobresurt l’increment de passatgers en 

vols intercontinentals, que s’ha més que triplicat en 10 anys (+250,5%)122. Això contrasta amb el descens 

del nombre de passatgers en vols d’àmbit nacional (-17,6%), més afectats per la posada en marxa de 

l’AVE i la conjuntura econòmica espanyola.123 Per últim, el nombre de passatgers en vols al continent 

europeu ha augmentat un 46,3%.124 

L’augment de vols intercontinentals l’any 2017 a l’aeroport de El Prat reforça la tendència dels darrers 

anys. 

En referència a les principals companyies que operen a l’aeroport de Barcelona, tant Vueling (+7,9% i 

17,2 milions d’usuaris) com Ryanair (+2,6% i 7,0 milions de passatgers) han incrementat el nombre de 

passatgers. També han augmentat els usuaris d’EasyJet (+7,2% i 3,4 milions d’usuaris), però sobretot 

destaca l’increment de Norwegian (+28,6% i 2,0 milions d’usuaris), tercera i cinquena companyies de 

l’aeroport, mentre que Lufthansa, la quarta, ha crescut menys (+0,6% i 2,9 milions de passatgers). Això 

ha situat el pes de Vueling i Ryanair a Barcelona al 36,3% i 14,7%, respectivament, el que representa 

0,3pp més i 0,6pp menys que l’any 2016. El modest increment del nombre de passatgers de Ryanair a 

Barcelona ha tingut com a contrapartida increments majors a l’aeroport de Girona (+8,2%), trencant un 

descens continuat del nombre d’usuaris els darrers 8 anys i a Reus (+19,2%). Tot i així, el 2017 la com-

panyia ha perdut quota tant a l’aeroport de Girona (74,2% i -6,0pp) com a Reus (36,2% i -1,8pp).125 

El transport de mercaderies per via aeroportuària ha augmentat un 15,0% al conjunt dels aeroports ca-

talans, amb 156.231 tones transportades, de les quals l’aeroport de Barcelona en concentra gairebé la 

                                                      

121 Amb un augment del 43,7% a Barcelona, i descensos del 59,8% a Girona i del 21,7% a Reus. 
122 Han augmentat molt el nombre de passatgers amb origen o destí a l’Àsia Occidental (+461,9% amb forts creixements a Emirats Àrabs Units, 

Turquia, Qatar o Israel), Amèrica del Nord (+260,6% amb forts creixements a Estats Units i Canadà) o Amèrica del Sud (+340,2%). 
123 El nombre de passatgers en el trajecte entre Madrid i Barcelona entre 2007 i 2017 ha disminuït un 50,9%, molt més del que ho ha fet entre 

Màlaga i Barcelona (-17,9%) o entre Sevilla i Barcelona (-22,8%). En canvi, ha augmentat el nombre d’usuaris de la línia Barcelona-Eïvissa 

(+25,1%) o Barcelona-Tenerife (+55,5%). Vegeu el gràfic a l’annex. 
124 Amb increments notables de passatgers procedents de França (+64,6%) i Alemanya (+40,0%) i un increment a països que aporten menys 

passatgers, però que han diversificat els destins disponibles des dels aeroports catalans. És el cas de Suïssa (+64,8%), Rússia (+161,3%), 

Polònia (+280,3%), Noruega (+113,2%), etc. Vegeu la taula a l’annex. 
125 Vegeu gràfics a l’annex. 
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totalitat (99,92%). Al conjunt d’Espanya el transport de mercaderies ha augmentat també un 15,0%, fins 

a les 918.305 tones, el que situa la quota catalana en el 17,0% (el mateix pes que l’any 2016). 
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4. EL SECTOR PÚBLIC 

4.1. LA DESPESA PÚBLICA A CATALUNYA 

La despesa pública evoluciona per sota de l'augment de l'activitat econòmica. 

L’any 2017 la despesa de les administracions públiques (AP) a Catalunya augmenta, si bé per sota del 

creixement del conjunt de l'activitat econòmica. Amb un increment de la despesa de la Generalitat de 

Catalunya, de les administracions locals i de l'Administració de la Seguretat Social, que compensen la 

davallada en la despesa de l'Administració general de l'Estat a Catalunya com a conseqüència de la 

reducció en les prestacions d’atur del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el continuat retrocés de la inver-

sió de l'Estat a Catalunya. 

L’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya, ordenada en termes quantitatius, l’exerceixen 

la Generalitat de Catalunya, l’Administració de la Seguretat Social, a través del sistema de pensions i 

prestacions; les administracions locals i l’Administració general de l’Estat, principalment a través de la 

inversió estatal, i la despesa del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

L’agregat d’aquests cinc indicadors de despesa pública augmenta el 3,3% en termes nominals, 2.041 

milions d’€ més que el 2016 i situa el nivell de depesa pública a Catalunya en el 28,3% del PIB, mantenint 

la tendència de pèrdua de pes dels darrers nou anys. Així, aquest indicador és un 10,6% inferior al de 

l'any 2009, any a partir del qual s’inicia en el conjunt d’Espanya el procés de consolidació fiscal dels seus 

comptes públics. 

El 2017 es constata un increment en termes nominals, del 3,6%, de l’agregat de la despesa corrent -de 

la Generalitat, Administració de la Seguretat Social, entitats locals, i Servei Públic d’Ocupació-, mentre 

que es redueix l'1,7%, la despesa de capital, amb una caiguda del 4,3% de l'execució de la despesa de 

capital agregada de la Generalitat, l’Administració de la Seguretat Social i la inversió pressupostada de 

l'Estat a Catalunya, que compensa l’augment, del 3,0%, de la inversió executada de les administracions 

locals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFIC I.4.G1   Evolució de l’indicador de despesa pública de les administracions públiques a Catalunya. Catalu-

nya, 2008-2017 

 



 

51 

MEMÒRIA 

SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 

CATALUNYA 2017 

Pes sobre el PIB de l’indicador de despesa pública de 

les administracions públiques a Catalunya. Catalunya, 

2008-2017 

Unitats: pesos i taxes de creixement en percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat 

de Catalunya; Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hisenda i 

Administracions públiques; Departament de Vicepresidència i d’Eco-

nomia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; Servei Públic d’Ocu-

pació Estatal, i CR INE. 

Indicador de despesa pública de les administracions 

públiques a Catalunya. Composició. Catalunya, 2017 

Unitats: milions d’€. 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat 

de Catalunya; Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hisenda i 

Administracions públiques; Departament de Vicepresidència i d’Eco-

nomia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; Servei Públic d’Ocu-

pació Estatal, i CR INE. 

Creix amb més intensitat el consum públic, mentre segueix disminuint  la despesa pública de 

capital. 

L'augment de la despesa pública ha anat acompanyat d’un creixement del consum públic del conjunt de 

les AP a Catalunya, amb un valor de 35.985 milions d’€, segons estima l'Idescat, i una evolució en termes 

reals del 2,4%, fent una contribució positiva, de 0,37 punts percentuals, al creixement de l’economia 

catalana. Tot i així continua el lent procés de reducció del seu pes sobre el PIB, que se situa en el 15,3% 

del PIB. 

Paral·lelament, l’indicador de despesa de capital de les AP a Catalunya, amb un valor de 3.435,0 milions 

d’€, experimenta una caiguda del 3,1% en termes reals, reduint el seu pes sobre el PIB fins a l’1,5% del 

PIB. 
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GRÀFIC I.4.G2   Evolució del consum públic i l’indicador de despesa de capital de les administracions públiques a 

Catalunya sobre el PIB. Catalunya, 2007-2017 

Evolució del consum de les administracions públiques 

a Catalunya sobre el PIB. Catalunya, 2007-2017 

 
Unitats: pesos i taxes de creixement en percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

Evolució del l'indicador de despesa de capital de les 

administracions públiques a Catalunya sobre el PIB. 

Catalunya, 2007-2017 

Unitats: pesos i taxes de creixement en percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat, pressupostos de la Gene-

ralitat de Catalunya; Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hi-

senda i Administracions públiques; Departament de Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

4.2. 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 

Catalunya. 

En els següents epígrafs s’analitza l’execució dels pressupostos en l’àmbit del sector públic adminis-

tratiu, 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. 

Si bé no es consoliden els ingressos ni les despeses del sector públic empresarial de la Generalitat de 

Catalunya (entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions de la Generalitat), sí que 

es considera el seu impacte en el càlcul del dèficit en termes SEC. 

L'any 2017 el Govern aprova els pressupostos condicionat per un nou Pla econòmic i financer 

2017-2018. 

Al mes de març del 2017 el Parlament de Catalunya aprova els pressupostos de la Generalitat de Cata-

lunya a través de la Llei 4/2017, de 28 de març.126 Fins a aquell moment per a aquest any és d’aplicació 

el Decret 331/2016 de 20 de desembre,127 que estableix els criteris de pròrroga dels pressupostos del 

2015, que prorroga el 100% dels crèdits inicials dels capítols 2 a 9, ajustats a les previsions d’ingressos 

finalistes i afectats per al 2017, i estableix els límits a la tramitació de les despeses dels capítols 6, 7, i 

8.  

                                                      

126 Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. DOGC núm. 7340, de 30.03.2017. 
127 Decret 331/2016, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2017. DOGC núm. 7272, de 22.12.2013. 
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L'incompliment de l’objectiu de dèficit el 2016 exigeix un esforç de consolidació fiscal de 640 

milions d'€ el 2017. 

L’any 2016 es va tancar amb una necessitat de finançament dels comptes de la Generalitat (en termes 

SEC) de 1.974 milions d’€, un 0,9% del PIB, desviant-se 0,2 punts percentuals de la previsió del PEF 

2015-2016 -tot i que sí es va complir amb els objectius de la regla de la despesa i de deute públic per a 

l’any 2016-. Com a conseqüència de l’incompliment de l'objectiu de dèficit, les finances de la Generalitat 

es troben sota l’actuació del Pla d’estabilitat financera 2017-2018 (PEF),128 aprovat al mes de juliol del 

2017 pel Consell de Política Fiscal i Financera. En el PEF es preveu per a l’any 2017 una necessitat de 

finançament en termes SEC de la Generalitat de 1.328,01 milions d'€ i un esforç de consolidació fiscal, 

en relació amb l’execució dels pressupostos del 2016, de 640,0 milions d'€ per l'any 2017 i de 404,9 

milions d'€ el 2018, per acomplir amb els objectius de dèficit del 0,6% del PIB el 2017 i del 0,4% l’any 

2018, fixats pel Govern central. 

Paral·lelament, cal tenir en compte que des del 22 de juliol les finances de la Generalitat es troben sota 

el control reforçat del Govern central a través de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Eco-

nòmics com a conseqüència de les reaccions del Govern de la Generalitat a la sentencia del Tribunal 

Constitucional d'inconstitucionalitat i nul·litat de la disposició addicional 40 de la Llei 4/2017,129 on s'es-

tablia que s'ha de garantir la dotació econòmica suficient per a fer front a les necessitats i els requeri-

ments que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, acordat en 

l'apartat I.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya130 i que a partir de 27 d'octubre en 

aplicació de l'article 155 de la Constitució les finances de la Generalitat es troben sota la intervenció 

directa del Govern Central.131 

El 2017 s'assoleix un ajust fiscal de 731 milions d'€, acomplint l'objectiu de dèficit. 

D’acord amb les dades provisionals del Ministeri d'Hisenda, el dèficit en termes SEC de la Generalitat de 

Catalunya l’any 2017 ha estat de 1.243 milions d'€, el 0,56% del PIB, acomplint amb l'objectiu aprovat 

en el marc del PEF 2017-2018. 

L’ajust de consolidació fiscal assolit, de 731 milions d’€, es pot desglossar en: 

 L'augment en 1.642,3 milions d’€ dels ingressos no financers en l’àmbit del sector públic adminis-

tratiu (SPA) de la Generalitat, vinculat, fonamentalment, a l’increment dels recursos del model de 

finançament autonòmic (vegeu l'apartat 4.2.1.1). 

                                                      

128 Pla economicofinancer 2017-2018 de la Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Generalitat 

de Catalunya, juliol 2017. 
129 Vegeu Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. DOGC núm. 7340, de 30.03.2017. 
130 Vegeu Orden PRA/686/2017, de 21 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-

micos de 21 de julio de 2017, por el que se adoptan nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la 

prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes. BOE núm. 174, 22.07.2017, 

i Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 

de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamen-

tales en la Comunidad Autónoma de Cataluña. BOE núm. 224, de 16.09.2017. 
131 Vegeu Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por 

el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. 

Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y 

a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias 

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general. 
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 L’evolució dels ajustos SEC de comptabilitat nacional, que aporten una reducció de les necessitats 

de finançament de 273,7 milions d’€. 

 Aquests dos elements han estat compensats en part per l’increment, en 1.185,2 milions d’€, de la 

despesa no financera en l’àmbit de l’SPA de la Generalitat. Evolució que respon fonamentalment a 

tres components: l’actualització de l’1% de les retribucions del personal del sector públic, la devolució 

pendent del tercer tram de la paga extraordinària suprimida el 2012 i l’augment de la tarifa dels 

concerts sanitaris, i la despesa de subministraments de l'ICS i dels concerts socials. 

Les mesures d'ingressos i despeses previstes en el PEF 2017-2018 situaven un impacte sobre la reduc-

ció del dèficit per a l'any 2017 de 13,3 milions d'€ i, per tant, deixaven la part més important d'esforç de 

consolidació fiscal a l'augment dels ingressos associat a la millora de l'activitat econòmica, com així ha 

estat finalment. 

Des del vessant dels ingressos es preveia disposar de 100,8 milions d'€ més per mitjà de diferents ac-

tuacions en matèria tributària: a través de la recaptació d'impostos mediambientals (32,1 milions d'€ 

més), principalment per la nova figura de l'impost sobre el risc mediambiental; de l'augment dels tipus 

en l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (22,8 milions d'€ més); per la 

modificació dels tributs sobre els jocs (9,4 milions d'€ més), associat a l'augment de la tarifa en les mà-

quines escurabutxaques; per modificacions en diverses taxes per serveis prestats (1,9 milions d'€ més) 

i a través d'altres tributs (34,6 milions d'€ més), principalment per la introducció de la nova figura de 

l'impost sobre les begudes amb excés de sucre.  

Des del vessant de la despesa, el PEF preveia que la reversió de mesures one-off implementades en anys 

anteriors i les noves mesures per a aquest exercici signifiquessin un increment de la despesa de 87,5 

milions d'€. Per una part, es preveu la recuperació del tercer tram de la paga extra del 2012 (70,4 milions 

d'euros més de despesa) i l'impacte per l'augment dels tipus en els interessos del FLA (87,1 milions d'€ 

més de despesa), mentre que per una altra, les mesures d'estalvi relacionades amb la prestació de ser-

veis i subministraments i altres signifiquen una reducció de la despesa de 70 milions d'€ (vegeu les 

taules I.4.A.T1 i I.4.A.T2 de l’annex).  

D’acord amb les dades provisionals del Ministeri d'Hisenda,132 les mesures d'ingressos i despeses han 

permès una reducció del dèficit de 315,7 milions d'€, aportant una correcció més elevada de la prevista 

inicialment en el PEF aprovat, amb un increment dels ingressos per les mesures d'ingressos de 87,4 

milions d'€ i una reducció de la despesa per les mesures de despesa de 228,3 milions d'€. 

Les mesures previstes des del vessant dels ingressos han permès reduir en 87,4 milions d’€ el dèficit, 

el 86,7% d'allò previst en el PEF. Aquest increment dels recursos respon als següents elements: s'han 

ingressat 7,4 milions d'€  a través de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i 

transport, custodi i emissió d'elements radiotòxics (la previsió era de 28,3 milions d'€); el nou impost 

sobre begudes ensucrades envasades ha ingressat 22,7 milions d'€ (mentre que el PEF prèvia 15 milions 

d'€); l'augment en els tipus impositius de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics docu-

mentats ha significat 18,6 milions d'€ (el PEF prèvia un efecte de 22,6 milions d'€); la reforma de l'impost 

sobre estades en establiments turístics ha augmentat la recaptació en 5,0 milions d'€ més (el PEF pre-

veia un increment de 3,8 milions d'€), mentre que el cànon de residus municipals ha augmentat la re-

captació en 16,0 milions d'€ (el PEF preveia un increment de 15,5 milions d'€). 

                                                      

132 Informe de seguiment dels plans economicofinancers 2017-2018, IV trimestre 2017. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
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Per la seva part, les mesures de despesa del PEF fan una aportació positiva a la correcció del dèficit per 

valor de 228,3 milions d’€, quan al PEF aprovat es preveia que aquestes fessin augmentar el dèficit en 

87,5 milions d'€. Aquest comportament és el resultat de la combinació dels següents elements: 

En el capítol 1 de remuneració del personal, les mesures del PEF fan una aportació negativa a la conso-

lidació fiscal, de 29,6 milions d’€, per l’augment de la despesa corresponent a la devolució pendent del 

tercer tram de la paga extra del 2012, tot i que part de l'impacte d'aquesta mesura es veu també recollit 

en els capítols II i IV dels pressupostos. En conjunt, l'augment de la despesa corresponent a la devolució 

pendent de la paga extra del 2012 significa un augment de la despesa de 61 milions d'€ (el PEF preveia 

70,4 milions d'€ més de despesa). 

En el capítol 2 de compra de béns i serveis, les mesures del PEF fan una aportació positiva a la consoli-

dació fiscal, de 67,6 milions d’€, mentre que el PEF preveia un menor estalvi, amb reducció de la despesa 

de 27,6 milions d'€. En aquest sentit, tot i que no s'han aplicat les mesures d'estalvi relacionades amb 

el Pla de millora de l'eficiència en la prestació de serveis i subministraments -que es posposen per al 

2018-, aquest capítol es veu afectat per la reducció de la despesa farmacèutica i sanitària com a conse-

qüència de la compra centralitzada de medicaments, mesura no prevista inicialment. 

En el capítol 3 de despesa d’interessos, les mesures del PEF fan una aportació negativa a la consolidació 

fiscal, de 87,0 milions d’€, un valor molt similar al previst inicialment, que era de 87,1 milions d'€, asso-

ciat a l'eliminació dels tipus d’interès del 0%, que passen a l'1%, dels préstecs del Fons de Liquiditat 

Autonòmic. 

En el capítol 4 de transferències corrents, les mesures del PEF fan una aportació negativa a la consoli-

dació fiscal, de 47,2 milions d’€, mentre que el PEF preveia un estalvi de 6,3 milions d'€. 

En el capítol 5 es recullen els efectes per al 2017 dels acords de no disponibilitat, que no es preveien en 

el PEF aprovat, i que signifiquen una aportació positiva a la correcció del dèficit de 265,5 milions d'€. 

La resta de capítols aporten una correcció del dèficit, per una menor despesa, de 59,0 milions d'€, que 

no estaven previstos en el PEF aprovat. 

Els darrers set anys el procés de consolidació fiscal ha reduït el dèficit de la Generalitat. 

Des d’una perspectiva temporal més àmplia, el procés de consolidació fiscal dels comptes de la Genera-

litat -iniciat l’any 2010 amb el Pla economicofinancer de reequilibri 2010-2012- situa per segon any 

consecutiu les necessitats de finançament en termes SEC de la Generalitat per sota del l’1% del PIB 

d’ençà del 2010. En aquell any les necessitats de finançament, de 9.088 milions d’€, es van disparar 

per l’impacte de la crisi econòmica sobre els ingressos tributaris i per l’exigència d’incorporar en les 

liquidacions del pressupost l’important volum de despesa desplaçada que s’havia anat acumulant en 

exercicis anteriors (vegeu el gràfic I.4.G3). 

En els darrers set anys ha tingut lloc un fort ajust de la despesa. En aquest sentit, la despesa no financera 

meritada de l’SPA de la Generalitat (descomptada la despesa en interessos i incorporats els efectes de 

la despesa desplaçada) s’ha reduït en 2.241,5 milions d’€, el 8,4% menys que el 2010, tant per les 

reduccions en la despesa de remuneració del personal, compra de béns i serveis i transferències corrents 

-amb una caiguda conjunta del 3,0%, 721,7 milions d’€ menys que el 2010-, com pel fort ajust de la 

despesa de capital -amb un caiguda del 60,1%, 1.519,7 milions d’€ menys que el 2010-. 

Des del vessant dels ingressos, la millora de l'evolució econòmica ha permès per segon any consecutiu 

situar els ingressos liquidats de l’SPA de la Generalitat (depurats de les liquidacions negatives dels anys 
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2008 i 2009 del sistema de finançament autonòmic) per sobre del valor de l’any 2010, amb un incre-

ment de 2.828,8 milions d’€, el 13,3% més que el 2010. 

GRÀFIC I.4.G3   Evolució del dèficit de la Generalitat segons SEC. Catalunya, 2008-2017 

 
Unitats: milions d’€ i percentatge sobre el PIB de Catalunya. 

Nota: les dades del 2016 i 2017 són provisionals. 

Font: Departament d’Economia i Coneixement i Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i Comptabilitat regional d’Espanya per al PIB de 

l’economia catalana, INE. 

4.2.1. ELS INGRESSOS EXECUTATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU DE LA GENERA-

LITAT DE CATALUNYA 

L'any 2017 la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit institucional del sector públic administratiu (SPA), ha 

obtingut uns recursos de 32.633,3 milions d'€ per finançar tota la seva despesa (financera i no finan-

cera). Un import que és l'1,3% superior al del 2016. 

Els recursos no financers, de 24.023,5 milions d’€, han augmentat el 7,3%, i han guanyat pes dintre de 

l'estructura de finançament, fins a representar el 73,6% de tots els ingressos. 

Paral·lelament, els ingressos financers s’han reduït en 1.222,3 milions d’€, el 12,4% menys que el 2016, 

fins a assolir la xifra de 8.609,8 milions d’€. Aquests s’utilitzen, per una part, per finançar el nou dèficit 

generat el 2017, de 1.227,3 milions d’€ i, per una altra, per cobrir el refinançament dels venciments del 

deute acumulat de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, davant les dificultats d’accés al crèdit 

en els mercats, la Generalitat ha recorregut a les fórmules acordades per l’Administració central amb les 

comunitats autònomes a través, principalment, del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i, en menor me-

sura, del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors. 

TAULA I.4.T1      Evolució dels ingressos executats de l’SPA de la Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2010-2017 

  2010 2011 2012 
2013 

(1) 
2014 2015 

2016 

(2) 

2017 

(2) 

Varia-

ció 

2016-

2017 

Ingressos no financers 21.319 19.629 20.105 19.828 20.087 20.231 22.381 24.023 7,3 

Ingressos corrents 20.378 19.177 19.859 19.379 19.484 19.998 22.187 23.901 7,7 

Cap. 1 Impostos directes 6.158 8.482 10.156 7.778 8.248 8.344 9.158 10.153 10,9 
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Cap. 2 Impostos indirectes 5.992 8.486 10.557 8.644 9.284 9.239 10.145 11.426 12,6 

Cap. 3 Taxes, béns i altres ingressos 827 810 801 798 806 804 864 906 4,9 

Cap. 4 Transferències corrents 7.385 1.389 -2.297 2.108 1.066 1.515 1.958 1.357 -30,7 

Cap. 5 Ingressos patrimonials 15 10 642 50 80 97 62 60 -3,7 

Ingressos de capital 941 451 247 449 603 233 194 122 -37,0 

Cap. 6 Alienació d'inversions reals 0 0 20 216 332 4 4 9 130,5 

Cap. 7 Transferències de capital 941 451 226 233 271 229 190 113 -40,5 

Ingressos financers 9.740 12.290 12.346 15.196 12.653 12.414 9.832 8.610 -12,4 

Cap. 8 Variació d'actius financers 5 24 72 511 157 149 269 198 -26,4 

Cap. 9 Variació de passius financers 9.735 12.266 12.274 14.685 12.496 12.265 9.563 8.412 -12,0 

Total ingressos 31.060 31.919 32.451 35.024 32.740 32.645 32.213 32.633 1,3 

Unitats: milions d'€. 

(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 

segons la composició dels recursos de la nova cistella d'impostos. 

(2) Les dades del 2016 i 2017 són provisionals. Provenen de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques. Les dades estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i algunes de les ajudes 

concedides als agricultors en el marc de la política agrícola comunitària (PAC) i no incorporen 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 les dades d'Execució Pressupostària Mensual de les CA del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

L'augment dels recursos no financers ha significat disposar de 1.638,5 milions d’€ més que l’exercici 

precedent, com a resultat, principalment, de l'increment dels recursos del model de finançament, i en 

menor mesura, pels ingressos cobrats sobre serveis prestats a través de taxes i altres ingressos. Aquesta 

evolució es pot agrupar en els següents elements (vegeu la taula I.4.T2):133 

 Els recursos associats al model de finançament, 22.256,1 milions d’€, augmenten el 7,9%, aportant 

1.637,9 milions d'€ més que el 2016. En els darrers anys el finançament de la Generalitat ha aug-

mentat la seva dependència sobre aquests recursos, que signifiquen el 92,6% dels ingressos no 

financers l'any 2017 (vegeu el següent apartat). Cal tenir en compte que aquest model de finança-

ment, aprovat l'any 2009, preveu una revisió quinquennal dels elements que en configuren l’estruc-

tura, com per exemple les variables i ponderacions que defineixen les necessitats o el càlcul de la 

capacitat fiscal, i que per tant està pendent de revisió des de l'any 2014. 

 La resta de recursos no financers aporta uns ingressos de 1.767,4 milions d'€, el 0,3% més que el 

2016, amb una evolució diversa dels seus components. 

1. Per una part, l'any 2017, la Generalitat de Catalunya augmenta la capacitat recaptatòria a través 

d'impostos propis, si bé cal tenir en compte que només aporten el 0,6% dels ingressos no financers. 

S'obtenen per aquesta via uns ingressos de 149,2 milions d'€, l'11,8% més que el 2016 a través, en 

primer lloc, de dues noves figures tributàries, l'impost sobre begudes envasades amb excés de su-

cre134 (22,7 milions d'€) i l'impost sobre el risc mediambiental d'elements radiotòxics135 (7,4 milions 

d'€). I en segon lloc, per la recaptació de sis figures ja existents: l’impost sobre habitatges buits (18,4 

                                                      

133 Vegeu l’Informe mensual d'execució, núm. 36 (desembre 2017) del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i l'Informe 

econòmic i financer del Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 
134 Vegeu la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 

sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades 

i sobre emissions de diòxid de carboni. DOGC núm. 7340, de 30.03.2017. 
135 Vegeu la Llei 5/2017 citada en la nota anterior. 
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milions d’€) -que augmenta la seva recaptació perquè s'ha ampliat el nombre de municipis definits 

com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, on s'aplica l'impost, canvi incorporat per la 

Llei 4/2016 de 26 de desembre-136; l'impost sobre estades en establiments d'allotjament turístic 

(52,5 milions d'€), que augmenta la recaptació, principalment, per l'increment del tipus aplicable als 

habitatges d'ús turístic i als creueristes amb estades inferiors a 12 hores;137 l'impost sobre grans 

establiments comercials (14,8 milions d'€), que redueix la recaptació;138 l'impost sobre dipòsits en 

entitats de crèdit (56,8 milions d'€), que redueix la seva recaptació; l’impost sobre emissió d’òxids 

de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial (3,2 milions d’€) que augmenta la recap-

tació;139 l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria (0,92 

milions d'€) que redueix la recaptació. I finalment, cal tenir en compte que l'anul·lació per part del 

Tribunal Constitucionals de l'impost sobre la provisió de continguts per prestadors de serveis de co-

municació electrònica per al foment del sector audiovisual ha comportat una reducció de 27,4 mili-

ons d'€ en la recaptació, ja que s'han retornat els ingressos produïts entre el 2015 i el 2017 per 

aquesta figura tributària. 

2. Per una altra, augmenten el 5,2% els ingressos cobrats sobre serveis prestats a través de taxes i 

altres ingressos, que aporten 673,4 milions d'€ i signifiquen el 2,8% dels recursos no financers. 

Aquest increment respon, principalment, a l’augment dels ingressos de la prestació de serveis d’as-

sistència sanitària com a conseqüència de la diferent comptabilització a partir del 2017 de la pres-

tació de serveis sanitaris de l'ICS al CatSalut. 

3. Per la seva part, l'any 2017 es mantenen relativament estables els recursos provinents d'ingressos 

patrimonials i alienació d'inversions reals. Aquests conceptes han aportat uns ingressos de 68,8 mi-

lions d'€, el 4,2% menys que el 2016 i signifiquen el 0,3% de tots els ingressos no financers. 

4. A més, la Generalitat rep una sèrie de recursos via transferències corrents, generalment amb caràcter 

finalista, principalment de l'Estat i en menor mesura de la UE. L'any 2017 ha obtingut per aquesta 

via 762,7 milions d'€, el 4,1% més que el 2016, i que signifiquen el 3,2% dels ingressos no financers. 

5. Finalment, les transferències de capital aporten un recursos de 113,3 milions d'€, el 40,5% menys 

que el 2016, i signifiquen el 0,5% dels ingressos no financers. Aquests recursos s'han vist afectats 

negativament per la reducció de les transferències provinents de la UE, per la reducció del programa 

FEDER i el FEAGA i, en menor mesura, per la reducció de les transferències de l'Estat, especialment 

per la reducció del Programa d'agricultura. 

TAULA I.4.T2      Evolució dels ingressos no financers de l’SPA de la Generalitat depurats dels ingressos de la par-

ticipació dels ens locals i FEAGA i de l'efecte de l'anul·lació de l'impost sobre dipòsits en entitats de crèdit. Ca-

talunya, 2010-2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) 2017 (1) 

Varia-

ció 

2016-

2017 

Ingressos no financers 21.319,5 19.628,7 20.105,4 19.828,0 19.401,3 20.230,7 22.381,0 24.023,5 7,3 

Ingressos model de finan-

çament 
18.620,8 17.619,5 17.951,7 18.091,8 17.486,1 18.356,5 20.618,2 22.256,1 7,9 

                                                      

136 Vegeu la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. 

DOGC núm. 7276, de 26.12.2016. 
137 Vegeu la Llei 5/2017, citada en una nota anterior. 
138 Vegeu la Llei 5/2017, citada en una nota anterior. 
139 Vegeu la Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària. DOGC núm. 7241, de 07.11.2016. 
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Ingressos no financers 

sense model de finança-

ment 

2.698,6 2.009,2 2.153,6 1.736,2 1.915,1 1.874,3 1.762,8 1.767,4 0,3 

Ingressos impostos pro-

pis (capítol 1 i 2) 
14,0 15,0 15,1 51,6 60,5 185,9 133,5 149,2 11,8 

Ingressos per taxes i al-

tres (capítol 3 sense tri-

buts sobre el joc) 

541,5 542,2 572,9 591,8 593,0 597,5 640,0 673,4 5,2 

Ingressos transferències 

corrents sense transfe-

rències model de finança-

ment 

7.302,7 990,9 676,6 593,5 578,4 760,9 733,0 762,7 4,1 

Ingressos patrimonials i 

alienació d'inversions re-

als 

15,5 10,3 662,7 266,2 412,5 101,2 66,0 68,8 4,2 

Ingressos per transferèn-

cies de capital 
941,2 450,8 226,3 233,0 270,8 228,8 190,3 113,3 -40,5 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) 2017 (1) 

Varia-

ció 

2016-

2017 

Ingressos no financers 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

Ingressos model de finan-

çament 
87,3% 89,8% 89,3% 91,2% 90,1% 90,7% 92,1% 92,6% 0,05 

Ingressos no financers 

sense model de finança-

ment 

12,7% 10,2% 10,7% 8,8% 9,9% 9,3% 7,9% 7,4% -0,05 

Ingressos impostos pro-

pis (capítol 1 i 2) 
0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,9% 0,6% 0,6% 0,01 

Ingressos per taxes i al-

tres (capítol 3 sense tri-

buts sobre el joc) 

2,5% 2,8% 2,8% 3,0% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 0,00 

Ingressos transferències 

corrents sense transfe-

rències model de finança-

ment 

34,3% 5,0% 3,4% 3,0% 3,0% 3,8% 3,3% 3,2% -0,31 

Ingresso patrimonials i 

alienació d'inversions re-

als 

0,1% 0,1% 3,3% 1,3% 2,1% 0,5% 0,3% 0,3% 0,00 

Ingressos per transferèn-

cies de capital 
4,4% 2,3% 1,1% 1,2% 1,4% 1,1% 0,9% 0,5% -0,04 

Unitats: milions d'€. 

(1) Les dades del 2016 i 2017 són provisionals. Provenen de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri d'Hisenda i 

Administracions 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 

executades del compte general, s'han sumat a les dades del Ministeri l'import dels ingressos executats per transferències corrents correspo-

nents 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 dels informes de seguiment dels plans economicofinancers del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 

i dels informes mensual d'execució pressupostària del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
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4.2.1.1. ELS INGRESSOS VINCULATS AL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC 

Els ingressos del model de finançament autonòmic augmenten el 7,9% per l'impacte de la millora de 

l'activitat econòmica sobre les bestretes dels impostos cedits parcialment i la recaptació dels cedits to-

talment i per les liquidacions pendents d'exercicis precedents. 

Els ingressos executats vinculats al sistema de finançament autonòmic l’any 2017 han estat de 22.256,1 

milions d’€, amb un augment de 1.637,7 milions d’€, el 7,9% més que el 2016. 

Aquesta evolució respon a l’increment dels recursos vinculats als ingressos tributaris, 2.268,4 milions 

d’€ més que el 2016, mentre que es redueixen els recursos derivats de les transferències associades al 

model de finançament, que aporten 630,5 milions d’€ menys. 

L’augment en els ingressos tributaris és el resultat de la combinació de tres elements: 

1. Per una part, nou de les dotze figures tributàries de la cistella experimenten increments en les apor-

tacions que fan al model de finançament, per valor de 2.284,6 milions d’€: 

 Les previsions d'una recaptació més elevada fetes pel Govern central signifiquen un increment del 

7,5% (1.181,5 milions d’€ més) en les bestretes dels impostos cedits parcialment, que es distribueix 

amb un augment de les bestretes de l'IRPF (595,5 milions d’€ més); de l'IVA (553,8 milions d’€ més); 

de l’impost sobre labors del tabac (14,3 milions d’€ més); i de l'impost sobre hidrocarburs (19,3 

milions d'€ més). En conjunt, l’augment de les bestretes d’aquests impostos supera l’increment de 

la recaptació que ha tingut lloc al llarg del 2017, que d’acord amb l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària (AEAT) ha estat del 5,0%.  

 Així mateix, augmenta la recaptació dels següents impostos cedits totalment a la Generalitat: l’impost 

sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (295,8 milions d’€ més), per la dinà-

mica del mercat immobiliari i per l'alça en els tipus aprovats per la Llei 5/2017;140 l’impost sobre el 

patrimoni (15,9 milions d’€ més); els tributs sobre el joc (8,6 milions d’€ més) per l’increment de 

l'activitat i l'augment de la quota de les màquines escurabutxaques;141 l’impost sobre determinats 

mitjans de transport (17,8 milions d’€ més), per l’augment de les matriculacions; i el tram autonòmic 

de l’impost sobre hidrocarburs (0,8 milions d’€ més). 

2. Per una altra, es redueix l’aportació de recursos de l’impost de successions i donacions (5,8 milions 

d’€ menys); de l’impost sobre energia (9 milions d’€ menys); i de la bestreta de l’impost sobre l’alco-

hol (1,4 milions d’€ menys). 

3. Finalment, les liquidacions pendents dels rendiments d’exercicis precedents de l’IRPF, l’IVA i els im-

postos especials són més elevades que les del 2016, provocant que es compti amb 762,7 milions 

d’€ més. 

L'evolució dels ingressos per transferències associades al model de finançament autonòmic s’explica, 

en primer lloc, per la reducció en 434,6 milions d’€ de les liquidacions pendents de transferències d’exer-

cicis anteriors; en segon lloc, per la reducció en 152,1 milions d’€, de les bestretes dels fons del model 

de finançament (l’agregat del Fons de Suficiència i el Fons de Garantia passa a tenir un saldo negatiu 

                                                      

140 Vegeu la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 

sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades 

i sobre emissions de diòxid de carboni. DOGC núm. 7340, de 30.03.2017. 
141 Vegeu la Llei 5/2017 citada en la nota anterior. 
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més petit que el 2015); i, finalment, per la reducció, en 43,8 milions d’€ dels fons específics vinculats a 

la sanitat. 

TAULA I.4.T3      Evolució i grau d’execució dels ingressos de la Generalitat de Catalunya vinculats al sistema de 

finançament autonòmic. Catalunya, 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Variació 

2016-

2017 

Execució 

sobre pro-

jecte 

pressu-

post 

2017 

Total ingressos per Model de fi-

nançament (A + B) 
17.951,7 18.091,8 17.486,1 18.356,5 20.618,2 22.256,1 7,9 103,9 

Bestretes tributs cedits parcial-

ment 
13.760,2 14.404,5 14.326,9 15.161,1 15.743,5 16.925,0 7,5 103,9 

Liquidacions tributs cedits parcial-

ment 
4.494,7 -621,5 -213,3 -741,6 245,4 1.008,1 310,8 162,9 

Tributs cedits totalment 2.670,2 2.794,2 2.885,0 3.183,4 3.404,3 3.728,5 9,5 102,4 

Transferències liquidacions pen-

dents 
-3.881,2 1.330,1 528,3 886,2 1.181,1 746,5 -36,8 100,6 

Transferències de fons del model 

de finançament (bestretes) (1) 
814,6 90,8 -110,2 -219,0 -77,7 -229,8 195,6 243,4 

Fons específics vinculats a la sani-

tat 
93,2 93,7 69,5 86,5 121,7 77,8 -36,0 77,0 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Variació 

2016-

2017 

Execució 

sobre pro-

jecte 

pressu-

post 

2017 

A. Total ingressos tributs cedits  20.925,1 16.577,2 16.998,6 17.602,8 19.393,2 21.661,6 11,7 105,4 

Impost sobre successions i dona-

cions 
395,3 347,2 348,8 484,4 464,6 458,7 -1,3 83,8 

Impost sobre el patrimoni 305,0 562,7 431,3 461,7 495,5 511,4 3,2 98,8 

Impost sobre transmissions patri-

monials i AJD 
1.091,4 1.048,1 1.275,0 1.474,2 1.652,6 1.948,4 17,9 111,0 

Tributs sobre el joc 227,7 206,4 213,4 206,3 223,8 232,5 3,9 101,5 

IRPF (tram autonòmic) 9.440,6 6.852,1 6.762,5 7.292,3 8.102,3 9.092,5 12,2 107,3 

   IRPF (bestreta tram autonòmic) 7.430,7 7.338,6 7.046,1 7.418,6 7.753,1 8.348,6 7,7 103,9 

   IRPF (liquidació tram autonòmic) 2.009,9 -486,5 -283,5 -126,2 349,2 743,8 113,0 170,2 

IVA (participació en l'impost esta-

tal) 
6.502,2 5.047,4 5.319,7 5.258,8 5.928,9 6.700,0 13,0 106,9 

   IVA (bestreta participació en l'im-

post estatal) 
4.522,7 5.182,4 5.249,5 5.762,0 5.924,6 6.478,4 9,3 105,9 

   IVA (liquidació participació en 

l'impost estatal) 
1.979,5 -134,9 70,2 -503,2 4,3 221,6 5.023,9 150,6 

Impost sobre labors del tabac 

(bestreta participació en l'impost 

estatal) 

783,5 710,1 881,9 734,1 782,7 797,0 1,8 98,6 
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Impost sobre alcohols (bestreta 

participació en l'impost estatal) 
112,8 101,0 118,5 118,2 120,9 119,5 -1,1 95,7 

Impost sobre hidrocarburs (bes-

treta participació en l'impost esta-

tal) 

910,5 1.072,3 1.030,9 1.128,2 1.162,2 1.181,4 1,7 98,4 

Impost sobre hidrocarburs (tram 

autonòmic) 
  222,5 218,1 211,8 213,8 214,7 0,4 93,4 

Impost sobre energia (participació 

en l'impost estatal) 
269,8 273,8 343,9 276,3 276,7 267,7 -3,2 93,7 

Impost sobre determinats mitjans 

de transport (participació en l'im-

post estatal) 

72,5 50,4 54,5 68,5 77,3 95,1 23,0 127,9 

Impost sobre vendes minoristes 

det. hidrocarburs (participació en 

l'impost estatal) 

113,4 27,7 - - - - - - 

Impost sobre vendes minoristes 

det. hidrocarburs (tram autonò-

mic) 

195,1 55,4 - - - - - - 

Liquidacions pendents de partici-

pació en impostos cedits 
505,3 0,0 0,0 -112,2 -108,1 42,6 -139,5 123,2 

B. Total ingressos per transferèn-

cies 
-2.973,4 1.514,6 487,6 753,7 1.225,0 594,5 -51,5 67,6 

Liquidacions pendents del fons de 

suficiència  
-3.289,9 -216,1 -341,2 -57,8 0,0 0,0 - - 

Liquidació bestreta a compte dels 

recursos previstos en el sistema 

de finançament aprovat per Acord 

6/2009 CF 

-2.189,6 -60,4 -53,8 -53,8 -53,8 0,0 -100,0 - 

Fons de Suficiència Global (bes-

treta) 
1.753,2 809,2 638,1 626,0 747,8 728,9 -2,5 94,2 

Fons de Garantia de Serveis Pú-

blics Fonamentals (bestreta) 
-938,6 -718,4 -748,4 -845,0 -825,5 -958,7 16,1 110,4 

Fons de Suficiència Global (liqui-

dació) 
0,0 0,0 0,0 -74,6 93,9 130,7 39,2 100,0 

Fons de Garantia Serveis Públics 

Fonamentals (liquidació) 
405,1 440,1 -19,9 -120,9 -14,9 -132,6 788,0 -16.733,4 

Fons Competitivitat (liquidació) 862,6 835,8 612,6 684,4 785,1 873,1 11,2 100,8 

Regularització model de finança-

ment 
330,7 330,7 330,7 509,0 370,8 -124,8 -133,7 100,0 

Fons específics de l'acord de fi-

nançament (conveni control inca-

pacitat temporal) 

52,9 61,3 47,9 43,4 58,0 50,5 -13,0 96,9 

Fons específics de l'acord de fi-

nançament (fons de cohesió sani-

tària) 

15,4 10,1 1,3 12,1 22,3 0,0 -100,0 0,0 

Acord de finançament sanitari 

(facturació accidents i estrangers) 
24,8 22,3 20,2 31,0 41,4 27,4 -33,8 127,2 

Unitats: milions d'€ i 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 del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 

Així, els recursos per càpita executats del model de finançament han passat dels 2.883 € per habitant 

de Catalunya l’any 2009, als 2.986 € per habitant el 2017, i han augmentat el 7,4% respecte del 2016. 
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GRÀFIC I.4.G4   Evolució dels recursos executats del model de finançament autonòmic. Catalunya, 2007-2017 

Evolució dels recursos executats del model de            

finançament autonòmic. Catalunya, 2007-2017 

Unitats: milions d’€ i taxes de creixement en percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda. 

Evolució dels recursos executats per càpita del model 

de finançament autonòmic. Catalunya, 2007-2017 

Unitats: milions d’€ i taxes de creixement en percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda. 

4.2.2. LA DESPESA EXECUTADA DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU DE LA GENERALI-

TAT DE CATALUNYA 

Augmenta la despesa en termes d'obligacions reconegudes i no s'acompleix la regla de la despesa fixada 

en el marc de la legislació d'estabilitat pressupostària. 

Tot i la disponibilitat d’uns ingressos no financers més elevats, el fet que les finances de la Generalitat 

estiguin sotmeses al PEF 2017-2018 ha limitat el creixement de la despesa meritada durant aquest any 

que, d’acord amb el darrer informe de seguiment del PEF del Ministeri, ha augmentat el 3,7% (908,9 

milions d’€ més).142 

L’evolució de la despesa, a més de ser compatible amb l’objectiu de dèficit, també està condicionada pel 

sostre de creixement de l’1,8% finalment fixat per a aquest any per a les CA, a través de la regla de 

despesa.143 

D'acord amb el que disposa l'article 12 de la Llei orgànica 2/2012,144 la despesa computable als efectes 

de la regla de despesa està formada per la despesa no financera en termes SEC de la Generalitat de 

Catalunya, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, 

la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administra-

cions públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades 

als sistemes de finançament. 

                                                      

142 Vegeu l’Informe de seguiment dels plans economicofinancers 2017-2018, IV trimestre 2017. Madrid: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, 

Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. 
143 Aquest sostre ve determinat per la taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini del 2016, calculada pel Ministeri d'Economia i 

Competitivitat d'acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea. 
144 Vegeu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. BOE núm. 103, de 30.04.2012. 
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En l'Informe sobre el grau de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de 

la regla de la despesa de l'exercici 2017,145 s'estableix que la despesa computable a efectes del compli-

ment de la regla de la despesa per a la CA de Catalunya ha estat de 25.944 milions d'€ amb un increment 

del 3,4% respecte de l'exercici 2016 i que, per tant, els comptes de la Generalitat no han complert amb 

aquest objectiu, que fixava per al conjunt de les Administracions un increment del 2,1%. 

En termes d’obligacions reconegudes (OR), la despesa consolidada -financera i no financera- en l’àmbit 

de l’SPA de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2017 ha estat de 31.193,9 milions d'€, un 0,8% més 

que el 2016. 

Per una part, la despesa no financera (25.250,8 milions d'€ en termes d’OR) augmenta el 4,9% per 

l'increment de la remuneració del personal, la compra de béns i serveis i l'augment de les transferències 

corrents. 

Per una altra, la despesa financera (capítols 8 i 9) es redueix el 13,7% en relació amb el 2017. Amb una 

disminució del 2,0% de la variació d’actius financers (capítol 8) per la reducció de préstecs i bestretes a 

llarg termini i per la reducció del 15,1% de la variació de passius financers (capítol 9), que s'ha vist afec-

tada per un calendari d’amortitzacions més favorable que el de l’any precedent. 

TAULA I.4.T4      Evolució de la despesa executada de l’SPA de la Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2010-

2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

(1) 

2017 

(1) 

Varia-

ció 

2016-

2017 

Despeses no financeres 26.461 26.389 23.701 23.031 23.798 25.567 24.066 25.251 4,9 

Despeses corrents 24.161 24.264 22.276 21.622 22.572 24.341 22.997 24.249 5,4 

Cap. 1 Remuneracions del per-

sonal 
7.590 7.235 6.557 6.358 6.386 6.971 7.147 7.450 4,3 

Cap. 2 Despeses de béns cor-

rents i serveis 
7.661 7.471 7.243 6.769 7.383 8.595 7.984 8.314 4,1 

Cap. 3 Despeses financeres 919 1.479 1.743 1.761 1.923 1.202 583 792 35,9 

Cap. 4 Transferències corrents 7.991 8.079 6.733 6.734 6.880 7.572 7.284 7.692 5,6 

Cap. 5 Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 0   

Despeses de capital 2.301 2.125 1.425 1.409 1.226 1.226 1.069 1.002 -6,3 

Cap. 6 Inversions reals 1.174 903 717 680 564 448 460 488 5,9 

Cap. 7 Transferències de capi-

tal 
1.127 1.222 708 729 662 779 608 514 -15,5 

Despeses financeres 3.184 5.814 7.457 11.107 6.905 6.843 6.883 5.943 -13,7 

                                                      

145 Vegeu l’Informe sobre el grau de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, i de deute públic i de la regla de la despesa de 

l'exercici 2016, de 15 d'abril del 2017. Madrid: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
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Cap. 8 Variació d'actius finan-

cers 
1.389 989 1.334 2.124 1.219 1.500 751 736 -2,0 

Cap. 9 Variació de passius fi-

nancers 
1.795 4.825 6.123 8.983 5.686 5.342 6.132 5.207 -15,1 

Total despeses 29.645 32.203 31.158 34.138 30.703 32.409 30.948 31.194 0,8 

Unitats: milions d'€ i percentatges. 

(1) Les dades del 2016 i 2017 són provisionals. Provenen de les dades d'Execució Pressupostària Mensual de les CA del Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques. Les dades 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) i no inclouen 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 de les despeses per transferències 

de capital associats al FEAGA. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d'Execució Pressupostària Mensual de les CA del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

La despesa no financera meritada l'any 2017 augmenta el 3,7%. 

L'augment de la despesa meritada el 2017 és lleugerament inferior al de la despesa no financera, en 

termes d’OR, com a conseqüència de la reducció de la despesa desplaçada entre els anys 2016 i 2017. 

Un cop descomptat aquest element, la despesa no financera en l’àmbit de l’SPA de la Generalitat i meri-

tada aquest any, augmenta el 3,7%, 0,91 milions d’€ més que el 2016 com a conseqüència, fonamen-

talment, de tres elements: l’actualització de l’1% de les retribucions del personal del sector públic i la 

devolució pendent del tercer tram de la paga extraordinària suprimida el 2012; per l’augment de la des-

pesa sanitària; i per l'augment dels concerts eductius i les transferències a les universitats. Increments 

que es veuen reflectits en l’evolució dels capítols 1, 2, 3 i 4 del pressupost. 

TAULA I.4.T5      Evolució de la despesa no financera ajustada de l’SPA de la Generalitat de Catalunya. 2010-

2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) 2017 (1) 

Varia-

ció 

2016-

2017 

Despeses no financeres 29.411 29.480 26.916 26.494 27.239 29.102 27.688 28.704 3,7 

Recursos de transferèn-

cies d'entitats locals i 

FEAGA 

2.949 3.092 3.215 3.464 3.441 3.535 3.623 3.453 -4,7 

Despeses no financeres 

ajustada de transferèn-

cies 

26.461 26.389 23.701 23.031 23.798 25.567 24.066 25.251 4,9 

Augment de despesa des-

plaçada (compte 

413/409) 

1.208 -471 580 513 708 -1.253 154 50 -67,5 

Augment de la despesa 

associada a interessos 

del deute meritats  

136 292 50 188 5 -480 207 35 -83,1 

Despesa no financera 

ajustada de transferèn-

cies i depurada del 

compte 413/409 

27.805 26.210 24.331 23.732 24.511 23.834 24.427 25.336 3,7 
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Despesa no financera 

ajustada de transferèn-

cies i depurada del 

compte 413/409 i del 

capítol 3 

26.750 24.438 22.538 21.783 22.583 23.111 23.637 24.509 3,7 

Unitats: milions d'€ i percentatges. 

(1) Les dades del 2016 i 2017 són provisionals. Provenen de les dades d'Execució Pressupostària Mensual de les CA del Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques. Les dades 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) i no inclouen 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 de les despeses per transferències 

de capital associats al FEAGA. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d'Execució Pressupostària Mensual de les CA del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 

La despesa meritada augmenta per l'evolució de les remuneracions del personal, de la tarifa del concert 

sanitari i els costos d'interessos del deute. 

A continuació es descriuen els principals elements que expliquen l'evolució per capítols de la despesa no 

financera del sector públic administratiu (SPA) de la Generalitat l'any 2017:146 

 L'increment del 4,3% de les OR de despesa de personal (capítol 1) es correspon pràcticament amb 

l’increment de la despesa realment meritada aquest exercici, que augmenta el 4,2% (298,6 milions 

d’€ més) i s'explica per la devolució pendent del tercer tram de la paga extraordinària suprimida el 

2012; per l’actualització global de les retribucions de l’1%; i per la incorporació de personal docent i 

personal de l'ICS. 

 Les OR en la despesa de compra de béns i serveis (capítol 2) augmenta el 4,1%. Increment que és 

més elevat que la despesa meritada com a conseqüència de la reducció de la despesa desplaçada 

en relació amb el 2016. En termes de despesa meritada la compra de béns i serveis augmenta el 

2,7% (216,4 milions d’€ més) per l’augment de la despesa sanitària; per l'increment en la compra de 

serveis socials; i per l'augment de despeses TIC i despeses vinculades a les eleccions del 21 de 

desembre. 

 Les OR en despesa d’interessos (capítol 3) augmenten el 35,9% que, com en el cas del capítol ante-

rior, és més elevat que l'augment de la despesa meritada, com a conseqüència de la reducció de la 

despesa desplaçada en relació amb el 2016. La despesa meritada en interessos augmenta el 4,6% 

(36,2 milions d’€ més) com a conseqüència, principalment, de l'augment del volum del deute. 

 Les OR en transferències corrents (capítol 4) augmenten el 5,6%. Augment que també supera el de 

la despesa meritada per la reducció de la despesa desplaçada respecte del 2016. La despesa meri-

tada en transferències corrents s’incrementa el 4,6% (337,1 milions d’€ més). Aquesta evolució res-

pon, principalment, a l’augment de la partida de farmàcia; a l’actualització de l’1% de les retribucions 

del personal i el retorn parcial de la paga extra del 2012 de l’escola concertada, de les universitats 

públiques i de la resta d’entitats del sector públic de la Generalitat que es financen amb transferèn-

cies; a l’increment de les subvencions socials vinculades als 0,7% de l'IRPF i les transferències a 

l'Agència Tributària de Catalunya per la internalització dels serveis de recaptació; al canvi de criteri 

d'aplicació de les transferències de l'Agència Catalana de l'Habitatge que fins a l'any 2016 es comp-

tabilitzaven com a transferències de capital; i a l'augment de les transferències a les entitats que 

gestionen les polítiques de transport. 

                                                      

146 Vegeu l’Informe mensual d'execució, núm. 36 (febrer 2018),  del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i l'Informe 

econòmic i financer del Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2017. 
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 Les OR en inversions reals (capítol 6) augmenten el 5,9%, inferior a l’increment del 27,2% de la des-

pesa realment meritada aquest exercici (102,0 milions d’€ més) i s'explica, bàsicament, per la des-

pesa més elevada d'inversions en edificis. 

 Finalment, les OR en transferències de capital (capítol 7) es redueixen el 15,5%, que es correspon 

amb la reducció del 12,8% en termes de despesa meritada (78 milions d'€ menys que el 2016) com 

a conseqüència, principalment, del traspàs a transferències corrents dels recursos de l'Agència Ca-

talana de l'Habitatge.  

4.2.3. EL DÈFICIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Es redueix el dèficit de la Generalitat per l'impacte que la millora de l'activitat econòmica té sobre els 

ingressos associats al model de finançament autonòmic. 

L’evolució dels ingressos i les despeses liquidades en l’exercici 2017 ha tingut com a conseqüència una 

reducció, del 37,0%, del dèficit de la Generalitat (mesurat en termes SEC), des dels 1.974,0 milions d’€ 

l’any 2016 als 1.243,0 milions d’€ del 2017, que se situa en el 0,56% del PIB, assolint l’objectiu fixat en 

el marc del Programa d’estabilitat financera. 

L’esforç de consolidació fiscal ha estat de 731,0 milions d’€, amb una aportació de 733,6 milions d'€ en 

l'àmbit de l’SPA de la Generalitat i un increment de 2,6 milions d'€ del dèficit per la resta d'ajustos de 

comptabilitat nacional (vegeu la taula I.4.T7).147 

En l'àmbit de l’SPA de la Generalitat els ingressos no financers meritats el 2017 augmenten en 1.642,5 

milions d’€ (fonamentalment per l'impacte de la millora de l'activitat econòmica sobre els recursos del 

sistema de finançament autonòmic), compensant l’augment en 908,9 milions d’€ de la despesa no fi-

nancera meritada. 

La resta d'ajustos SEC, que aporten un increment de 2,6 milions d'€ del dèficit, es pot desglossar en els 

següents elements: 

 L’augment de la recaptació fa augmentar l'estimació de la recaptació incerta d’impostos, de -162,0 

milions d’€ a -217,0 milions d’€, empitjorant els ingressos, i per tant, aportant un esforç negatiu de 

consolidació fiscal de 55,0 milions d’€. 

 La combinació dels resultats econòmics del sector públic empresarial SEC i les aportacions de capital 

de la Generalitat a aquestes entitats passen de 71,0 milions d’€ a 79,0 milions d’€ i aporten un 

esforç de consolidació de 8,0 milions d’€. 

 L’ajust per transferències de la UE es manté en 15,0 milions d’€ i per tant no fa un nou esforç de 

consolidació en relació al 2016. 

 Finalment, els altres ajustos SEC passen de 23,3 milions d’€ a 67,7 milions d’€, aportant un esforç 

de consolidació de 44,4 milions d’€. 

                                                      

147 Vegeu, també, la taula IV.4.A.T3 de l'annex on s'obté la necessitat de finançament de la Generalitat de Catalunya en termes SEC a partir dels 

ingressos i les despeses en termes d'obligacions reconegudes en l'àmbit de l’SPA i els diferents ajustos SEC. 



L’ECONOMIA A CATALUNYA 

68 

TAULA I.4.T6      Evolució de la capacitat/necessitat de finançament de la Generalitat sense sector empresarial 

(1) i en termes SEC. Catalunya, 2010-2017 

  2010 2015 2016 (2) 2017 (2) Variació 2016-2017 Variació 2016-2017 % 

Total ingressos no financers 

(OR) 
21.319,5 20.230,7 22.381,0 24.023,5 1.642,5 7,3 

Liquidacions negatives dels 

anys 2008 i 2009 del sistema 

de finançament autonòmic 

0,0 124,8 124,8 124,8 0,0 0,0 

Total ingressos no financers me-

ritats 
21.319,5 20.355,5 22.505,8 24.148,3 1.642,5 7,3 

Despesa no financera meritada 

(3) 
27.805,4 23.833,6 24.427,1 25.336,0 908,9 3,7 

Despesa no financera meritada 

menys capítol 3 de despesa fi-

nancera (3) 

26.750,3 23.111,3 23.637,3 24.508,8 871,5 3,7 

Capacitat/Necessitat de finan-

çament meritada de l’SPA de la 

Generalitat 

-6.486,0 -3.478,1 -1.921,3 -1.187,7 733,6 -38,2 

Total resta ajustos de CN (SEC) -2.602,3 -2.403,1 -52,7 -55,3 -2,6 5,0 

Recaptació incerta -215,0 -146,0 -162,0 -217,0 -55,0 34,0 

Aportacions de capital (4) -1.127,0 -601,0 71,0 79,0 8,0 11,3 

Transferències de la UE 38,0 -129,0 15,0 15,0 0,0 0,0 

Resultat sector públic empresa-

rial SEC (4) 
-648,0 149,0 - - - - 

Altres ajustos -650,3 -1.676,1 23,3 67,7 44,4 190,4 

   Inversions associacions 

publicoprivades (APP's) 
0,0 -1.536,0 16,0 34,0 18,0 112,5 

   Resta ajustos -650,3 -140,1 7,3 33,7 26,4 361,0 

Capacitat/Necessitat de finan-

çament (SEC) 
-9.088,3 -5.881,2 -1.974,0 -1.243,0 731,0 -37,0 

Unitats: milions d’€ 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 2016 i 2017 són provisionals. Provenen de les dades d’Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques. Les dades estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i d’algunes de les 

ajudes concedides als agricultors en el marc de la política agrícola comunitària (PAC). 

(3) La despesa no financera meritada s'obté a partir de la despesa no financera en termes d'obligacions reconegudes ajustada del comptes 

413/409 o altres similars (despesa desplaçada) i de l'ajut d'interessos meritats. 

(4) Els anys 2016 i 2017 les aportacions de capital sumen l'impacte en termes SEC de les aportacions de capital i els resultats del sector públic 

empresarial de la Generalitat. 

Font: elaboració pròpia a partir dels informes de seguiment dels plans economicofinancers del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 

de les dades d’Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l'Informe mensual d'execució, 

núm. 36 (febrer 2018), del pressupost del sector públic administratiu, del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i de 

l'informe El procés de consolidació fiscal (III): evolució del dèficit i del deute de la Generalitat de Catalunya. Monografia, núm. 21, del Departa-

ment de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 2016. 

 

4.2.4. ENDEUTAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El deute de la Generalitat augmenta, si bé redueix el seu pes fins al 34,8% del PIB, complint l’objectiu 

de deute per al 2017. 

El Govern de la Generalitat tenia autoritzat un increment de deute de 2.608 milions d’€ per a l’any 2017 

que, sumat al deute a 31 de desembre del 2017, fixa un sostre de 77.726 milions d’€ per a aquest any, 
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el 34,8% del PIB. Aquest increment ve determinat pels acords de Consell de Ministres que van aprovar 

els objectius individuals de deute de les CA el 23 de desembre del 2017 i també té en compte els acords 

de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics. L’increment autoritzat del deute es 

composa de 125 milions d’€ corresponents a les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009 del sis-

tema de finançament autonòmic, de 1.339 milions d’€ corresponents a l’objectiu de dèficit del 0,6% del 

PIB fixat per a les CA el 2017, i de 1.144 milions d’€ a través de mecanismes addicionals de finançament 

fixats en la Comissió Delegada, per finançar deutes amb proveïdors per dèficits d’exercicis anteriors al 

2017. 

L’endeutament de la Generalitat en termes SEC s’ha incrementat el 2017 de 2.622 milions d’€, el 3,5% 

respecte del 2016, fins als 75.740 milions d’€. Aquest increment es manté en la línia del de l'any 2016 

i és clarament inferior als dels anys precedents, i permet reduir el pes del deute sobre el PIB fins al 

34,8%. Per tant, es compleix així amb els límits d’endeutament fixats en el marc dels objectius d’estabi-

litat pressupostària.  

TAULA I.4.T7      Evolució de l’endeutament viu i altres instruments financers de la Generalitat de Catalunya. Cata-

lunya, 2010-2017 (segons SEC) 

  Dades dels Comptes Generals de la Generalitat 

Dades deute 

(PDE) Banc d'Es-

panya 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 

Total endeutament SEC 95 31.741 41.912 50.045 57.378 64.458 72.195 75.099 75.118 77.740 

Endeutament empreses no SEC 95 7.931 6.027 5.606 3.134 3.581 2.849 2.489 - - 

Total endeutament financer 39.672 47.939 55.651 60.868 68.039 75.044 77.588 - - 

Altres instruments financers (1) 3.391 2.673 - - - - - - - 

Endeutament TOTAL 43.063 50.612 - - - - - - - 

Endeutament financer sobre PIB (2) 18,9% 22,9% 27,4% 30,0% 32,8% 34,8% 34,5% 35,1% 34,8% 

Endeutament TOTAL sobre PIB (2) 20,5% 24,1% - - - - - - - 

Unitats: milions d’€ 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 

incorporació de noves entitats dins el perímetre de consolidació SEC. 

(1) Censos, confirming, pagaments a tercers, titolització i préstecs rebuts d’altres administracions públiques. Des de l'any 2013 els censos 

emfitèutics estan inclosos en el deute financer, de la mateixa manera que el confirming o confirmació de pagament que està inclòs en l'endeu-

tament financer des del 2012. Per altra banda, el pagament a compte de tercers tanca a zero el 2014. 

(2) PIB nominal de Catalunya SEC-2010 segons Idescat. Per als anys 2016-2017: deute financer segons programa de dèficit excessiu (PDE) 

amb relació al PIB català SEC-2010 de la Comptabilitat regional, INE. 

Font: Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Idescat, Banc d’Espanya i INE. 

Catalunya manté un pes del deute sobre el PIB clarament per sobre del de la mitjana de les CA d’Espanya 

(10 punts percentuals). Durant els anys de crisi econòmica aquest pes ha augmentat amb més intensitat 

que el de la mitjana de totes les CA d’Espanya, si bé els dos darrers anys ha retallat lleugerament la 
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distància respecte de la mitjana de CA, com a conseqüència d'uns increments de l'endeutament de la 

Generalitat relativament més baixos que en el conjunt de CA. 

GRÀFIC I.4.G5   Deute sobre PIB del sector Administració pública de la Generalitat (SEC) i del conjunt de comuni-

tats autònomes. 2006-2017 

 
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. 

Els mecanismes de liquiditat de l’Estat financen, pràcticament, el 69% del deute de la Generalitat. 

Finalment, cal assenyalar que l'estructura de la cartera del deute de la Generalitat de Catalunya s'ha vist 

àmpliament modificada com a conseqüència de la situació dels mercat financers. A partir de l'any 2012 

la Generalitat s'ha adherit als mecanismes de liquiditat creats pel Govern central per tal de facilitar el 

refinançament dels venciments del deute i cobrir les noves necessitats d'endeutament. 

Aquests recursos estan condicionats al compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària i s'es-

tructuren a través de la línia ICO-venciments, vigent únicament l’any 2012 -a través de la qual es van 

concedir préstecs a les CA per al pagament dels venciments de deute financer autonòmic-, el Fons de 

Pagament a Proveïdors (FPP) -operacions de préstec destinades a finançar el deute comercial- i, la més 

important en termes quantitatius, el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) -per atendre les necessitats de-

rivades del dèficit de cada exercici i de venciments de deute-. 

A 31 de setembre del 2017 el saldo viu del deute a finançar amb els mecanismes de liquiditat és de 

53.005 milions d'€, que significa el 69,0% del deute de la Generalitat en termes del PDE.148N 

 

                                                      

148 Vegeu l'informe El procés de consolidació fiscal (III): evolució del dèficit i del deute de la Generalitat de Catalunya. Monografia, núm. 21. 

Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 2016 i l’Informe Investor presentation, desembre del 

2017, del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
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5. DECONOMIA SOCIAL 

A diferència dels anys anteriors, durant el 2017 no s’han aprovat normes o documents que analitzin el 

concepte de l’economia social i de les societats que l’integren. En canvi, el debat tant a escala europea 

com internacional149 s’ha centrat en el paper que han de tenir aquestes entitats en determinats àmbits 

de l’economia, com ara la producció de l’energia, o en els nous models de negoci sorgits en el que es 

coneix com l’economia col·laborativa o, utilitzant un altre terme, l’economia de les plataformes (platform 

economy). 

En primer lloc, el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) recomana elaborar un marc general aplicable 

a l’energia de prosumidors (és a dir, consumidors i productors),150 alhora que constata la idoneïtat d’adap-

tar la forma jurídica de la cooperativa per tal d’afavorir el desenvolupament d’aquest tipus d’energia. 

Aquestes cooperatives poden contribuir a reduir costos de producció de l’electricitat i reforçar la posició 

d’aquests agents en el mercat de l’energia. 

En segon lloc, el CESE151 també destaca el paper que poden tenir les entitats de l’economia social en el 

desenvolupament de l’economia digital, atès que considera que les plataformes cooperatives poden fa-

cilitar dur a terme activitats de manera col·laborativa i amb projecció internacional, com ara les finances, 

la governança o l’aprenentatge. 

En el mateix sentit, el CTESC, en el posicionament sobre l’economia col·laborativa,152 proposa que l’Ad-

ministració doni suport a l’aplicació, si escau, dels principis de l’economia social en el marc de l’economia 

col·laborativa, en particular en allò que es refereix als principis de solidaritat, democràcia i participació, 

així com a la cooperació amb la comunitat local. 

D’altra banda, el Parlament Europeu, en la Resolució sobre les condicions laborals i l’ocupació precà-

ria,153 defensa la necessitat de fomentar l’emprenedoria i el cooperativisme en l’economia col·laborativa 

i les plataformes digitals, per tal de reduir els riscos plantejats pels nous models de negoci en relació 

amb els drets i les condicions laborals dels treballadors. 

L’any 2017 s’ha modificat el règim de la prestació de treball regulat per la Llei de cooperatives. 

Precisament, amb l’objectiu de garantir els drets i les condicions laborals dels treballadors, el Parlament 

de Catalunya ha modificat el règim de la prestació de treball regulat per la Llei de cooperatives.154 Es 

pretén evitar el recurs a la subcontractació mercantil mitjançant cooperatives de treball associat en de-

terminats sectors que ha comportat un ús fraudulent d’aquesta forma societària en alguns casos, en 

anar dirigida a eludir l’aplicació de la normativa laboral i de Seguretat Social.  

                                                      

149 Oficina Internacional del Treball (2017). La cooperación en un mundo del trabajo en transformación: hacia un futuro cooperativo. Nota 

informativa, 6. Organització Internacional del Treball.   
150 Dictamen del CESE. “Cooperatives de productors-consumidors (prosumidors) d’energia: oportunitats i reptes en els països de la UE”. DOUE 

C 34, de 02.02.2017. 
151 Dictamen del CESE. “La dimensió exterior de l’economia social”. DOUE C 345, de 13.10.2017. 
152 CTESC (2017). Posicionament del CTESC sobre l’economia col·laborativa. Col·lecció Estudis i Informes, 44. Barcelona: Consell de Treball, 

Econòmic i Social de Catalunya. 
153 Resolució de 4 de juliol de 2017 (2016/2221(INI)).  
154 Vegeu l’article 132, apartats 5, 6, 7, 8 i 9 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, introduïts per la Llei 5/2017, del 28 de març, 

de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, 

sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de car-

boni (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_554765.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE1190&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IE0181&from=ES
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_63904326_1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0290+0+DOC+PDF+V0//ES
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5519
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5698
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5698
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5698
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5698
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La modificació legislativa estableix que les cooperatives de treball associat amb més de 25 socis treba-

lladors i que siguin subcontractades per exercir tota o part de la pròpia activitat o de l’activitat principal 

d’una altra empresa o bé tinguin una alta dependència econòmica respecte d’un sol client, apliquin amb 

caràcter de norma mínima i indisponible, les condicions de treball reconegudes als convenis col·lectius 

laborals que siguin aplicables als treballadors per compte d’altri en el sector o centre de treball de l’em-

presa principal. Així mateix, preveu que la protecció social d’aquests treballadors ha de ser la mateixa 

que la que comporta cotitzar al règim general de la Seguretat Social. 

5.1. DEMOGRAFIA EMPRESARIAL 

Un any més, creix el nombre d’entitats que conformen l’economia social. 

A partir de la definició legal d’economia social que estableix la Llei d’economia social155 es pot fer una 

primera aproximació quantitativa de les entitats que la integren, tenint en compte només la forma jurí-

dica. Tal com reflecteix el gràfic I.5.G1, existirien a Catalunya 79.256 entitats de l’economia social l’any 

2017, el 2,3% més que l’any 2016. 

GRÀFIC I.5.G1   Entitats que conformen l’economia social a Catalunya, 2017 

 
Unitats: nombres absoluts. 

(1) No totes les associacions duen a terme una activitat econòmica i, per tant, no totes poden ser classificades com economia social. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i dels departaments de Justícia, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, de Treball, Afers Socials i Famílies i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

Malgrat això, cal tenir en compte que el principal grup, les associacions, està sobrerepresentat, atès que 

a partir de la definició legal d’economia social, caldria excloure’n les que no realitzen una activitat eco-

nòmica. Aquesta dada no està disponible en el Registre d’Associacions, adscrit a la Direcció General de 

Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. El motiu és que, d’acord amb la normativa vigent, 

les associacions no rendeixen comptes davant el registre (excepte les declarades d’utilitat pública).  

La manca de dades estadístiques oficials impedeix fer una anàlisi completa de l’economia social. 

                                                      

155 Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social. BOE núm. 76, de 30.03.2011. 

Associacions (1)
69.248

Cooperatives 4.410 Societats laborals
774

Fundacions 2.586

Societats agràries de 
transformació1.891

Centres especials de 
treball 202

Mutualitats 53

Empreses d'inserció 
60

Cofraries de 
pescadors 32

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5708
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D’altra banda, cal constatar un any més que, malgrat la diversitat de formes jurídiques que integren el 

concepte legal, només es disposa de dades estadístiques oficials sobre cooperatives i societats laborals, 

si bé en determinats aspectes es disposa també d’informació sobre les empreses d’inserció i els centres 

especials de treball facilitada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En conseqüència, hi 

ha una important disparitat entre el conjunt d’entitats que integren l’economia social i la informació pú-

blica i oficial sobre aquestes, fet que en dificulta una anàlisi completa. 

Així mateix, cal tenir en compte que les formes jurídiques de les entitats que són considerades economia 

social per aplicació de la definició legal, no són excloents. És a dir, algunes de les entitats incloses en el 

gràfic I.5.G1 estan comptabilitzades dos cops, atès que, d’una banda, tenen una forma jurídica determi-

nada i alhora estan considerades entitat d’economia social per la seva activitat. Per exemple, de les 60 

empreses d’inserció inscrites al registre el desembre de 2017, el 85,0% són societats limitades, el 13,3% 

són cooperatives i l’1,7% són societats laborals.156 Un altre exemple són els centres especials de treball: 

dels 208 existents, més de la meitat (el 58,2%) són societats d’iniciativa social, el 28,4% són societats 

d’iniciativa empresarial i el 13,5% restant són cooperatives o societats anònimes laborals.  

D’altra banda i tal com ja s’ha comentat, el gruix d’informació disponible es redueix a les cooperatives i 

les societats laborals. Segons les dades del IV trimestre de l’any 2017 del Ministeri d’Ocupació i Segure-

tat Social, a Catalunya hi ha 4.410 cooperatives i 774 societats laborals en alta a la Seguretat Social (SS) 

(vegeu la taula I.5.A.T1 de l’annex). Aquestes 5.184 empreses representen el 0,9% del total d’empreses 

a Catalunya.157 

El nombre de cooperatives creix per quart any consecutiu mentre que les societats laborals continuen 

davallant. 

No hi ha canvis respecte de l’evolució de les societats laborals descrita en edicions anteriors d’aquesta 

Memòria: continuen davallant any rere any. En canvi, les cooperatives creixen per quart any consecutiu 

(l’1,4%). Malgrat això, el creixement registrat el 2017 és menys intens que el registrat l’any anterior, quan 

fou del 5,2%. 

En l’àmbit estatal la situació descrita és la mateixa: les societats laborals decreixen de manera continu-

ada (el 5,7% respecte del 2016) i s’incrementen les cooperatives, si bé amb un percentatge menor que 

el 2016: 0,8% vs. 2,0%. Les comunitats autònomes que tenen més cooperatives en situació d’alta són 

Navarra (amb 63 cooperatives més que el 2016), Catalunya (amb 62) i l’Aragó (44 cooperatives). En 

canvi, davalla el nombre de cooperatives a comunitats com Castella La Manxa (38 cooperatives menys), 

Andalusia (24) i Extremadura (24). Per a més detalls, vegeu la taula I.5.A.T2 de l’annex. 

En l’edició anterior d’aquesta Memòria s’apuntava com a possibles factors explicatius de l’elevat incre-

ment del nombre de cooperatives en alta a la SS a Catalunya la millora de la situació econòmica general, 

l’aplicació de la nova Llei de cooperatives catalana i els resultats dels programes públics de foment de 

l’economia cooperativa i de creació de cooperatives, com ara el programa Aracoop i la Xarxa d’Ateneus 

Cooperatius.158 

Una de cada tres noves cooperatives té només dos socis inicials. 

                                                      

156 La majoria d’aquestes empreses pertanyen al sector serveis (el 57,5%), si bé el sector industrial i primari tenen també un pes significatiu 

(del 25% i de l’11,3%; vegeu el gràfic I.5.A.G1 de l’annex). 
157 Segons el Directori central d’empreses (DIRCE) l’1 de gener de 2017 hi ha 608.981 empreses a Catalunya. 
158 Per a un major detall d’aquests programes vegeu l’apartat dedicat a les mesures de foment del treball autònom de l’informe del CTESC 

sobre el treball autònom a Catalunya 2017. 
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Així, la Llei de cooperatives permet la constitució de noves cooperatives amb només dos socis durant els 

primers cinc anys d’activitat de la cooperativa. Les dades facilitades pel Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies confirmen que les cooperatives de dos socis tenen un pes significatiu entre les noves 

cooperatives creades durant el 2017 (el 34,9%), tal com reflecteix el gràfic següent. 

GRÀFIC I.5.G2   Cooperatives constituïdes, per nombre de socis inicials. Catalunya, 2015-2017 

 
Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

D’altra banda, cal destacar que un any més la majoria de les cooperatives es concentra en la demarcació 

de Barcelona, tal com reflecteix el primer dels gràfics següents. Així mateix, tres de cada quatre coope-

ratives existents són de treball associat, distribuint-se el 26% restant entre la resta de tipus (vegeu el 

gràfic I.5.G3 i les taules I.5.A.T3 i I.5.A.T4 de l’annex). 

GRÀFIC I.5.G3   Cooperatives existents.1 Catalunya, 2017 

Per demarcació territorial 

  

Per tipus de cooperatives 

 

Unitats: percentatges.  

(1) La diferència entre el nombre absolut de cooperatives existents segons el Registre de Cooperatives i segons les dades del Ministeri d’Ocu-

pació i Seguretat Social (4.090 vs. 4.410) pot venir explicada pels moviments naturals d’altes, baixes i transformacions que experimenten 

aquestes societats. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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L’any 2017 s’han creat 166 cooperatives i s’han registrat 14 societats laborals noves. A banda d’aques-

tes empreses noves cal tenir en compte altres societats que s’han transformat i han adoptat alguna 

d’aquestes dues formes societàries: 6 cooperatives i una societat laboral. D’altra banda, durant l’any 

2017 s’ha cancel·lat la inscripció del Registre de Cooperatives d’onze societats (set per transformació a 

una altra forma jurídica i quatre per fusió) i s’han dissolt sis cooperatives. Pel que fa a les societats 

laborals, enguany se n’han dissolt tres. 

Vuit de cada deu noves cooperatives són de treball associat, dada que les configura un any més com la 

principal forma jurídica per canalitzar l’activitat cooperativa. Amb tot, respecte de l’any 2016 guanyen 

pes altres tipus de cooperatives: així, les cooperatives de serveis representen el 9,6% de les cooperatives 

creades l’any 2017, les d’habitatge el 4,2% i les mixtes el 3,6%. Tal com es pot comprovar a la taula 

I.5.A.T5 de l’annex, aquests percentatges són superiors als dels anys anteriors.  

Els serveis concentren la major part de les societats cooperatives i laborals creades l’any 2017 (el 79,5% 

i el 78,6% respectivament; vegeu els gràfics I.5.A.G2 i  I.5.A.G3 de l’annex). En les noves cooperatives els 

serveis i la construcció guanyen pes, en detriment de l’agricultura i la indústria.  

La majoria de les noves cooperatives operen en els serveis a la comunitat, a les empreses o al comerç i 

turisme. 

Dins del sector serveis les noves cooperatives es concentren principalment en els serveis a la comunitat 

(el 27,1%), els serveis a les empreses (22,9%) i el comerç, l’hoteleria i la restauració (el 20,5%). Pel que 

fa a les societats laborals, sis de les 14 noves societats registrades es dediquen al comerç, l’hoteleria i 

la restauració i quatre als serveis a les empreses. 

GRÀFIC I.5.G4   Societats constituïdes o registrades per any. Catalunya, 2013-2017 

Cooperatives  

 

Societats laborals 

 

Unitats: nombres absoluts. 

Nota: 

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 farmacèutics; 

cautxú i plàstic; prod. minerals no metàl·lics; metal·lúrgia; prod. metàl·lics, excepte maquinària; prod. informàtics i electrònics; materials i equips 

elèctrics; maquinària i equips; vehicles motor, remolcs i semiremolcs; altres materials de transport; mobles; ind. manufactures diverses; repa-

ració 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 vehicles 

de motor; serveis d’allotjament; serveis de menjar i begudes; reparació ordinadors i efectes personals. 
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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’infor-

mació; mediació financera; assegurances i fons de pensions; act. auxiliars mediació financera; act. immobiliàries; act. jurídiques i de comptabi-

litat; seus centrals i consultoria empresarial; serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; recerca i desenvolupament; publicitat i estudis de mer-

cat; act. professionals i tècniques; act. de lloguer; act. relacionades amb l’ocupació; act. de seguretat i investigació; serveis a edificis i de jardi-

neria; 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; educació; 

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 de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Durant l’any 2017 s’han creat sis noves empreses d’inserció, segons les dades facilitades pel Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies. Quatre d’aquestes sis empreses operen a la demarcació de 

Barcelona i les altres, una a Tarragona i una a Girona. Cinc són societats limitades i una, cooperativa. 

5.2. INDICADORS ECONÒMICS 

Valor de producció 

Les darreres dades disponibles sobre el valor de producció de les empreses de l’economia social sobre 

les que es disposa d’informació (cooperatives i societats laborals) corresponen a l’any 2015. Per tant, 

cal tenir en compte que el context econòmic i social d’aquestes dades no coincideix amb el de les dades 

comentades en la resta d’apartats.  

El gràfic següent mostra com un any més continua davallant el valor de negoci o de producció de l’eco-

nomia social, en passar de 2,88 a 2,86. Les cooperatives registren dos anys amb taxes de variació ne-

gatives mentre que les registrades per les societats laborals són positives.  

GRÀFIC I.5.G5   Percentatge del volum de producció de les cooperatives i les societats laborals sobre el PIB. Ca-

talunya, 2007-2015 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’AEAT i Idescat. 
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Per cinquè any consecutiu, creix el nombre de persones que treballen en cooperatives i societats laborals 

(el 3,2%) i arriba a les 53.574 persones, l’1,62% del total de l’ocupació a Catalunya. En termes absoluts 

se supera la població ocupada en l’economia social que hi havia l’any 2007, tal com es constata en el 

gràfic I.5.G5.  

Ara bé, cal tenir en compte que només l’ocupació en les cooperatives supera l’existent l’any 2007, atès 

que el nombre de persones que treballen en societats laborals s’ha reduït el 44,7% en aquests deu anys. 

Malgrat això, i a diferència de l’any anterior, el 2017 també creix l’ocupació en les societats laborals 

(l’1,0%) i continua fent-ho en les cooperatives (el 3,5%). 

Per règim de cotització, l’any 2017 el creixement més intens el registren les persones que treballen en 

cooperatives i cotitzen al règim general (RG) de la Seguretat Social (4,1%), en comparació amb el creixe-

ment de les que cotitzen al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), que creixen el 2,4% i les 

persones que treballen en societats laborals creixen l’1,0% (vegeu les taules I.5.A.T6 i I.5.A.T7 de l’an-

nex). 

GRÀFIC I.5.G6   Persones afiliades a la Seguretat Social que treballen en cooperatives i societats laborals. Cata-

lunya, 2007-2017 

 
Unitats: nombres absoluts. 

Nota: dades al IV trimestre. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

En l’àmbit estatal, l’ocupació en les cooperatives i societats laborals també creix, si bé amb menys inten-

sitat que a Catalunya (1,1% vs. 3,2%). Malgrat això, el seu pes sobre el total de l’ocupació és lleugerament 

superior a la resta de l’Estat que a Catalunya (2,02% vs. 1,62%).  

El comportament de l’ocupació no és homogeni en totes les comunitats autònomes: si bé el nombre de 

persones que treballen en cooperatives creix en la majoria de comunitats, Catalunya és la que registra 

el tercer increment més elevat en termes absoluts (amb 1.619 persones més), darrere del País Basc 

(2.628) i Navarra (1.845). Amb tot, l’ocupació també decreix en altres, com ara la Comunitat Valenciana, 

que perd 4.391 treballadors. Per a més informació, vegeu la taula I.5.A.T8 de l’annex. 

En canvi, el comportament de l’ocupació en les societats laborals és menys optimista, en decréixer en la 

majoria de comunitats autònomes o registrar increments menors que l’ocupació en les cooperatives (ve-

geu la taula I.5.A.T9 de l’annex). 
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El creixement de la població ocupada es concentra en la indústria i els serveis 

Per sectors d’activitat, a Catalunya l’increment de la població ocupada en l’economia social es concentra 

en la indústria i els serveis, amb taxes de creixement del 6,4% i del 2,5%, respectivament. En canvi, 

davalla en l’agricultura (el 4,1%) i la construcció (el 0,8%). Tot i això, en l’àmbit estatal la població ocu-

pada en l’economia social també creix en el sector de la construcció (el 6,8%, tal com recull la taula 

I.5.A.T10 de l’annex). 

L’anàlisi de l’evolució de l’ocupació per branques d’activitat permet constatar com, igual que els anys 

anteriors, el creixement de l’afiliació es concentra en diferents branques d’activitat depenent del tipus 

de societat i el règim de cotització.  

Així, les persones que treballen en cooperatives i cotitzen al règim general creixen principalment en els 

serveis a la comunitat (el 7,6%, que suposa 1.089 persones més). En canvi, el principal increment de les 

persones que treballen en cooperatives i cotitzen al RETA es dona en la indústria, amb 774 persones 

més (que suposa un increment del 8,9% respecte al 2016). Les persones que treballen en societats 

laborals creixen en els transports i la construcció (vegeu les taules I.5.A.T6 i I.5.A.T7 de l’annex). 

Aquesta evolució diferent segueix la distribució interna de l’ocupació en aquestes societats diferenciant 

el règim de cotització, atès que gairebé la meitat dels cooperativistes que cotitzen al règim general per-

tanyen als serveis a la comunitat (el 48,3%) i el 60,1% dels que cotitzen al RETA pertanyen a la indústria. 

Les branques d’activitat que concentren un percentatge més elevat de persones que treballen en socie-

tats laborals són el comerç, l’hoteleria i la restauració (el 25,7%) i la indústria (el 23,1%). 

GRÀFIC I.5.G7   Persones que treballen en cooperatives i societats laborals, per règim d’afiliació. Catalunya, 

2017 

 
Unitats: nombres absoluts. Dades al IV trimestre. 

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. 

Primari: Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (Epígraf A, CNAE 2009). 

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 Immigració no en 

permeten el tractament per separat. Per tant, no és directament comparable amb la classificació dels gràfics de l’apartat anterior. 

Construcció: Epígraf F, CNAE 2009. 

Comerç, hostaleria i restauració: Epígrafs G i I, CNAE 2009. 

Transport: Transport, emmagatzematge i comunicacions (Epígrafs H i J, CNAE 2009). 

Serveis a les empreses i personals: Intermediació financera, activitats immobiliàries, activitats professionals i serveis auxiliars (Epígrafs K, L, M, 

N i O, CNAE 2009). 

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. 
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S’incrementa la dimensió mitjana (en termes d’ocupació) de les cooperatives i societats laborals. 

El gràfic múltiple següent combina la informació relativa a l’evolució del nombre de societats actives i 

l’ocupació, prenent com a base l’any 2007. Per tercer any consecutiu, l’ocupació de les cooperatives 

catalanes és superior a la de l’any 2007, malgrat ser inferior el nombre de cooperatives existents. Aques-

tes dades permeten confirmar la tendència apuntada en les edicions anteriors d’aquesta Memòria, és a 

dir, l’increment de la dimensió mitjana de les cooperatives en termes d’ocupació. Aquesta afirmació 

també és predicable en l’àmbit estatal, tal com reflecteix el segon dels gràfics següents. D’altra banda, 

l’any 2017 s’ha superat l’ocupació registrada l’any 2007 (el 0,7%). 

Pel que fa a les societats laborals, els gràfics també mostren l’increment de la dimensió mitjana en ter-

mes d’ocupació, si bé d’una manera més clara a Catalunya que a la resta d’Espanya. Amb tot, el nombre 

de treballadors s’ha reduït pràcticament a la meitat respecte del 2007. 

GRÀFIC I.5.G8   Evolució del nombre de societats i de persones que hi estan ocupades, per tipus de societat. Es-

panya i Catalunya, 2007-2017 
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Societats laborals a Espanya 

 

Unitats: percentatges. 

Nota: la variació del nombre de societats i de persones ocupades està calculada prenent com a base l’any 2007. Dades al IV trimestre. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 
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El nombre de treballadors subjectes a un conveni d’inserció també creix. 

D’altra banda, el nombre de treballadors subjectes a un conveni d’inserció també segueix una tendència 

creixent, tal com es constata a la taula I.5.A.T11 de l’annex. L’any 2016 (darrer any amb dades disponi-

bles) hi ha més homes que dones, mentre que l’any anterior la situació era inversa. Pel que fa als centres 

especials de treball, cal destacar que a 31 de desembre de 2017 tenen 19.054 persones ocupades, 

sent la majoria persones amb discapacitat (15.685, el 82,3%). D’aquestes, la majoria són homes, tal 

com reflecteix el primer dels gràfics següents.  

La majoria de les persones ocupades amb discapacitat tenen més de 45 anys (el 50,3%), seguits per la 

franja d’edat de 31 a 44 anys (que aglutina el 37,7%). No hi ha diferències destacades per sexe. 

GRÀFIC I.5.G9   Persones ocupades en centres especials de treball. Catalunya, 2017 

Persones ocupades segons discapacitat   

 

Distribució de les persones ocupades amb discapaci-
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Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

El perfil de les persones ocupades en societats cooperatives i laborals es manté estable... 

A partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social es pot dibuixar el perfil de les persones 

ocupades en societats cooperatives i laborals. Tal com es constata en edicions anteriors, aquest perfil 

es manté estable al llarg dels anys, amb una presència equilibrada d’homes i dones, tenint la majoria 

més de 40 anys, nacionalitat espanyola, un contracte indefinit, a jornada completa i ocupats en una 

empresa de menys de 250 treballadors. 
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FIGURA 1.5.F1 Perfil majoritari de les persones que treballen en cooperatives i societats laborals. Catalunya, 

2017 

 
Unitats: percentatges.  

Nota: Dades a IV trimestre. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

... si bé es detecten alguns canvis pel que fa a la duració del vincle, l’antiguitat i la mida de les empreses. 

Tot i la poca varietat d’aquestes dades, en edicions anteriors d’aquesta Memòria s’han detectat alguns 

canvis, com ara el progressiu increment de les persones que treballen en societats de més de 250 tre-

balladors, fet que confirma l’increment de la dimensió mitjana en termes d’ocupació d’aquestes socie-

tats. Les dades del darrer trimestre de 2017 mostren una lleugera davallada, atès que aquests treballa-

dors passen de representar el 38,4% al 37,8%, trencant la tendència creixent registrada des de l’any 

2012.  

Així mateix, els darrers anys es constata un cert increment de les relacions de treball temporals (passen 

de representar el 17,4% l’any 2012 al 20,8 el 2017) i de les relacions de curta durada, atès que l’anti-

guitat inferior a un any passa de representar el 32,7% al 36,9% durant el mateix període (vegeu la taula 

I.5.A.T12 de l’annex). 

Amb tot, aquesta situació no obsta per afirmar que l’ocupació en aquestes societats continua sent de 

qualitat, entesa aquesta com una major presència de la dona i una major estabilitat (aproximada per una 

temporalitat menor i una antiguitat més alta), en comparació amb el mercat de treball general (vegeu la 

taula I.5.A.T13 de l’annex). 

Aquest aspecte positiu en termes socials conviu amb una aportació positiva de les empreses del sector 

en termes d’ocupació i de creació de valor, superiors al seu pes sobre el total d’empresa de Catalunya. 

És a dir, i a partir de les dades analitzades en aquest apartat, mentre que el pes de les cooperatives i les 

societats laborals és el 0,9% del total de les empreses actives a Catalunya, l’ocupació que generen re-

presenta l’1,62% del total i el seu valor de producció respecte del PIB és del 2,86%. 

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb l’economia social i aprovada durant l’any 2017, vegeu 

el Recull normatiu al web del CTESC.  
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