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1. La conjuntura econòmica 

1.1. El context econòmic internacional 

L’any 2021, s’estima que el creixement global s’ha situat en el 6,2%, cosa que ha permès 
compensar la caiguda del 3,1% de l’any anterior.1 Ha estat un creixement força intens, que 
ho hauria pogut ser fins i tot més si no hagués estat per algunes constriccions que ha ex-
perimentat el context econòmic mundial.  

La propagació de la COVID-19 ha prosseguit. Les interrupcions en les cadenes de submi-
nistrament global han continuat, frenant l’activitat industrial, especialment a Europa i als 
EUA. A la Xina, els brots de COVID-19, les interrupcions de la producció industrial derivada 
dels talls d’energia elèctrica i la caiguda de la inversió immobiliària han restat creixement 
en la darrera meitat de l’any.2  

A partir de la segona meitat de l’any s’hi ha sumat una tendència a l’alça dels preus. La 
recuperació de la demanda en un context de restriccions d’oferta ho explica en part. Però 
també de manera molt majoritària l’augment del preu de petroli, que ha encarit molt l’energia 
a Europa, on s’hi ha sumat l’encariment dels aliments. Tampoc han ajudat les interrupcions 
en els subministraments a les cadenes de valor industrial i el  col·lapse excepcional que ha 
patit la logística marítima internacional.3 En aquest context, la inflació global s’ha intensifi-
cat. En el conjunt de països de l’OCDE la inflació general s’ha situat en el 6,6% i la subjacent 
en el 4,6%.4 

El creixement del comerç global, que s’havia recuperat amb força un cop superat el primer 
any de pandèmia, es va frenar a partir de la segona meitat de l’any 2021. Tot i això, la 
producció i el comerç de béns s’ha beneficiat més de la potent recuperació de la demanda 
que no pas els serveis. D’aquesta manera, el comerç global de béns ja havia superat el 
nivell previ a la pandèmia a partir de mitjans d’any. En canvi, altres serveis, com ara el 
turisme, han experimentat una recuperació més lenta, molt vinculada al procés de supressió 
de les restriccions.5  

Fruit d’aquesta conjuntura, les economies més avançades, que havien registrat un descens 
en el PIB l’any 2020 del 4,5%, enguany han crescut el 5%. D’altra banda, el conjunt d’eco-
nomies emergents i en vies de desenvolupament, que havien experimentat una caiguda del 
2% del PIB, recullen un creixement mitjà del 6% l’any 2021.6 

Entre les economies més desenvolupades, els EUA s’han situat entre les que han mostrat 
una evolució més sòlida. Amb un creixement del PIB del 5,6%, l’economia nord-americana 
ha recuperat amb escreix el terreny perdut, atès que l’any 2020 havia experimentat una 
caiguda de menor intensitat, del 3,4%. El Japó, en canvi, que havia reduït el PIB el 4,5%, 
només ha crescut l’1,6%. A Canadà el creixement del PIB ha estat del 4,7%, insuficient per 

 
1 BCE (2022), p. 8. 
2 FMI (2022), p. 2. 
3 FMI (2022), p. 2-4. 
4 BCE (2022), p. 10. 
5 BCE (2022), p. 9. 
6 FMI (2022), p. 5. 
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recuperar la caiguda prèvia del 5,1% i al Regne Unit, del 7,2%, que tanmateix tampoc no li 
ha servit per recuperar el retrocés del 9,4% de l’any 2020.7 

1.2. La conjuntura econòmica a la zona euro 

A Europa, la reobertura de les economies, l’alta ràtio de vacunació i el suport institucional 
han permès una intensa recuperació.8 La zona euro, tot i experimentar un creixement del 
5,3%, no ha pogut recuperar el nivell d’activitat previ a la pandèmia. L’any 2020, havia ex-
perimentat un retrocés del 6,4%, sobretot per la forta contracció de la demanda domèstica. 
Enguany però, tot i que les exportacions s’han recuperat a un bon to, el consum de les llars 
i la inversió no han recuperat el nivell previ a la pandèmia. 

TAULA I.1.T 1 Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de de-
manda. Zona euro, 2019-2021 

  2020 2021 2019-2021* 2021 1TR 2021 2TR 2021 3TR 2021 4TR 

PIB -6,4 5,3 -1,4 -0,9 14,6 4,0 4,6 

Despesa pública 1,1 3,8 4,9 2,6 7,9 2,6 2,5 

Consum de les llars -7,9 3,5 -4,7 -5,6 12,3 2,9 5,4 

Formació bruta de capital (FBC) -9,0 6,2 -3,4 -4,8 16,6 7,2 7,5 

Exportacions de béns i serveis -9,1 10,9 0,8 0,1 26,7 10,6 9,0 

Importacions de béns i serveis -9,0 8,7 -1,1 -5,6 21,8 10,6 10,7 
Unitats: taxes de creixement (*)  i  taxes de creixement interanual. Creixements reals. 
Font: Eurostat. 

El perfil trimestral dels creixements interanuals també recull l’impacte anòmal i desigual de 
la pandèmia l’any 2020. Tot i que el primer trimestre d’enguany es compara amb el primer 
del 2020, de relativa normalitat, el segon mostra l’evolució respecte del segon, el que va 
experimentar més restriccions. És per aquest motiu que les partides mostren el creixement 
interanual més intens en el segon trimestre. Aquesta mateixa pauta de creixement s’ha 
reproduït també lògicament en l’evolució interanual de l’economia espanyola i la catalana.  

En general, l’evolució econòmica de la zona euro, caracteritzada per una recuperació en-
cara insuficient, almenys per al conjunt de l’any, s’ha repetit en la majoria d’economies que 
conformen la zona euro. A França, que havia experimentat un retrocés del 8%, l’economia 
ha crescut el 6,7% de mitjana en el conjunt de l’any. A Itàlia, on havien experimentat un 
retrocés del 8,6%, ha crescut el 6,2%. I a Alemanya, on la crisi havia repercutit menys en 
termes de PIB, amb una caiguda del 4,6%, enguany han crescut només el 2,7%.9 El crei-
xement, doncs, ha estat molt desigual i ha vingut molt condicionat per l’estructura econò-
mica de cada economia, penalitzant més aquelles més exposades a les cadena de submi-
nistrament global o a alguns serveis com ara aquells enfocats al turisme.10 

 
7 FMI (2022), p. 5. 
8 BCE (2022), p. 8. 
9 FMI (2022), p. 5. 
10 BCE (2022), p. 12. 
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Per al conjunt de la zona euro, el consum privat ha crescut el 3,5% en el conjunt de l’any, 
afavorit a mesura que avançava l’any per la retirada progressiva de les restriccions deriva-
des de la COVID-19 i per l’increment de la cobertura de la campanya de vacunació.  

La inversió productiva també ha guanyat impuls ja des de la primera meitat del 2021 en un 
context d’obertura creixent de les economies i d’un context creditici favorable. Tanmateix, 
els colls d’ampolla en els fluxos de subministrament i la inflació creixent l’ha frenat a partir 
de mitjans d’any i només ha recuperat ímpetu en el darrer trimestre de l’any, tot i que s’ha 
quedat encara per sota del nivell previ a la crisi. No ha estat així, en canvi, amb la inversió 
immobiliària. En aquest darrer cas, el volum d’inversió de precrisi s’ha assolit just a finals 
del 2021.11 

L’evolució del sector exterior ha estat també molt favorable, amb un increment de les ex-
portacions totals del 10,9% i un augment de les importacions del 8,7% de mitjana en el 
conjunt de l’any. El volum d’intercanvis comercials previs a l’esclat de la pandèmia ja s’havia 
recuperat poc abans de finals d’any.12  

Un dels factors que ha ajudat a aquest bon comportament del sector exterior ha estat l’evo-
lució de la divisa. L’euro es va depreciar el 3,6% en termes nominals efectius en el curs de 
l’any 2021. La seva depreciació contra el dòlar ha estat propera al 7,7%. També es va 
depreciar contra la lliura esterlina, si bé s’ha enfortit lleugerament contra el ien. Aquesta 
evolució s’explica en bona part per la política monetària desenvolupada pel Banc Central 
Europeu (BCE). Aquest, amb un enfoc més orientat a assolir una estabilitat lleugerament 
inflacionista en el mig i llarg termini a través de l’objectiu d’inflació del 2% simètric,13 ha 
adoptat de moment una perspectiva monetària més laxa.14  

Paral·lelament, en el conjunt de l’any 2021, la inflació ha estat del 2,6%. En línia amb el que 
havia succeït l’any 2020, l’evolució dels preus ha vingut molt determinada pels preus de 
l’energia. Tanmateix, a partir de l’estiu, al factor energètic s’hi van sumar els efectes de les 
restriccions derivades de les actuacions pels nous brots de COVID-19. També els efectes 
de les polítiques fiscals i monetàries expansives que arreu han esperonat la demanda global 
en un context de restriccions d’oferta i colls d’ampolla en les cadenes de subministrament. 
Tot i que cal tenir en compte algunes complicacions de caràcter tècnic a l’hora d’aproximar 
l’evolució dels preus,15 la inflació subjacent sembla que hauria estat de l’1,4%.  

 
11 BCE (2022), p. 13-14. 
12 BCE (2022), p. 15. 
13 Vegeu: BE (2022). The European Central Bank’s new monetary policy strategy: anuario del euro 2022/2022 
Euro YearBook. Madrid: Banco de España. 
14 La revisió de l’estratègia política es va tancar l’any 2021 i és una de les grans novetats que pot condicionar 
l’activitat de l’organisme en el futur. ECB (2022), p. 4. 
15 Cal tenir en compte que la forta transformació dels patrons de consum durant l’any 2020 fan complicada 
l’anàlisi de l’evolució dels preus, generant canvis importants en la base de ponderació. Un altre factor és la 
incapacitat de recollir preus d’algunes activitats que quedaren restringides l’any 2020. BCE (2022), p. 22. 
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1.3. La conjuntura econòmica a Espanya 

L’any 2021, l’economia espanyola ha crescut el 5,1% en termes mitjans anuals, enfront 
d’una reducció del PIB del 10,8% l’any 2020.16 

Durant l’any 2021, l’evolució epidemiològica ha condicionat l’economia. Tanmateix, l’avenç 
en el procés de vacunació ha permès anar desarticulant els mecanismes de contenció més 
severa, dinamitzant així l’economia a partir del segon trimestre.17 Això ha possibilitat que la 
recuperació es mantingués i el creixement, fins al tercer trimestre, se situés per sobre de 
les expectatives inicials. Tanmateix, durant el darrer trimestre la taxa de creixement s’ha 
frenat, i ha quedat per sota de les perspectives inicials. Tot i el bon comportament de l’ocu-
pació, les restriccions i els colls d’ampolla en les cadenes de subministrament global, així 
com el repunt de la inflació, han frenat el creixement a partir del darrer trimestre.18  

Per components, la despesa pública s’ha mantingut en un nivell similar al de 2020. Tot i 
mantenir força estables els estímuls fiscals, el dèficit s’ha contingut, en bona mesura com 
a conseqüència de la desaparició d’aquelles despeses més lligades a la contenció de la 
pandèmia.19  

La inversió i, sobretot, el consum de les famílies, han mostrat una recuperació encara insu-
ficient. En el cas de la formació bruta de capital, l’increment del 6,8% dista encara de com-
pensar la davallada de l’11,4% de l’any anterior. I pel que fa al consum de les llars, el crei-
xement ha estat del 4,7% interanual, enfront d’una reducció del 12,2% l’any 2020.  

TAULA I.1.T 2 Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de de-
manda. Espanya, 2019-2021 

ITEM 2020 2021 
2019-
2021* 

2021 
1TR 

2021 
2TR 

2021 
3TR 

2021 
4TR 

PIB -10,8 5,1 -6,3 -4,1 17,8 3,5 5,5 

Demanda interna (5) -8,9 4,7 -4,6 -3,1 17,8 2,5 3,8 

Consum de les llars -12,2 4,7 -8,1 -6,6 23,0 1,8 4,2 

Consum de les adm. públiques (1) (5) 3,1 3,0 6,2 4,3 3,9 3,4 0,4 

Formació bruta de capital (2) -11,4 6,8 -5,4 -1,4 21,6 3,2 6,7 

FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) -9,5 12,1 1,5 4,8 31,5 6,6 9,7 

FBCF (construcció) -9,6 -2,8 -12,1 -10,5 11,2 -5,5 -3,9 

Saldo amb l'exterior (4) (5) -2,2 0,5 - -1,0 0,0 1,0 1,8 

Exportacions totals a l'estranger -20,1 14,7 -8,4 -6,7 40,4 16,1 17,9 

Exportacions de béns i serveis (5) -11,5 12,1 -0,8 1,5 35,9 10,1 7,0 

Consum dels estrangers al territori -76,0 76,2 -57,7 -84,2 2580,0 210,8 589,7 

Importacions totals de l'estranger -15,2 13,9 -3,4 -3,9 40,6 13,2 13,1 

Importacions de béns i serveis (5) -12,5 13,8 -0,4 -0,4 37,7 12,1 11,4 

Consum dels residents a l'estranger -66,7 22,2 -59,3 -78,9 1854,8 83,8 169,7 

 
16 En el cas d’Espanya això és cert fins i tot si es calcula a partir de l’evolució del PIB trimestral. El quart 
trimestre del 2021 el PIB es trobava encara un 3,5% per sota del nivell assolit el darrer trimestre de 2019. BE 
(2022). Informe anual, p. 69. Madrid: Banco de España. 
17 BE (2022). Informe anual, p. 13. Madrid: Banco de España. 
18 BE (2021). Boletín económico, núm. 4/2021, p. 9. Madrid: Banco de España. 
19 BE (2022). Informe anual, p. 92. Madrid: Banco de España. 



Capítol I. L’economia a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 10 

Unitats: taxes de creixement (*) i taxes de creixement interanual en percentatge (volum) i aportacions al creixement total del PIB en punts 
percentuals. Estimacions provisionals. 
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. 
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències. 
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya. 
(4) La variació anual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB. 
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules. 
Font: Idescat. Comptabilitat anual nacional d’Espanya i Comptabilitat trimestral. Revisió estadística 2019. 

El sector exterior també ha ajudat a recuperar el volum de PIB. Tot i que l’evolució dels 
intercanvis havien restat 2,2 punts percentuals de creixement l’any 2020, aquest 2021 han 
fet una aportació positiva de 0,5 punts percentuals.  

Aquest bon comportament del sector exterior explica que fins al tercer trimestre el creixe-
ment superés les previsions d’evolució del PIB. Tanmateix, la inflació creixent a partir de 
l’estiu i les alteracions en les cadenes de subministraments van revertir aquest dinamisme 
a finals d’any.20 En termes generals, la deriva del sector exterior s’explica pel context global 
i per l’evolució de la pandèmia, amb alguns repunts a Espanya i a d’altres països. Això 
hauria debilitat l’increment de les exportacions de béns, així com l’arribada de turistes.21 Les 
restriccions en l’oferta de components, sobretot a partir de la segona meitat de l’any, així 
com els efectes del Brexit, en els primers mesos, expliquen les principals limitacions a la 
expansió de les exportacions de béns.22 Els serveis, i en especial aquells més vinculats al 
turisme, han crescut amb intensitat, tot i no recuperar els nivells previs a la pandèmia. Al-
guns factors que poden explicar aquesta dinàmica són els brots de COVID-19 que es van 
experimentar a Espanya just al principi de la temporada turística d’estiu, la dinàmica del 
turisme britànic i també la forta dependència de les arribades en avió, un mitjà de transport 
molt afectat per les restriccions.23  

Pel que fa a l’ocupació, l’afiliació efectiva havia recuperat ja en el mes de novembre el nivell 
previ a l’esclat de la pandèmia.24 Fruit d’aquesta bona marxa, el nombre de treballadors en 
ERTO havia anat baixant, i precisament a finals de novembre ja s’havia reduït fins a les 
120.000 persones, 800.000 menys que les registrades el febrer, quan es va assolir el màxim 
anual del 2021.25 En aquest context, també s’ha recuperat l’oferta laboral, després de la 
contracció inicial generada pel xoc de la pandèmia.26   

1.4. La conjuntura econòmica a Catalunya 

A Catalunya la recuperació del 2021 tampoc ha permès compensar la recessió de l’any 
2020. El creixement del PIB, del 5,8%, ha estat insuficient per recuperar la caiguda de 
l’11,7% de l’any anterior. Tanmateix, la progressiva recuperació de la normalitat ha possibi-
litat creixements interanuals intensos en comparació amb l’any 2020, molt condicionat per 
les fortes restriccions associades a la pandèmia.  

 
20 BE (2021). Boletín económico, núm. 4/2021, p. 59. Madrid: Banco de España. 
21 BE (2021). Boletín económico, núm. 4/2021, p. 66-67. Madrid: Banco de España. 
22 BE (2022). Informe anual, p. 88. Madrid: Banco de España. 
23 BE (2022). Informe anual, p. 89-90. Madrid: Banco de España. 
24 S’entén per ocupació afiliada efectiva aquella un cop descomptades les afiliacions en ERTO. BE (2022). 
Informe anual, p. 95. Madrid: Banco de España.  
25 BE (2021). Boletín económico, núm. 4/2021, p. 62. Madrid: Banco de España. 
26 BE (2022). Informe anual, p. 99. Madrid: Banco de España. 
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Aquest creixement del 5,8% ha estat més intens que el que han mostrat l’economia espa-
nyola i la de la zona euro. Tanmateix, tant en el cas d’Espanya com en el de la zona euro 
el retrocés sofert l’any 2020 també fou menor, especialment en el cas de l’economia euro-
pea. Això ha fet que l’economia catalana mostri un retrocés més accentuat respecte del 
nivell previ a la pandèmia de l’any 2019.27   

De la demanda interna, la partida que més li ha costat recuperar-se ha estat el consum de 
les llars, que, a preus constants, encara se situa 6,9 pp. per sota del nivell de 2019. En 
canvi, la despesa pública ha continuat creixent en termes reals, enguany en el 3,3%, amb 
una clara voluntat de sostenir l’economia en una conjuntura tan adversa.  

Pel que fa a la inversió, amb un creixement del 8,1%, la formació bruta de capital (FBC) ha 
corregit força la caiguda precedent, i s’ha quedat a 3,8 pp. del nivell de 2019. Dins de la 
partida d’FBC, la partida d’inversió en béns d’equipament és una de les que més ha crescut 
(+13,9%) i se situa ja per sobre del nivell previ a la pandèmia (+1,7%). En canvi, la inversió 
en construcció ha mostrat encara un comportament lleugerament recessiu, que s’ha sumat 
al fort retrocés que havia experimentat l’any anterior. Tanmateix, hi ha indicadors de con-
juntura especialment els avançats que assenyalen una recuperació amb una certa força del 
sector, a la vegada que s’estima que l’evolució del seu VAB fou lleugerament positiva per 
al conjunt del 2021. 

TAULA I.1.T 3 Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de de-
manda. Catalunya, 2019-2021 

ITEM 2020 2021 
2019-
2021* 

2021 
1TR 

2021 
2TR 

2021 
3TR 

2021 
4TR 

PIB -11,7 5,8 -6,6 -3,8 18,7 3,9 6,3 

Demanda interna -8,9 5,4 -4,0 -2,5 18,9 3,8 3,4 

Consum de les llars -12,1 5,2 -7,5 -5,3 22,6 3,0 3,5 

Consum de les adm. públiques (1) 3,5 3,3 6,9 2,1 5,7 3,7 1,8 

Formació bruta de capital (2) -11,0 8,1 -3,8 0,9 23,5 6,1 4,7 

FBCF (béns d'equipament i altres actius) -10,7 13,9 1,7 7,6 28,1 12,9 8,9 

FBCF (construcció) -9,9 -0,2 -10,1 -8,2 17,0 -3,7 -2,4 

Saldo amb l'exterior (3) (4) -4,0 1,1 - -1,6 2,1 0,6 3,3 

Saldo amb l'estranger (4) -2,9 0,7 - -1,1 1,5 0,2 2,3 

Exportacions totals a l'estranger -23,0 13,8 -12,4 -7,8 40,9 12,7 17,6 

Exportacions de béns i serveis -12,1 12,2 -1,4 1,0 32,2 8,1 11,5 

Consum dels estrangers al territori -78,3 44,8 -68,6 -74,6 1801,0 161,2 390,3 

Importacions totals de l'estranger -19,1 13,8 -7,9 -5,3 42,4 14,3 12,3 

Importacions de béns i serveis -16,4 13,9 -4,8 -0,7 38,2 13,1 11,1 

Consum dels residents a l'estranger -63,0 9,8 -59,4 -75,1 895,5 68,4 135,1 
Unitats: taxes de creixement (*) i taxes de creixement interanual en percentatge (volum) i aportacions al creixement total del PIB en punts 
percentuals. Estimacions provisionals. 
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. 
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències. 
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya. 
(4) La variació anual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB. 
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya i Comptabilitat trimestral. Revisió estadística 2019. 

 
27 Concretament el 6,6% per sota, mentre que el conjunt de l’economia espanyola estaria 6,3% per sota i la 
de la zona euro l’1,4%. Càlculs consultables a les taules 1, 2, i 3, obtinguts a partir de les variacions interanuals 
de les mitjanes anuals. El mateix càlcul s’efectua per a la resta de partides expressades en creixement. 
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El sector exterior també ha mostrat símptomes de recuperació, aportant 1,1 punts percen-
tuals al creixement del PIB, fet que suposa el 19% del creixement. La principal aportació ha 
vingut sobretot de l’estranger (0,7 punts percentuals), i la dels intercanvis amb la resta d’Es-
panya se situa en 0,4 punts percentuals.  

Una de les partides que millor comportament ha mostrat ha estat la de les exportacions de 
béns i serveis a l’estranger. En aquest cas, el creixement del 12,2% ha permès pràcticament 
recuperar el nivell previ al 2020. Tanmateix, la recuperació del consum dels estrangers al 
territori, molt vinculat a la del turisme, tot i créixer el 44,8%, s’ha quedat molt per sota dels 
nivells previs, atès que l’any 2020 havia caigut el 78,3%. 

Un dels factors que permet entendre aquesta aportació positiva del sector exterior ha estat 
la feble recuperació de les importacions totals de l’estranger que, en termes reals, s’han 
situat encara 7,9 punts percentuals per sota del nivell que tenien l’any 2019.  

TAULA I.1.T 4 Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components d’oferta. 
Catalunya, 2019-2021 

ITEM 2020 2021 
2019-
2021* 

2021 
1TR 

2021 
2TR 

2021 
3TR 

2021 
4TR 

PIB -11,7 5,8 -6,6 -3,8 18,7 3,9 6,3 

Agricultura -2,3 1,5 -0,8 3,2 2,0 2,6 -1,5 

Indústria -11,5 5,3 -6,8 0,3 19,6 2,1 1,4 

Construcció -12,3 1,6 -10,9 -9,9 22,6 -2,8 1,6 

Serveis -11,9 6,3 -6,3 -4,8 17,9 5,4 8,5 

Impostos nets sobre productes -11,3 5,8 -6,2 -0,9 24,4 -0,3 3,7 

Unitats: taxes de creixement (*) i taxes de creixement interanual en percentatge (volum). Estimacions provisionals. 
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya i Comptabilitat trimestral. Revisió estadística 2019. 

Sectorialment, l’any 2021 tots els grans sectors d’activitat han mostrat una evolució positiva, 
però, tal com es recull en la taula anterior, en cap cas han recuperat els nivell previs a la 
pandèmia. 

Aquesta evolució es veu reflectida en el gràfics de contribució de la demanda i de l’oferta al 
creixement del PIB. Com es pot observar en el gràfic següent, des del punt de vista de la 
demanda tots els factors han contribuït de manera positiva al creixement del PIB. També 
ho han fet, lògicament, tots els components d’oferta. 
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GRÀFIC I.1.G 1 Composició del creixement del PIB a Catalunya, 2001-2021. Aportació al crei-
xement dels diferents components de demanda 

 

Unitats: punts percentuals (components) i taxes de creixement interanuals (PIB). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

GRÀFIC I.1.G 2 Composició del creixement del PIB a Catalunya, 2001-2021. Aportació al crei-
xement dels diferents components sectorials d’oferta 

 

Unitats: punts percentuals (components) i taxes de creixement interanuals (PIB) 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat 
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La recuperació s’ha deixat notar també en l’ocupació. Segons l’EPA, l’any 2021 l’ocupació 
ha estat el 3,2% superior a la de l’any anterior. Aquest increment s’ha reproduït en gairebé 
tots els grans sectors d’activitat, tret de la industria, on s’ha reduït l’1,5%. On s’estima que 
hauria augmentat més l’ocupació és a l’agricultura, amb un 13,8%, però també hauria aug-
mentat amb intensitat en la construcció, amb un 7,4%, i als serveis el 3,8%.28 Mesurat en 
llocs de treball equivalents, el creixement de l’ocupació ha estat més intens i superior al 
creixement del PIB.29  

GRÀFIC I.1.G 3 Índex de producció industrial segons destí econòmic dels béns produïts. Ca-
talunya, 2020-2021 

 

 

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

La caiguda de l’ocupació al sector industrial no s’ha produït, però, en termes de producció. 
Segons l’índex de producció industrial (IPI), l’any 2021 la producció ha augmentat, per com-
paració al 2020, en el 8,2%. Encara és, però, inferior a la de 2019. Per destinació econòmica 
dels béns, el creixement més intens ha vingut de la mà dels béns d’equipament, i dels béns 
intermedis. Amb tot, cal tenir en compte que, tot i aquests creixements, la producció de béns 
d’equipament i la d’energia es troba encara per sota de la de 2019. En canvi, tant els béns 
intermedis com els de consum ja mostren un volum de producció superior al d’abans de la 
pandèmia. 

En general, la immensa majoria de les branques d’activitat han mostrat una evolució positiva 
del volum de producció l’any 2021.30 Només el sector de l’energia elèctrica, gas, vapor i aire 

 
28 Vegeu una anàlisi de l’evolució de l’ocupació i en general del conjunt del mercat de treball a Catalunya en 
l’apartat 1 del capítol III d’aquesta MSEL. 
29 Càlculs d’elaboració pròpia a partir dels Comptes econòmics anuals de Catalunya, Idescat. .  
30 Indústries extractives, el 21,9%; Indústries manufactureres, 9,5%; indústries d'alimentació i begudes, 8,4%; 
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat, 15,6%; indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats, 
8,2%; indústries químiques, 8%; fabricació de productes farmacèutics, 2,8%, fabricació productes cautxú i 
matèries plàstiques, 8,9%; fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics, 10,4%; metal·lúrgia i fabricació 
de productes metàl·lics, 12,8%; materials i equips elèctrics, electrònics i òptics, 11,8%; fabricació de maqui-
nària i equips mecànics, 16,4%; fabricació de material de transport, 1%; altres indústries manufactureres, 
20%; Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, -3,6%; i subministrament d'aigua, el 0,8%. Dades d’Ides-
cat IPI. 
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condicionat ha mostrat una davallada de l’activitat, del 3,6%, respecte del 2020. Tanmateix, 
i tot i el creixement, moltes activitats encara no han recuperat el volum de producció previ 
al 2020. En el conjunt dels dos anys, l’impacte negatiu més intens el mostra el sector de la 
fabricació de material de transport, que es troba encara 25,5 punts percentuals per sota del 
nivell del 2019. També es troben encara per sota del nivell previ a la crisi les activitats tèxtils, 
de la confecció, cuir i calçat, (8 pp. per sota); la de l’energia elèctrica, gas, vapor i aire 
condicionat (7,6 pp.); la de subministrament d'aigua, (3,8 pp.); la d’indústries extractives, 
(3,7 pp.); la branca d’altres indústries manufactureres (3,4 pp); la de metal·lúrgia i fabricació 
de productes metàl·lics (1,9 pp.) i les indústries manufactureres (1,3 pp.).31 La resta de 
branques d’activitat mostra, tanmateix, un volum de producció ja superior al d’abans de la 
pandèmia.32  

En el cas dels serveis, l’any 2021 la recuperació també ha estat generalitzada. Totes les 
branques d’activitat mostren una evolució positiva del volum d’activitat en comparació amb 
l’any anterior. Tanmateix, no totes les activitats han recuperat el volum de producció previ 
a la pandèmia.  

GRÀFIC I.1.G 4 Índex d'activitat del sector serveis (IASS) del conjunt de l'economia i per sec-
tors. Catalunya, 2020-2021 

 

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

Tot i que ha estat la que més ha crescut, amb un augment del 36,3%, l’hoteleria ha estat 
una de les que s’ha quedat més lluny del nivell de prepandèmia. Amb el precedent de la 
caiguda del 52,5% de l’any 2020, la recuperació d’enguany l’ha situada encara 35,3 punts 
percentuals per sota del volum d’activitat del 2019. Aquesta evolució està marcada per la 

 
31 Càlculs efectuats a parir de les estimacions de l’IPI publicades a Idescat. 
32 Es tracta de la fabricació de maquinària i equips mecànics, un nivell similar, indústries del paper, arts gràfi-
ques i suports enregistrats, 0,4 pp. per sobre, indústries d'alimentació i begudes, 2,5 pp., fabricació productes 
cautxú i matèries plàstiques (2,9 pp.), materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (4,4 pp.), fabricació de 
productes farmacèutics (5,1 pp.), fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (5,3 pp.) i indústries quí-
miques, 7,2 pp. per sobre. Càlculs efectuats a parir de les estimacions de l’IPI publicades a Idescat. 

-15,6

-11,4

-22,3

-21,6

-52,5

-6,9

-14,1

-21,5

15,1

14,7

16,0

22,1

36,3

2,8

14,2

13,2

Índex de volum de negoci (IASSVN)

Comerç

Altres serveis

Transport i emmagatzematge

Hostaleria

Informació i comunicacions

Activitats professionals, científiques i
tècniques

Activitats administratives i serveis auxiliars

2021 2020



Capítol I. L’economia a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 16 

davallada de les arribades de turistes estrangers. Tot i que el conjunt total de viatgers esti-
mats que han pernoctat a Catalunya en hotels, càmpings i allotjaments de turisme rural ha 
augmentat el 73% respecte de l’any anterior, la davallada fou tan intensa el 2020 que el 
volum de viatgers encara s’ha situat gairebé 45 punts percentuals per sota del que havia 
assolit l’any 2019. Aquest fort impacte es deu sobretot a la minva de viatgers procedents de 
l’estranger, que se situen encara més de 66 punts percentuals per sota del nivell previ a la 
crisi. Els de procedència de la resta d’Espanya se situen 32 punts percentuals per sota, i 
els catalans només 3,3 punts per sota.  

Fruit d’aquesta evolució, i atesa la forta dependència que mostren els hotels dels viatgers 
de procedència estrangera, aquests han estat els establiments on més s’ha notat l’impacte 
negatiu de la crisi. L’any 2021, el nombre de viatgers allotjats en hotels (10.176) ha aug-
mentat el 72%. Aquesta xifra representa el 49% de la que es va assolir el 2019 (amb 20.752 
viatgers). En els càmpings, el nombre de viatgers ha crescut el 79%, per sobre del 43,4% 
dels allotjaments de turisme rural.  

Mentre que el percentatge d’hostes de procedència estrangera se situa en el 42% en els 
hotels, assoleix el 19,5% en càmpings, i el 6,6% en els allotjaments de turisme rural. I 
aquesta exposició al turisme internacional explica en bona mesura l’impacte asimètric acu-
mulat de la pandèmia fins a dia d’avui. Mentre que els hotels se situen 51 punts percentuals 
per sota del nivell previ a la pandèmia, els càmpings, que han aconseguit substituir bona 
part de la seva clientela estrangera per hostes de procedència nacional, se situen només 
10,5 punts percentuals per sota, mentre que els allotjaments de turisme rural, que no van 
experimentar una caiguda tan intensa l’any 2020, se situen a 21,7 punts percentuals del 
nivell que havien assolit.33 

GRÀFIC I.1.G 5 Distribució del nombre de viatgers i pernoctacions a Catalunya segons tipus 
d’hostatge i procedència, 2021. 

 
Unitats: percentatges sobre el total de cada categoria 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

L’increment dels viatgers l’any 2021 ha anat acompanyat d’un augment més intens de les 
pernoctacions  tant en els hotels com en els càmpings. No ha estat així en el cas del turisme 
rural, on les pernoctacions s’han incrementat per sota del que ho han fet els hostes.  

 
33 Dades calculades a partir d’Idescat.  
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Aquesta evolució s’explica en part perquè el nombre mitjà de pernoctacions per viatger ha 
augmentat tant en el cas dels hostes de procedència estrangera com de la resta d’Espanya, 
que ha passat a ser de 3,5 i 2,8 nits respectivament. Tanmateix, no ha estat així en el cas 
d’aquells procedents de Catalunya, que l’han reduïda lleugerament fins a les 2,6 nits. 
D’aquesta manera, el comportament diferent dels hostes catalans, molt presents en l’es-
tructura de la clientela dels allotjaments de turisme rural, podria explicar aquesta evolució 
més modesta del nombre de pernoctacions.34   

Amb tot, la disminució del nombre de turistes estrangers ha estat el factor que ha determinat 
més l’evolució del sector en el seu conjunt. I les repercussions que ha tingut sobre la des-
pesa del turisme estranger ha estat important. De fet, l’any 2020 la despesa turística dels 
estrangers es va contraure un 82,9%, i enguany ha crescut un 51,2%. Una xifra que, tan-
mateix, resulta insuficient per recuperar els nivells previs a la pandèmia.35  

GRÀFIC I.1.G 6 Evolució de la despesa turística dels estrangers a Catalunya segons compo-
nents, 2017-2021 

 

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

L’increment, l’any 2021, de la despesa turística dels estrangers a Catalunya s’ha produït en 
la seva major part per un augment del nombre de persones estrangeres que van venir a 
visitar Catalunya, i en menor mesura com a conseqüència d’un increment en l’estada, és a 
dir, en el nombre de pernoctacions. Tanmateix, la despesa per persona i dia, en línia amb 
el que havia succeït l’any 2020, però en menor mesura, encara ha disminuït, fet que ha 
restat creixement al conjunt de la despesa dels turistes a Catalunya.   

 
34 Elaboració pròpia a partir d’Idescat.  
35 De fet, la despesa total encara es troba el 74,1% més baixa que la del 2019. Càlculs elaborats a partir de 
la informació recollida a Turistes estrangers. Despesa declarada, d’Idescat. 
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1.5. El sector exterior a Catalunya 

L’evolució de la despesa turística ha estat clau per entendre el deteriorament del saldo 
exterior català. Ho ha fet a través de la partida de la despesa dels estrangers en territori 
català, molt vinculada a l’evolució del sector turístic. Aquesta partida, que l’any 2019 expli-
cava el 16% del valor de les exportacions de béns i serveis, l’any 2021, tot i haver crescut 
el 49%, encara se situa lluny del nivell previ a la pandèmia, i explica només el 5,8% del total 
de les exportacions de béns i serveis. Això ha portat a limitar els efectes de la recuperació 
de les exportacions de béns, atès que ha llastat el saldo exterior català derivat dels inter-
canvis amb l’estranger.   

Fruit d’aquesta conjuntura, els intercanvis amb la resta d’Espanya han assolit un valor de 
17.501 milions d’euros, una xifra superior a la de fa dos anys. Tanmateix, el saldo amb 
l’estranger s’estima que hauria assolit els 13.861 milions, una xifra superior a la de l’any 
anterior, però encara clarament per sota de la d’ara fa dos anys. 

GRÀFIC I.1.G 7 Evolució del saldo exterior, el saldo amb l’estranger i el saldo amb la resta 
d’Espanya. Catalunya, 2000-2021 

 

Unitats: milers de milions 
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals. 

Això explicaria que el saldo exterior hagi augmentat fins als 31.362 milions d’euros, però 
que no hagi assolit encara el nivell que tenia l’any 2019. Amb tot, ha millorat el saldo dels 
intercanvis amb la resta d’Espanya, fins a situar el seu superàvit per sobre del que s’havia 
assolit fa dos anys. I també ha millorat el saldo dels intercanvis amb l’estranger, ja que la 
millora en els intercanvis de béns i serveis amb l’estranger ha compensat la manca de di-
namisme del turisme.  

Segons dades de registres d’exportacions, aquestes haurien augmentat el 21% l’any 2021 
per comparació al 2020. Les importacions haurien registrat un creixement del 19,8%  durant 
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el mateix període, Tot i això, el saldo dels intercanvis comercials reflecteix un dèficit que, 
segons els registres, hauria augmentat el 10,8%. 

No totes les tipologies de béns s’haurien comportat de la mateixa manera. Els béns de 
consum, de fet, haurien millorat el saldo, que ja era positiu, mentre que els béns intermedis 
l’haurien empitjorat, ampliant el seu dèficit. Aquesta darrera evolució explicaria doncs el 
deteriorament, atès que el saldo dels béns de capital pràcticament no hauria variat.  

Per activitats, aquest comportament s’explica per una millora en el saldo dels intercanvis en 
les branques de vehicles de motor i altres materials de transport; indústries químiques; tèxtil, 
confecció, cuir i calçat; i alimentació i begudes, que haurien millorat el seu saldo, ja sigui 
incrementant exportacions com frenant l’augment de les importacions. Tanmateix, la resta 
de branques d’activitat haurien empitjorat, poc o molt, el saldo.36 

Geogràficament, els intercanvis comercials bilaterals han millorat amb gairebé tots els paï-
sos occidentals. Destaca una correcció positiva del saldo amb gairebé tots els països euro-
peus, llevat d’Alemanya, amb qui hi ha un lleugeríssim deteriorament de només 3 milions. 
També es recull una evolució del saldo favorable amb el conjunt dels països americans, 
especialment amb els EUA, però també amb el conjunt països de l’Amèrica del Nord i també 
els de l’Amèrica del Sud i Centre. Tanmateix, el deteriorament s’ha produït bàsicament en 
relació amb la Xina, amb qui s’ha deteriorat el saldo per valor de 2.199 milions, i amb els 
països englobats a la resta del món, que expliquen un deteriorament de 4.317 milions d’eu-
ros.37 

Aquesta evolució geogràfica dels saldos bilaterals, molt millor amb els països occidentals 
que no pas amb els països de la resta del món, es podria explicar en part per l’evolució dels 
intercanvis estrictament industrials. El saldo comercial dels productes industrials ha millorat 
aquest darrer 2021, i el dèficit que es mantenia s’ha reduït el 17,7%. En canvi, l’empitjora-
ment del saldo global ha vingut de la mà dels béns no industrials, que han incrementat el 
dèficit en un 63%. 

Entre els productes industrials, el saldo ha millorat ostensiblement en la categoria de con-
tingut tecnològic mitjà-alt. Això es deu al bon comportament dels intercanvis de productes 
químics, amb una millora del saldo de 1.118,2 milions, i de materials i equips elèctrics; ma-
quinària i vehicles, amb una de 1.271,9 milions d’euros. També ha millorat el saldo en els 
intercanvis de productes de nivell tecnològic baix. En aquest cas, per la millora en els inter-
canvis de productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper. La resta de categories, 
de contingut tecnològic alt i mitjà-baix han experimentat un deteriorament del saldo comer-
cial.38 

 
36 Un deteriorament del saldo de 120,7 milions d’euros en la fabricació de màquines d'oficina, instruments 
precisió i òptica, de 215,7 en la de metal·lúrgia i productes metàl·lics; de 471 en l’agricultura, ramaderia, caça, 
silvicultura i pesca; 906,5, en la d’equips elèctrics i electrònics i 1850,5 en els productes energètics, extracció 
i refinació petroli. Elaboració pròpia a partir d’Idescat.  
37 Càlculs d’elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
38 Elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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1.6. El sector financer a Catalunya 

Durant l’any 2021, l’estoc de crèdit viu concedit ha tornat a caure a Catalunya. La disminució 
del crèdit s’explica en aquest cas tant per una disminució del crèdit al sector privat, que ha 
baixat el 2,3%, com per una disminució en el crèdit concedit a les administracions públiques, 
que ha retrocedit el 16,7%. En conjunt, l’estoc de crèdit viu concedit a Catalunya s’ha reduït  
el 2,7%, prosseguint un procés de desendeutament que, tot i que l’any passat no es va 
produir, ja feia anys que es venia experimentant.  

TAULA I.1.T 5 Creixement del crèdit concedit per les entitats de dipòsit. Catalunya, 2019-2021 

  Total AAPP Privat 

IV TR 2019 -1,1 -8,9 -0,7 

IV TR 2020 1,9 -25,8 3,2 

IV TR 2021 -2,7 -16,7 -2,3 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges) 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya 

Durant l’any 2021, també ha augmentat el volum dels dipòsits en les entitats financeres 
catalanes. En contra del que ha succeït amb el crèdit, els dipòsits han augmentat el 6,2% a 
Catalunya. Tot i que han augmentat tant els dipòsits del sector privat (5,4%) com de les 
administracions públiques (22,5%). Això ha permès millorar novament les posicions finan-
ceres de les entitats, atorgant-les-hi un finançament més sòlid. El context post crisi, encara 
amb la demanda agregada continguda, és possible que hagi possibilitat aquesta deriva.   

TAULA I.1.T 6 Creixement dels dipòsits a les entitats de dipòsit. Catalunya, 2019-2021 

  Total AAPP Privat 

IV TR 2019 6,1 -10,0 7,1 

IV TR 2020 11,0 0,4 11,6 

IV TR 2021 6,2 22,5 5,4 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya. 

Aquesta evolució del crèdit a Catalunya no s’ha reproduït, però, per al conjunt d’Espanya. 
En el conjunt de l’Estat, el crèdit viu ha experimentat una lleugera tendència a l’alça, amb 
un creixement del 0,2%. Aquesta evolució es deu a l’increment del crèdit de les administra-
cions públiques, que ha augmentat el 6,1%. El crèdit al sector privat, en canvi, s’ha mantin-
gut amb una lleugera disminució del -0,1%. En el cas dels dipòsits, en canvi, el comporta-
ment ha estat més similar. Tot i no créixer tant, en el conjunt de l’Estat aquests han crescut 
el 5,5%, fruit d’un augment del 21,3% dels de les entitats públiques i un del 4,5% dels dipò-
sits privats.39 

Aquesta evolució lleugerament positiva del crèdit viu per al conjunt de l’economia espanyola 
amaga un comportament diferent segons si el crèdit va orientat a finançar activitats produc-
tives o de consum. Mentre que el crèdit viu a activitats productives ha disminuït el 0,7%, el 
crèdit al consum a llarg termini ha augmentat el 0,8%. Per grans sectors, el crèdit a l’activitat 
primària ha augmentat el 3%. En canvi, el crèdit a la indústria ha disminuït el 0,9% i a la 

 
39 Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya.  
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construcció, el 2,4%. En el sector serveis el crèdit viu ha disminuït l’1% en el conjunt d’acti-
vitats terciàries, sense comptar-hi els serveis immobiliaris, tot i que l’activitat immobiliària 
ha mantingut el crèdit lleugerament a l’alça, amb un increment modest del 0,2%. L’augment 
del crèdit al consum s’ha produït per l’increment del crèdit a l’adquisició immobiliària, que 
ha augmentat l’1,2%. En canvi, el crèdit a la compra de béns de consum ha disminuït en el 
0,8%.40 

Quant a la morositat, tot i no tenir dades per a l’economia catalana, per al conjunt d’Espanya 
ha millorat en tots els àmbits de finançament. Mentre que entre les activitats productives ha 
passat del 5% al 4,8%, en les de consum ha passat del 4,1% al 3,9%.  La millora entre les 
activitats productives ha estat general. Totes les branques han millorat la morositat tret dels 
serveis (sense serveis immobiliaris), que, no obstant això, tampoc no l’han empitjorada.41 
En el cas del crèdit al consum la millora s’ha produït tant per la compra de béns immobles 
com per la d’altres béns de consum durador.42  

Tot i que als EUA ja s’han anunciat retallades d’estímuls monetaris, això no ha afectat ne-
gativament les cotitzacions, atès que els principals índex nord-americans han experimentat 
una revalorització i bons rendiments. A finals d’any, el Dow Jones acumulava un guany 
interanual del 18,7%, l’ S&P 500 el 26,9% i el Nasdaq el 21,4%.  

Els principals índexs borsaris europeus han registrat una evolució positiva en el  decurs de 
l’any 2021. L’Euro stoxx 50 mostra també una revalorització del 21% en el curs del 2021. 
En termes generals, aquesta evolució positiva s’ha reproduït en la majoria de places euro-
pees. A França, per exemple, el CAC 40 ha augmentat el 28,9% la seva cotització. A Ale-
manya, el Dax Xetra 30 ho ha fet en el 15,8%. A Itàlia, el FTSE MIB 40 en el 23%. L’excepció 
que cal destacar en el cas d’Europa és la del principal índex espanyol, l’IBEX35, que com 
en el cas del Nikkei 225 Japonès, que ha perdut momentum i s’ha quedat en un guany 
només del 4,9%, ha recollit un augment de la cotització del 7,9%. 

Aquest comportament, amb una frenada a finals d’any, també l’han experimentat la majoria 
de índexs borsaris espanyols. A València, l’índex borsari recull uns guanys del 14%, la de 
Bilbao del 8,2% i la de Madrid del 7,1%. A Barcelona, l’índex BCN MID 50, corresponent a 
les 50 empreses de mitjana capitalització amb més contractació de la Borsa de Barcelona, 
registra un augment acumulat del 5,5%. L’índex BCN Global 100,  s’ha revaloritzat el 10,2 
%.43  

 
40 Càlculs d’elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya. Variació interanual del 
darrer trimestre de l’any.  
41 En el sector d’agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca ha passat del 5,5% al 5,2%; en la indústria 
(tret de construcció), del 4,8% al 4,4%; en la construcció del 9,2% al 8,5%, en els serveis (tret de serveis 
immobiliaris), s’han mantingut en el 4,7%, i els serveis immobiliaris han passat la morositat del 5,0% del crèdit 
viu al 4,1%. Càlculs elaborats a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya. A partir del volum de crèdit 
viu a desembre de cada any. 
42 En el cas de l’adquisició i rehabilitació d'habitatges ha passat, entre finals del 2020 i finals del 2021, del 
3,2% al 3,1%. En el cas dels béns de consum i altres, del 7,4% al 7,0%. Càlculs elaborats a partir de les dades 
publicades pel Banc d’Espanya. A partir del volum de crèdit viu a desembre de cada any. 
43 DEH (2022) Nota de conjuntura econòmica, 117, p. 73-75. 
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TAULA I.1.T 7 Volum efectiu de contractació a la Borsa de Barcelona, 2021 

  Milions d'euros el 31/12/2021 Variació interanual a 31/12/2021 

Efectes públics 395,4 88,3 

Accions 46478,5 -32,9 

Fons cotitzats 652,8 -24,2 

Warrants 13,1 -76,3 

Drets 309,1 -20,9 

Total 47848,8 -32,4 

Unitats: milions d'euros i taxes interanuals de creixement (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances. 

També han disminuït el volum de contractació els fons cotitzats (-24,2%), els warrants (-
76,3 %) i els drets (-20,9%). 
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2. L’evolució dels preus i dels costos laborals a Catalunya 

2.1. L’evolució dels preus a Catalunya 

La inflació de l’any 2021 ha estat, segons l’IPC, del 2,9%. Aquesta ha estat una inflació molt 
més alta que la mitjana que havíem experimentat en els anys precedents. Aquest augment 
de la inflació ha estat generalitzat, atès que el repunt també ha estat manifest tant en el 
conjunt de l’economia espanyola com en el conjunt de la Unió Europea. De fet, la inflació a 
Catalunya s’ha situat lleugerament per sota de la inflació al conjunt d’Espanya (0,2 pp.), tot 
i que lleugerament per sobre de la que s’ha donat al conjunt de la zona euro, que ha estat 
del 2,6%.  

TAULA I.2.T 1 Inflació comparada, Catalunya, Espanya i zona euro, 2020-2021 

  2020 2021 

Catalunya -0,4 2,9 

Espanya -0,3 3,1 

Zona euro 0,2 2,6 

Diferència Catalunya-Espanya -0,1 -0,2 

Diferència Catalunya-zona euro -0,6 0,3 

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

Amb aquesta evolució dels preus i a diferència del que havia vingut succeint fins fa uns dos 
anys, el diferencial entre l’evolució dels preus a Catalunya i a la resta de l’Estat ha estat 
negatiu. Una anàlisi històrica del registre interanual d’inflació (gràfic següent) mostra que 
en els darrers dos anys, l’evolució dels preus a Catalunya, que habitualment era més infla-
cionista que la del conjunt d’Espanya, ara ja no ho és. De fet, la inflació a Catalunya ha 
estat més moderada que la del conjunt de l’Estat des de mitjans de l’any 2020.  

Una anàlisi més aprofundida per al 2021 d’aquest diferencial de preus de l’economia cata-
lana respecte del conjunt de l’economia espanyola desglossat per productes de consum 
permet identificar algunes rúbriques com a responsables d’aquesta dinàmica. Hi destaquen 
sobretot en aquest cas aquelles que venen més determinades pels preus de l’energia, com 
són ara la calefacció, enllumenat i distribució d’aigua, que explica el 65,8% d’aquesta millora 
del diferencial, i la del transport personal, que n’explica el 16,6%. En total, entre aquestes 
dues rúbriques expliquen el 82,5% del diferencial lleugerament favorable a l’economia ca-
talana que resulta quan comparem la inflació d’aquí respecte de la del conjunt d’Espanya. 

44 

 
44 Les rúbriques de calefacció, enllumenat i distribució d’aigua i la de transport personal expliquen més del 
82% del diferencial de preus a favor de Catalunya, amb unes aportacions respectives  del 65,8% i del 16,6%. 
Amb tot, altres rúbriques com la de turisme i hostaleria, que explica el 41% d’aquest comportament menys 
inflacionista a Catalunya, o la d’educació universitària, amb una del 39,2%, també expliquen en bona part 
aquest diferencial favorable a l’economia catalana. Altres rúbriques, en canvi, que han mostrat una evolució 
més inflacionista aquí que no pas a la resta d’Espanya han estat les d’objectes recreatius, conservació d’ha-
bitatge, articles d’us personal, altres carns o habitatges de lloguer, totes elles amb aportacions properes al 
10% o superiors i que resten gairebé el 60 punts percentuals del total del diferencial favorable de preus a 
l’economia catalana. Càlculs efectuats a partir de l’evolució dels preus anuals per rúbriques publicats a INE. 
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El fet que bona part d’aquesta dinàmica s’expliqui per aquestes dues rúbriques està relaci-
onat també amb el fort pes que la seva evolució ha tingut a l’hora de determinar l’evolució 
global dels preus a Catalunya, i en general a tot el món en el decurs d’aquest darrer any. 
De fet, ambdues rúbriques expliquen també gairebé el 80% de la inflació que s’ha generat 
enguany, amb una aportació del 46,4% i  del 30,9% respectivament.  

A banda dels productes energètics o vinculats, altres rúbriques d’aliments, com ara la de 
fruita fresca, aigua mineral, refrescos i sucs, o la d’olis i grasses també han fet aportacions 
positives al creixement dels preus. No obstant això, les seves aportacions s’han quedat molt 
lluny de les de les dues rúbriques anteriors, ja que no han passat del 3%. De fet, la gran 
majoria de les rúbriques han mostrat una evolució inflacionista, i han estat molt poques, 
menys del 16%, les que han mostrat una evolució deflacionista. Entre aquestes, podem 
destacar les de comunicacions (amb una aportació negativa del 3,9%) i la d’educació uni-
versitària, amb una aportació del -2,5%. Ja amb una contribució molt menor, hi trobem 
també el transport públic interurbà, que amb una aportació del -0,4% ha permès alleugerir 
mínimament el context inflacionista en un moment de forta pujada dels preus de l’energia i 
del transport privat.45  

GRÀFIC I.2.G 1  Evolució mensual de la inflació interanual. Catalunya i Espanya, 2019-2021 

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

La inflació a Catalunya s’ha situat en el 2,9%, lleugerament per sota de la del conjunt 
d’Espanya. Amb tot, la inflació subjacent encara s’ha mantingut en el 0,7% l’any 2021. 

Aquest context marcadament més inflacionista d’enguany, a més, xoca amb l’evolució lleu-
gerament deflacionista que es va experimentar l’any 2020. El factor que explica aquest 
canvi en la tendència torna a ser l’enorme volatilitat que han experimentat els preus de 
l’energia, que enguany han accelerat la seva pujada, mentre que l’any anterior havien frenat 
la inflació arreu del món. D’aquesta manera, les dues rúbriques anteriorment destacades, 

 
45 Càlculs efectuats a partir de la inflació per rúbriques i a les ponderacions publicades per l’INE per al conjunt 
de l’any 2021. 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

G F M A M J Jl A S O N D G F M A M J Jl A S O N D G F M A M J Jl A S O N D

2019 2020 2021

Catalunya Espanya



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 25 

calefacció, enllumenat i transport, expliquen també més del 100% del diferencial d’inflació 
respecte de l’any anterior.  

Altres rúbriques que també han explicat en certa mesura aquest canvi de tendència en la 
inflació han estat també les dels olis i grasses; objectes recreatius; aigua mineral, refrescos 
i sucs; i la de medicaments i material terapèutic, que tanmateix han fet aportacions al canvi 
de tendència dels preus que s’han situat entre el 3% i l’1%. 

Un dels principals factors que explica aquesta dinàmica dels preus de l’energia ha estat 
l’evolució del preu del cru. En relació amb l’increment de preus energètics també hem de 
destacar l’increment del gas, a causa de les tensions geopolítiques que impliquen alguns 
dels principals països productors d’aquesta matèria primera. De manera complementària, 
hem de destacar també la influència de l’encariment dels drets d’emissió del CO2. El propi 
Banc d’Espanya, destacava  en un informe que el 20% de l’augment del preu de l’electricitat 
entre desembre de 2020 i juny de 2021 s’explicaria per aquest increment tot i que alerten 
que aproximadament la meitat de l’increment registrat tindria a veure amb l’augment del 
preus del gas i de la seva afectació a les centrals de cicle combinat.46 

Pel que fa al preu del cru, que l’abril del 2020 va arribar a mínims històrics, amb una cotit-
zació mitjana de 17,6 dòlars el barril, va recuperar novament la senda alcista a mesura que 
les economies s’han anat recuperant de l’impacte de la pandèmia. Des de l’abril del 2020 
fins a l’octubre del 2021 els preus es van multiplicar per 3,6. Això ha fet que, de mitjana, el 
preu del cru hagi pujat el 68,5% aquest darrer any, més que recuperant la caiguda que havia 
experimentat l’any 2020 (del -35,2%).47 

TAULA I.2.T 2 Inflació subjacent (IPC), 2020-2021 

Àmbit geogràfic 2020 2021 

Catalunya 0,7 0,7 

Espanya 0,7 0,8 

Zona euro 0,9 1,5 

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

Aquesta tendència a l’alça del preu del cru, que s’ha vist acompanyada d’un comportament 
similar de la resta de productes energètics, ha tornat a ser, per tant, el principal factor ex-
plicatiu de la dinàmica de l’IPC. A banda d’explicar-ne l’evolució, a més, també n’ha explicat 
en bona mesura el diferencial de preus amb el conjunt de l’economia espanyola.  

Amb tot, i malgrat la incidència que han mantingut els preus de l’energia sobre la inflació 
general, la inflació subjacent de moment s’ha mantingut. A Catalunya, aquesta s’ha situat 
en un nivell molt similar al de l’any anterior, del 0,7%, mentre que al conjunt de l’Estat s’ha 
enfilat lleugerament, passant del 0,7% al 0,8% i al conjunt de la zona euro ha passat del 
0,9% a l’1,5%.   

 
46 Pacce, Sánchez i Suárez-Varela (2021). El papel del coste de los derechos de emisión de CO2 y del enca-
recimiento del gas en la evolución reciente de los precios minoristas de la electricidad en España. Colección 
Documentos ocasionales, núm. 2120, p. 20. Madrid: Banco de España. 
47 Càlculs d’elaboració pròpia a partir d’OPEC basket price index. 
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TAULA I.2.T 3 Inflació dels productes industrials (IPRI), 2020-2021 

Àmbit geogràfic 2020 2021 

Catalunya -2,0 10,5 

Espanya -4,3 17,4 

Zona euro -2,6 12,9 

Unitats: Percentatges. 
Font: Índex de preus industrials (IPRI) de l’INE, per Catalunya i Espanya, i de Eurostat per la zona euro. 

Els productes industrials s’han encarit el 10,5%. Aquest ha estat tanmateix un crei-
xement per sota del que han experimentat l’economia espanyola i la de la zona euro.  

Pel que fa als productes industrials, en canvi, la dinàmica dels preus ha estat molt diferent. 
Els registres negatius de l’any 2020, esdevinguts en un context deflacionista vinculat a la 
pandèmia i als preus de l’energia, enguany s’han capgirat. L’any 2021, l’evolució dels preus 
industrials ha passat a creixements de dos dígits, tot i que aquest creixement ha estat de 
menor intensitat a Catalunya. Aquí, amb un creixement mitjà del 10,5%, l’índex de preus 
industrials ha augmentat menys que al conjunt de la zona euro, on ha pujat el 12,9%, i 
també menys que al conjunt de l’Estat, on ho ha fet el 17,4%.  

2.2. Els costos laborals 

Els costos laborals mensuals han augmentat l’any 2021 el 7,3%. En termes d’hora 
efectivament treballada haurien disminuït el 0,5%.  

L’any 2021 els costos laborals mitjans han pujat intensament quan se’ls analitza en termes 
mensuals. A Catalunya, el creixement del cost laboral per treballador i mes ha estat el 7,3%, 
enfront del 5,9% a l’economia espanyola. Aquesta divergència, en canvi, no es reprodueix 
quan s’analitza l’evolució del cost laboral per hora efectivament treballada. En aquest cas, 
l’evolució que presenta l’economia catalana és molt similar a la de l’espanyola, i mostra una 
lleugera disminució del 0,5%. 

TAULA I.2.T 4 Evolució del cost laboral total per treballador i mes. Catalunya i Espanya, 2019-
2021 

Àmbit geogràfic 2019 2020 2021 

Catalunya 2,9 -3,7 7,3 

Espanya 2,2 -2,2 5,9 

Unitats: taxes de creixement (%) 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta trimestral del cost laboral, INE. 

Les restriccions a l’activitat econòmica establertes durant la pandèmia van reduir enorme-
ment les jornades efectives de treball. El fet que enguany s’hagi tornat a un cert punt de 
normalitat ha implicat que es capgiri, doncs, la dinàmica experimentada durant l’any 2020, 
en què el cost laboral per mes va ser inferior al de l’any anterior, però atès que es van 
treballar menys hores, el cost per hora va pujar. L’any 2021, en canvi, la dinàmica haurà 
estat la inversa.  
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Un exercici per evitar la distorsió que suposa el registre de l’any 2020 és el de calcular la 
variació des del 2019. Això també ens permet veure quina ha estat l’evolució respecte del 
moment prepandèmia. Si calculem directament, a partir de l’Enquesta trimestral dels costos 
laborals (ETCL), la variació des del 2019, any en què la pandèmia no havia afectat els 
costos laborals mensuals haurien augmentat l’any 2021 l’1,6%. Si aquest mateix càlcul 
l’efectuem a partir del cost hora estimat, l’augment se situa en el 2,7%. Aquest augment, a 
més, es reprodueix per a tots els sectors, tant en termes mensuals com per hora. Per tre-
ballador i mes els augments han estat del 0,7%, 3,6% i 1,7% per a la indústria, la construcció 
i els serveis respectivament, mentre que per hora efectivament treballada ha estat de l’1,6%, 
del 3,4% i del 3,0% respectivament.48 

TAULA I.2.T 5 Evolució del cost laboral total per hora. Catalunya i Espanya, 2019-2021 

Àmbit geogràfic 2019 2020 2021 

Catalunya 3,8 6,1 -0,5 

Espanya 2,6 6,4 -0,5 

Unitats: taxes de creixement (%). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta trimestral del Cost Laboral, INE.  

Amb aquest increment, l’any 2021 el cost mitjà per treballador i mes a Catalunya s’ha situat 
en 2910 euros.49 Les activitats industrials són les que mostren la mitjana més elevada, el 
19,3% per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya. El sector de la construcció mostra 
uns costos també un 4,5% per sobre de la mitjana. El sector serveis és el que manté uns 
costos laborals mensuals per treballador més baixos, un 4,2% per sota de la mitjana.50  

Precisament el sector serveis, l’únic que se situa per sota la mitjana, ha estat el que ha 
experimentat el creixement més intens dels costos laborals mensuals per treballador, amb 
un augment del 7,6%. El sector industrial ha experimentat un creixement del 6,9%. En el 
sector de la construcció l’increment mitjà dels costos laborals ha estat del 4,8%. Per hora 
efectivament treballada, en canvi, l'increment del cost per sectors ha estat gairebé nul o 
negatiu en tots els àmbits. En el cas de la construcció, ha augmentat només el 0,1%, mentre 
que a la indústria ha baixat el 0,2% i als serveis el 0,6%.51  

 
48 Elaboració pròpia a partir de les estimacions de ETCL, INE. 
49 A partir de l’Enquesta trimestral dels costos laborals (ETCL). Aquesta només recull les despeses laborals 
d’activitats industrials, de serveis i de la construcció, excloent part important de les activitats primàries. 
50 Càlculs elaborats a partir de l’ETCL, INE. 
51 Elaboració pròpia a partir de ETCL, INE. 
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GRÀFIC I.2.G 2 Creixement dels components del cost laboral per treballador i mes, Catalunya 
i Espanya, 2020-2021 

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

L’augment del cost laboral a Catalunya cal atribuir-lo al conjunt dels seus compo-
nents tret de les percepcions no salarials i les subvencions.  

Per hora treballada, la mitjana dels costos laborals de les activitats incloses en el còmput 
de l’ETCL se situa en els 23,3 euros. Per sectors, només el sector industrial es troba per 
sobre d’aquesta mitjana, concretament 9,2 punts percentuals per sobre. El cost laboral total 
per hora de la construcció i dels serveis se situa 7,1 i 1,5 percentuals, respectivament, per 
sota de la mitjana.52  

En el cas de Catalunya, l’augment dels costos laborals mensuals cal atribuir-lo a tots els 
components, tret de les percepcions no salarials i les subvencions. El cost salarial total ha 
augmentat el 7,3%, i d’aquest, la part de cost salarial ordinari ho ha fet en el 8,3%. Dels 
altres costos laborals, les cotitzacions obligatòries han augmentat, de mitjana, el 6,2%. Tot 
i que han baixat el 3,5%, també han fet augmentar el cost laboral la partida de subvencions 
i bonificacions, atès que a menys bonificació, costos més alts. En canvi, el cost per percep-
cions no salarials ha baixat, el 3,3%, essent l’única partida que ha restat creixement al con-
junt dels costos laborals.  

En el cas del conjunt d’Espanya, l’enquesta mostra en canvi una pressió a l’alça per part de 
gairebé totes les partides. En canvi, l’única partida que ha ajudat a moderar l’augment del 
cost laboral, en el conjunt de l’economia espanyola, ha estat la de subvencions i bonificaci-
ons, que a diferència del que ha succeït a Catalunya, ha crescut el 4%. 

  

 
52 Càlculs elaborats a partir de l’ETCL. 
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3. Les infraestructures de transport a Catalunya 

L’any 2021 es van prorrogar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, mentre que 
els pressupostos generals de l’Estat es van aprovar per primer cop en els últims tres anys, 
amb un increment important de la inversió destinada a infraestructures ferroviàries. Pel que 
fa a la inversió liquidada l’any 2020, aquesta va augmentar respecte a l’any 2019, tant la de 
l’Estat, com la de la Generalitat, amb un augment destacat de la inversió ferroviària. 

Tots els modes de transport han augmentat el nombre d’usuaris l’any 2021, però cap mode 
ha recuperat el nivell previ a la pandèmia. Els que més s’acosten als valors de 2019 són els 
modes terrestres i especialment els viaris (sobretot quan els desplaçaments es fan amb 
vehicle privat). En canvi, els desplaçaments per via marítima o aèria han quedat lluny dels 
valors de 2019. Pel que fa al transport de mercaderies, l’impacte de la pandèmia ha estat 
més moderat que en el transport de passatgers. Tot i així, després dels increments en el 
volum de mercaderies transportades en tots els modes l’any 2021, només el transport de 
mercaderies per carretera ha superat el de 2019. Per contra, el volum de mercaderies trans-
portades per via portuària s’acosta al nivell de 2019, sense arribar-hi, i per via aeroportuària 
s’ha quedat lluny dels valors anteriors a la COVID-19. 

3.1. La inversió en infraestructures de transport 

L’any 2021 es van aprovar els pressupostos general de l’Estat, però no els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, seguint amb la tendència dels últims anys de no aprovació 
per part d’alguna de les dues administracions.53 

Així, en matèria de transport, l’any 2021 l’Estat preveia una inversió de 1.951,8 milions d’eu-
ros, amb 173,2 milions d’euros invertits en carreteres (el 8,9% del total), 1.462,4 milions 
d’euros en ferrocarrils (74,9% del total), 197,3 milions en ports (10,1% del total) i 118,9 
milions en aeroports (6,1% del total). Entre les principals inversions viàries pressupostades 
destaquen la conservació de les carreteres (99,9 milions d’euros), l’A-27 entre Valls i Mont-
blanc (23,9 milions d’euros) i la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls (13,6 milions 
d’euros). Pel que fa a les inversions ferroviàries, sobresurten les rodalies de Catalunya 
(336,6 milions d’euros) i les rodalies i mobilitat urbana (156,2 milions d’euros), així com el 
pla de compra de material de RENFE-Operadora (133,9 milions d’euros). De la mateixa 
manera, destaquen els 100,1 milions d’euros d’inversió pressupostada al Corredor Mediter-
rani entre Vila-seca i Castellbisbal, així com la inversió en alta velocitat entre Tarragona i 
Vandellós (10,8 milions d’euros) i entre Vandellòs i València (142,7 milions d’euros). Per 
últim, en alta velocitat destaca la inversió a les línies en explotació (140,1 milions d’euros) i 
la inversió en corredors TEN-T (192,0 milions d’euros en alta velocitat i 27,3 milions en 
xarxa convencional). 

Si s’estudia l’evolució de la inversió pressupostada, s’observa el descens brusc que expe-
rimenta entre 2010 i 2014, tant per part de l’Estat com de la Generalitat, coincidint amb la fi 
d’alguns dels principals projectes (AVE Madrid-Barcelona, aeroport del Prat i port de Bar-
celona, aturada de la L9 del metro de Barcelona, etc.) i l’inici de la crisi econòmica. Des de 
llavors, aquesta s’havia mantingut baixa en ambdues administracions, però els anys 2021 i 

 
53 L’any 2019 no es van aprovar ni els pressupostos de la Generalitat de Catalunya ni els pressupostos gene-
rals de l’Estat, tot i haver-se presentat en ambdós casos. L’any 2020 no es van arribar a presentar els pres-
supostos de l’Estat. 



Capítol I. L’economia a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 30 

2022 ha crescut als pressupostos generals de l’Estat, impulsada per l’augment de la inversió 
pressupostada en infraestructures ferroviàries. 

GRÀFIC I.3.G 1 Inversió pressupostada, per Administració i tipus d’infraestructura de trans-
port.(1) Catalunya, 2000-2022 

 
Unitats: milions d’euros (en termes corrents). 
(1) Quan no es disposa d’informació, s’ha deixat el blanc, mentre que quan aquesta està disponible, però els pressupostos no es van 
aprovar, s’ha rebaixat el color de la sèrie. Aquest últim és el cas de la inversió de l’any 2019 per l’Estat i dels anys 2016 i 2019 per la 
Generalitat de Catalunya. 
(2) No inclou els sistemes de finançament estructurat (concessió i mètode alemany). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat i els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya (2006-2022). 

Pel que fa a la inversió liquidada en infraestructures de transport a Catalunya per part de 
l’Estat, no es disposa de la informació detallada per a l’any 2020 inclosa a l’anuari estadístic 
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.54 Una via alternativa per aproximar-
ho és analitzant les dades territorialitzades de la inversió del sector públic estatal que ofereix 
la Intervenció general de l’administració de l’Estat (IGAE). Aquestes dades, a diferència de 
les que ofereix el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, no distingeixen per tipus 
d’infraestructura i només mostren la inversió agregada del Ministeri de Transport, Mobilitat 
i Agenda Urbana i el de les diferents empreses del sector públic empresarial i fundacional.55 
Així el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana hauria invertit 138,5 milions d’euros 
l’any 2020 (un 3,8% menys que el 2019), amb la part més important d’aquesta inversió 
destinada a infraestructures viàries, segons la inversió pressupostada. Pel que fa a 
SEITTSA, aquesta hauria invertit 25,1 milions d’euros (-53,1% que el 2019), amb el gruix 
de la inversió destinada a carreteres, segons la inversió pressupostada. En inversions fer-
roviàries, l’import invertit s’hauria situat en 423,4 milions d’euros (un 57,0% més que el 

 
54 Durant la redacció d’aquesta memòria, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana encara no 
havia publicat l’anuari estadístic de l’any 2020, on s’hi inclou el gruix de la informació necessària per analitzar 
la inversió per tipus d’infraestructura. 
55 Si es comparen les dades d’inversió liquidada de l’any 2019 extretes de l’anuari estadístic del Ministeri de 
transport, mobilitat i agenda urbana amb les de la IGAE, les primeres representen un import més elevat. 
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2019).56 A les portuàries, l’import seria de 58,4 milions d’euros (un 19,2% menys que el 
2019) i a les aeroportuàries de 77,5 milions (un 9,7% més). Totes aquestes inversions juntes 
sumen 699,2 milions d’euros (un 25,6% més que l’any 2019). 

Es produeix un increment de la inversió liquidada en infraestructures de transport, 
tant per part de l’Estat, com per part de la Generalitat. 

La inversió liquidada en infraestructures de transport per part de la Generalitat de Catalunya 
l’any 2020 va ser de 330,9 milions d’euros (un 32,8% més que l’any 2019). Així, es van 
invertir 154,3 milions d’euros en carreteres (+13,7%), 158,4 en ferrocarrils (+46,9%) i 18,2 
en ports i aeroports (+220,2%).57 Entre les principals inversions liquidades en ferrocarrils, 
destaca la inversió de FGC en l’adquisició de material ferroviari (35,9 milions d’euros), ins-
tal·lacions de les línies metropolitanes (18,7 milions d’euros), vies (17,9 milions d’euros) i 
estacions (15,6 milions d’euros). També sobresurt la inversió a la L-9 del metro de Barce-
lona (21,7 milions d’euros). 

Així doncs, la inversió liquidada a Catalunya sembla haver augmentat l’any 2020, tant la de 
la Generalitat de Catalunya, com la de l’Estat. Pel que fa a la Generalitat, el percentatge 
d’inversió executada sobre la inversió pressupostada seria del 86,3% (80,5% a carreteres, 
88,6% al ferrocarril i 142,1% a ports i aeroports), mentre que per part de l’Estat, la pròrroga 
dels pressupostos de 2020 i la no disponibilitat de dades d’inversió liquidada per tipus d’in-
fraestructura en dificulten la comparativa.58 

Per últim, convé recordar que l’any 2020 es va crear el Mecanisme de Recuperació i Resi-
liència (MRR) per part de la UE, emmarcat dins dels fons Next Generation per fer front a la 
crisi de la COVID-19. Aquest fons suposarà un volum d’inversió important durant el període 
2021-2026 a Espanya, amb una part d’aquesta destinada a infraestructures de transport.59 
Segons dades territorialitzades de l’execució a Espanya del pla de recuperació, transforma-
ció i resiliència, fins al 31 de desembre de 2021 s’havien distribuït 11.246,8 milions d’euros 
relatius al pla, dels quals 1.578,7 milions (el 14,2% del total) s’haurien assignat a Catalu-
nya.60 

 
56 Sense tenir en compte la quantitat que hagi pogut invertir-hi el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda 
Urbana o SEITTSA, i comptabilitzant només els imports d’ADIF (228,6 milions i un 76,3% més que el 2019) i 
ADIF-Alta Velocitat (100,6 milions i un 34,2% més que el 2019), RENFE-Operadora (93,8 milions d’euros i un 
44,9% més que el 2019) i la Fundació de ferrocarrils espanyols (0,4 milions d’euros, un 19,4% més que el 
2019). 
57 Les sèries d’inversió liquidada que fa públiques el Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda 
no permeten distingir entre inversió portuària i aeroportuària. Així mateix, en el cas de les carreteres s’hi 
inclouen partides que corresponen als programes 523 “Suport al transport públic de viatgers”, 526 “Logística 
i altres activitats de transport de mercaderies” i 527 “Infraestructures de transport de viatgers per carretera”. 
58 Per a una anàlisi del grau d’execució pressupostària de les diferents administracions durant els darrers 
anys, vegeu El dèficit d’inversió en infraestructures a Catalunya 2009-2020 de Foment del Treball Nacional. 
59 Vegeu l’informe L'estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l'oportunitat del fons Next 
Generation per a més informació sobre els fons i el seu aprofitament. 
60 Dels 11.246,8 milions distribuïts a les comunitats autònomes, 8.831,4 milions corresponen a transferències 
a les comunitats i 2.415,5 milions a subvencions i convenis de finançament. D’entre els 8.831,4 milions cor-
responents a transferències, 947,5 milions s’han assignat a través de la conferència nacional de transport (un 
10,7% del total). Altres partides destacades són les assignades a través de la conferència sectorial d’habi-
tatge, urbanisme i sòl (18,5%), la d’educació (18,3%) o la de medi ambient (14,9%). 

https://www.foment.com/wp-content/uploads/2022/01/El-deficit-dinversio-en-infraestructures-a-Catalunya-2009-2020.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_31102293_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_31102293_1.pdf
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3.2. Serveis de les infraestructures de transport 

3.2.1. Carreteres 

L’any 2021 ha estat marcat per la fi d’una part important de les concessions de les autopis-
tes de peatge a Catalunya. Els últims anys, per avaluar l’evolució de l’ús de la xarxa viària 
s’havia utilitzat l’ús de les autopistes de peatge de l’Estat, que oferia informació mensual de 
la intensitat mitjana diària en aquestes vies. Des de la finalització de les concessions de les 
autopistes i la fi dels peatges de pagament per ús els anys 2020 i 2021, però, el Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha deixat d’oferir aquesta informació. Així doncs, 
és difícil aproximar l’ús que es fa de la xarxa viària a Catalunya, doncs les dades disponibles 
són escasses i les que hi ha no s’actualitzen periòdicament. Una via alternativa per aproxi-
mar-ho és analitzar el consum de carburants per a l’automoció a Catalunya, que ha aug-
mentat un 12,1% l’any 2021, situant-se al 91,5% del que es va consumir l’any 2019. Per 
tipus de carburant, el consum de gasolina creix més (+23,8%, assolint el 96,2% del que es 
consumia l’any 2019) que el de gasoil (+9,3%, fins al 90,3% del que es consumia l’any 
2019). 

Durant els anys 2020 i 2021 el descens acumulat en l’ús de la xarxa viària és més 
intens en els modes de transport col·lectiu que en els individuals. 

Pel que fa a l’ús del transport col·lectiu per carretera a la Regió Metropolitana de Barcelona 
(RMB), segons dades de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), ha augmentat un 
28,2% l’any 2021, amb 284,0 milions de desplaçaments (un 70,2% del valor de l’any 2019). 
És a dir, en comparació al consum de carburants per a l’automoció (o sigui, amb l’ús del 
vehicle privat), l’ús del transport col·lectiu per carretera ha perdut més usuaris durant els 
últims dos anys. 

El transport de mercaderies per carretera a Catalunya ha augmentat un 10,8% l’any 2021, 
el que suposa un 4,9% més que l’any 2019. Així, s’han transportat 286,1 milions de tones61, 
amb un descens de les tones transportades en desplaçaments intramunicipals (-2,1%, però 
un 7,6% més que l’any 2019) i un augment en els intermunicipals (+11,3% i un 1,7% més 
que l’any 2019), els interregionals (+13,4% i un 12,9% més que l’any 2019) i els internacio-
nals (+16,9% i un 0,2% més que l’any 2019). L’augment del volum transportat a Catalunya 
ha estat el mateix que el del conjunt d’Espanya (+10,8%), on Catalunya concentra el 17,6% 
de les mercaderies transportades (el mateix pes que l’any 2020 i 0,1pp menys que l’any 
2019). 

 
61 No s’hi inclou el trànsit de pas. 
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GRÀFIC I.3.G 2 Transport de mercaderies per carretera, per tipus de desplaçament.(1) Catalu-
nya 2019-2021 

 
Unitats: índex (2019 = 100). 
(1) Només inclou camions amb capacitat de càrrega superior a 3,5 tones. 
Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí estadístic del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

3.2.2. Ferrocarrils 

El gruix de desplaçaments en mode ferroviari que es duen a terme a Catalunya té lloc a la 
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), on el nombre de desplaçaments en mode ferro-
viari ha augmentat l’any 2021 (+27,0%), fins als 436,0 milions de viatges (un 66,9% dels 
652 milions de viatges de 2019). Aquest increment s’ha produït en tots els modes ferroviaris: 
un 27,7% al metro, fins als 278,0 milions d’usuaris (un 67,5% del valor de l’any 2019), un 
23,3% a rodalies RENFE, fins als 76,5 milions de viatges (un 64,2% del valor de l’any 2019), 
un 28,4% als FGC, fins als 61,0 milions (un 67,0% del valor de l’any 2019) i un 27,4% al 
tramvia, fins als 20,4 milions (un 68,5% del valor de l’any 2019).62 

El nombre d’usuaris de la xarxa ferroviària ha augmentat en tots els modes (metro, 
tramvia, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat), però encara es troba lluny dels valors 
de 2019. 

L’any 2021 també cal remarcar la l’entrada en funcionament de trens d’altres companyies 
diferents a RENFE en la prestació del servei d’alta velocitat ferroviària, fruit de la liberalit-
zació del sector des del 14 de desembre de 2020.63 

Pel que fa al volum de mercaderies transportades per ferrocarril a Catalunya l’any 2021, no 
es disposa d’informació que permeti analitzar-ne l’evolució. Per al conjunt d’Espanya, i 

 
62 Només es tenen en compte els desplaçaments fins a la 6a corona tarifària (no s’hi inclouen els de la 7a). 
63 Concretament, la francesa Ouigo. De la mateixa manera, RENFE ha creat Avlo per oferir alta velocitat low-
cost. L’any 2022 està previst que comenci a operar l’empresa italiana Iryo. 
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només per RENFE-Operadora, l’any 2021 es van transportar 15,3 milions de tones (un 7,2% 
més que l’any 2020, però un 9,9% menys que el 2019).64  

3.2.3. Ports 

El nombre de passatgers al port de Barcelona ha augmentat un 74,9% l’any 2021 fins als 
1,5 milions usuaris (un 34,2% dels 4,6 milions de passatgers de l’any 2019). Aquest incre-
ment s’ha produït tant entre els passatgers de línia regular (+49,8%, fins al 65,8% de l’any 
2019) com entre els creueristes (+156%, fins al 16,6% de l’any 2019). Això situa el nombre 
de passatgers en 978.000 i 521.000, respectivament (65,2% i del 34,8% del total d’usuaris). 
Això fa que el port de Barcelona sigui el quart port d’Espanya en transport de passatgers: 
el primer en nombre de creueristes i el cinquè en passatgers de línia regular.65 

Es recupera una petita part dels passatgers transportats per via marítima perduts 
durant l’any 2020. En canvi, el transport de mercaderies se situa en valors pròxims 
als de 2019, tot i una desacceleració durant l’últim trimestre de l’any. 

GRÀFIC I.3.G 3 Passatgers i mercaderies transportades per via marítima. Ports de Barcelona 
i Tarragona, 2020-2021 

  
Unitats: índex (2019 = 100). 
Font: elaboració pròpia a partir de Ports de l’Estat. 

 
64 RENFE-Operadora representava vora dues terceres parts del volum transportat al conjunt d’Espanya durant 
el període 2016-2019. El terç restant el transportaven companyies privades o de les comunitats autònomes, 
de les quals no es disposa d’informació del volum transportat l’any 2021. 
65 Segons dades de Ports de l’Estat, el port de Barcelona ha concentrat el 8,3% del transport de passatgers a 
Espanya durant l’any 2021 (+1,9pp que l’any 2020, però -4,0pp respecte a 2019), el 23,5% dels creueristes 
(+8,7pp respecte a l’any anterior i -5,9pp respecte a 2019) i el 6,2% dels passatgers de línia regular (+0,7pp 
que l’any anterior i +0,6pp respecte a 2019). És a dir, durant el 2021 el comportament al port de Barcelona ha 
sigut millor que al conjunt d’Espanya, però no prou com per recuperar el pes que tenia l’any 2019. 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 35 

El volum de mercaderies transportades als ports catalans ha augmentat un 13,6% l’any 
2021, situant-se al 97,2% del transportat l’any 2019. L’increment ha estat menys acusat al 
port de Barcelona (+11,7% i situant-se al 98,1% del total transportat l’any 2019) que al de 
Tarragona (+18,1% i recuperant el 95,3% del volum transportat l’any 2019). Això fa que el 
volum transportat se situï al voltant dels 97,7 milions de tones transportades: 68,0% el port 
de Barcelona i 32,0% el de Tarragona. Val a dir, però, que els últims mesos de l’any 2021 
s’ha alentit el creixement dels volums transportats als ports catalans, especialment al port 
de Barcelona, amb variacions interanuals negatives durant l’últim trimestre. 

Al port de Barcelona, especialitzat en el transport de mercaderies en general (72,5% del 
volum transportat l’any 2021), aquestes han augmentat un 15,8%, mentre que el transport 
a granel ha disminuït un 0,4%. Així, entre les primeres, ha augmentat més el transport de 
mercaderies en contenidors (+17,4%) que el transport per via convencional (+10,7%). Entre 
les segones, ha retrocedit el volum de granel líquid (-4,2%) alhora que ha augmentat el 
transport a granel sòlid (+11,6%). 

Al port de Tarragona, molt especialitzat en el granel (92,4% del total transportat l’any 2021), 
aquest ha augmentat un 16,5%, mentre que el transport de mercaderies en general ho ha 
fet un 48,0%. L’augment en el transport a granel s’ha produït en líquids (+15,8%) i sòlids 
(+18,7%), mentre que, en el transport de mercaderies en general, ha crescut sobretot el 
transport per via convencional (+58,6%) i ho ha fet menys el transport en contenidors 
(+19,0%). 

3.2.4. Aeroports 

El trànsit als aeroports catalans s’ha recuperat lleugerament durant l’any 2021, situant-se 
en 19,4 milions de passatgers, un 49,4% més que l’any 2020, però tan sols un 34,8% del 
nombre de passatgers de l’any 2019. Bona part d’aquesta mínima recuperació s’explica pel 
comportament durant la segona meitat de l’any. Aquest increment, però, ha estat desigual, 
amb un augment del 48,2% a l’aeroport de Barcelona, que el situa vora els 18,9 milions de 
passatgers (un 35,8% del volum transportat l’any 2019), un creixement del 81,7% a Girona 
(0,3 milions de passatgers, un 16,2% del valor de l’any 2019) i un del 302,7% a l’aeroport 
de Reus (0,2 milions de passatgers, un 15,2% del valor de l’any 2019).66 Això manté l’aero-
port de Barcelona com el que millor ha superat la pandèmia. 

 
66 L’any 2021 l’aeroport de Barcelona ha concentrat el 97,5% dels passatgers en els 3 principals aeroports de 
Catalunya, enfront d’un 1,6% el de Girona i un 0,8% el de Reus (l’aeroport de Lleida-Alguaire va transportar 
vora 47.000 passatgers l’any 2021 -el que representava menys del 0,2% del total transportat a Catalunya-, 
amb un augment del 104,1% respecte a l’any 2020 i recuperant el 80,2% dels passatgers transportats l’any 
2019, mentre que a Sabadell van volar-hi poc menys de 5.000 persones). 
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GRÀFIC I.3.G 4 Passatgers i operacions als aeroports comercials, per aeroport i mes. Cata-
lunya, 2020-2021 

 
Unitats: índex (2019 = 100). 
Font: elaboració pròpia a partir d’AENA. 

Es produeix una tímida recuperació del nombre de passatgers transportats als aero-
ports catalans, que queden lluny dels valors anteriors a la pandèmia. 

L’augment del nombre de passatgers de l’aeroport de Barcelona (+48,2%) ha estat lleuge-
rament més intens que a l’aeroport de Madrid-Barajas l’any 2021 (+41,0%), però ho ha estat 
menys que el del conjunt d’Espanya (+57,7%). En qualsevol cas, però, el volum de passat-
gers a l’aeroport de Barcelona s’ha situat només en un 35,8% del que existia l’any 2019, 
mentre que Madrid-Barajas s’ha situat en un 39,1% i el conjunt d’Espanya en un 43,6%. 
Això, juntament amb l’evolució dels aeroports de Girona i Reus, fa que el pes dels aeroports 
catalans sobre el conjunt d’aeroports espanyols se situï al 16,1% (0,9pp menys que l’any 
2020 i 4,1pp menys que el 2019, quan era del 20,2%). A escala mundial, l’aeroport de Bar-
celona segueix fora del llistat dels 35 aeroports amb més trànsit del món (l’any 2019 era el 
27è en volum de passatgers), on sí que hi apareix Madrid-Barajas (a la posició 35, amb 
24,1 milions de passatgers). Això es produeix en un context on el trànsit es recupera més 
en determinades zones dels Estats Units, no tant en països europeus i es manté baix en 
països asiàtics (on la caiguda de 2020 va ser menys pronunciada). 

Els vols internacionals i, sobretot, els vols intercontinentals perden pes en el trans-
port de passatgers per via aeroportuària. 

Si s’analitza l’origen i la destinació dels passatgers que han passat per aeroports catalans, 
s’observa que els que ho feien en vols intercontinentals han augmentat un 18,9% (retroce-
dint un 78,0% respecte amb 2019), els internacionals dins del continent europeu ho han fet 
un 49,0% (disminuint un 70,7% respecte amb 2019) i els passatgers en vols dins d’Espanya 
han crescut un 58,1% (encara un 45,6% per sota del valor de l’any 2019). Això fa que els 
usuaris en vols intercontinentals i al continent europeu perdin pes (-2,0pp i -0,2pp, respec-
tivament) i els que ho fan en vols dins del territori espanyol en guanyin (+2,2pp). A diferència 
de 2020, però, destaca el pitjor comportament dels vols intercontinentals. 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 37 

A escala intercontinental, destaca la recuperació dels vols a l’Àfrica del Nord (+58,1%), que 
contrasta amb la pèrdua de passatgers d’Amèrica del Sud (-35,9%) o amb la lenta recupe-
ració dels passatgers d’Amèrica del Nord (+11,0%, però un 89,3% menys que l’any 2019). 
Pel que fa al nombre de passatgers en vols europeus internacionals, tots els països gua-
nyen passatgers, excepte Regne Unit (-19,4%) i Rússia (-38,8%). 

TAULA I.3.T 1 Passatgers als aeroports comercials, per regió de destinació/origen. Catalu-
nya, 2019-2021 

  
Passatgers 

2021 
Var. 2020-
2021 (%) 

Var. 2019-
2021 (%) 

Pes 2021 
(%) 

Var. 2020-
2021 (pp) 

Var. 2019-
2021 (pp) 

- Intercontinental 1,5 18,9 -78,0 7,9 -2,0 -4,6 

Àsia Occidental 0,6 27,1 -74,0 38,7 2,5 5,9 

Àfrica del Nord 0,5 58,1 -57,9 32,4 8,0 15,5 

Amèrica del Nord 0,2 11,0 -89,3 14,6 -1,0 -15,6 

Amèrica del Sud 0,1 -35,9 -85,9 6,4 -5,4 -3,6 

Altres 0,1 -21,7 -82,6 7,8 -4,1 -2,1 

- Continental 10,2 49,0 -70,7 52,6 -0,2 -9,7 

Itàlia 1,6 65,4 -67,2 16,2 1,6 1,7 

França 1,5 60,5 -61,6 15,1 1,1 3,6 

Alemanya 1,3 49,0 -68,3 12,9 0,0 1,0 

Regne Unit 0,9 -19,4 -86,7 8,4 -7,1 -10,2 

Països Baixos 0,8 80,2 -57,4 8,1 1,4 2,5 

Portugal 0,5 28,9 -68,9 5,3 -0,8 0,3 

Suïssa 0,5 54,1 -68,9 5,1 0,2 0,3 

Bèlgica 0,5 75,9 -63,6 4,5 0,7 0,9 

Irlanda 0,2 78,1 -74,6 2,2 0,4 -0,3 

Rússia 0,1 -38,8 -92,0 1,0 -1,4 -2,6 

Resta d'Europa 2,2 83,4 -65,9 21,3 4,0 2,9 

- Espanya 7,6 58,1 -45,6 39,5 2,2 14,3 

- Total 19,4 49,4 -65,2 100,0 0,0 0,0 

Unitats: milions de passatgers, percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’AENA. 

En referència a les principals companyies que operen a l’aeroport de Barcelona, tant per a 
Vueling (+68,4% i 8,8 milions d’usuaris, el 43,4% del que transportava el 2019) com per a 
Ryanair (+55,4% i 3,5 milions de passatgers, el 44,9% del que transportava el 2019) el 
nombre de passatgers ha augmentat més que la mitjana de l’aeroport. Així, l’any 2021, 
Vueling ha transportat el 46,8% dels passatgers de l’aeroport de Barcelona (5,6pp més que 
el 2020 i 8,1pp més que el 2019) i Ryanair el 18,6% (+8,6pp i +3,8pp, respectivament). 

El transport de mercaderies per via aeroportuària ha augmentat un 18,7% al conjunt dels 
aeroports catalans l’any 2021, amb prop de 136.000 tones transportades (el 77,0% del que 
es transportava l’any 2019), de les quals l’aeroport de Barcelona en concentra la pràctica 
totalitat (99,9%). Al conjunt d’Espanya el transport de mercaderies ha augmentat un 26,5% 
fins al voltant del milió de tones (el 93,3% del que transportava l’any 2019), el que situa la 
quota catalana en el 13,6% (-2,9pp respecte a l’any 2019). 
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4. El sector públic 

4.1. Context: La despesa pública d’Espanya 

L'evolució de la despesa pública en el conjunt d'Espanya l’any 2021, amb un increment del 
5%, fins als 609.776 milions d’€, cal emmarcar-la encara en el context dels efectes de la 
pandèmia de la COVID-19. Tot i que el programa de vacunació generalitzat de la població 
ha permès un retorn progressiu de l’activitat econòmica, el nivell de PIB generat el 2021 se 
situa un 6,2% (respecte de 2019), en termes reals, per sota dels valors previs a la pandèmia. 
I per tant, la despesa pública, a través dels fons COVID, ha hagut de seguir fent +front al 
sosteniment de les condicions de vida de les llars més vulnerables, així com al reforç a 
través d’ajuts per donar suport a aquella part del sistema productiu més afectada per la 
pandèmia. 

El volum total de la despesa pública vinculada a la COVID, tot i reduir-se el 18,6% respecte 
de 2020, ha estat de 35.728 milions d’€, un esforç que significa el 5,9% de tota la despesa 
(el 2020 va significar el 7,6%) i que ajuda a explicar l'increment fins al 50,6% del seu pes 
sobre el PIB, comparat amb el 42,9% que en termes mitjans va mantenir durant els anys 
previs a la pandèmia (2014-2019). 

Un segon factor que cal considerar a l’hora d’emmarcar l'acció de les administracions pú-
bliques (AP) al llarg del 2021 és l'activació del Pla de recuperació, transformació i resiliència 
d'Espanya (PRTR), aprovat el 13 de juliol del 2021,67 i vinculat als fons europeus Next Ge-
neration (NGEU), que preveuen la injecció de fins a 140.000 milions d’€ a l’economia espa-
nyola en el període 2021-2026, uns 70.000 a través de transferències no reemborsables i 
70.000 milions d’€ a través de crèdits (quantitats expressades a preus de 2018). 

Un dels objectius principals del PRTR, per tal d’assentar les bases d’una transformació es-
tructural de l’economia espanyola cap a un model productiu més resilient, sostenible i inclu-
siu, és recuperar el nivell d’inversió en estoc de capital públic previ a la crisi financera, i 
situar-lo al voltant del 4% del PIB, a la vegada que la seva aplicació serveixi de palanca per 
a la inversió privada, situant els seus nivells als voltant dels 500.000 milions d’€ els propers 
sis anys. 

La taula I.4.T1 mostra com l'impacte de la crisis financera va deteriorar els nivells d'inversió 
de l'economia espanyola, situant els seus valors mitjans en termes anuals al llarg dels anys 
2014-2019 el 8,3% per sota dels nivells previs a la crisi financera. Un procés que ha afectat 
tant la inversió privada, que va reduir els seus nivells mitjans un 4,9%, com d'una forma 
més accentuada la inversió pública, amb un retrocés mitjà del 28,5%. Aquesta evolució és 
especialment preocupant, fins al punt que entre 2014-2019 la inversió bruta en el sector 
públic no hauria estat suficient per cobrir la depreciació del seu estoc, provocant un retrocés 
en termes absoluts del nivell d'estoc de capital públic. Així, l'esforç en inversió pública es va 
reduir pràcticament a la meitat, passant del 4,2% al 2,4% del PIB, mentre que l'esforç en 
inversió privada s'hauria reduït gairebé un 30% del seu pes, passant del 24,1% al 17,4% 
del PIB. 

 
67 Vegeu el Pla de recuperació, transició i resiliència del Govern d’Espanya. 

https://planderecuperacion.gob.es/
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TAULA I.4.T1 Evolució de la inversió pública i privada anual. Espanya, 2000-2021 

Inversió bruta 2000-2007 2008-2013 2014-2019 2020-2021 2021 

Inversió bruta total 241.265 231.336 221.128 244.053 257.181 

Inversió bruta privada 205.784 186.968 195.757 211.791 223.870 

Inversió bruta pública 35.481 44.368 25.371 32.263 33.311 

Inversió neta 2000-2007 2008-2013 2014-2019 2020-2021 2021 

Inversió neta total 130.070 70.663 44.945 46.996 57.676 

Inversió neta privada 112.099 53.381 48.050 44.572 54.381 

Inversió neta pública 17.971 17.283 -3.105 2.425 3.295 

Inversió bruta % PIB 2000-2007 2008-2013 2014-2019 2020-2021 2021 

Inversió bruta total 28,3% 21,7% 19,4% 21,0% 21,3% 

Inversió bruta privada 24,1% 17,5% 17,1% 18,2% 18,6% 

Inversió bruta pública 4,2% 4,2% 2,2% 2,8% 2,8% 

Inversió neta % PIB 2000-2007 2008-2013 2014-2019 2020-2021 2021 

Inversió neta total 15,2% 6,5% 3,9% 4,0% 4,8% 

Inversió neta privada 13,1% 5,0% 4,1% 3,8% 4,5% 

Inversió neta pública 2,1% 1,6% -0,3% 0,2% 0,3% 

Unitats: milions d'€ i percentatges. 
Nota: Inversió bruta = Formació bruta de capital (P.5b) + Adquisicions menys cessions d'actius no produïts (NP); Inversió neta = Inversió 
bruta - Consum de capital fix (P.51c); Inversió del sector públic = Inversió del sector administracions públiques (S.13); Inversió privada = 
Inversió de tota l'economia (S.1) - Inversió del sector públic (S.13). 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Revisió estadística 2019 de l'INE, i de les dades d'ope-
racions no financeres del sector administracions públiques elaborades en termes de comptabilitat nacional publicades per l'IGAE. 

4.1.1. El Pla de recuperació, transformació i resiliència i els fons NGEU. 

El Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya (PRTR) té per ob-
jectiu posar en funcionament un pla d’inversions i reformes per canalitzar els nous instru-
ments comunitaris NGEU que preveuen la injecció de fins a 148.227 milions d’€ (a preus de 
2018) a l’economia espanyola en el termini del 2021-2026,68 amb el triple objectiu de donar 
suport a curt termini a la recuperació després de la crisi sanitària, impulsar a mitjà termini 
un procés de transformació estructural, i portar a llarg termini a un desenvolupament més 
sostenible i resilient des del punt de vista economicofinancer, social, territorial i mediambi-
ental. 

Aquesta suma de diners es canalitza, principalment, per mitjà de dos instruments finan-
cers:69 

 
68 Vegeu The EU’s 2021-2027 long-term Budget and NextGenerationEU: Facts and Figures, 2021 de la Co-
missió Europea. 
69 Els fons NGEU també preveuen la canalització de recursos als estats membres a través de cinc mecanis-
mes de finançament més, si bé amb uns imports més reduït, com són el Fons de Transició Justa, el Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa InvestEU de suport a la inversió, el 
Programa de recerca i innovació Horitzó Europa, i el Mecanisme de Protecció Civil Resc-EU. Aquest fons 
tenen en conjunt una dotació de 30.000 milions d’€, a preus de 2018, per al conjunt del període 2021-2026, 
dels quals Espanya té assignats 1.119 milions d’€ a través dels dos primers fons. 

https://data.europa.eu/doi/10.2761/808559
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(a) el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) (fins a 134.672 milions d’€ a preus 
de 2018, la meitat a través recursos financers no reemborsable i la resta amb préstecs) per 
finançar despesa no recurrent ja sigui a projectes d’inversió, de caràcter públic o privat, o 
despesa associada a reformes que es considerin imprescindibles per sostenir la recupera-
ció econòmica i minimitzar els riscos d’histèresi70 sobre el teixit productiu, la inversió i la 
ocupació derivats del xoc causat per la pandèmia el 2020. 

(b) el Fons REACT-EU (fins a 12.436 milions d’€) pensat per donar resposta a curt termini 
(2021-2022) a la crisis generada per la COVID-19. Uns recursos addicionals que es distri-
bueixen a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER-REACT-EU), 
el Fons Social Europeu (FSE-REACT-EU), i en menor mesura el Fons Europeu d'Ajuda als 
Més Desfavorits (FEAD). Tenen unes condicions d'execució més generoses i flexibles, i no 
es requereix de cap cofinançament, donant suport de fins al 100% si els estats membres 
així ho desitgen. A més, es proposa un alt nivell de prefinançament per garantir que la 
manca de liquiditat no imposi un coll d'ampolla al seu ràpid desplegament, a través d'oferir 
pagaments anticipats als beneficiaris i mesures d'assistència tècnica.  

Els recursos addicionals de la dotació FEDER-REACT-EU es poden destinar a donar suport 
a la inversió en productes i serveis sanitaris; prestar ajuda en forma de capital circulant o 
suport a la inversió a les pimes; donar suport a les inversions que contribueixin a la transició 
cap a una economia digital i verda; inversions en infraestructures que proporcionin serveis 
bàsics als ciutadans; o mesures econòmiques a les regions amb una dependència més 
elevada dels sectors més afectats per la crisi (per exemple, turisme, cultura, o serveis d'hos-
taleria). 

Els recursos addicionals de la dotació FSE-REACT-EU es poden destinar, principalment, a 
donar suport al manteniment de llocs de treball, i a la creació d'ocupació, a través del suport 
a persones en situació de vulnerabilitat, a mesures d'ocupació juvenil i el desenvolupament 
de competències per mitjà de l'educació i la formació; a més es poden destinar a donar 
suport a la transició verda i digital, i a millorar l'accés als serveis socials d'interès general, 
inclòs els infants. 

Paral·lelament als fons NGEU, també cal tenir en compte que el nou Marc Financer Pluria-
nual del període 2021-2027 desplegarà els fons estructurals europeus, que inclou els fons 
de la política de cohesió (el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i el Fons Social 
Europeu, entre d’altres) i els fons de la política agrària comuna (el Fons Europeu Agrícola 
de Garantia, i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, entre d’altres) i que 

 
70 La literatura econòmica relaciona la histèresi amb aquelles situacions en què deixen de funcionar els me-
canismes econòmics i institucionals que fan possible la compatibilitat de les pretensions salarials de la força 
de treball i les pretensions de marge de beneficis dels propietaris del capital en el procés de distribució de la 
renda primària. Associat als xocs d’oferta el deteriorament d’aquests mecanismes facilita que es traslladin als 
preus finals del producte les pretensions incompatibles en el procés de distribució de renda, accelerant les 
tensions inflacionistes en les fases de recuperació econòmica. Dos factors principals s’han identificat com a 
causant de la histèresi com a conseqüència d’un xoc d’oferta, per una part quan la població aturada perd 
capital humà i la força de treball es descapitalitza. I per una altra, quan la subutilització de l’estoc de capital 
durant el xoc, genera una desvalorització del capital instal·lat per la manca d’inversió. La posada en funcio-
nament dels fons NGEU tindria com objectiu inversions i reformes que permetin tant la capitalització de la 
força de treball en atur, a través de polítiques actives d’ocupació, com el reforç de la inversió, tant en l’estoc 
de capital públic com en ajudes a la inversió privada, que permetin fer funcionar adequadament els mecanisme 
d’equilibri de les pretensions de renda en la fase de recuperació econòmica.  
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preveu una assignació de fons per a l’economia espanyola de fins a 71.925 milions d’€, a 
preus de 2018, entre 2021 i 2027. 

El PRTR cobreix una primera fase d’inversions i reformes corresponents al trienni 2021-
2023, i preveu l'obtenció de fins a 69.528 milions d'€ (a preus de 2021) d’ajuda financera no 
reemborsable canalitzada a través de l’MRR, i 12.436 milions d'€ (a preus de 2018) per 
mitjà del Fons REACT-EU, també en la forma d’ajuda financera no reemborsable. Totes les 
actuacions finançades amb aquests fons han de donar resposta a quatre eixos transversals: 
promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE; enfortir la resiliència i la capa-
citat d’ajust dels estats membres; mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi 
de la COVID-19; i recolzar les transició ecològica i digital. 

A més, cal tenir en compte que el 70% de les ajudes financeres no reemborsables del fons 
MRR assignats s'han d'haver compromès abans de finals de 2022, i el 30% restant a finals 
de 2023, mentre que la seva execució no pot anar més enllà de 2026, d’acord amb el Re-
glament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020.71 El 
reglament preveu l’abonament d’aquesta ajuda en vuit trams fins a finals de 2026, tal i com 
es descriu en la taula I.4.T2 El MRR també preveu la possibilitat de finançar projectes in-
closos en el PRTR, a través d’una ajuda financera en forma de préstecs, amb un import 
total de fins al 6,8% de la renda nacional bruta a preus corrents de 2019; aquest préstec ha 
d’estar concedit com a data límit el 31 de desembre de 2023. Per la seva part, els fons 
REACT-EU assignats s'han d’executar entre 2021 i 2022. 

  

 
71 Vegeu el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny del 2020 relatiu a 
l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 
2019/2088. DOUE L 198, de 22.06.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=ES
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TAULA I.4.T2 Imports i calendari previst d’assignació, execució i abonament del Fons NGEU: 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i Fons REACT-EU del PRTR. Espanya, 2021-
2026 

Ajuda financera de 
l’MRR a Espanya 

2021-2023 
preus cor-

rents 
2021 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Assignació d'ajuda fi-
nancera no reemborsa-
ble de l’MRR 

69.528 

Compromís de des-
pesa de 48.669 (70% 

de l'import total) a 
31/12/2022 

Compro-
mís de 

despesa 
de 20.858 
(30% de 

l'import to-
tal) a 

31/12/2023 

    

100% d'e-
xecució 
de l'im-

port total 

Assignació de préstecs 

84.800 
(6,8% de 
la RNB a 
preus cor-
rents de 
2019) 

  

31/12/2023 
data límit 

de conces-
sió de 

préstecs 

      

Calendari d'abonament 
de l'ajuda financera no 
reemborsable de l’MRR 
per trams 

69.528 
11.494 
(tram1) 

20.690 
(tram 2 i 3) 

19.540 
(tram 4 i 5) 

9.195 
(tram 6) 

3.995 
(tram 7) 

4.598 
(tram 8) 

Ajuda financera no re-
emborsable del Fons 
REACT-EU a Espanya 

2021-2023 
a preus 
de 2018 

2021 a 
preus cor-

rents 

2022 a 
preus cor-

rents 
        

Assignació de despesa 
dels fons REACT-EU 

12.436 10.854 3.630 - - - - 

Unitats: en milions d'€. 
Font: elaboració pròpia a partir del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, de la Decisió 
d'execució (UE) 2021/182 de la Comissió, de 12 de febrer del 2021, i de la Decisió d'execució (UE) 2021/2055 de la Comissió, de 23 de 
novembre de 2021. 

El desenvolupament del PRTR per tal de fer efectiva una rigorosa selecció dels projectes 
d’inversió finançats amb fons NGEU i garantir que la seva execució tingui el màxim rendi-
ment social possible preveu una estructura de governança, així com l’adaptació i el disseny 
dels instruments jurídics a través dels quals es canalitzaran els fons. Així, l’aprovació del 
PRTR ha significat: 

1. La concreció dels imports destinats als programes i components en què s’articulen 
els projectes a finançar amb els fons NGEU. 

2. La definició d’un model de governança per a la selecció dels projectes d’inversió i de 
reforma, el seu seguiment, la seva avaluació, i la seva coordinació a partir d’un model 
centralitzat i multinivell. 

3. L’activació de reformes normatives de caràcter horitzontal, per tal de fer més àgil la 
posada en funcionament dels projectes seleccionats, a través de la simplificació dels 
procediments de contractació pública, la incentivació de la col·laboració 
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publicoprivada, i de facilitar els procediments d'atorgament de subvencions. Mesures 
que van entrar en vigor l’1 de gener del 2021, aprovades pel Reial decret llei 36/2020, 
de 30 de desembre de 2020.72 

Pel que fa a la concreció dels imports, el PRTR estructura les actuacions a finançar a partir 
de deu polítiques palanca dins de les quals es defineixen fins a 30 components, dels quals 
en el període 2021-2023 es prioritzaran 20 programes tractors d’inversió que afecten 20 
dels 30 components en què s'estructura el PRTR, distribuint fins a 66.000 milions d’€ d’in-
versió. A més, s’estableix que el 39,7% de la dotació total del PRTR haurà d’anar destinada 
a projectes de transició ecològica, i el 28,2% a projectes de transició digital. En la taula 
I.4.T3 es mostra la distribució d’aquests recursos en el període 2021-2023 per polítiques 
palanca i components, i la distribució dels imports relacionats amb els 20 programes trac-
tors. 

  

 
72 Vegeu el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la moder-
nització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. BOE 
núm. 341, de 31.12.2020. 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6128
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6128
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TAULA I.4.T3 Distribució de la inversió per polítiques i components, PRTR 2021-2023. Espa-
nya 

Polítiques palanca i components 
2021-
2023 

2021-
2023 
(1) 

I. Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l'agricultura 14.407 13.356 

C01. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropoli-
tans 

6.536 6.536 

C02. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana 6.820 6.820 

C03. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer 1.051 - 

II. Infraestructures i ecosistemes resilients 10.400 10.400 

C04. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat 1.642 1.642 

C05. Preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics 2.091 2.091 

C06. Mobilitat sostenible, segura i connectada 6.667 6.667 

III. Transició energètica justa i inclusiva 6.385 6.085 

C07. Desplegament i integració d'energies renovables 3.165 3.165 

C08. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la 
flexibilitat i l'emmagatzematge 

1.365 1.365 

C09. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectorial 1.555 1.555 

C10. Estratègia de transició justa 300 - 

IV. Una Administració per al segle XXI 4.315 4.315 

C11. Modernització de les administracions públiques 4.315 4.315 

V. Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i 
impuls a una Espanya nació emprenedora 

16.075 15.247 

C12. Política industrial Espanya 2030 3.782 3.782 

C13. Impuls a la pime 4.894 4.066 

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic 3.400 3.400 

C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G 3.999 3.999 

VI. Pacte per la ciència i la innovació. Reforç a les capacitats del sistema nacional de sa-
lut 

4.949 4.949 

C16. Estratègia nacional d'intel·ligència artificial 500 500 

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, 
tecnologia i innovació 

3.380 3.380 

C18. Renovació i ampliació de les capacitats del sistema nacional de salut 1.069 1.069 

VII. Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats 7.317 7.317 

C19. Pla nacional de competències digitals (digital skills) 3.593 3.593 

C20. Pla estratègic d'impuls de la formació professional 2.076 2.076 

C21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació infantil de 0 a 3 
anys 

1.648 1.648 

VIII. Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació 4.855 4.855 

C22. Pla de xoc per a l'economia de les cures i el reforçament de les polítiques d'inclusió 2.492 2.492 
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C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu 2.363 2.363 

IX. Impuls de la indústria de la cultura i l'esport 825 - 

C24. Revaloració de la indústria cultural 325 - 

C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub) 200 - 

C26. Pla de foment del sector de l'esport 300 - 

X. Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible - - 

C27. Mesures i actuacions de prevenció i lluita contra el frau fiscal - - 

C28. Adaptació del sistema impositiu a la realitat del segle XXI - - 

C29. Millora de l'eficàcia de la despesa pública - - 

C30. Sostenibilitat a llarg termini del sistema públic de pensions en el marc del Pacte de 
Toledo 

- - 

Total 69.528 66.524 

Unitats: milions d'€. 
(1) Distribució per polítiques i components de les inversions dels 20 programes tractors del PRTR, 2021-2023. 
Font: Pla de recuperació, transformació i resiliència. Govern d’Espanya. 

Pel que fa a l'estructura de governança, el PRTR reconeix que l’èxit de la selecció i l’exe-
cució dels projectes finançats dependrà de la capacitat d’implicar tots els agents econòmics 
i socials, tots els nivells de Govern, així com del conjunt d’administracions públiques en la 
seva governança. En aquest sentit, en la governança del PRTR es proposa per una part, 
garantir el procés participatiu dels agents econòmics, socials i polítics i la seva coordinació, 
i per una altra, l'articulació de les competències dels diferents nivells d'administració que hi 
participen. 

L’articulació de les competències dels diferents nivells d’administració es fa a través de 
l’estructura de governança reflectida en la Figura I.4.F1, amb la creació dels següents òr-
gans: 

▪ Es crea la Comissió per a la Recuperació, Transformació i Resiliència, que presidirà el president 
del Govern i que estableix les directrius polítiques generals per al desenvolupament i execució 
del PRTR, amb la següent composició: president del Govern, vicepresidències del Govern, minis-
tres del Govern, 4 secretaris d’Estat, l’autoritat responsable de l’MRR, i el responsable del Depar-
tament d’Assumptes Econòmics i G20 del Gabinet de la Presidència. 

▪ Es crea el Comitè Tècnic que donarà suport tècnic a la Comissió de RTR a través de l’elaboració 
d’estudis, informes, orientacions, manuals de procediments, models de plecs de licitacions, bases 
de subvencions, etc., amb la següent composició: fins a 20 membres escollits en funció de les 
seves competències i experiència en la gestió de fons i ajudes europees i altres perfils professio-
nals que es considerin necessaris que tinguin la condició d’empleats o òrgans directius de l’Ad-
ministració general de l’Estat (AGE). 

▪ Es crea la Conferència Sectorial del Pla de recuperació, transformació i resiliència, amb les co-
munitats i ciutats autònomes, que presidirà la persona titular del Ministeri d'Hisenda, amb l'objectiu 
de canalitzar la governança multinivell territorial pròpia del sistema espanyol d'Estat de les auto-
nomies i establir mecanismes i vies de cooperació i coordinació en la implementació del pla, amb 
la següent composició: el ministre o la ministra d’Hisenda, les persones titulars de les tres secre-
taries d’Estat (de Política Territorial i Funció Pública, de Pressupostos i Despesa, i d’Economia i 
Recolzament a l’empresa), consellers i conselleres competents per raó de la matèria de cada 
comunitat autònoma i de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla; a més, es pot convocar a les 
reunions les persones representants de l’Administració local designades per la Federació Espa-
nyola de Municipis i Províncies (FEMP). 

▪ Es crea el Fòrum de participació social específic per afavorir el diàleg social amb les organitzaci-
ons empresarials i sindicats en relació amb el desenvolupament del PRTR. 



Capítol I. L’economia a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 46 

▪ Es crea l’autoritat de control del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència que executa les 
funcions de control establertes per la normativa europea a través de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (IGAE). 

▪ Es crea l’autoritat responsable del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, centre directiu del 
Ministeri d’Hisenda amb competències amb matèria de fons europeus, que exercirà de punt de 
contacte amb la comissió Europea, assegurar la coordinació entre Ministeris, organismes públics, 
comunitats autònomes i entitats locals, i dirigirà al Comitè tècnic. 

▪ Mentre que l’articulació del procés participatiu dels agents econòmics, socials i polítics i la seva 
coordinació es fa a través de: 

▪ La Mesa específica de diàleg social constituïda com un fòrum de participació social específic per 
afavorir el diàleg social amb les organitzacions empresarials i sindicats en relació amb el desen-
volupament del PRTR. 

▪ La creació de consells i grups d’alts nivells creats pel ministeri corresponent depenent de l’àmbit 
temàtic i vinculats a la Comissió del PRTR amb la participació d’actors rellevats per a l’execució 
del PRTR. 

▪ El Govern informa trimestralment sobre el progrés del PRTR davant de la Comissió Mixta per a 
la Unió Europea de les Corts Generals. 
  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 47 

Figura I.4.F1 Estructura de governança del PRTR. Coordinació entre administracions públi-
ques i òrgans de participació. Espanya 

Font: elaboració pròpia a partir del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre,73 i de la Guia bàsica del PRTR publicada per l'Oficina 
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, OIReScon, Ministeri d'Hisenda. 

Pel que fa a la millora en l’agilitat per a la posada en funcionament dels projectes seleccio-
nats, cal tenir en compte que la canalització dels fons NGEU, tant quan vagin destinats a 
projectes d’inversió en estoc de capital públic, en estoc de capital privat, com a projectes 
de reforma, es gestionarà per als diferents ministeris i conselleries de l’Administració 

 
73 Vegeu el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la moder-
nització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. BOE 
núm. 341, de 31.12.2020. 
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regional a través de les convocatòries de contractes públics, d’ajuts i subvencions, o a tra-
vés de les figures jurídiques creades o existents de col·laboració publicoprivada. En aquest 
sentit, s’han adoptat una sèrie de mesures per agilitzar el seu funcionament, ordenades en 
tres àmbits: Mesures en matèria de contractació pública i de convenis administratius, me-
sures per incentivar la col·laboració publicoprivada, i mesures en matèria de subvencions. 

En les figures I.4.F2 i I.4.F3 es destaquen les principals mesures en matèria de contractació 
pública i en matèria de convenis administratius, respectivament. 
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Figura I.4.F2 Mesures en matèria de contractació pública. Espanya, 2021 

 
Font: elaboració pròpia a partir del PRTR, el Reial decret 36/2020, de 30 de desembre, i la Guia bàsica del PRTR publicada per l'Oficina 
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació. Ministeri d'Hisenda. 

Mesures en matèria de contractació pública (afecta a contractes d'obra, contractes de serveis, 
contractes de concessió d'obres, contractes de concessió de serveis, contractes de subministrament, i contractes mixtes)

➢Mesures excepcionals i temporals (només per a projectes finançats amb fons 
MRR)

•Es disposa que a tots els contractes finançats amb fons europeus percebuts en el 
marc del PRTR els sigui de aplicació el règim excepcional de tramitació urgent, amb la 
consegüent reducció de terminis i agilització del procediment.

•S'eleven els llindars econòmics per recórrer als procediments oberts simplificats, 
ordinari i abreujat, de manera que resultin aplicables a un nombre més gran de 
contractes, cosa que permetrà l'agilització en la seva tramitació.

•Es revisa el règim d'autoritzacions i informes a demanar en els procediments de 
contractació, simplificant-lo (no serà necessària l'autorització del Consell de Ministres 
en la tramitació dels contractes, ni en els encàrrecs que faci el contractant a través de 
mitjans propis).

•Es revisen els terminis per a la interposició i pronunciament en el recurs especial en 
matèria de contractació per agilitzar-ne la resolució (es passa de 15 dies a 10 dies).

•Pels contractes de serveis i contractes de subministrament de caràcter energètic es 
possibilita l'ampliació del termini de vigència del contracte.

•Es modifica el càlcul del termini de recuperació de la inversió en els contractes de 
concessió.

•Es promou l'elaboració de plecs tipus de clàusules tècniques i administratives 
corresponents als contractes a celebrar, incorporant-hi tots els criteris verds, digitals, 
d'innovació, de potenciació de pimes i de responsabilitat social que es considerin 
necessaris, per tal de facilitar-ne la tramitació pels òrgans gestors.

➢Mesures de caràcter permanent (modificació de la Llei de contractes públics i 
de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació)

•Es crea una nova secció al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 
per reforçar la seva composició (es passa de 3 a 5 vocals).

•Es recull la possibilitat que les entitats contractants executin de manera directa les 
prestacions dels contractes en qüestió fent servir un mitjà propi, mitjançant el 
corresponent encàrrec, a canvi de la tarifa legalment procedent, flexibilitzant-se en 
aquests casos el règim d’autoritzacions requerides, així com la possibilita de 
subcontractació amb tercers.

•S'elimina la indemnització del 3% de prestacions no executades durant la suspensió 
de contractes.

•Es considera els projectes d'investigació, desenvolupament i innovació com a unitats 
funcionals a efecte del càlcul del valor estimat del contracte.
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Figura I.4.F3 Mesures en matèria de convenis administratius. Espanya, 2021 

Font: elaboració pròpia a partir del PRTR, el Reial decret 36/2020, de 30 de desembre, i la Guia bàsica del PRTR publicada per l'Oficina 
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació. Ministeri d'Hisenda. 

Pel que fa a la col·laboració publicoprivada, el PRTR preveu, per una part, incentivar els 
procediments de creació i funcionament de les figures de col·laboració publicoprivada ins-
titucionalitzada ja existents, i per una altra, la utilització d’una nova figura de col·laboració 
publicoprivada creada pel Real decret 36/2020, els projectes estratègics per a la recupera-
ció i transformació econòmica (PERTE), que faciliti el desenvolupament dels projectes con-
siderats estratègics, finançats amb fons NGEU, i que garantint els controls i les exigències 
comunitàries dotin de fórmules de gestió dels projectes més flexibles, a partir de solucions 
innovadores, estratègiques i col·laboratives. De totes maneres, es deixa oberta la definició 
de l’instrument jurídic a través del qual es regirà, ja sigui a través de les figures ja existents 
o d’altres que es puguin crear. En la Figura I.4.F4 es descriuen les principals mesures adop-
tades. 

Convenis administratius (agilitatzar la tramitació dels convenis administratius, eliminant o escurçant tràmits i 
diligències)

➢Mesures excepcionals i temporals (només per a projectes finançats amb fons 
MRR)

•Supressió de la necessitat d'acompanyar el conveni amb qualsevol altre informe 
preceptiu diferent de l'informe dels serveis jurídics de la l'AGE i de l'autorització prèvia 
del Ministeri d'Hisenda. 

•No serà necessària l'autorització del Consell de Ministres en la subscripció de 
convenis entre les CA i els seus organismes públics.

•La vigència del conveni s'amplia fins a 6 anys (abans 4 anys), prorrogables 6 anys 
més.

•Es possibilita la tramitació anticipada.

•Possibilitat de rebre bestretes de fins al 50% dels imports concedits.

➢Mesures de caràcter permanent (modificació de la Llei de contractes públics)

•Perfeccionament del conveni amb el consentiment de les parts.

•Eficàcia des de la seva inscripció en el termini de cinc dies hàbils des de la seva 
formalització en el Registre.

•Reducció de terminis per a l'emissió d'informes preceptius.

•Continuïtat de la tramitació del procediment, encara que no estiguin emesos els 
informes preceptius, que en tot cas s'han d'emetre i incorporar en l'expedient abans 
de la formalització del conveni.

•L'autorització prèvia del Ministeri d'Hisenda s'entendrà atorgada si en el termini de set 
dies hàbils des de la sol·licitud no s'ha emès.
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Figura I.4.F4 Mesures d’incentivació de la col·laboració publicoprivada. Espanya, 2021 

Font: elaboració pròpia a partir del PRTR, el Reial decret 36/2020, de 30 de desembre, i la Guia bàsica del PRTR publicada per l'Oficina 
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació. Ministeri d'Hisenda. 

Incentivació de la col·laboració publicoprivada

PERTE (nou instrument de col·laboració 
publicoprivada)

Caràcter estratègic i criteres de 
selecció

➢ Es defineix el caràcter 
estratègic dels projectes a 
partir de dos elements:

• Pel seu potencial 
d’arrossegament en la resta de 
l’economia.

• Per la seva capcitat de definir un 
marc de col·laboració entre 
l’Administració, l’empresa privada 
i els centres d’Investigació.

➢ Definició dels criteris per 
l’elecció de projectes de 
caràcter estratègic:

• Identificació de l’objectiu.

• Contribució al creixement 
econòmic i de l’ocupació.

• Proposta de remeis a 
deficiències al funcionament dels 
mercats, a problemes sistèmics, i 
a reptes socials.

• El seu caràcter innovador.

• La seva importància qualitativa i 
quantitativa

• Nivell de risc tecnològic o 
financer elevat.

• Afavorir la integració i el 
creixement de les pimes.

➢ La llei deixa oberta la forma 
jurídica en què s'instrumenten 
els PERTE:

• Via contractual
• Via subvencions o ajuts
• Via creació d’organismes 

concrets a partir de les figures 
existents

• Via subscripció de convenis
• Altres instruments que es 

proposin

Instruments de col·laboració publicoprivada 
institucionalitzada existents (Agilització de tràmits en la 
creació de les tres figures)

Agrupacions 
públiques i 
privades

• Es concreten 
les 
condicions 
per poder 
accedir a 
subvencions 
i ajuts, en 
relació a la 
seva 
constitució, 
responsabilit
at solidària o 
condicions 
de 
dissolució.

Consorcis

• S'habilita a la 
Comissió del 
PRTR per 
autoritzar la 
creació de 
Consorcis.

• S'exceptua 
la necessitat 
d’autorització 
per part del 
Consell de 
Ministres i la 
necessitat de 
la seva 
creació per 
mitjà d'una 
llei.

Societats 
d'economia 
mixta

• S'habilita la 
possiblitat de 
ser 
perceptores 
de 
contractes 
de concessió 
d’obra o de 
concessió de 
serveis.



Capítol I. L’economia a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 52 

Finalment, una part important dels recursos, tant els destinats directament a finançar pro-
jectes d’inversió d’entitats públiques, com sobretot els destinats recolzar els projectes per 
incrementar l’estoc de capital privat es canalitzen a través de les convocatòries de subven-
cions, respecte de les quals s’ha previst un seguit de mesures temporals, per agilitzar-ne la 
seva gestió. En la figura I.4.F5 es mostren les principals mesures en matèria de subvenci-
ons. 

Figura I.4.F5 Mesures en matèria de subvencions. Espanya, 2021 

 
Font: elaboració pròpia a partir del PRTR, el Reial decret 36/2020, de 30 de desembre, i la Guia bàsica del PRTR publicada per l'Oficina 
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació. Ministeri d'Hisenda. 

Tots aquests elements, donat l’escàs marge de temps disponible tant per comprometre els 
fons com per executar-los, introdueixen un elevat nivell d'incertesa respecte del rendiment 
final dels projectes, i per tant fan més necessari que els mecanismes de governança, a 
través de la participació de tots els agents implicats, i dels mecanismes de control, puguin 
actuar amb el màxim nivell d'informació i de transparència. En aquest sentit, la definició dels 
millors criteris per seleccionar els projectes i per minimitzar els riscos de frau associats al 
compromís d'un volum tan elevat de recursos públics són elements clau per tal de garantir 
que el seu rendiment econòmic i social sigui l'adequat, i permeti en el futur retornar l'elevat 
endeutament públic assumit en l’àmbit del conjunt de la UE per finançar-los. 

En aquest sentit, al llarg de l’any 2021 i a mesura que es posava en marxa l’operativa dels 
fons NGEU, s’han produït diferents recomanacions sobre el seu funcionament, on es des-
taquen aquelles formulades pel Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) en relació amb 
la complementarietat entre la política de cohesió europea en la lluita contra la desigualtat i 

Subvencions (mesures de caràcter temporal)

•S’estableix que les convocatòries de les subvencions amb càrrec als fons NGEU 
incorporin la regulació de les bases de concessió de les mateixes, simplificant els 
requisits interns per a la seva aprovació, així com la documentació a presentar pels 
possibles beneficiaris.

•Es preveu la possibilitat d'atorgar subvencions de concurrència no competitiva, amb
càrrec als Fons NGEU, per a aquelles subvencions que tinguin per objecte finançar
actuacions o situacions concretes que no requereixin de valoració comparativa amb
altres propostes. En aquests supòsits podran dictar les resolucions de concessió per
ordre de presentació de sol·licituds, una vegada realitzades les comprovacions de
concurrència de la situació o actuació subvencionable i el compliment de la resta de
requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat a la convocatòria.

•Se simplifica la documentació que han de presentar els beneficiaris de les subvencions 
per justificar-ne l'aplicació, recollint, entre d'altres, mesures com la possibilitat d'eximir al 
beneficiari de l'obligació de presentar factures que tinguin import inferior a 3.000 euros;  
l'elevació del llindar econòmic (fins a 100.000€) per a la presentació d'un compte 
justificatiu simplificat; del llindar (fins a 10.000€, abans de 3.000€) per a l'acreditació de 
que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social; o la possibilitat de fer compensacions entre els conceptes pressupostats, 
sempre que es dirigeixin a assolir la fi de la subvenció, a les memòries econòmiques a 
presentar. Així com l'eliminiació de l'exigència d'autorització del Consell de Ministres, i 
del Ministeri d'Hisenda.
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el fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència,74 les formulades pel Banc d’Espanya 
en relació amb els criteris de selecció dels projectes75 o les de l’Oficina Interdepartamental 
de Regulació i Supervisió de la Contractació en relació amb els instruments públics de ges-
tió dels fons:76 

Recomanacions del CESE sobre la complementarietat de la política de cohesió en la lluita contra la 
desigualtat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i els plans nacionals de recupe-
ració 

- “Per tal de garantir que cadascun dels plans nacionals de recuperació i resiliència tingui una robusta 
dimensió social, el CESE proposa que la Comissió no només desenvolupi una metodologia per informar 
sobre la despesa social, com estableix l'article 29, apartat 4, del Reglament de l'MRR, sinó que també 
desenvolupi una metodologia que avaluï l'impacte social de les reformes estructurals proposades als 
plans nacionals de recuperació i resiliència. A més, cal reforçar i concretar l’enfocament de la distribució 
equitativa.” 

- “El CESE demana que les inversions es destinin en primer lloc als grups més afectats per la COVID-
19, i que s'extreguin lliçons de les situacions en què es trobaven les persones que més han patit durant 
aquesta crisi sanitària. Cal invertir especialment en ajudar les persones a tornar a tenir una ocupació 
de qualitat, sobretot les dones, els joves, els aturats de llarga durada, les persones pertanyents a mi-
nories ètniques, les persones amb discapacitat i les persones grans, la proporció en el conjunt de la 
societat és probable que augmenti. Finalment, cal salvaguardar la sostenibilitat dels sistemes de pen-
sions.” 

- “És imperatiu reforçar els serveis públics de salut i assistència, en particular als estats membres en què 
s'han revelat greus mancances a causa de la crisi de COVID-19. El CESE opina que l'MRR és una 
oportunitat única perquè els estats membres reformin aquest tipus de serveis i també per crear ofertes 
de suport personalitzat a les persones a la seva comunitat, inclosa l'assistència personal i l'ajuda a 
domicili.” 

- “A més, cal verificar que NextGenerationEU està adaptat a la creació de llocs de treball dignes. El 
CESE recomana aplicar un enfocament polític ja validat en el context dels fons estructurals europeus, 
és a dir, vincular el desemborsament dels fons de l'MRR a determinats criteris. Per exemple, les em-
preses només s'han de beneficiar dels recursos de l’MRR si apliquen convenis col·lectius o proporcio-
nen llocs de treball d'alta qualitat sobre la base de la legislació i la normativa nacionals derivades d'un 
acord dels interlocutors socials, acorden reduir el nombre de llocs de treball precaris (per exemple, 
contractes de durada determinada o contractes temporals imposats unilateralment per l'ocupador) o 
compten amb institucions sòlides per a la gestió conjunta.” 

- “El CESE exigeix un informe clar sobre el percentatge i el disseny de la despesa i els projectes que es 
considera que compleixen els objectius socials en general i la cohesió social en particular. També cal 
garantir que les inversions ecològiques i digitals i totes les altres despeses de NextGenerationEU s'a-
pliquin respectant l'objectiu de la sostenibilitat social. Un cop més, s'exigeix una visió més clara de la 
inversió prevista.” 

Recomanacions del Banc d’Espanya en relació amb la selecció dels projectes d’inversió que s’han 
de finançar amb càrrec als fons NGEU 

- Triar inversions públiques que complementin la inversió privada. 

 
74 Vegeu el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu. “El paper de la política de cohesió en la lluita 
contra la desigualtat al nou període de programació després de la crisi de la COVID-19. Complementarietats 
i possibles solapaments amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i els plans nacionals de re-
cuperació”. DOUE C 517/1, de 22.12.2021. 
75 Vegeu l’Informe anual 2021 del Banc d’Espanya. 
76 Vegeu Guia bàsica de recuperació, transformació i resiliència. Madrid: Ministeri d’Economia i Hisenda, Ofi-
cina Interdepartamental de Regulació i Supervisió de la Contractació, 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2500&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2500&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2500&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2500&from=ES
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/21/Fich/InfAnual_2021.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
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- Augmentar l'estoc de capital púbic. 

- Millorar el disseny dels concursos públics per tractar de maximitzar l'impacte transformador del pro-
grama NGEU. Dins dels criteris de valoració de mèrits donar preferència, entre els projectes solvents i 
d'igual productivitat, a aquells destinats a empreses que tenen majors problemes d'accés al finança-
ment extern. En aquest sentit, la contractació pública pot esdevenir una eina poderosa de política eco-
nòmica per ajudar les petites empreses a superar les friccions financeres existents, garantint una pro-
porció de contractes públics per a les petites empreses. 

- Seleccionar projectes amb elevada complementarietat entre inversió pública i privada. 

Recomanacions de l’Oficina Interdepartamental de Regulació i Supervisió de la Contractació sobre 
els instruments públics de gestió dels fons NGEU 

“Amb independència de les agilitzacions en contractació pública que es plantegen de forma excepcional a 
la normativa aprovada, en termes generals hi ha altres iniciatives en mans dels òrgans de contractació que 
poden incidir en la marxa adequada dels projectes. 

Consultes preliminars. 

- La tramitació d'una consulta preliminar ben orientada pot representar una “inversió” de temps en la 
mesura que evitaria problemes futurs en el procediment en cas de no tenir assegurada una resposta 
adequada al mercat a la vista dels objectius pretesos, o bé que el plantejament inicial del contracte hagi 
de ser posteriorment objecte de modificacions no desitjades. 

Procediment de licitació amb negociació. 

- Entre els supòsits d'aplicació del procediment de licitació amb negociació es troben aquells en què es 
busquen solucions innovadores, quan hi hagi altres circumstàncies específiques vinculades a la natu-
ralesa, la complexitat o la configuració jurídica o financera de la prestació que constitueixi el seu objecte 
o pels riscos inherents a aquesta. 

- En aquest cas, certament, la necessitat d'aplicar al procediment les normes del procediment restringit 
exigeix més marge temporal, però la mateixa negociació implicarà més garantia o seguretat cap al 
contracte o projecte pretès. 

Criteris d’adjudicació. 

- Una altra mesura d'agilització dels procediments pot ser la reflexió adequada sobre els criteris d'adju-
dicació i propiciar-ne la màxima utilització d'aquells de valoració automàtica, que poden referir-se per-
fectament a millores qualitatives de les prestacions. 

- D'aquesta manera poden quedar reduïts al mínim imprescindible aquells criteris que necessiten informe 
tècnic, amb el consegüent estalvi temporal. 

Professionalització i responsable del contracte. 

- El reforçament de la professionalització en aquesta matèria pot resultar fonamental per a una gestió 
adequada dels projectes en totes les fases. 

- Igualment, el reforç de la figura del responsable del contracte (recolzat per unitat tècnica o entitat con-
tractada a aquest efecte) resultarà imprescindible i especialment necessari en actuacions de comple-
xitat” 

4.1.1.1. Distribució territorial dels fons NGEU el 2021 

Al llarg del 2021, l'Estat ha ingressat 19.036 milions d'€ de l’MRR, després que el Govern 
d'Espanya justifiqués davant de la Comissió Europea l'assoliment de 52 fites previstes en 
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el PRTR durant aquest any, vinculades fonamentalment a reformes en l'àmbit de la mobilitat 
sostenible, l'eficiència energètica, la descarbonització, la connectivitat, la modernització de 
l'Administració pública o la I+D. D'aquest import, segons dades del Govern central, a 31 de 
desembre de 2021 hauria assignat 11.246,8 milions d'€ a les comunitats autònomes, dels 
quals 8.831,4 milions d’€ es transfereixen a l’Administració regional per a la seva gestió a 
través de les conferències sectorials, i 2.415,5 milions d’€ a través de convenis i concessi-
ons gestionats per l’Estat. D’aquest import el 14,0% (1.579 milions d'€) s’han assignat a 
Catalunya. En la taula I.4.T4 es mostra la distribució d’aquests imports per comunitats au-
tònomes. 



Capítol I. L’economia a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 56 

TAULA I.4.T4 Distribució del fons MRR assignats per comunitats autònomes. Espanya, 2021 

Despesa fons MRR 
Estat. Obligaci-
ons reconegu-

des 2021. 

De les quals a 
través de con-
ferències sec-
torials gestio-
nats per Admi-
nistració auto-

nòmica 

De les quals 
través de con-
venis o con-

cessions ges-
tionats per 

l'Estat 

Total assignat a 
comunitats autò-

nomes 
% 

Total 20.044,1         

Fons MRR assignats a co-
munitats autònomes 

  8.831,4 2.415,4 11.246,8 100,0 

Andalusia   1.611,4 304,2 1.915,6 17,0 

Aragó   323,2 88,1 411,3 3,7 

Astúries   207,7 91,3 299,1 2,7 

Balears   256,8 54,6 311,4 2,8 

Canàries   470,8 87,8 558,6 5,0 

Cantàbria   137,6 33,9 171,4 1,5 

Castella-la Manxa   491,5 110,1 601,7 5,3 

Castella i Lleó   566,2 175,9 742,1 6,6 

Catalunya   1.231,1 347,6 1.578,7 14,0 

Extremadura   323,9 111,2 435,1 3,9 

Galícia   514,8 166,7 681,5 6,1 

Madrid   939,4 273,9 1.213,3 10,8 

Regió de Múrcia   278,9 60,5 339,4 3,0 

Navarra   151,6 55,8 207,4 1,8 

La Rioja   91,1 20,5 111,6 1,0 

València   848,1 206,8 1.055,0 9,4 

País Basc   361,5 119,7 481,2 4,3 

Ceuta i Melilla   25,6 11,6 37,2 0,3 

Pendent d'assignació (1)   0,0 95,3 95,3 0,8 

 Unitats: milions d'€ i percentatge. 
(1) Pendent d'assignació: finançament destinat a les comunitats autònomes on encara no s'ha produït la distribució regional. Import 
consignat en el Reial Decret 1040/2021, de 23 de novembre.77 
Font: dades periòdiques d'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Govern d'Espanya. 

Per una altra part, dels 10.855,4 milions d'€ assignats dels fons REACT-EU per Espanya 
per al 2021, el conjunt d'administracions públiques espanyoles -d'acord amb les dades pu-
blicades per l'IGAE, en termes de comptabilitat nacional- han rebut aquest any 4.331 milions 
d'€ dels fons REACT, dels quals 811 milions d'€ s’han assignat a l'Administració central per 
al finançament de les vacunes, i 3.520 milions d'€ a l’Administració regional. D’aquest import 

 
77 Vegeu el Reial Decret 1040/2021, de 23 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'una sub-
venció a centres i fundacions públics de recerca i universitats públiques espanyoles per a la realització de 
projectes innovadors en el desplegament de les tecnologies 5G avançat i 6G, en el marc del Pla de recupe-
ració, transformació i resiliència. BOE núm. 281, de 24.11.2021. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/23/1040
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/23/1040
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/23/1040
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/23/1040
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el 14,8% (640 milions d'€) s’han assignat a Catalunya. En la taula I.4.T5 es mostra la distri-
bució d’aquests imports per comunitats autònomes. 

TAULA I.4.T5 Distribució dels ingressos del fons REACT-EU per comunitats autònomes. Es-
panya, 2021 

Ingressos fons REACT-EU 
Ingressos meritats en ter-

mes de Comptabilitat nacio-
nal 

Percentatge sobre el total 

Total 4.331 100,0 

Administració de l'Estat 811 18,7 

Administració autonòmica 3.520 81,3 

Andalusia 509 11,8 

Aragó 77 1,8 

Astúries 156 3,6 

Balears 92 2,1 

Canàries 287 6,6 

Cantàbria 35 0,8 

Castella-la Manxa 171 3,9 

Castella i Lleó 174 4,0 

Catalunya 640 14,8 

Extremadura 66 1,5 

Galícia 117 2,7 

Madrid 512 11,8 

Regió de Múrcia 86 2,0 

Navarra 8 0,2 

La Rioja 18 0,4 

València 453 10,5 

País Basc 119 2,7 

Ceuta i Melilla 0 0,0 

Unitats: milions d'€ i percentatges. 
Font: Informe trimestral de les administracions públiques. IV trimestre. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya. 

4.1.2. Evolució de la despesa pública a Espanya el 2021 

En el conjunt d’Espanya la despesa pública ha augmentat el 5% (29.077 milions d’€ més 
que el 2020), fins als 609.776 milions d’€, amb un pes del 50,6% del PIB, 10,2 punts per-
centuals més que el 2019. 

El destacat increment de la despesa pública i l’impacte de la pandèmia sobre l’evolució del 
PIB els dos darrers anys ha fet augmentar en 8,3 punts percentuals el seu pes sobre el PIB, 
comparat amb els seus valors mitjans dels anys 2014-2019. Aquest increment gairebé du-
plica el que s’ha produït en termes mitjans en la UE, on el pes de la despesa pública ha 
augmentat en 5 punts percentuals, situant-se en el 52,3% en els anys 2020-2021. 
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La despesa derivada de les mesures aprovades per esmorteir l’impacte de la COVID-19 ha 
significat 35.728 milions d’€ l’any 2021, que tot i el seu important volum, es redueix el 18,6% 
respecte de 2020. L'augment de la despesa pública es produeix, principalment, a través de 
l'increment en la prestació de serveis públic, reflectit en l'agregat del consum públic, i l'in-
crement de la despesa de capital en termes nets. I també es veu reflectit en l'augment de 
la producció pública per ser venuda al mercat i la producció per a consum propi (si bé d'una 
magnitud en termes absoluts molt més reduïda). Mentre que es manté relativament estable, 
amb un lleuger increment, el pagament de prestacions monetàries i pagaments a tercers, 
recollit en l'agregat de les prestacions socials diferents a les transferències socials en es-
pècie, el pagament de rendes de la propietat, interessos, i transferències corrents diverses. 
En la taula I.4.T6 es mostra l'evolució d'aquests quatre components per tipologia de des-
pesa. 

TAULA I.4.T6 Evolució de la despesa pública del conjunt d'administracions públiques a Es-
panya per tipus de despesa, total (S.13). Espanya, 2019-2021 

Indicador 2019 2020 2021 

Vari-
ació  
2020-
2021 

1. Despesa pública 526.613 580.699 609.776 5,0 

1.1 Consum públic 234.328 245.259 258.076 5,2 

  Transferències socials en espècie produïdes pel sector públic i con-
sum final col·lectiu 

201.600 211.652 222.287 5,0 

  Transferències socials en espècie: producció adquirida en el mercat 32.728 33.607 35.789 6,5 

1.2 Despesa de capital neta (sense consum de capital fix) 8.186 15.120 28.815 90,6 

  Formació neta de capital -1.876 1.554 3.295 112,0 

  Ajudes a la inversió 3.941 4.244 6.738 58,8 

  Altres transferències de capital 6.121 9.322 18.782 101,5 

1.3 Pagament per prestacions monetàries, de rendes de la propietat, 
interessos i transferències corrents diverses 

256.827 295.393 296.518 0,4 

   Prestacions socials diferents de les transferències socials en espè-
cie 

196.887 228.628 228.227 -0,2 

   Subvencions als productes i altres subvencions a la producció 12.435 21.452 18.718 -12,7 

   Interessos, altres rendes de la propietat, i impostos corrents renda a 
pagar 

28.699 25.576 26.683 4,3 

  Transferències corrents diverses 18.806 19.737 22.890 16,0 

1.4 Producció per ser venuda, per consum final propi o pagada a 
preus per sota de mercat 

27.272 24.927 26.367 5,8 

Unitats: milions d’€ i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de Intervenció General de l’Administració de l'Estat (IGAE). Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern 
d'Espanya. 

▪ El consum públic, que reflecteix la despesa destinada a la prestació de serveis públics -tant els 
de producció pròpia, com els adquirits a través del mercat- ha augmentat el 5,2%, 12.817 milions 
d’€ més que el 2020, fins als 258.076 milions d’€. Aquest increment està associat, principalment, 
al reforç dels serveis sanitaris, d’educació i serveis socials, i es veu reflectit tant en l'augment, del 
4,9%, del conjunt de les remuneracions dels assalariats públics (com a conseqüència, fonamen-
talment, de l’augment en les plantilles de personal, en aquest sentit l’EPA estima que el volum 
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d’ocupats del sector públic augmenta el 4,6% el 2021), com en l'increment, del 2,7%, de la des-
pesa en consums intermedis. 

▪ La despesa vinculada a transferències corrents i pagament de rendes del capital es manté en 
nivells similars al 2020, amb un lleuger increment del 0,4%, 1.125 milions d’€ més que el 2020, 
fins als 296.518 milions d’€, evolució que respon a un comportament divers dels seus quatre 
components (subvencions a l'activitat productiva, prestacions socials diferents a les transferèn-
cies socials en espècie, despesa per interessos i altres rendes de capital, i transferències corrents 
diverses): 

▪ La millora de la pandèmia i el seu impacte sobre l'activitat productiva ha suposat la reducció en 
2.734 milions d’€ de les subvencions a l’activitat productiva fins als 18.718 milions d’€, com a 
conseqüència de la reducció en els ajuts vinculats a bonificacions i exoneracions del pagament 
de les quotes de la Seguretat Social a aquelles empreses que s’han vist afectades per la restricció 
de l’activitat, que han passat de 7.760 milions d'€ a 3.054 milions d'€ el 2021. La resta de subven-
cions corrents a l'activitat productiva han augmentat en 1.972 milions d'€ fins als 15.664 milions 
d'€, executades tant per l'Administració central, l’Administració regional, l’Administració local, com 
la de la resta de subvencions a les cotitzacions de la Seguretat Social. 

▪ Pel que fa a les prestacions socials diferents de les transferències socials en espècie (les presta-
cions monetàries) mantenen el seu nivell de despesa amb una lleugera reducció del 0,2%, 402 
milions d’€ menys que el 2020, fins als 228.227 milions d’€. Per una part, per la reducció en 12.629 
milions d’€ dels recursos destinats a la cobertura de les prestacions socials relacionades amb les 
mesures COVID-19, principalment vinculades amb els ERTO, que ha situat la suma d’aquestes 
prestacions en el 7.442 milions d’€, i la reducció d'un 7,2% de la resta de prestacions d'atur fins 
als 20.491 milions d'€. Per una altra, aquestes reduccions han estat gairebé compensades per 
l’evolució de tres prestacions diferents: l’increment en 1.214 milions d’€ en l’Ingrés mínim vital, 
fins als 2.047 milions d’€; l’augment en 3.765 milions d’€ de les prestacions no COVID relaciona-
des amb els autònoms, fins als 4.877 milions d’€; i l’augment, en 6.661 milions d’€, del conjunt de 
pensions, contributives i no contributives, fins als 148.411 milions d’€. 

▪ Finalment, dins d’aquest agregat, augmenta la despesa per interessos i altres rendes del capital 
en 1.107 milions d’€, fins als 26.683 milions d’€, i augmenta en 3.153 milions d’€ la resta de 
transferències corrents. 

▪ Com s’ha comentat, la inversió bruta del conjunt de les administracions públiques l’any 2021 ha 
estat de 33.311 milions d’€ (vegeu la taula I.4.T1), que descomptat l’impacte comptable de la 
reversió d’actius relacionats amb les infraestructures viàries d’autopistes, significa un esforç in-
versió del 2,6% del PIB. La majoria d’aquesta despesa, d’acord amb les estimacions en termes 
de comptabilitat nacional de l’IGAE, hauria anat destinada a cobrir la depreciació de l’estoc de 
capital públic (29.963 milions d’€), situant per primera vegada després de cinc anys la inversió 
neta del sector públic en un valor estimat positiu de 856 milions d’€,78 el 0,5% del PIB. De totes 
maneres, aquesta xifra encara està molt allunyada dels nivells d’inversió neta realitzada en l’estoc 
de capital públic, no només durant els anys previs a la crisi financera (17.971 milions d’€ anuals 
en termes mitjans entre els anys 2000-2007), sinó també durant els anys de crisi financera (17.283 
milions d’€ anuals en termes mitjans entre els anys 2008-2013). En aquest sentit, el temps trans-
corregut des de l’aprovació del PRTR i la recepció de les primeres entregues corresponents a 
l’instrument financer de l’MRR, per valor de 19.036 milions d’€ de l’MRR, no han tingut un impacte 
significatiu en l’augment de l’estoc de capital públic l’any 2021. Per nivells d’administració, el 
42,4% de la despesa en inversió bruta (14.114 milions d’€) s’ha executat a través de l’Adminis-
tració regional, el 33,6% (11.184 milions d’€) a través de l’Administració central, el 23,4% (7.799 
milions d’€) a través de l’Administració local, mentre que els fons de la Seguretat Social han exe-
cutat el 0,6% restant (214 milions d’€). 

▪ La despesa de capital en termes nets (un cop descomptada aquella inversió destinada a cobrir la 
depreciació de l’estoc de capital) ha augmentat el 90,6%, 13.695 milions d’€ més que el 2020, 
fins als 28.815 milions d’€.79 Aquesta despesa s’agrupa en tres components: la inversió neta en 

 
78 El càlcul de la inversió neta es fa descomptant a la inversió bruta la depreciació del capital. A més, s’ha 
descomptat els 2.492 milions d’€ corresponents a la reversió d’actius, i s’ha corregit l’import del consum de 
capital fix per tenir en compte aquella part dels 2.492 milions d’€ que cobreix la depreciació del capital aplicant 
una taxa de depreciació del 4%, que és la que utilitza per actius en infraestructures viàries en les estimacions 
de l’estoc de capital en la metodologia de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIES). 
79 Cal tenir en compte que per indicacions de l’Eurostat s’ha hagut de corregir la reclassificació de la Societat 
de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) que es va fer l’exercici 2020, per 
incloure-la en el sector de les administracions públiques, i realitzar-la amb efectes de l’exercici 2012, l’any de 
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l’estoc de capital públic, les subvencions a la inversió per al finançament de la inversió en l’estoc 
de capital privat, i altres transferències de capital al sector privat. Una part important de l’increment 
d’aquest agregat l’any 2021 respon a operacions comptables, per valor de pràcticament 10.000 
milions d’€, que no impliquen un augment de l’estoc de capital existent, vinculades a quatre ele-
ments diferenciats: a la reversió al patrimoni públic d’actius relacionats amb les autopistes que 
han acabat el seu període de concessió el 2020 i 2021; a indemnitzacions al sector privat fruit de 
sentències judicials; a anotacions de crèdits fiscals del sector privat; així com al registre comptable 
de les garanties estandarditzades associades a les línies d’avals concedits per l’Estat per a la 
previsió total de fallides al llarg de la vida d’aquests sistemes de garanties. Descomptats aquests 
elements, la despesa de capital neta hauria augmentat el 64,5%. Els tres components de la des-
pesa de capital neta evolucionen de la següent manera. 

▪ La formació neta de capital del sector públic augmenta el 112%, fins als 3.295 milions d’€; aquest 
import inclou la reversió al patrimoni públic d’actius relacionats amb les autopistes que han acabat 
el seu període de concessió. Aquestes operacions es comptabilitzen com una despesa en forma-
ció bruta de capital o d’adquisició neta d’actius no productius en l’any corresponent, a la vegada 
que té la seva contrapartida en un ingrés com a transferència de capital rebuda, de forma que no 
afecta el dèficit del conjunt de les administracions públiques d’aquell any. El 2020, la reversió 
d’aquests actius va suposar una formació bruta de capital per valor de 1.745 milions d’€, i el 2021 
per valor de 2.395 milions d’€;80 en aquest darrer cas una part d’aquesta despesa es va meritar 
en concepte d’indemnitzacions a les empreses concessionàries (1.166 milions d’€), import que sí 
té un efecte, per aquest valor, sobre el dèficit de les administracions públiques del 2021. Des-
comptat l’impacte d’aquestes operacions, la formació neta de capital del conjunt de les adminis-
tracions públiques augmenta en 997 milions d’€, i se situa per primera vegada des del 2013 (a 
excepció del valor residual positiu del 2015) en valors positius, amb un import de 856 milions d’€. 
De totes maneres, aquesta xifra encara està molt allunyada dels nivells d’inversió neta realitzada 
en l’estoc de capital públic, no només durant els anys previs a la crisi financera (17.971 milions 
d’€ anuals en termes mitjans entre els anys 2000-2007), sinó també durant els anys de crisi fi-
nancera (17.283 milions d’€ anuals en termes mitjans entre els anys 2008-2013). 

▪ Els ajuts a les inversions al sector privat han augmentat en 2.494 milions d’€, fins als 6.738 milions 
d’€. D’aquest import, 3.399 milions d’€ corresponen a subvencions gestionades per l’Administra-
ció central, 2.711 milions d’€ per l’Administració regional, i 628 milions d’€ per l’Administració local. 

▪ La part més important de l’increment en la despesa de capital neta s’ha produït a través de les 
altres transferències de capital, amb un augment de 9.460 milions d’€, fins als 18.782 milions d’€. 
Aquesta despesa s’ha executat, fonamentalment, a través de l’Administració regional i l’Adminis-
tració central. La seva evolució, respon per una part, a l’increment, en 4.400 milions d’€, de les 
transferències de capital gestionades per l’Administració regional, fins als 7.756 milions d’€, i que 
estan associades, fonamentalment, a les ajudes a la solvència empresarial a través de les línies 
COVID (per import de 7.000 milions d’ € i sense correspondència el 2020).81 Per una altra, per 
l’augment en 5.018 milions d’€ de les altres transferències de capital de l’Administració central, 
fins als 10.853 milions d’€, que s’han vist afectades per quatre operacions diferenciades: el regis-
tre el 2021, per valor de 4.377 milions d’€, de garanties estandarditzades, component associat a 
les dues línies d’avals creades l’any 2020 de fins a 140.000 milions d’€ per garantir el finançament 
concedit per les entitats financeres a les empreses i autònoms per fer front a l’impacte econòmic 
i social derivat de la COVID-19; per l’impacte de la sentència STS1460/2021, que obliga l’Admi-
nistració central al retorn, per import de 1.720 milions d’€, dels ingressos dels exercicis 2013 i 
2014 vinculats al cànon per la utilització d’aigües continentals per a la producció d’energia elèc-
trica; i de la sentència SAN 1045/2020, que reconeix a Endesa el dret a ser indemnitzada en la 

 
la seva creació. Fins al 2020 la SAREB estava inclosa en el sector de societats financeres i per exigències de 
la Comissió Europea es va dur a terme aquest canvi. Aquesta operació, que es va comptabilitzar l’any 2020 
com una ajuda a la inversió (una transferència de capital del sector públic) amb un impacte, del mateix valor, 
en el dèficit d’aquell exercici, ara s’ha hagut de traslladar a l’exercici 2012, un canvi que implica reduir la 
despesa i el dèficit de 2020 en 7.700 milions, i un augment corresponent del dèficit del 2012.  
80 El valor estimat total de la reversió de les autopistes de peatge el 2021 és de 2.492 milions d'€. A part dels 
2.395 milions, cal afegir els 97 milions d'€ comptabilitzats com a Adquisició neta d'actius no financers no 
productius (NP) pel valor dels terrenys relacionats amb les reversions. Aquestes operacions es corresponen 
amb els actius de dos trams de les autopistes de l'Estat de l'AP-2 i l'AP-7, i amb 2 trams d'autopistes de la 
Generalitat de Catalunya de la C33 i C32-Nord. 
81 Vegeu el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència 
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. BOE núm. 62, de 13.03.2021. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5/con
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part corresponent a la minoració aplicada als contractes bilaterals físics subscrits per l’entitat i la 
resta de les empreses productores d’energia elèctrica corresponents al seu grup empresarial, per 
un import de 260 milions d’€; i finalment, per la despesa associada a crèdits fiscals exigibles (DTC) 
per valor de 1.160 milions d’€. 

▪ Finalment, associat a l’augment de l’activitat, es recupera la producció del sector públic destinada 
a la venda a preus per sota de mercat, i per a consum propi de les administracions públiques, que 
augmenta el 5,8%, 1.440 milions d’€ més que el 2020, fins al 26.367 milions d’€, si bé per sota 
dels nivells previs a la pandèmia. 

Per nivells d’administració, un cop descomptades les transferències entre administracions, 
l’execució del creixement acumulat en termes reals de la despesa pública del dos darrers 
anys (del 12,0%) s’ha distribuït de forma relativament homogènia entre els fons de la Segu-
retat Social (amb un creixement del 13,9%), l’Administració regional (amb un creixement 
del 13,5%) i l’Administració central (amb un creixement del 12,7%). Mentre que l’Adminis-
tració local ha mantingut la seva despesa relativament més estable (amb un creixement del 
0,5%). Així, l’any 2021 els fons de la Seguretat Social concentren el 34,4% de l’execució de 
la despesa publica, l’Administració regional el 33,0%, seguida de l'Administració central, 
amb el 22,1% i l'Administració local amb el 10,5%. Vegeu la taula I.4.T7. 

TAULA I.4.T7 Evolució de la despesa pública del conjunt d'administracions públiques a Es-
panya per subsectors institucionals. Espanya, 2019-2021 

Indicador 2019 2020 2021 

Variació 
en ter-
mes re-

als 2019-
2021 

S.13 Totes les administracions públiques 526.613 580.699 609.776 12,0 

Administració central 116.097 120.010 135.207 12,7 

Fons de la Seguretat Social 178.779 216.517 210.407 13,9 

Administració regional 171.741 185.763 201.337 13,5 

Administració local 61.544 59.805 63.886 0,5 

PIB SEC 2010 CR 1.244.375 1.121.948 1.205.063 -6,2 

Pes depesa pública sobre PIB 42,3 51,8 50,6 -1,2 

Unitats: milions d’€ i percentatges. 
Nota: Els fons de la Seguretat Social consoliden la despesa del Sistema de la Seguretat Social, del Servei Públic d’Ocupació Estatal 
(SEPE) i del Fons de Garantia Salarial (FOGASA). 
Font: elaboració pròpia a partir de Intervenció General de l’Administració de l'Estat (IGAE). Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern 
d'Espanya. 

4.1.2.1. La despesa COVID en el conjunt d’Espanya, 2021 

Com ja s’ha indicat, la despesa COVID ha estat el principal factor que explica el creixement 
de la despesa pública. Així, en termes mitjans dels dos darrers anys, els recursos destinats 
a afrontar els efectes de la pandèmia han significat el 58,0% de l’increment, respecte de 
2019, de la despesa pública del conjunt d’administracions públiques. En el cas de l’Admi-
nistració regional, la despesa COVID ha significat el 72,6% de l’increment de la despesa; el 
55,3% en el cas dels fons de la Seguretat Social, i el 33,1% en el cas de l’Administració 
central. L’impacte en l’Administració local és del 331,5%, perquè en termes mitjans el con-
junt de la despesa pública en l’àmbit local s’ha mantingut pràcticament constant, amb un 
increment del 0,5%. 
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En el primer cas perquè l’Administració regional és la principal responsable de la gestió dels 
serveis que s’han hagut de reforçar (salut, educació i serveis socials). En el segon cas, 
perquè a través dels fons de la Seguretat Social s’han gestionat tant les prestacions vincu-
lades als ERTO, com les subvencions a les cotitzacions socials de les empreses afectades 
per les restriccions a l’activitat. En el cas de l’Administració central perquè ha gestionat una 
proporció menor de la despesa COVID, vinculada a les garanties estandarditzades dels 
avals de l’Estat per fer front a fallides empresarials i a la despesa de vacunes. 

La despesa vinculada a la COVID-19 l’any 2021 ha estat de 35.728 milions d’euros, el 
18,6% menys que el 2020, com a conseqüència, principalment, de l’impacte a la baixa que 
la millora de l’activitat econòmica ha tingut sobre els ajuts COVID gestionats pels fons de la 
Seguretat Social i, en menor mesura, per la reducció de la despesa en el reforçament de 
plantilles i compra de béns i serveis per fer front als efectes de la COVID recollits en la 
despesa de consum públic. Tot i així, cal tenir en compte que el 2021 incorpora nova des-
pesa vinculada a la COVID (sense contrapartida el 2020), a través de les ajudes directes a 
la solvència empresarial (Línia Covid); de la transferència al sector financer pel registre de 
les garanties estandarditzades vinculades a les línies d’avals de l’Estat per la previsió total 
de fallides al llarg de la vida d’aquests sistemes de garantia; i de la compra de vacunes. En 
la taula I.4.T8 es mostra la distribució d’aquesta despesa COVID en els diferents àmbits 
institucionals. 

TAULA I.4.T8 Distribució de la despesa pública associada a la COVID-19 per nivell d'Admi-
nistració. Espanya, 2020-2021 

Nivell d'Administració 2020 2021 

Total 43.875 35.728 

1. Administració central 1.430 6.182 

   Consum públic sociosanitari (despesa en vacunes) - 1.424 

   Altres transferències de capital (garanties als bancs per avals) - 4.377 

2. Administració regional 13.360 18.305 

   Consum públic sociosanitari 8.325 7.218 

   Resta de consum públic i altres ajuts autonòmics 5.035 4.113 

   Altres transferències de capital (ajudes directes de solvència empresarial) 0 6.974 

3. Administració local 1.254 745 

   Consum públic (suport als serveis de transport públics) - 405 

   Resta de consum públic i altres ajuts autonòmics n.d. 340 

4. Fons de la Seguretat Social 27.831 10.496 

    Prestacions monetàries 20.071 7.442 

        Prestació per cessament de l'activitat dels autònoms i prestació per incapacitat 
temporal. Sistema de la Seguretat Social 

5.951 2.262 

        Prestacions atur vinculades als ERTO i altres mesures COVID. SEPE 14.120 5.180 

    Subvencions als productes (bonificacions i exoneracions quotes Seguretat Social) 7.760 3.054 

Unitats: milions d'euros i percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir d'Informe trimestral de les Administracions Públiques. IV trimestre. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
Govern d'Espanya. 

Per nivells d’Administració (vegeu la taula I.4.T8), la despesa consolidada vinculada a la 
COVID de l’Administració regional ha estat de 18.305 milions d’€ (51,2% del total), associ-
ada, fonamentalment, a la despesa en consum públic pel reforç de les plantilles i compra 
de béns i serveis en l’àmbit sociosanitari i educatiu i els d’ajuts COVID de caràcter autonò-
mic, que en conjunt han significat una despesa d’11.331 milions d’€; i en menor mesura, a 
la despesa en les ajudes de solvència empresarial (sense contrapartida el 2020), per valor 
de 7.000 milions d’€. 

Els fons de la Seguretat Social han fet una despesa COVID de 10.496 milions d’€ (el 29,4% 
el total) a través, per un costat, del Sistema de la Seguretat Social, que es distribueix en la 
despesa per la prestació per cessament de l’activitat dels autònoms, la prestació per inca-
pacitat temporal (2.262 milions d’€), i les subvencions als productors per bonificacions i 
exoneracions de quotes relacionades amb la situació de la pandèmia (3.054 milions d’€). I 
per un altre, a través del SEPE, que gestiona la despesa en prestacions d’atur vinculades 
als ERTO i altres mesures COVID, per valor de 5.180 milions d’€. 

La despesa COVID consolidada de l’Administració central ha estat 6.182 milions d’€ (el 
17,3% del total) que es distribueix en la despesa en vacunes (1.424 milions d’€), recollida 
a través del consum públic, i la despesa en altres transferències de capital destinada al 
registre de les garanties estandarditzades de les línies d’avals, per valor de 4.377 milions 
d’€. 

Finalment, l’Administració local ha tingut una despesa COVID consolidada de 745 milions 
d’€ (el 2,9% del total), en bona part relacionada amb la despesa en consum públic pel suport 
als serveis de transport públic d’àmbit municipal (405 milions d’€). 

Per tal de finançar aquesta despesa, el Govern central ha posat a disposició de l’Adminis-
tració regional i les ciutats de Ceuta i Melilla uns recursos no reemborsables addicionals al 
finançament autonòmic a través de dos instruments: la Línia Covid d'ajudes directes a au-
tònoms (empresaris i professionals) i empreses per al suport a la solvència i la reducció de 
l'endeutament del sector privat, regulat pel Reial decret llei 5/2021 de 12 de març,82 per 
valor de 7.000 milions d’€; i una transferència per reforçar els serveis públics fonamentals 
a través de la Dotació Addicional, aprovada en els PGE del 2021 i regulada a través del 
Reial decret 684/2021, de 3 d’agost,83 per valor de 13.506 milions d’euros. El conjunt 
d’aquests recursos, de 20.486 milions d’€, és el 29,9% més elevat que els recursos que, 
amb la mateixa finalitat, l’Estat va posar a disposició de l’Administració regional l’any 2020, 
a través del Fons Covid. Cal tenir en compte, que en el cas de la Línia Covid s’ha produït 
un reintegrament a l’Estat pels imports no utilitzats per l’Administració regional, per valor de 
777 milions d’€, al tractar-se d’una transferència amb caràcter finalista. Catalunya ha dispo-
sat a través d'aquests instruments de 3.154 milions d'€, el 0,4% menys que el 2020. En la 

 
82 Vegeu el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència 
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. BOE núm. 62, de 13.03.2021. 
83 Vegeu el Reial Decret 684/2021, de 3 d’agost, pel qual s'estableixen la distribució i els aspectes necessaris 
per poder efectuar el lliurament de la dotació addicional de recursos per a les comunitats autònomes i ciutats 
de Ceuta i Melilla prevista a l'article 117 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de 
l'Estat per a l'any 2021. BOE núm. 185, de 04.08.2021. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/684
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/684
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/684
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/684
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taula I.4.T9 es mostra la distribució territorial per comunitats autònomes dels recursos no 
financers aportats per l’Estat per sufragar la despesa COVID. 

TAULA I.4.T9 Distribució territorial dels recursos addicionals de l'Estat transferits a l'Admi-
nistració regional per sufragar la despesa COVID per comunitats autònomes. Espanya, 2020-
2021 

Comunitats autò-
nomes 

Fons CO-
VID 2020 

Línia Co-
vid 2021 

Reintegraments 
Línia Covid 2021 

Dotació ad-
dicional 

2021 

Total re-
cursos 

COVID es-
tatals 2021 

Pes so-
bre el to-
tal 2021 

Total 15.769 7.000 -777 13.486 19.733 100,0 

Andalusia 2.199 1.109 -377 2.358 3.090 15,7 

Aragó 430 141 -56 403 488 2,5 

Astúries 299 108 -40 308 376 1,9 

Balears 438 856 -  330 1.186 6,0 

Canàries 551 1.144 -  629 1.773 9,0 

Cantàbria 177 55 -  168 223 1,1 

Castella-la Manxa 743 206 -  605 811 4,1 

Castella i Lleó 843 233 -75 741 899 4,6 

Catalunya 3.166 993 -  2.161 3.154 16,0 

Extremadura 277 106 -  318 424 2,1 

Galícia 735 235 -  828 1.063 5,4 

Madrid 3.166 679 -  1.864 2.543 12,9 

Regió de Múrcia 389 143 -73 422 492 2,5 

Navarra 175 68 -14 193 247 1,3 

La Rioja 127 33 -9 94 118 0,6 

València 1.486 647 -34 1.400 2.013 10,2 

País Basc 568 218 -75 645 788 4,0 

Ceuta i Melilla   26 -  20 46 0,2 

Unitats: milions d'euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d'Informe trimestral de les Administracions Públiques. IV trimestre. IGAE. Ministeri d'Hisenda i Funció 
Pública. Govern d'Espanya. 

4.2. La despesa pública per administracions a Catalunya, 2021 

En termes agregats l’augment de despesa pública a Catalunya és d’una magnitud 
similar a la del conjunt d’Espanya 
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Per tal d’aproximar l’evolució del nivell de despesa pública a Catalunya, només es disposa 
d’indicadors parcials a partir de les dades d’execució pressupostària dels diferents nivells 
d’administració pública, i de comptabilitat nacional pel cas de l'Administració autonòmica.84 

L’agregat d’aquests indicadors, amb un valor de 83.182 milions d’€, augmenta el 4,6% en 
termes nominals, 3.659 milions d’€ més que el 2020, i situa el seu nivell en el 36% del PIB 
català, 6,4 punts percentuals més que el 2019 (vegeu la taula I.4.T10). La necessitat de fer 
front a l’impacte de la COVID-19 ha situat els dos darrers anys el nivell de l’indicador de 
despesa pública a Catalunya per sobre dels nivells màxims assolits durant els anys més 
durs de la crisi financera. Essent l’indicador de despesa pública per capita i en termes reals 
l’any 2021 un 4,3% superior al de l’any 2010, i un 10% superior al del 2019. 

Com succeeix amb el nivell de despesa pública en el conjunt d’Espanya, l’indicador per 
Catalunya ha frenat el seu creixement, tot i que amb una evolució diferent de la despesa 
executada per nivells d’Administració. Vegeu la taula I.4.T10. 

La despesa pública de la Generalitat de Catalunya augmenta el 10,9%, una taxa molt similar 
a la del 2020, mentre que les entitats locals acceleren el seu creixement fins al 7,4%. Per 
la seva part, la despesa provinent dels fons de la Seguretat Social a Catalunya disminueixen 
el 2,1%, com a conseqüència de la destacada reducció del 33% de la despesa en prestaci-
ons del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), per les menors prestacions associades 
als ERTO, però també per la reducció en la resta de prestacions d’atur contributives (vegeu 
l’apartat 2 del capítol III de l’MSEL). Mentre que la inversió bruta de l’Estat a Catalunya, com 
a conseqüència del baix percentatge d’execució de les infraestructures ferroviàries, es re-
dueix el 22,7%. 

  

 
84 Com ja s'ha posat de manifest en altres MSEL no es disposa d’una sèrie temporal territorialitzada i actua-
litzada per comunitats autònomes (CA) de la despesa pública dels diferents nivells d’Administració pública. 
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TAULA I.4.T10 Evolució de l'indicador de despesa pública a Catalunya per nivell d’Adminis-
tració. Catalunya, 2019-2021 

Indicador 2019 2020 2021 
Variació  

2020-
2021 

Indicador de despesa pública a Catalunya 71.799 79.522 83.182 4,6 

Despeses en inversió real de l'Estat a Catalunya (1) 812 957 740 -22,7 

Fons de la Seguretat Social a Catalunya 29.132 33.371 32.678 -2,1 

  Administració de la Seguretat Social a Catalunya (2) 26.241 27.019 28.421 5,2 

  Servei Públic d'Ocupació Estatal a Catalunya (3) 2.891 6.352 4.258 -33,0 

Despesa pública en termes SEC de la Generalitat (4) 30.610 33.998 37.708 10,9 

Entitats locals. Despesa no financera (5) 11.245 11.196 12.056 7,7 

Indicador de despesa pública a Catalunya per càpita i en termes reals (a 
preus de 2015) 

9.006 9.720 9.910 2,0 

Pes indicador despesa pública sobre PIB 30,2 37,3 36,4 -1,0 

 Unitats: milions d’€ i percentatges. 
(1) Despeses en inversió real executada del sector públic administratiu i empresarial estatal, regionalitzades a Catalunya. No s’inclouen 
les transferències de capital de l’Estat a Catalunya. 
(2) Obligacions reconegudes de la despesa no financera territorialitzada de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social. 
(3) Despeses de prestacions per atur per províncies i tipus de prestació publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Inclou 
les prestacions per ERTO. 
(4) Despesa no financera en termes SEC publicada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). 
(5) Obligacions reconegudes de la despesa no financera consolidada de municipis, diputacions, comarques i entitats metropolitanes, de 
la liquidació trimestral dels pressupostos de les entitats locals de Catalunya publicades pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern 
d'Espanya. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya; Departament 
de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; Servei Públic d’Ocupació Estatal; i Idescat i INE. 

L’augment de la despesa publica a Catalunya es reflecteix en els creixements del 
consum públic i l’indicador de la despesa pública de capital, mentre que es manté 
l’indicador de transferències socials monetàries 

L’augment de la despesa pública es veu reflectit tant en l’increment del consum públic com 
de la despesa de capital (si bé una part d’aquest darrer incorpora la reversió de les autopis-
tes C33 i C32 Nord a la Generalitat), mentre que l’indicador de despesa en transferències 
socials monetàries s’ha mantingut relativament estable amb relació al 2020, amb una lleu-
gera reducció del 0,6% (vegeu la taula I.4.T11). Les necessitats generades per la pandèmia 
han seguit necessitant del reforç de la prestació de serveis -molt especialment en l’àmbit de 
la salut, però també en l’educació i la prestació de serveis socials-, mentre que es mantenen 
les transferències monetàries a les llars, principalment per tal de suplir la manca d’ingressos 
del treball derivats de la caiguda de l’activitat econòmica, i els ajuts a l’activitat empresarial. 
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TAULA I.4.T11 Evolució de l’indicador de despesa pública a Catalunya per tipus de despesa. 
Catalunya, 2019-2021 

Indicador 2019 2020 2021 
Variació 

2020-
2021 

Consum públic (1) 40.196 42.119 44.885 6,6 

Indicador de transferències socials monetàries (2) 29.861 34.134 33.914 -0,6 

Indicador de despesa de capital (3) 5.410 5.984 6.511 8,8 

Unitats: milions d’€ i percentatges. 
(1) Consum públic publicat per l'Idescat. 
(2) Suma de tres components: transferències corrents de l'Administració de la Seguretat Social a Catalunya; prestacions d'atur del SEPE 
a Catalunya; i transferències socials diferents de les transferències socials en espècie de la Generalitat de Catalunya segons IGAE. 
(3) Inversió real executada de l'Estat a Catalunya, més despesa de capital de la Generalitat de Catalunya en termes SEC segons IGAE, 
més despesa de capital executada dels pressupostos de les entitats locals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya; Departament 
de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; Servei Públic d’Ocupació Estatal; i Idescat i INE. 

L’any 2021, l’impacte de la COVID en la despesa pública queda recollit, principalment, a 
través del creixement del consum públic85 del conjunt de les AP a Catalunya, que amb un 
valor de 44.885 milions d’€, segons estima Idescat, augmenta en termes reals el 3,3%. 
Aquesta evolució ha situat el seu pes sobre el PIB en el 18,4%, 2,4 punts percentuals més 
que el 2019. 

 
85 El consum públic inclou el valor de les prestacions de serveis a través de les transferències socials en 
espècie que fan les administracions públiques -per mitjà de la producció pròpia o comprada al mercat- de 
consum públic col·lectiu i consum públic individual. El consum públic no inclou el valor de les transferències 
socials monetàries de les administracions públiques a través de subsidis, prestacions i pensions. 
El consum públic col·lectiu és una mesura del valor dels serveis públics associats als:  

▪ públics generals. 
▪ Seguretat i Defensa. 
▪ Manteniment de la llei i l’ordre. 
▪ Protecció del medi ambient. 
▪ Investigació i desenvolupament. 
▪ Desenvolupament de les infraestructures i l’economia.  

 
Mentre que el consum públic individual és una mesura del valor dels serveis públics associats als: 

▪ Serveis d’educació. 
▪ Serveis de sanitat. 
▪ Serveis de Seguretat Social i assistència social. 
▪ Serveis esportius i recreatius. 
▪ Serveis de cultura. 
▪ Serveis d’allotjament. 
▪ Serveis de recollida de residus de les llars. 
▪ Explotació del sistema de transport. 
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GRÀFIC I.4.G1 Evolució del consum de les administracions públiques a Catalunya sobre el 
PIB. Catalunya, 2007-2021 

 
Unitats: pesos i taxes de creixement en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

L’indicador de despesa en transferències socials monetàries (subsidis, prestacions i pensi-
ons socials)86 s’ha mantingut en nivells similars al 2020, amb una lleugera reducció del 
0,6%, fins a un import de 33.913 milions d’€ (vegeu la taula I.4.T12). La despesa en pres-
tacions d’atur -que incorpora aquelles derivades de les situacions d’ERTO- de l’Estat a Ca-
talunya s’ha reduït el 33%, fins a un import de 4.258 milions d€; les prestacions de l’Admi-
nistració de la Seguretat Social a Catalunya augmenten el 5,2%, fins a un import de 28.419 
milions d’€; mentre que les transferències socials monetàries atorgades a través d’ajuts i 
subvencions creats per la Generalitat de Catalunya s’han incrementat el 62%, fins a un 
import de 1.236 milions d’euros. Mentre que durant els anys de la crisi financera la despesa 
en transferències socials monetàries (subsidis, prestacions i pensions socials) havia aug-
mentat el seu pes sobre el PIB fins al 13,9%, a partir del 2014 el comença a reduir i l'any 
2019 significa el 12,6%, l’augment dels ajut COVID, i la caiguda del PIB ha fet augmentar 
el pes de les prestacions sobre el PIB fins al 14,8% el 2021. 

TAULA I.4.T12 Evolució de l'indicador de despesa en transferències socials monetàries de 
les administracions públiques a Catalunya. Catalunya, 2019-2021 

Indicador 2019 2020 2021 
Variació 

2020-2021 

Indicador de transferències socials monetàries 29.860 34.133 33.913 -0,6 

  Administració de la Seguretat Social (1) 26.241 27.018 28.419 5,2 

  Sistema d'Ocupació Públic de l'Estat (2) 2.891 6.352 4.258 -33,0 

 
86 L'indicador de transferències socials monetàries computa les despeses en transferències socials monetà-
ries de l'Administració de la Seguretat Social a Catalunya, del Servei Públic d’Ocupació Estatal a Catalunya 
(a través de les prestacions d'atur) i de la Generalitat de Catalunya. Caldria afegir a aquest indicador les 
transferències socials monetàries de l'Administració local, si bé no es disposa de dades per als anys 2020 i 
2021. De totes maneres, l'import d'aquestes transferències de l'Administració local és relativament reduït. 
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  Generalitat de Catalunya (3) 729 763 1.236 62,0 

Pes indicador de despesa pública sobre PIB 12,6 16,0 14,8 -1,2 

Indicador de la despesa en transferències socials 
monetàries, en termes reals i per càpita 

3.746 4.172 4.040 -3,2 

Unitats: milions d’€ i percentatges. 
(1) Obligacions reconegudes de la despesa en transferències corrents territorialitzada de les entitats gestores i serveis comuns de la 
Seguretat Social. 
(2) Despeses de prestacions per atur per províncies i tipus de prestació publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Inclou 
les prestacions per ERTO. 
(3) Prestacions socials diferents de les transferències socials en espècies de la Generalitat de Catalunya, segons IGAE. 
Font: elaboració pròpia a partir de Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya; Departament 
de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; Servei Públic d’Ocupació Estatal; i Idescat i INE. 

Pel que fa a l’indicador de despesa de capital de les AP a Catalunya, amb un valor estimat 
de 7.251 milions d’€, experimenta un creixement del 44,1% en termes reals, augmentant el 
seu pes sobre el PIB fins al 3,0% del PIB. Aquest increment respon al creixement de la 
despesa de capital de la Generalitat (que augmenta en 1.522 milions d’€) i a l’increment, 
més moderat, de la despesa de capital de les entitats locals (que augmenta en 315,8 milions 
d’€); mentre que es redueix la inversió de l’Estat a Catalunya, per la baixa execució de la 
inversió en infraestructures ferroviàries (disminueix en 217,4 milions d’€). 

GRÀFIC I.4.G2 Evolució de l'indicador de despeses de capital de les administracions públi-
ques de Catalunya sobre el PIB. Catalunya, 2007-2021 

 
Unitats: pesos i taxes de creixement en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat, pressupostos de la Generalitat de Catalunya; Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hi-
senda i Funció Pública. Govern d'Espanya; Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

Dins de la despesa de capital (vegeu la taula I.4.T13), la inversió bruta en l’estoc de capital 
públic ha estat de 5.053,5 milions d’€, un import que incorpora la reversió a l’Administració 
de la Generalitat de les autopistes C33 i C32 Nord, per valor de 474 milions d’€. Descomptat 
aquest import, la inversió bruta del conjunt d’administracions públiques es manté relativa-
ment estable, amb una lleugera reducció del 0,8%, com a conseqüència de la reducció del 
2,1% de la inversió bruta del sector públic de la Generalitat, i la reducció del 22,7%, comen-
tat, de la inversió real de l’Estat a Catalunya. Mentre que augmenta el 19,8% la inversió 
bruta de les entitats locals. 
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Pel que fa a les transferències de capital, que s’executen a través de la Generalitat de 
Catalunya i les seves entitats i de les entitats locals, és on es concentra l’augment de la 
despesa de capital, que s’ha més que duplicat respecte de 2020, fins als 2.0197 milions d’€. 
Dins de les transferències de capital es computen les ajudes a la inversió al sector privat i 
altres transferències de capital. L’increment respon, fonamentalment, a l’elevat creixement 
de les altres transferències de capital meritades pel sector públic de la Generalitat, que en 
termes de comptabilitat nacional,87 és on es computa la gestió de la Línia Covid per part de 
l’Administració regional (sense contrapartida el 2020). 

TAULA I.4.T13 Evolució de l'indicador de despesa de capital de les administracions públiques 
a Catalunya, Catalunya, 2019-2021 

Indicador 2019 2020 2021 

Varia-
ció 

2020-
2021 

Indicador de despesa de capital total 4.910,0 5.629,6 7.250,6 28,8 

Inversió bruta de les AP a Catalunya 4.273,9 4.617,8 5.053,5 9,4 

    Inversió bruta del SP de la Generalitat en termes SEC 2.003,0 2.488,0 2.909,0 16,9 

    Formació bruta de capital fix de les entitats locals 1.458,6 1.171,6 1.403,2 19,8 

    Inversió real de l'Estat i les seves entitats a Catalunya 811,8 957,2 739,8 -22,7 

    Inversió real de les entitats gestores i serveis comuns de la Se-
guretat Social 

0,6 0,9 1,5 70,3 

Transferències de capital 636,1 1.011,8 2.197,0 117,1 

    Transferències de capital del SP de la Generalitat en termes 
SEC 

543,0 910,0 2.011,0 121,0 

    Transferències de capital de les entitats locals 93,1 101,8 186,0 82,8 

Unitats: milions d'euros. 
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat, pressupostos de la Generalitat 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. 

Tot i aquest increment de la inversió en termes bruts d’aquest exercici, cal tenir en compte 
que el nivell de despesa de capital públic sobre el PIB s’havia situat en aquests darrers anys 
de creixement (2014-2019) amb un pes, del 2,2%, clarament per sota del seu pes durant 
els anys de crisi (2008-2013), en què va significar en termes mitjans el 3,8% del PIB, amb 
un retrocés progressiu al llarg dels anys. 

4.3. El sector públic de la Generalitat de Catalunya, 2021 

El sector públic de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de les competències que li atribueix 
l’Estatut d’autonomia, executa, conjuntament amb els fons de la Seguretat Social, la part 
més important de la despesa de les diferents administracions públiques a Catalunya. 

En els següents epígrafs s’analitza l’execució dels pressupostos de la Generalitat en l’àmbit 
consolidat del sector públic administratiu (SPA) i l’Institut Català de la Salut (ICS), on es 

 
87 Vegeu l’Informe trimestral de les Administracions Públiques (comptabilitat nacional), quart trimestre 2021. 
Madrid: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Intervención General de la Administración del Estado. 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/Publicaciones/Documents/Cap_Trim/IT_4T_2021.pdf
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consoliden els ingressos i les despeses de la Generalitat, el Servei Català de la Salut, l’Ins-
titut Català de la Salut, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i 19 entitats autòno-
mes 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. 

Els pressupostos de la Generalitat per al 2021 es regeixen per les condicions de pròr-
roga dels pressupostos del 2020 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2021 s’han regit per les condicions de 
pròrroga dels pressupostos del 2020 establertes pel Decret 146/2021, de 15 de desembre.88 
Com a conseqüència de la inhabilitació del Molt Honorable Senyor Quim Torra per part del 
Tribunal Suprem, el 21 de desembre de 2020 es va produir la dissolució del Parlament de 
Catalunya i, posteriorment, es van convocar eleccions pel 14 de febrer de 2021. La dificultat 
per aprovar uns pressupostos per al 2021 també va està condicionada per la manca d’in-
formació necessària per a la seva elaboració. En aquest sentit, no és fins a finals d’octubre 
del 2021 que el Consell de Política Fiscal comunica l’import de les bestretes del model de 
finançament per al 2021 i la suspensió dels objectius fiscals. 

L’any 2020, com a conseqüència de la declaració per part del Govern de l’Estat del primer 
estat d’alarma, vigent entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020, en la segona meitat 
d’aquell any el Congrés va reconèixer la situació d’emergència extraordinària prevista en la 
Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per l’impacte de l’emergència sani-
tària sobre l’activitat econòmica, i que va justificar que el Consell de Ministres, l’octubre del 
2020, suspengués l’aplicació dels objectius de dèficit, la regla de la despesa i l’objectiu de 
deute per al conjunt d’administracions públiques i els seus subsectors per a l’exercici 2020 
i l’exercici 2021. El 25 d’octubre del 2020 es va declarar un nou estat d’alarma que ha estat 
vigent fins al 9 de maig del 2021, motiu pel qual el Consell de Ministres celebrat el 27 de 
juliol de 2021 va preveure el manteniment de la suspensió de les regles fiscals per a l’any 
2022. 

Tot i així, s’han establert unes recomanacions de dèficit per a les CA, de l’1,1% del PIB per 
al 2021 i el 0,6% del PIB per al 2022; si bé no són d’obligat compliment, el Govern central 
només es compromet a cobrir les necessitats de liquiditat derivades de les referències o 
recomanacions de dèficit per al 2021 i 2022. Inicialment, la taxa de referència per al dèficit 
de les comunitats autònomes el 2021 era del 2,2% del PIB, però l’aprovació de la dotació 
addicional de transferències per a les CA, per valor de 13.486 milions d’€, va situar aquesta 
referència en l’1,1%. 

La necessitat de donar resposta als efectes de l’emergència sanitària ha mantingut moltes 
de les actuacions públiques en l’àmbit de la salut i els serveis socials, així com les ajudes 
d’urgència social i a persones autònomes, a persones treballadores en ERTO i a empreses, 
a la vegada que s’han posat en funcionament programes de reactivació econòmica. 

 
88 Vegeu el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021. DOGC 
núm. 8297, de 17.12.2020. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1827498&type=01
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1827498&type=01
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Així, d’acord amb les dades publicades per la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat (IGAE), en el perímetre pressupostari de l’AP SEC89 i en termes de comptabilitat 
nacional, la despesa no financera de la Generalitat ha mantingut el ritme de creixement de 
l’exercici precedent, fins a augmentar el 9,3% respecte de 2020, mentre que pel costat dels 
ingressos, en bona part vinculat a les aportacions extraordinàries de l’Estat i a l’augment de 
les transferències de la UE, els recursos no financers de la Generalitat s’han incrementat el 
10,1%, permetent que les necessitats de fiançament, amb un dèficit de 752 milions d’€, es 
redueixin un 20,6% respecte dels nivells de 2020. 

4.3.1. Els ingressos executats del sector públic administratiu de la Generalitat de 
Catalunya i l'ICS 

L'any 2021 la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit consolidat del sector públic administratiu 
(SPA) de la Generalitat i l’Institut Català de la Salut (ICS), ha obtingut uns recursos de 
47.788,3 milions d'€ per finançar tota la seva despesa (financera i no financera). Un import 
que és el 13,4% superior al de 2020. Vegeu la Taula I.4.T14. 

Els recursos no financers, de 34.200,9 milions d’€, han augmentat el 12,9%, i mantenen el 
pes, respecte de 2020, dintre de l'estructura de finançament, fins a representar el 71,6% de 
tots els ingressos. En el darrer període de creixement abans de la COVID-19, els ingressos 
no financers havien anat guanyant pes dins de l'estructura de finançament de l’SPA de la 
Generalitat, fins a representar el 75,3% de tots els ingressos l'any 2019, millorant per tant 
l'estructura de finançament respecte dels anys de crisi econòmica quan el seu pes es va 
reduir, en termes mitjans dels anys 2010-2013 es va situar en el 62,2% de tots els ingressos. 
La resposta de l’Estat durant el 2020 i 2021, a través dels fons estatals vinculats a les me-
sures per amortir els efectes de la COVID-19, ha permès mantenir el pes dels ingressos no 
financers per sobre del dels anys de crisi financera, etapa en què la Generalitat va haver de 
recórrer amb més intensitat a l’endeutament amb l’Estat per finançar la seva despesa. 

Els ingressos financers han augmentat en 1.774,6 milions d’€, el 14,7% més que el 2020, 
fins a assolir la xifra de 13.587,4 milions d’€. Aquests s’utilitzen, per una part, per finançar 
el nou dèficit generat, que el 2021 ha estat de 613,3 milions d’€ en el perímetre pressupos-
tari de l’SPA de la Generalitat més l’ICS, i la necessitat de finançament derivada de la vari-
ació neta d'actius financers, que el 2021 ha suposat una necessitat de 725,9 milions d'€. 
Per una altra, per cobrir el refinançament dels venciments del deute acumulat de la Gene-
ralitat de Catalunya, que tot i reduir-se el 7,9% respecte del 2020, fins als 10.026,7 milions 
d'€, segueix condicionat per un calendari d’amortitzacions del deute poc favorable per 
aquest exercici, que a més es mantindrà elevat els dos propers anys, el 2022 i 2023. En 
aquest sentit, davant les dificultats d’accés al crèdit en els mercats, la Generalitat ha seguit 
recorrent a les fórmules acordades per l’Administració central amb les comunitats autòno-
mes a través dels mecanismes de finançament que des del 2015 es regeixen pel Reial 
decret llei 17/201490 (vegeu l’apartat 1.3.4). 

 
89 Perímetre pressupostari de l’Administració pública en termes SEC. El 2020, pressupostos que han estat 
prorrogats per al 2021, inclou els pressupostos consolidats de la Generalitat, 21 entitats autònomes adminis-
tratives i Catsalut, 1 entitat autònoma comercial, 43 entitats de dret públic, 16 societats mercantils, 61 consor-
cis, i 37 fundacions, en total 179 pressupostos. 
90 Vegeu el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comu-
nitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. BOE núm. 315, de 30.12.2014. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2014/12/26/17
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2014/12/26/17
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TAULA I.4.T14 Evolució dels ingressos executats de l’SPA de la Generalitat més l'ICS. Cata-
lunya, 2010-2021 

Indicadors 2010-2013 2014-2019 2020 2021 

Ingressos no financers 20.220 22.952 30.281 34.200,9 

Ingressos corrents 19.698 22.672 29.967 32.515,0 

Cap. 1 Impostos directes 8.144 9.734 13.152 13.259,9 

Cap. 2 Impostos indirectes 8.420 10.805 12.229 12.803,4 

Cap. 3 Taxes, béns i altres ingressos 809 843 621 888,1 

Cap. 4 Transferències corrents 2.146 1.227 3.930 5.516,8 

Cap. 5 Ingressos patrimonials 179 64 34 46,9 

Ingressos de capital 522 280 315 1.685,9 

Cap. 6 Alienació d'inversions reals 59 64 2 5,7 

Cap. 7 Transferències de capital 463 216 312 1.680,2 

Ingressos financers 12.393 10.731 11.843 13.587,4 

Cap. 8 Variació d'actius financers 153 235 168 137,8 

Cap. 9 Variació de passius financers 12.240 10.496 11.675 13.449,6 

Total ingressos 32.614 33.682 42.124 47.788,3 

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'in-
gressos 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) L'ingrés del 2014 inclou 688,3 milions d'€ de drets reconeguts de l'impost sobre dipòsits d'entitats bancàries que no es van ingressar 
com a conseqüència de la declaració d'inconstitucionalitat dictada pel TC, i que computen com a impostos directes. 
(3) Les dades del 2020 i 2021 són provisionals. Provenen de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya. 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 agrària comuna (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 Funció Pública. 
Govern d'Espanya. 
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L’estructura dels recursos no financers segueix alterada en favor de les transferèn-
cies rebudes de l’Estat i la UE i en detriment dels ingressos tributaris, com a conse-
qüència dels recursos extraordinaris estatals COVID-19 i els recursos de la UE. 

Els ingressos no financers executats augmenten un 12,9% (3.919,8 milions d’€ més que el 
2020). Tal com exposa el Departament de Vicepresidència,91 aquest increment respon a 
tres elements: (a) a l’augment de les transferències de l’Estat no vinculades al model de 
finançament autonòmic associades a la recepció de recursos puntals per deutes pendents 
de l’Estat (del deute pendent des de 2008 de la disposició addicional 3a de l’Estatut), per 
l’augment de les transferències de fons de caràcter finalista de l’Estat, i per la percepció 
dels recursos derivats dels fons MRR que es gestionen a través de l’Estat; (b) a l’augment 
de les transferències de la UE (tant per la recepció dels fons REACT-EU, com per l’augment 
dels ingressos derivats de la resta de fons europeus); i (c) a l’augment dels ingressos tribu-
taris, en la mesura que els recursos executats del 2021 es comparen amb uns ingressos 
que es van veure fortament afectats per l’impacte en les bases tributàries de les restriccions 
a l’activitat econòmica. 

Aquestes aportacions, la majoria d’elles de caràcter extraordinari, han fet que els recursos 
no vinculats al model de finançament hagin guanyat pes, fins a significar l’any 2021 el 23% 
dels ingressos no financers, quan en el període previ a la pandèmia, entre 2014 i 2019 van 
significar, en termes mitjans, el 8,2% dels ingressos. Entre aquests recursos, els tributs 
propis han aportat el 3,5% dels ingressos no financers, mentre que la resta de transferèn-
cies de l’Estat i la UE i ingressos patrimonials augmenten el seu pes, aportant el 19,5% dels 
ingressos financers. 

Com a conseqüència d’aquesta evolució, els recursos del model de finançament, tot i haver 
augmentat en termes absoluts, redueixen el seu pes en l’estructura dels ingressos no finan-
cers el 2021, i en representen el 77,0%. Dins d’aquests, els impostos de la cistella del model 
de finançament sobre els quals la Generalitat té capacitat normativa, n’han significat el 
46,7%; els impostos de la cistella del model de finançament sense capacitat normativa per 
part de la Generalitat han representat el 28,6%; i el conjunt de transferències associades 
als diferents fons del model i les seves liquidacions han representat l’1,6% dels ingressos 
no financers. 

 
91 Vegeu l’Informe mensual d'execució, núm. 84 (febrer de 2022) del Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
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GRÀFIC I.4.G3 Composició dels ingressos no financers de l’SPA de la Generalitat més l'ICS 
per origen dels ingressos. Catalunya 2021 

 
Unitat: percentatge respecte del total d'ingressos no financers. 
Font: elaboració pròpia a partir dels informes de seguiment dels plans economicofinancers del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
Govern d'Espanya; i dels informes mensuals d'execució pressupostària del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de 
la Generalitat de Catalunya. 

L'augment dels recursos no financers ha significat disposar de 3.919,8 milions d’€ més que 
l’exercici precedent, com a resultat, principalment, dels recursos de l’increment dels recur-
sos no vinculats al model de finançament (transferències corrents i de capital de l’Estat i la 
UE). Aquesta evolució es pot agrupar en els següents elements (vegeu la taula I.4.T15):92 

▪ Els recursos associats al model de finançament, 26.331,6 milions d’€, augmenten el 5,0%, apor-
tant 1.247,1 milions d'€ més que el 2020 (l’evolució dels seus components es descriu en el se-
güent apartat). El model de finançament, aprovat l'any 2009, preveu una revisió quinquennal dels 
elements que en configuren l’estructura, com per exemple les variables i ponderacions que defi-
neixen 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 7.869,3 milions d'€, un 51,4% més que 
el 2020 (2.672,7 milions d’€ més), amb una evolució diversa dels seus components (agrupats en 
cinc components). 

1. La recaptació a través d'impostos propis, que aporta en conjunt 295,6 milions d'€ (el 
0,9% de tots els ingressos no financers), augmenta el 129,8%, principalment per la 
creació del nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de 
tracció mecànica i per l’augment de la recaptació de l’impost sobre instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient creat el 2020,93 però només vigent durant el segon 
semestre d’aquell any, i pel fet que la recaptació del 2020 va estar afectada per l’im-
pacte negatiu que les restriccions a l’activitat econòmica van tenir sobre les bases 

 
92 Vegeu l’Informe mensual d'execució, núm. 84 (febrer de 2022) del Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
93 Vegeu la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. DOGC núm. 8124, de 
30.04.2020. 
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tributàries. L’evolució d’aquests ingressos es distribueix en la recaptació de les deu 
figures tributàries següents: 

a) l'impost sobre begudes envasades amb excés de sucre, amb una aportació de 30,2 
milions d'€, augmenta la seva recaptació en 1 milió d’€, si bé amb nivells encara 
inferiors als previs a la pandèmia (el 2019 es van recaptar 34,7 milions d’€), com a 
conseqüència de la més lenta recuperació de l’activitat de l’hostaleria i la restauració, 
i pels canvis d’hàbits en el consum que incentiva l’impost; 

b) l’impost sobre habitatges buits, amb 8,8 milions d’€, i que es liquida d’acord amb la 
base imposable de l’exercici 2020, redueix lleugerament la seva recaptació en 0,7 
milions d’€; 

c) l'impost sobre estades en establiments d’allotjament turístic, amb 25,8 milions d'€, 
augmenta lleugerament la recaptació en 1,1 milions d’€, si bé se situa encara molt 
per sota de la recaptació prèvia a la COVID-19 (el 2019 va ingressar 65,7 milions 
d’€) com a conseqüència de la recuperació més lenta de l’activitat turística; 

d) l'impost sobre grans establiments comercials, amb 4,6 milions d'€, redueix la recap-
tació en 6,2 milions d’€ com a conseqüència que es liquida en funció de la seva base 
imposable el 2020, i per l’impacte d’algunes devolucions. Aquest impost va canviar 
la seva configuració a partir de l’abril del 2017 com un impost de caràcter extrafiscal 
per corregir i compensar les externalitats negatives en el territori i en el medi ambient 
que pot suposar la concentració de grans superfícies comercials;94 

e) l’impost sobre emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer-
cial, amb 2,2 milions d’€, i que es liquida d’acord amb la base imposable de l’exercici 
2020, redueix la recaptació en 2,8 milions d’€ per l’impacte de la COVID-19 sobre el 
tràfic aeri comercial; 

f) l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria, 
amb 0,7 milions d'€, i que es liquida d’acord amb la base imposable de l’exercici 
2020, redueix la recaptació en 0,2 milions d’€. 

g) el gravamen de protecció civil, amb 3,9 milions d’€, i que es liquida d’acord amb la 
base imposable de l’exercici 2020, redueix la recaptació en 0,4 milions d’€. 

h) l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, amb 1,1 milions 
d’€, tot i que es liquida d’acord amb la base imposable de l’exercici 2020, augmenta 
la recaptació en 0,5 milions d’€. 

i) i finalment, l’impost de nova creació sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica ha tingut una recaptació de 65,8 milions d’€, mentre 
que l’impost sobre instal·lacions que afecten el medi ambient, amb 152,4 milions d’€, 

 
94 Vegeu 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 turís-
tics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de car-
boni. DOGC núm. 7340, de 30.03.2017. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
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augmenta la recaptació en 100 milions d’€, com a conseqüència que la seva recap-
tació el 2020 només va està vigent durant el segon semestre de l’any. 

2. Els ingressos cobrats sobre serveis prestats a través de taxes i altres ingressos, que 
aporten 888,1 milions d'€ i signifiquen el 2,6% dels recursos no financers, augmenten 
el 42,9%. 

3. Els recursos provinents d'ingressos patrimonials i alienació d'inversions reals han 
aportat uns ingressos de 52,5 milions d'€, el 44,8% més que el 2020, i signifiquen el 
0,2% de tots els ingressos no financers. La seva evolució és conseqüència de l’aug-
ment en 3,4 milions d'€ dels ingressos per alienació d'inversions reals, mentre que 
els ingressos patrimonials augmenten en 12,9 milions d’€ pel cobrament d’un deute 
pendent. 

4. L’SPA de la Generalitat rep una sèrie de recursos via transferències corrents i no 
vinculades al sistema de finançament autonòmic, generalment amb caràcter finalista, 
a través de l'Estat i en menor mesura de la UE. L'any 2021 ha obtingut per aquesta 
via 4.952,8 milions d'€, el 20,9% més que el 2020, i que han significat el 14,5% dels 
ingressos no financers, distribuïts en: 

a) La part estatal d’aquestes transferències s’ha distribuït el 2021, principalment, en 
tres components. Per una part, els dos primers components estan vinculats a la 
creació de dues transferències extraordinàries per la COVID-19 establertes per 
l’Estat que es materialitzen en: (a) la dotació addicional per a les CA per amortir 
l’impacte de la COVID-19 sobre les finances públiques i recolzar el funcionament 
dels serveis púbics fonamentals, regulada en el Reial Decret 684/2021, de 3 
d’agost,95 pel qual la Generalitat ha rebut 2.161,0 milions d’€; (b) i la creació de 
la Línia Covid d’ajuts directes a autònoms (empresaris i professionals) i empreses 
per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat, regulada 
pel Reial decret llei 5/2021, de 12 de març,96 amb un l’import de 993,3 milions d’€ 
per a Catalunya. La suma d’aquests dos elements, de 3.154,3 milions d’€, s’equi-
val pràcticament a la quantitat percebuda el 2020 a través del Fons COVID-19, 
que va ser de 3.165,6 milions d’€. (c) A més, l’Estat ha reforçat el conjunt de la 
resta de transferències finalistes, amb un increment de 245,6 milions, fins a un 
import de 1.108 milions d’€, principalment com a conseqüència de l’increment en 
la dotació dels fons per a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència (amb 290,1 milions d’€), dels fons de for-
mació professional per a l’ocupació (amb 103,8 milions d’€) i el fons per a políti-
ques actives d’ocupació (amb 320,7 milions d’€). 

b) Pel que fa a les aportacions en termes corrents de la UE, per una part hi ha hagut 
l’aportació de 455,9 milions d’€ en forma de transferències corrents dels fons 
NGEU, repartits en 390,4 milions a través de l’MRR, i 65,5 milions a través del 

 
95 Vegeu el Reial decret 684/2021, de 3 d’agost, pel qual s’estableixen la distribució i els aspectes necessaris 
per poder efectuar el lliurament de la dotació addicional de recursos per a les comunitats autònomes i les 
ciutats de Ceuta i Melilla prevista en l’article 117 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat, per a l’any 2021. BOE núm. 185, de 04.08.2021.  
96 Vegeu el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència 
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. BOE núm. 62, de 13.03.2021. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/684
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/684
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/684
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/684
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5/con
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Fons FSE-REACT-EU. I per una altra, s’han incrementat en 167,1 milions d’€ la 
resta de fons europeus, fins als 217,8 milions d’€, associats al Fons Social Euro-
peu (FSE), al Programa d’ocupació juvenil, al Fons Europeu Agrícola de Desen-
volupament Rural (FEADER), i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).  

5. Finalment, les transferències de capital aporten uns recursos de 1.680,2 milions d'€, 
el 437,9% més que el 2020, i signifiquen el 4,9% dels ingressos no financers. Aquests 
recursos s'han vist incrementats, principalment, a través de: les transferències de 
capital dels fons NGEU, per un import de 1.023,8 milions d’€, per mitjà de l’MRR 
(925,6 milions d’€) i dels fons FEDER-REACT-EU (98,2 milions d’€); l’augment en 
249 milions d’€ de les transferències de capital de la resta de fons europeus, fins als 
304,9 milions d’€, vinculats principalment als fons europeus de Desenvolupament 
Regional (FEDER), i en menor mesura a les transferències de capital del FEADER; 
i en darrer terme, la transferència de capital associada a la regularització del deute 
pendent a càrrec de la disposició addicional 3a de l’Estatut, per import de 200 milions 
d’€. 

TAULA I.4.T15 Evolució dels ingressos no financers de l’SPA de la Generalitat més l'ICS, per 
origen dels ingressos. Catalunya, 2010-2021 

Indicadors 
2010-
2013 

2014-
2019 

2020 2021 

Ingressos no financers 20.220,4 22.837,3 30.281,1 34.200,9 

Ingressos model de finançament 18.071,0 20.969,4 25.084,6 26.331,6 

  Transferències del model de finançament 1.284,6 454,6 -168,2 564,0 

  Impostos cistella amb capacitat normativa 9.843,2 11.782,8 15.034,2 15.981,4 

  Impostos cistella sense capacitat normativa 6.943,1 8.732,0 10.218,5 9.786,3 

Ingressos no financers sense model de finançament 2.149,4 1.867,9 5.196,6 7.869,3 

  Tributs propis amb gravamen de protecció civil 586,1 752,6 750,1 1.183,8 

    Ingressos impostos propis (capítol 1 i 2) 29,3 101,9 128,7 295,6 

    Ingressos per taxes i altres (capítol 3) 556,7 650,7 621,4 888,1 

  Altres ingressos no financers 1.563,4 1.115,3 4.446,5 6.685,5 

    Ingressos altres transferències corrents 861,8 772,1 4.097,8 4.952,8 

    Ingressos patrimonials i alienació d'inversions reals 238,7 127,4 36,3 52,5 

    Ingressos per transferències de capital 462,9 215,8 312,3 1.680,2 

Unitats: milions d'€. 
(1) L'ingrés del 2014 inclou 688,3 milions d'€ de drets reconeguts de l'impost sobre dipòsits d'entitats bancàries que no es van ingressar 
com a conseqüència de la declaració d'inconstitucionalitat dictada pel TC, i que computen com a impostos directes. 
(2) Les dades del 2020 i 2021 són provisionals. Provenen de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya. Les dades originals estan depurades de les operacions relatives a la intermediació finan-
cera local (IFL) i a algunes de les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrària comuna (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 corresponents a la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat i l'import dels ingressos per transfe-
rències de capital associats al FEAGA. 
Font: elaboració pròpia a partir dels informes de seguiment dels plans economicofinancers del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
Govern d'Espanya; 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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4.3.1.1. Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic 

Els ingressos del model de finançament autonòmic, sense incorporar la regularitza-
ció del finançament de la policia autonòmica, augmenten el 3,2% 

Els ingressos executats vinculats al sistema de finançament autonòmic l’any 2021 han estat 
de 26.331,6 milions d’€, amb un augment de 1.247,1 milions d’€, el 5,0% més que el 2020. 
Import que inclou la transferència extraordinària de la regularització del finançament de la 
policia autonòmica per import de 451,3 milions d’€. Sense aquesta aportació, els ingressos 
del model de finançament augmenten en 795,8 milions d’€, el 3,2% més que el 2020. 

Aquesta evolució respon tant a l’increment dels recursos vinculats als ingressos tributaris, 
514,9 milions d’€ més que el 2020, com a l’increment dels recursos derivats de les transfe-
rències associades al model, que aporten 732,2 milions d’€ més. Vegeu la taula I.4.T16. 

L’augment en els ingressos tributaris és el resultat de la combinació de dos elements. Vegeu 
la taula I.4.T17: 

▪ Per una part, deu de les tretze figures tributàries de la cistella experimenten increments en les apor-
tacions que fan al model de finançament, per valor de 1.580,1 milions d’€: 

▪ El Govern central augmenta moderadament les bestretes o entregues a compte en 
tres dels sis impostos cedits parcialment, que es distribueix en un augment de les 
bestretes de l'IRPF (328,9 milions d’€ més); de l’impost sobre labors del tabac (38,3 
milions d’€ més); i de l’impost sobre l’alcohol (1,9 milions d’€ més). També augmenta 
el tram autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs (0,5 milions d’€ més).97 En conjunt, 
l’augment de les bestretes d’aquests tres impostos (3,3%) se situa per sota de l’evo-
lució de la seva recaptació al llarg del 2021, que en el conjunt d'Espanya, i d’acord 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), ha augmentat el 6,8%. 

▪ Així mateix, augmenta la recaptació dels sis impostos cedits totalment a la Generali-
tat. On destaquen els increments de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats (796,7 milions d’€ més), que s’ha vist afavorit per l’augment de 
les operacions de compravenda d’immobles i la reactivació de mercat immobiliari; i 
l’augment de l’impost de successions i donacions (353,7 milions d’€ més), com a 
conseqüència de l’augment de les defuncions provocades per la COVID-19, pels 
efectes de la reforma de l’impost amb impacte el 2021 per la reducció de bonificaci-
ons i la reintroducció dels coeficients multiplicadors del patrimoni previ, i pel fet que 
es compara amb un exercici on van augmentar els ajornament del pagament de l’im-
post i va està vigent la suspensió durant un període de l’obligació de presentar auto-
liquidacions. També es produeixen increments de la recaptació, si bé més moderats 
en: els tributs sobre el joc (18,8 milions d’€ més) per l’increment en la recaptació de 
la modalitat de les màquines escurabutxaques; l’impost sobre determinats mitjans de 
transport (19,1 milions d’€ més), per l’entrada en vigor de la nova normativa europea 
de mesurament de les emissions dels vehicles, si bé a partir de juliol l’Estat va 

 
97 Fins al 31 de desembre de 2018, la Generalitat de Catalunya podia establir un tram autonòmic, dins d’uns 
límits, en l’impost sobre hidrocarburs. Però a partir de l’1 de gener de 2019, la Generalitat deixa de tenir 
capacitat normativa sobre aquest impost, que s'integra totalment a l'impost especial sobre hidrocarburs, i és 
l'Estat qui en fixa els tipus. 
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modificar els llindars d’emissions dels trams impositius de l’impost per neutralitzar 
l’efecte a l’alça; l’impost sobre el patrimoni (20,6 milions d’€ més); i l’impost sobre 
dipòsits en entitats de crèdit (1,6 milions d’€ més). 

▪ Per una altra, es redueix en 343,9 milions d’€ l’aportació conjunta de les bestretes de les tres figures 
restants dels impostos cedits parcialment, que es distribueix en una reducció de: l'IVA (300,1 milions 
d’€ menys); de l'impost estatal sobre hidrocarburs (36,1 milions d'€ menys); i de l’impost sobre l’ener-
gia (7,8 milions d’€ menys). En aquest cas, l’evolució de les bestretes de l’IVA i l’impost sobre hidro-
carburs, que en conjunt es redueix el 3,7%, és de signe contrari a l’evolució de la seva recaptació al 
llarg del 2021, que en el conjunt d'Espanya, i d’acord amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT), ha augmentat el 14,0%. Pel que fa a l’impost sobre l’energia, la reducció de la bestreta (-
2,9%), és menys accentuada que la menor recaptació de l’impost a escala estatal, que es redueix el 
12,2%. 

L’augment en 732,2 milions d’€ dels ingressos per transferències associades al model de 
finançament autonòmic s’explica per l’increment en 451,3 milions d’€ de la regularització 
pel finançament de la policia autonòmica, mentre que es redueixen en 48 milions d’€ les 
transferències per liquidacions pendents d’exercicis anteriors (principalment per la reducció 
en les liquidacions pendents dels rendiments d’exercicis precedents de l’IVA i els impostos 
especials); mentre que es mantenen les bestretes dels fons del model de finançament 
(l’agregat del Fons de Suficiència i el Fons de Garantia manté un saldo negatiu de 844 
milions d’€); i es redueixen en 13,5 milions d’€ els fons específics vinculats a la sanitat. 

TAULA I.4.T16 Evolució dels ingressos de la Generalitat de Catalunya vinculats al sistema de 
finançament autonòmic. Catalunya, 2010-2021 

Indicadors 
2010-
2013 

2014-
2019 

2020 2021 

Total ingressos per model de finançament 18.071 20.969 25.085 26.332 

   Bestretes tributs cedits parcialment 13.072 16.546 20.262 20.295 

   Liquidacions tributs cedit parcialment 948 417 1.502 780 

   Tributs cedits totalment 2.766 3.552 3.489 4.692 

   Transferències liquidacions pendents -652 637 584 1.316 

   Transferències de fons del model de finançament (bestretes) 
(1) 

1.825 -269 -844 -844 

   Fons específics vinculats a la sanitat 112 87 92 91 

Unitats: milions d'€. 
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. 
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TAULA I.4.T 17 Evolució dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya vinculats al 
sistema de finançament autonòmic. Catalunya, 2010-2021 

Indicadors 
2010-
2013 

2014-
2019 

2020 2021 

A. Total ingressos tributs cedits  16.786 20.515 25.253 25.768 

Impost sobre successions i donacions 450 475 597 950 

Impost sobre el patrimoni 223 500 601 622 

Impost sobre transmissions patrimonials i AJD 1.192 1.748 1.749 2.546 

Tributs sobre el joc 247 229 152 171 

IRPF (tram autonòmic) 7.455 8.567 11.873 11.611 

   IRPF (bestreta tram autonòmic) 7.074 8.148 10.399 10.728 

   IRPF (liquidació tram autonòmic) 381 418 1.474 883 

IVA (participació en l'impost estatal) 4.632 6.302 7.536 7.013 

   IVA (bestreta participació en l'impost estatal) 4.191 6.273 7.466 7.165 

   IVA (liquidació participació en l'impost estatal) 441 29 71 -152 

Impost sobre labors del tabac (bestreta participació en l'impost esta-
tal) 

782 795 769 808 

Impost sobre alcohols (bestreta participació en l'impost estatal) 104 120 119 121 

Impost sobre hidrocarburs (bestreta participació en l'impost estatal) 921 1.210 1.509 1.473 

Impost sobre hidrocarburs (tram autonòmic) 56 180 -0,4 0,1 

Impost sobre energia (participació en l'impost estatal) 276 283 267 259 

Impost sobre determinats mitjans de transport (participació en l'im-
post estatal) 

90 85 62 81 

Impost sobre vendes minoristes determinats hidrocarburs (participa-
ció en l'impost estatal) 

102 0 - - 

Impost sobre vendes minoristes determinats hidrocarburs (tram auto-
nòmic) 

130 0 - - 

Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit 0 53 61 62 

Liquidacions pendents de participació en impostos cedits 126 -30 -43 50 

Unitats: milions d'€. 
Nota: Imports executats (drets liquidats) dels ingressos vinculats al model de finançament. 
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 2.894 € 
per habitant de Catalunya l’any 2009 als 3.476 € per habitant el 2021. Si descomptem l’im-
pacte dels fons addicionals de la regularització del finançament de la policia autonòmica, el 
finançament per habitant ha estat de 3.378 €, amb un augment del 3,1% respecte del 2020. 
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GRÀFIC I.4.G4 Evolució dels recursos executats del model de finançament autonòmic, en 
termes absoluts i per càpita. Catalunya, 2007-2021 

 
 
 
 
 
Unitats: milions d'€, € per habitat, i taxes de creixement en percentatges. 
Nota: Les dades per càpita es calculen amb la dada de població resident a 1 de juliol publicada per l’INE. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 

4.3.2. La despesa executada del sector públic administratiu de la Generalitat de 
Catalunya i l’ICS 

En termes d’obligacions reconegudes (OR), la despesa -financera i no financera- en l’àmbit 
consolidat de l’SPA de la Generalitat i l’ICS durant l'any 2021 ha estat de 45.704,6 milions 
d'€, un 4,2% més que el 2020, vegeu la taula I.4.T18. 

Per una part, la despesa no financera (34.814,2 milions d'€ en termes d’OR) augmenta el 
8,3% (2.662,5 milions d’€ més que el 2020) que per capítols s’explica per l’augment de la 
despesa de personal, la compra de béns i serveis, i les transferències corrents, mentre que 
es manté relativament estable la despesa de capital, i es redueix la despesa en interessos. 
L’increment en termes de la despesa realment meritada durant l’exercici és lleugerament 
superior, del 9,0%, 2.893,3 milions d’€ més que el 2021; aquesta diferència respon al fet 
que l’any 2020 es va computar com obligacions reconegudes una operació que realment 
s’havia meritat en exercicis anteriors per un deute pendent amb les concessionàries de 
carreteres Aucat i Invicat, i, en menor mesura, pel fet que la despesa en termes d’obligaci-
ons reconegudes de l’any 2021 no computa l’increment que s’ha produït en la despesa 
desplaçada en farmàcia. 

Per una altra, la despesa financera (capítols 8 i 9, amb un import de 10.890 milions d’€) es 
redueix el 6,9%. L’augment, del 6,4%, de la variació d’actius financers (capítol 8), fins als 
864 milions d’€, es veu a bastament compensat per la reducció del 7,9% de la variació de 
passius financers (capítol 9), fins als 10.026,7 milions d'€. L’augment en la variació d’actius 
financers s’explica per l’increment de les aportacions de capital que la Generalitat ha fet a 
diferents entitats del sector públic fora del perímetre de l’SPA, com són l’Hospital Clínic de 
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Barcelona, Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, la Fira 2000, SA, les aportacions a fons de garantia per operacions de prés-
tecs o avals gestionats per l’Institut Català de Finances i el pagament a Acuaes, empresa 
estatal, per l’obra principal del canal Segarra-Garrigues. Mentre que la  variació de passius, 
tot i que menor que la 2020, segueix condicionada per un calendari d’amortitzacions del 
deute poc favorable per a aquest exercici, que a més es mantindrà elevat els dos propers 
anys, el 2022 i 2023. 

TAULA I.4.T18 Evolució de la despesa executada de l’SPA de la Generalitat més l'ICS de Ca-
talunya. Catalunya, 2010-2021 

Indicadors 2010-2013 2014-2019 2020 2021 

Despeses no financeres 24.895,4 25.252,2 32.151,6 34.814,2 

Despeses corrents 23.080,7 24.174,5 30.768,4 33.428,6 

Cap. 1 Remuneracions del personal 6.934,9 7.326,5 8.849,2 9.634,2 

Cap. 2 Despeses de béns corrents i serveis 7.286,1 8.243,8 10.931,3 11.250,4 

Cap. 3 Despeses financeres 1.475,6 1.025,3 799,2 696,2 

Cap. 4 Transferències corrents 7.384,2 7.578,9 10.188,7 11.847,9 

Cap. 5 Fons de contingència 0,0 0,0 0,0 0,0 

Despeses de capital 1.814,7 1.077,7 1.383,2 1.385,5 

Cap. 6 Inversions reals 868,3 485,0 726,2 662,5 

Cap. 7 Transferències de capital 946,4 592,7 657,1 723,0 

Despeses financeres 6.890,6 7.725,1 11.703,5 10.890,4 

Cap. 8 Variació d'actius financers 1.459,1 995,5 811,5 863,7 

Cap. 9 Variació de passius financers 5.431,5 6.729,6 10.891,9 10.026,7 

Total despeses 31.786,0 32.977,3 43.855,1 45.704,6 

Unitats: milions d'€. 
(1) Les dades del 2020 i 2021 són provisionals. Provenen de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya. 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 agrària comuna (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 Funció Pública. 
Govern d'Espanya. 

La despesa no financera meritada l'any 2021 augmenta el 9,0%, principalment com a 
conseqüència de la despesa derivada de la COVID-19, que s’estima en 4.750,1 milions 
d’€ 

La despesa no financera meritada en l’àmbit de consolidació de la Generalitat i l’ICS aug-
menta en 2.893,3 milions d’€, el 9% més que el 2020. L'augment de la despesa no financera 
es correspon, principalment, a l’evolució de tres elements; l’augment de la despesa derivada 
de la COVID-19, que en el conjunt en l’àmbit consolidat del Sector Administració Pública en 
termes SEC (AP-SEC)98 ha estat de 4.750,1 milions d’€ amb un increment del 30,6%, 

 
98 D’acord amb els pressupostos aprovats per al 2020 el Sector AP-SEC està integrat per un total de 180 
entitats: la pròpia Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut, 20 entitats autònomes 
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1.111,9 milions d’€ més que el 2020 (vegeu l’apartat 1.3.2.1); a la devolució pendent del la 
paga extraordinària suprimida el 2014, que ha suposat una despesa de 533 milions d’€; i 
en menor mesura a l’impacte sobre la despesa de personal i dels concerts educatius i sa-
nitaris, tant de l’actualització del 0,9% de les retribucions del personal, com de l’evolució del 
diferents conceptes retributius que varien amb el temps, associats als triennis i la carrera 
professional del personal. 

Els increments de la despesa no financera en l’àmbit consolidat de l’SPA de la Generalitat 
i l’ICS es distribueixen per capítols en els següents elements: 

▪ La despesa de personal augmenta el 8,9% (785 milions d’€ més que el 2020), molt similar a 
l’augment en termes de despesa meritada del 9% (799,9 milions d’€ més que el 2020). Aquest 
increment és conseqüència, principalment, de la contractació de personal temporal associat a la 
renovació dels programes COVID-19 (majoritàriament en els àmbits del personal sanitari, perso-
nal docent i de serveis socials); de les gratificacions extraordinàries al personal sanitari i sociosa-
nitari; de la devolució pendent de la paga extraordinària suprimida el 2014 (533 milions d’€); i en 
menor mesura per l’augment, del 0,9%, de retribucions del personal -increment que se situa per 
sota de l’evolució de l’IPC que ha tingut un creixement del 2,9% al llarg del 2021-, així com per 
l’evolució dels diferents conceptes retributius que varien amb el temps, associats als triennis i la 
carrera professional del personal. 

▪ La compra de béns i serveis augmenta el 2,9% (319,1 milions d’€ més que el 2020), també amb 
un comportament molt similar en termes de despesa meritada, amb un augment del 2,7% (298,2 
milions d’€ més que el 2020). Aquest increment respon, principalment, a l’impacte de la COVID-
19 en la despesa sanitària, tant pel que fa als concerts sanitaris del CatSalut, com per al submi-
nistrament de material sanitari, i la despesa en productes farmacèutics i d’analítiques de l’ICS. I 
en menor mesura, a l’increment dels concerts per serveis socials. 

▪ Les transferències corrents s’incrementen el 16,3% (1.659,2 milions d’€ més que el 2020), capítol 
on es concentra una part important de despesa desplaçada cap a exercicis futurs, associada a la 
despesa diferida de farmàcia (si bé es veu en part compensada per la reducció de la despesa 
diferida de programes d’ocupació del SOC). Així, en termes de despesa meritada, les transferèn-
cies corrents augmenten el 18,3% (1.837,4 milions d’€ més que el 2020). Increment que de forma 
majoritària es produeix per atendre les necessitats generades per l’impacte de la COVID-19. 
D’aquest increment destaquen els ajuts concedits, per valor de 841 milions d’€, per a la solvència 
financera de les empreses i autònoms finançats amb la Línia Covid, i altres ajuts per pal·liar els 
efectes de la crisi sanitària, com els ajuts per a persones autònomes i els ajuts a persones treba-
lladores en ERTO, els ajuts a empreses i pimes amb treballadors en ERTO, els ajuts a la restau-
ració, centres de bellesa, i establiments comercials en recintes comercials, així com l’augment en 
la despesa de la renda garantida de ciutadania, i dels ajuts a la dependència. També cal tenir en 
compte els increments en les transferències als centres educatius a través del concert, per tal de 
cobrir l’augment del 0,9% de les retribucions del personal i el retorn de la paga extra de 2014, al 
Fons de Cooperació Local dels consells comarcals i ajuntament, a l’ICF, a l’AGAUR i al Consorci 
de Formació Contínua, i l’augment de la despesa en farmàcia. 

▪ La despesa de capital es manté relativament estable, amb un lleuger augment del 0,2% (2,3 mi-
lions d’€ més que el 2020), amb un comportament oposat dels seus dos components. Per una 
part, es redueix, el 8,8%, la inversió real de la Generalitat, i per una altra augmenten, el 10%, les 
transferències de capital. Aquestes evolucions són similars a les de la despesa de capital meri-
tada, amb un increment de l’1,1% (15,1 milions d’€ més que el 2020). En el cas de la inversió real 
la reducció en el volum d’inversió respon a les menors inversions en edificis i utillatge del CatSalut, 
que l’any anterior havien augmentat derivades de l’emergència sanitària. L’augment de les trans-
ferències de capital respon principalment a l’increment de les transferències a l’ICAEN que gesti-
ona una part dels fons de l’MRR, a l’Agència de Residus de Catalunya, a l’Agència per la Com-
petitivitat de l’Empresa, a l’AGAUR i a les universitats públiques. 

▪ Finalment, es redueix, el 12,9%, la despesa en interessos (103 milions d’€ menys que el 2020), 
fins als 696 milions d’€. En termes de despesa meritada el pagament d’interessos es redueix el 
8,1% (57,3 milions d’€ menys respecte de 2020). Com en els dos darrers exercicis els 

 
administratives, 1 entitat autònoma comercial, 43 entitats de dret públic, 16 societats mercantils, 61 consorcis 
i 37 fundacions. 
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mecanismes de liquiditat han permès l’absorció d’alguns venciments que tenien un cost més ele-
vat. Aquest canvi ha permès reduir el tipus mitjà del cost del deute. 

4.3.2.1. L’impacte de la COVID-19 en l’execució dels pressupostos de la Generalitat 
el 2021 

La pandèmia ha tingut un impacte tant en els ingressos com sobretot en la despesa de la 
Generalitat. 

Pel costat dels ingressos, la Generalitat estima que en el perímetre institucional en termes 
SEC, l’any 2021, la pandèmia ha generat una pèrdua d’ingressos de 330 milions d’€, com 
a conseqüència de la caiguda en 94,1 milions d’€ de la recaptació tributària, i la reducció en 
217,8 milions d’€ d’altres ingressos no tributaris. En el primer cas, associat sobretot a la 
caiguda en els ingressos dels tributs sobre el joc, en l’impost sobre determinats mitjans de 
transport, i en l’impost sobre estades en establiments turístics, mentre que les defuncions 
associades a la pandèmia haurien generat un ingrés més elevat en l’impost de successions 
i donacions. En el segon cas, principalment, per la pèrdua d’ingressos del transport públic. 
Com es mostra en la taula I.4.T19 aquesta pèrdua de recursos és en conjunt, i en la majoria 
de partides, un 72,2 % inferior a la que es va registrar el 2020. 
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TAULA I.4.T19 Impacte COVID-19 en els ingressos tributaris i altres ingressos no tributaris 
de la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 2020 i 2021 

Indicador 

Acumu-
lat 

desem-
bre 2020 

Acumu-
lat 

desem-
bre 2021 

Caiguda de la recaptació -621,2 -94,1 

I. transmissions patrimonials -268,8  - 

I. actes jurídics documentats -123,2  - 

I. operacions societàries -2,9  - 

I. determinats mitjans de transport -62,2 -36,6 

I. estades establiments turístics -41,0 -43,6 

I. begudes ensucrades envasades -6,9  - 

Tributs sobre el joc -102,1 -82,8 

I. successions i donacions -14,1 75,9 

I. grans establiments comercials  - -4,2 

I. Sobre emissions d'òxid de nitrogen a l’atmosfera produïdes per l'aviació comercial  - -2,8 

Altres ingressos públics -502,0 -217,8 

Caiguda d'ingressos del transport públic -248,1 -156,3 

Polítiques actives d'ocupació -86,1 -  

Beneficis fiscals dels cànons de l'aigua i de residus -38,1  - 

Pèrdua d'ingressos de les universitats públiques -29,1 -19,5 

Multes i sancions Servei Català de Trànsit -15,3  - 

Caiguda de l'activitat en els ingressos de la Generalitat, ens, empreses i universitats -70,3  - 

Altres -15,0 -42,0 

Total impacte COVID-19 als ingressos tributaris i altres ingressos -1.123,3 -311,9 

Unitats: milions d'€. 
Font: Departament d’IME. Informe mensual d'execució, núm. 72, febrer 2021 i núm. 84, febrer 2022. Generalitat de Catalunya. Departa-
ment de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

Pel que fa a la despesa, la Generalitat estima que en el perímetre institucional en termes 
SEC, l’any 2021, la pandèmia ha generat una despesa de 4.750 milions d’€, el 30,6% més 
elevada que el 2020. 

La despesa COVID ha significat el 12,6% de la despesa del SP de la Generalitat (en termes 
SEC). Els dos darrers anys els recursos destinats a fer front a l’impacte de la pandèmia 
signifiquen en termes mitjans el 80% de l’increment de la despesa. Pràcticament la meitat 
d'aquests recursos, el 49,7%, s'ha destinat a la despesa directa generada per la pandèmia, 
vinculada a reforçar el sistema sociosanitari de la Generalitat, mentre que 50,3% ha anat a 
cobrir la despesa indirecta (o induïda), destinada a reforçar la resta de serveis públics per 
atendre les necessitats generades per la pandèmia, així com a finançar les ajudes i sub-
vencions a les llars i el sector privat de l’economia. Vegeu la taula I.4.T20. 
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Per tipologia de despesa, el 48,5% ha anat destinat al reforç dels serveis prestats per la 
Generalitat i les seves entitats a través de la contractació de personal i la compra de béns i 
serveis; el 2,9% a finançar inversions del sistema sanitari; mentre que el 28,6% restant s’ha 
destinat a ajudes i subvencions al sector privat i les llars per tal d’ajudar a pal·liar les situa-
cions de vulnerabilitat generades per la COVID i la generació de rendes per l’impacte sobre 
l’activitat econòmica. 

TAULA I.4.T20 Impacte en la despesa de les mesures COVID-19, en el Sector Administració 
Pública en termes SEC (AP-SEC) de la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 
2020 i 2021 

Despesa COVID-19 2020 2021 
Variació 

2020-2021 

Despesa COVID total 3.638 4.750 1.112 

Despesa directa (sociosanitària) 2.141 2.027 -114 

Despesa indirecta 1.497 2.723 1.226 

Despesa COVID-19 2020 2021 
Variació 

2020-2021 

Prestació de serveis 2.520 2.568 48 

   Despesa en contractació de personal 480 728 248 

   Resta de despesa de prestació de serveis 2.040 1.840 -200 

Inversions en el sistema sanitari 238 62 -176 

Ajudes i subvencions 880 2.120 1.240 

Unitats: milions d'€. 
Font: elaboració pròpia a partir d’IME. Informe mensual d'execució, núm. 72, febrer 2020 i núm. 84, febrer 2021. Generalitat de Catalunya. 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

L’any 2021 la despesa directa, vinculada a l’àmbit sociosanitari, s’ha reduït el 5,3% fins als 
2.027,2 milions d’€, mentre que la despesa induïda ha augmentat el 81,9% fins als  2.722,9 
milions d’€. Per tipologia de despesa es manté la despesa associada al reforç dels serveis 
públics, amb un lleuger augment de l’1,9%, per l’increment de la despesa vinculada al reforç 
de les plantilles, mentre que es redueix la resta de despesa derivada principalment de com-
pra de béns i serveis. Es redueix el 74% la despesa en inversió en el sistema sanitari, 
mentre que augmenta el 140,9% la despesa associada a ajuts i subvencions atorgats per 
la Generalitat i les seves entitats fins als 2.120,4 milions d’€. Aquest darrer augment respon, 
principalment, a la creació de l’ajut a la solvència empresarial, atorgat per valor de 814 
milions d’€, i l’augment dels ajuts a persones treballadores en ERTO i a persones treballa-
dores autònomes, amb un import de prop de 500 milions d’€. Per agrupacions departamen-
tals, els ajuts i subvencions, principalment, s’han gestionat des de l’Agrupació d’Empresa i 
Treball, que concentra el 83,7% dels ajuts. En la taula I.4.T21 es mostra la distribució dels 
ajuts per agrupacions amb la identificació dels principals ajuts per a l’any 2021. 
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TAULA I.4.T21 Impacte en la despesa d'ajuts i subvencions de les mesures COVID-19, en el 
Sector Administració Pública en termes SEC (AP-SEC) de la Generalitat de Catalunya per 
agrupacions departamentals. Generalitat de Catalunya, 2021 

Despesa COVID-19 en ajuts i subvencions 2021 

Ajuts i subvencions total 2.120,4 

Agrupació d'Empresa i Treball 1.775,2 

Línia Covid, ajuts a persones treballadores en ERTO, ajuts a persones treballadores autòno-
mes, ajuts a la restauració, centres de bellesa i establiments comercials situats en un recinte o 
centre comercial, ajuts a empreses i pimes amb treballadors en ERTO 

  

Agrupació de Drets Socials 166,4 

Augment renda garantida de ciutadania, ajuts a persones i col·lectius vulnerables en habitatges 
de lloguer (ajuts al lloguer) 

  

Departament de Presidència (principalment pel Fons de Cooperació Local, 100M€) 124,9 

Agrupació Cultura (ajuts extraordinaris al sector cultural) 50,1 

Agrupació d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 1,9 

Agrupació d'Igualtat i Feminismes 1,2 

Agrupació de Recerca i Universitats 0,7 

Unitats: milions d'€. 
Font: elaboració pròpia a partir d’IME. Informe mensual d'execució, núm. 84, febrer 2021. Generalitat de Catalunya. Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

Per finançar aquesta despesa, la Generalitat ha comptat amb la dotació d’una sèrie de re-
cursos extraordinaris aportats per l’Estat, per valor de 3.609,9 milions d’euros, i d’una quan-
titat menor a través de fons propis de la Generalitat, per import de 126,4 milions d’€. En 
conjunt aquests recursos, de 3.735,4 milions d’€, no han estat suficients per cobrir la pèrdua 
d’ingressos i la despesa (directa i indirecta) generada per la pandèmia, diferència que s’ha 
cobert amb una part del marge de dèficit de què es disposava per a aquest any, i que la 
Generalitat estima en 816 milions d’€. 

L’import de 3.069,9 milions d’€ rebuts de l’Estat es distribueix en 2.161 milions d’€ de la 
dotació addicional, 993 milions d’€ de la Línia Covid, i la resta de fons estatals per valor de 
455 milions d’€. La resta de recursos es corresponen en 0,9 milions d’€ del fons de reserva 
laboral, 39,8 milions d’€ dels fons de contingència de la Generalitat, i 85,7 milions d’€ a la 
resta de fons finalistes. 

4.3.2.2. L’impacte dels fons Next Generation en l’execució dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya 

El Govern de la Generalitat, al llarg d’aquest dos darrers anys ha anat definit una agenda 
pròpia de projectes i polítiques públiques a desenvolupar a través dels fons NGEU. 

El febrer de 2021 es va presentar el document Catalonia Next Generation99 on el Govern 
de la Generalitat presenta les apostes estratègiques que persegueixen l’acompliment d’11 

 
99 Vegeu el document Catalonia Next Generation. Generalitat de Catalunya. 

http://economia.gencat.cat/web/.content/20_departament_gabinet_tecnic/arxius/fons-europeus-catalunya/next-generation-catalonia.pdf
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missions per transformar Catalunya en els propers anys. Les propostes identificades tenen 
en compte els criteris establerts per la Unió Europea, els eixos i criteris del Pla de recupe-
ració econòmica i protecció social, i les opinions d’experts, del món local i d’agents econò-
mics i socials del país. Les propostes són iniciatives especialment estratègiques que són 
susceptibles de beneficiar-se dels fons europeus, i impliquen inversions amb propòsits con-
crets i de gran abast que tenen l’objectiu d’augmentar el benestar de les ciutadanes i els 
ciutadans de Catalunya i fer que el llegat de la pandèmia sigui un futur amb major prospe-
ritat. En el document també es proposa un model de governança i s’identifica la necessitat 
d’agilitzar els procediments de gestió de l’Administració per tal de fer més efectius i amb un 
major rendiment social els projectes seleccionats. 

La proposta d’inversions s’estructura a partir de 10 criteris de priorització i presenta 27 pro-
jectes emblemàtics identificats pel Govern de Catalunya agrupats en cinc àmbits: 

Criteris de priorització dels projectes 

- Singularitat, cal impulsar la recuperació recolzant nos en aquells àmbits particulars de Catalunya (ja 
siguin infraestructures singulars o reptes específics del territori). 

- Grau de maduresa, els projectes han d’estar prou madurs per poder ser executats en el període que 
fixa la Unió Europea. 

- Import del projecte, els projectes de major import tenen més dificultats d’encaix en el pressupost ordinari 
de la Generalitat i, per aquesta raó, els fons NGEU suposen una oportunitat única per poder los dur a 
terme Ara bé, això no s’ha de traduir en una concentració en pocs beneficiaris. 

- Potencial de comercialització, a fi de treure la màxima rendibilitat dels recursos públics és cabdal que 
els projectes tinguin una elevada capacitat de presentar productes al mercat i de comercialitzar-los 
arreu del món. 

- Inversió en tendències de futur, els recursos europeus han de servir per impulsar sectors que potenci-
alment seran punters i estratègics en les properes dècades. 

- Lideratge fort, per tal de maximitzar les probabilitats d’èxit d’un projecte és important que compti amb 
la col·laboració i/o lideratge d’un líder empresarial o institucional consolidat. 

- Contribució a la reindustrialització, el model productiu postpandèmia ha d’impulsar la reindustrialització 
de Catalunya. 

- Foment de l’equilibri territorial, els projectes han de contribuir a distribuir l’activitat econòmica de forma 
equilibrada arreu del país. 

- Contribució a la lluita contra el canvi climàtic, els projectes han de contribuir o si més no, no ser una 
trava a assolir els objectius de neutralitat climàtica, així com a la conservació dels serveis ecosistèmics 
i a la millora de la qualitat ambiental. 

- Contribució al benestar i el progrés social, els projectes han de contribuir o si més no, no ser una trava 
al benestar i la cohesió social. 
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27 projectes emblemàtic 

E1. Economia per a la vida 

1. Nou model d’autonomia i atenció a les persones 

2. Catalunya, motor de la innovació audiovisual i del videojoc del sud d’Europa 

3. Salut 2030 

4. Proteïna alternativa 

5. Capacitació i talent digital per al s. XXI 

E2. Transició ecològica 

6. Racionalització de l’ús de l’aigua 

7. Carbon Recovery  

8. Bioeconomia circular en la valorització de les dejeccions ramaderes 

9. Activació de la producció bioeconòmica dels boscos 

10. Battery Hub 

11. Descarbonització de la mobilitat 

12. Mobilitat del futur 

13. Agenda Urbana: Revitalització dels hàbitats urbans 

14. Impuls del medi natural i les àrees rurals 

E3. Digitalització 

15. Nova economia de l’espai 

16. Hub d’IA i tecnologies de la llengua 

17. Infraestructura cloud intel·ligent 

E4. Societat del coneixement 

18. Hub FP CAT: Modernització de l’FP 

19. Urban Tech Hubs 

20. Computació i telecomunicacions quàntiques 

21. Regions del coneixement 

22. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema català de ciència, tecnologia i innovació 
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E5. Actuacions transversals 

23. Xip Europeu 

24. Hydrogen Valley of Catalonia 

25. Transformació digital i tecnològica de la indústria catalana 

26. Fons per a la reactivació 

27. Infraestructures digitals per a una societat i economia competitiva i resilient 

Pel que fa a la seva governança, l’Acord de Govern ACORD GOV/105/2021 de 13 de juliol 
de 2021,100 dota dels mecanismes de coordinació de caràcter intern a l'Administració de la 
Generalitat per assegurar la coherència, la complementarietat i l'eficàcia de les actuacions 
de tots els departaments i entitats del seu sector públic relacionades amb els fons Next 
Generation EU, per tal de compartir la informació, i establir la metodologia per identificar 
iniciatives elegibles i per fer el seguiment de l'execució i la posterior avaluació, amb l'objectiu 
de maximitzar la captació de recursos per a projectes a Catalunya i donar compliment als 
requeriments que planteja la Comissió Europea. 

En aquest Acord també preveu que el Consell de Diàleg Social, com a òrgan col·legiat de 
participació institucional i permanent, de caràcter tripartit, esdevingui l’òrgan principal de 
coordinació de l’acció de govern i de la seva Comissió Interdepartamental amb els agents 
socials en l’àmbit dels fons Next Generation EU. 

L’Acord estableix l’estructura de governança dels fons NGEU a Catalunya amb la creació 
dels següent òrgans. Vegeu la Figura I.4.F6: 

▪ Es crea la Comissió Interdepartamental de Govern per a la Recuperació Econòmica i la Gover-
nança dels fons Next Generation EU, amb la funció de la planificació, priorització i seguiment dels 
projectes a realitzar amb els fons. Composició: president o presidenta de la Generalitat, Vicepre-
sidència del conseller o consellera competent en matèria de fons europeus, i les vocalies ocupa-
des pel vicepresident o vicepresidenta del Govern i per totes les conselleres i consellers. 

▪ Es crea la Comissió Tècnica per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels fons Next 
Generation EU com a òrgan d’assistència i suport a la Comissió Interdepartamental, amb la se-
güent composició: Presidència, exercida per la persona titular de la secretaria general del depar-
tament competent en matèria de fons europeus, o persona en qui delegui, amb rang mínim de 
secretaria general o assimilat; Vicepresidència, exercida per la persona titular de la Secretaria 
General del Departament de la Presidència, o persona en qui delegui, amb rang mínim de secre-
tari o secretària sectorial; i vocalies, exercides per les persones titulars de les secretaries generals 
de la resta de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les secretaries 
d'Afers Econòmics i Fons Europeus i d'Empresa i Competitivitat i d'un representant per a cada un 
dels departaments, amb rang orgànic mínim de subdirectora o subdirector general, que actuarà 
també com a referent departamental en el seguiment dels fons Next Generation EU. 

▪ S’estableix que el Consell de Diàleg Social de Catalunya serà l’òrgan de coordinació amb els 
agents socials en l’àmbit dels fons NGEU. 

▪ S’estableix que els governs locals participin en la governança dels fons Next Generation EU per 
mitjà dels òrgans multilaterals o bilaterals previstos legalment i, en particular, per mitjà del Consell 
de Governs Locals, de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de la Comissió Mixta Genera-
litat - Ajuntament de Barcelona i de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - Conselh 

 
100 Vegeu l’ACORD GOV/105/2021, de 13 de juliol, pel qual es creen els òrgans de coordinació dels fons Next 
Generation EU a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 8458, de 15.07.2021. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=906353&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=906353&type=01&language=ca_ES
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Generau d'Aran, sens perjudici dels mecanismes ordinaris de col·laboració entre el Govern i l'Ad-
ministració de la Generalitat i els governs locals. 

▪ L’Acord també preveia la creació d’una comissió de seguiment i avaluació dels projectes finan-
çats, constituïda en el termini de tres mesos (des de juliol) i integrada per representants dels 
agents socials i econòmics i del teixit de l'economia social i solidària, d'acord amb la composició 
que s'estableixi en el seu acord de creació. 

▪ Al llarg del 2021 no s’ha creat la comissió de seguiment i avaluació, i la participació dels agents 
socials s’ha fet a partir de dues reunions en tot l’any a través del Consell de Diàleg Social. 

Figura I.4.F6 Estructura de governança dels fons NGEU de la Generalitat de Catalunya. Coor-
dinació entre administracions públiques i òrgans de participació. Catalunya 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACORD GOV/105/2021, de 13 de juliol, pel qual es creen els òrgans de coordinació dels fons Next 
Generation EU a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a l’agilització de la gestió dels fons a través dels diferents instruments jurídics de 
què disposa l’Administració, i en relació amb el control dels fons atorgats cal destacar l’apro-
vació del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer;101 l'aprovació d'una instrucció sobre adaptació 
dels plecs, i la publicació de diferents plecs adaptats,102 i l'aprovació del Pla de mesures 
antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència a la Generalitat de Catalunya.103 

El Decret llei 5/2021 estableix mesures de caràcter pressupostari i en matèria de subvenci-
ons, així com de seguiment dels projectes finançats amb fons europeus, i regula diferents 

 
101 Vegeu el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i la 
gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. DOGC núm. 8333, de 04.02.2021. 
102 Vegeu la pàgina web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. 
103 Vegeu l'ACORD GOV/19/2022, d’1 de febrer, pel qual s’aprova el Pla de mesures antifrau en l’execució 
d’actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya. 
DOGC núm. 8598, de 03.02.2022 
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=892465&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=892465&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=892465&type=01&language=ca_ES
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/instruccions-directrius/index.html#googtrans(ca%7Ces)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=919392&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=919392&type=01&language=ca_ES


 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 93 

mesures a l'àmbit de la contractació pública de caràcter excepcional i temporal entre les 
quals es pot destacar:104 

▪ Es promou la tramitació de consultes preliminars amb un termini màxim d’un mes, així com con-
cursos de projectes. 

▪ Es preveu l'obligació de redacció de models de plecs de tipus i formularis de plecs de prescripci-
ons tècniques d'utilització preferent. 

▪ S'aplicarà la tramitació urgent, encara que en els procediments subjectes a regulació harmonit-
zada procedirà l'emissió de la declaració i la justificació. 

▪ De manera excepcional, també es possibilita la tramitació del procediment negociat sense publi-
citat per imperiosa urgència amb remissió al que estableix la LCSP, i 

▪ Es podrà reforçar la figura del responsable del contracte amb una unitat encarregada del segui-
ment o una entitat contractada a aquest efecte. 

Distribució dels fons NGEU a Catalunya. 

▪ Distribució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en els pressupostos 

D’acord amb les dades d’execució a 31 de desembre de 2021 del PRTR, a Catalunya se li 
han assignat 1.579 milions d’€ de finançament no reemborsable del fons MRR. D’aquest 
import, 1.231 milions d’€ els gestiona la Generalitat de Catalunya, i s’han distribuït a través 
de les conferències sectorials. La resta, 347,8 milions, són gestionats per l’Estat a través 
de concessions o convenis destinats a Catalunya. 

D’acord amb les dades d’execució pressupostaria de la Generalitat, finalment Catalunya 
hauria rebut 1.316 milions d’€ associats als fons de l’MRR (390,4 milions en forma de trans-
ferències corrents, i 925,6 milions en forma de transferències de capital de l’Estat), la seva 
execució només ha estat de 177 milions d’€, el 13,5% dels ingressos disponible, ja que la 
majoria d’aquests fons s’han rebut a finals d’any. La diferència està previst incorporar-la 
com a romanent en l’execució dels pressupostos per al 2022. 

Dels 177 milions d’€ executats, 5,9 milions es corresponen a despesa corrent, i 169,8 mili-
ons d’€ a despesa de capital que es canalitzen, majoritàriament, a través de transferències 
de capital a diferents entitats dependents de la Generalitat encarregades de la gestió dels 
fons. En la taula I.4.T22 es mostra la distribució que el Govern de la Generalitat ha decidit 
fer d’aquests fons, tant dels ingressos obtinguts, com de la seva execució a finals d’any, 
classificat per les polítiques palanca i components del PRTR. 

Destaquen els fons executats pel Departament d’Acció Climàtica i Alimentació i Agenda 
Rural amb un import de 114,8 milions d’€ associats a tres elements: 65,6 milions en trans-
ferències de capital a l’Institut Català d’Energia destinats al Pla MOVES III d’incentius a la 
instal·lació de punts de recàrrega, l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila combustible i la 
innovació en electromobilitat, recàrrega i hidrogen verd, dins del component C01 Pla de xoc 
de mobilitat sostenible, segura, i connecta entorns urbans i metropolitans; 47,1 milions d’€ 
transferits a l’Agència de Residus de Catalunya destinats al Pla d’implementació d’econo-
mia circular dins del component C12 Política industrial d’Espanya 2030; i 2,2 milions d’€ 
destinats a la depuració en municipis de menys de 5.000 habitants i la millora d’abastiment 

 
104 Vegeu Guia bàsica de recuperació, transformació i resiliència. Madrid: Ministeri d’Economia i Hisenda, 
Oficina Interdepartamental de Regulació i Supervisió de la Contractació. 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf


Capítol I. L’economia a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 94 

d’aigua en municipis de menys de 20.000 habitants, dins del component C05 Preservació 
de l’espai litoral i els recursos hídrics. 

El Departament de Salut ha transferit 50,7 milions d’€ al CatSalut destinats al Programa 
IVEAT per a equips d’alta tecnologia de la salut, dins del component C18 Renovació i am-
pliació de les capacitats del sistema nacional de salut. 

El Departament de Cultura ha executat 8,9 milions d’€, dels quals 6 milions d’€ s’han desti-
nat a la dotació de biblioteques a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), 
dins del component C24 Revaloració de la indústria cultural; i 2,9 milions d’€ transferits a 
l’Institut Català de les Empreses Culturals destinats al Programa de foment, modernització 
i digitalització del sector audiovisual, dins del component C25 Espanya hub audiovisual 
d’Europa (Spain AVS Hub). 

El Departament d’Educació ha destinant 2,0 milions d’€ per a la transformació digital de la 
formació professional, dins del component C20 Pla estratègic d’impuls de la formació pro-
fessional. 

Mentre que el Departament de Justícia ha destinat 0,5 milions d’€ de transferències corrents 
al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalu-
nya (CTTI) pel Pla de digitalització de l’Administració de justícia, dins del component C11 
Modernització de les administracions públiques. 
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TAULA I.4.T22 Estat d'execució dels ingressos i despeses no financers vinculats als fons 
MRR per polítiques palanca i components. Generalitat de Catalunya, 2021 

Polítiques palanca i components 
Ingres-

sos no fi-
nancers 

Despesa 
no finan-

cera 

Capítols 
I a V. 
Des-
pesa 

Capítol 
VI. Des-

pesa 

Capítol 
VII. Des-

pesa 

I. Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació 
i desenvolupament de l'agricultura 

434,9 65,6 1,7 0,0 63,9 

C01. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i 
connectada a entorns urbans i metropolitans 

235,6 65,6 1,7   63,9 

C02. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració 
urbana 

191,8         

C03. Transformació ambiental i digital del sistema 
agroalimentari i pesquer 

7,5         

II. Infraestructures i ecosistemes resilients 65,1 2,2 0,0 0,0 2,2 

C04. Conservació i restauració d'ecosistemes i bio-
diversitat 

45,1         

C05. Preservació de l'espai litoral i els recursos hí-
drics 

12,2 2,2     2,2 

C06. Mobilitat sostenible, segura i connectada 7,8         

III. Transició energètica justa i inclusiva 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C07. Desplegament i integració d'energies renova-
bles 

94,0         

C08. Infraestructures elèctriques, promoció de xar-
xes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i 
l'emmagatzematge 

21,0         

IV. Una Administració per al segle XXI 32,0 0,5 0,4 0,1 0,0 

C11. Modernització de les administracions públi-
ques 

32,0 0,5 0,4 0,1   

V. Modernització i digitalització del teixit industrial i 
de la pime, recuperació del turisme i impuls a una 
Espanya nació emprenedora 

79,5 47,1 0,0 0,0 47,1 

C12. Política industrial Espanya 2030 47,1 47,1     47,1 

C15. Connectivitat digital, impuls de la cibersegure-
tat i desplegament del 5G 

32,4         

VI. Pacte per la ciència i la innovació. Reforç a les 
capacitats del sistema nacional de salut 

70,5 50,7 0,0 0,0 50,7 

C17. Reforma institucional i enfortiment de les ca-
pacitats del Sistema nacional de ciència, tecnolo-
gia i innovació 

17,2         

C18. Renovació i ampliació de les capacitats del 
sistema nacional de salut 

53,3 50,7     50,7 

  



Capítol I. L’economia a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 96 

VII. Educació i coneixement, formació contínua i 
desenvolupament de capacitats 

292,5 2,0 0,7 1,3 0,0 

C19. Pla nacional de competències digitals (digital 
skills) 

185,6         

C20. Pla estratègic d'impuls de la formació profes-
sional 

59,0 2,0 0,7 1,3   

C21. Modernització i digitalització del sistema edu-
catiu, inclosa l'educació infantil de 0 a 3 anys 

47,9         

VIII. Nova economia de les cures i polítiques d'ocu-
pació 

208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

C22. Pla de xoc per a l'economia de les cures i el 
reforçament de les polítiques d'inclusió 

119,5         

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat 
de treball dinàmic, resilient i inclusiu 

89,4         

IX. Impuls de la indústria de la cultura i l'esport 17,5 8,9 2,9 0,1 5,9 

C24. Revaloració de la indústria cultural 6,1 6,0   0,1 5,9 

C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain 
AVS Hub) 

2,9 2,9 2,9     

C26. Pla de foment del sector de l'esport 8,5         

Total 1.315,9 177,0 5,7 1,5 169,8 

Unitats: milions d'€. 
Font: Informe mensual d’execució, núm. 84, febrer 2021. Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda. 

▪ Distribució dels fons REACT-EU en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya el 2021 

Tal com s’ha exposat en l’apartat 1.1.1, els fons REACT-EU estan pensats per donar res-
posta a curt termini (2021-2022) a la crisis generada per la COVID-19, i es canalitzen a 
través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER-REACT-EU), el Fons So-
cial Europeu (FSE-REACT-EU), que la Generalitat de Catalunya destina, fonamentalment, 
a programes de salut, educació, ocupació i serveis socials. 

En el conjunt del període 2021-2022, dels 12.436 milions d’€ que obtindrà Espanya, 2.436 
milions d’€ són gestionats pel Ministeri de Sanitat, i està previst destinar-los, fonamental-
ment, a la compra de vacunes. Dels 10.000 milions d’€ restants a Catalunya se li han as-
signat 1.706 milions d’€ (el 17% del total),105 682,4 milions d’€ a través del FSE-REACT-
EU, i 1.023 milions d’€ a través del (FEDER-REACT-EU). 

El Govern de la Generalitat té previst destinar el 23,8% d’aquests fons a programes de salut, 
el 20,3% a programes d’ocupació, el 16,1% a programes digitals i de mobilitat, el 15,8% a 
programes d’educació, i el 6,1% a programes socials. En les taules I.4.T 23 i I.4.T 24 es 
mostra la distribució prevista per programes durant els anys 2021-2022 dels fons FSE-RE-
ACT-EU i dels fons FEDER-REACT-EU, respectivament. 

 
105 Vegeu Nota de premsa de 28.12.2020 del Govern central. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/S.E.%20HACIENDA/28-12-20%20NP%20Reparto%20CCAA%20Fondo%20REACT-EU.pdf


 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 97 

TAULA I.4.T23 Distribució del Fons FSE-REACT-EU per objectius i departaments de la Gene-
ralitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 2021-2022 

Operació 

Assignació 
FSE-RE-
ACT-EU 

2021-2022 

Total FSE-REACT-EU 682,4 

Departament d'Empresa i Treball 345,4 

   Ajudes a la contractació de joves 125,0 

   Ajudes directes a persones en ERTO 93,0 

   Ajuda a la contractació de persones desocupades 62,4 

   Formació per a persones desocupades 40,0 

   Formació d’alt nivell en el sector digital, verd i assistència per a persones desocupa-
des 

15,0 

   Ajuda a joves autònoms 10,0 

Departament d'Educació 120,3 

   Contractació de personal en l’àmbit educatiu 120,3 

Departament de Drets Socials 103,7 

   Programa d’economia social i ajuda a persones en risc i discapacitades 66,0 

   Ajudes a la contractació de col·lectius vulnerables 37,7 

Departament de Salut 100,0 

   Contractació de personal en l’àmbit sanitari 100,0 

Altres 13,1 

   Assistència tècnica 13,1 

Unitats: milions d'euros. 
Font: Departament d'Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya. 
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TAULA I.4.T24 Distribució del Fons FEDER-REACT-EU per objectius i departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 2021-2022 

Objectius per departaments 

Assignació 
FEDER-RE-

ACT-EU 
2021-2022 

Total FEDER-REACT-EU 746,7 

Departament de Salut 305,6 

   Equipament i material per a serveis de salut 305,6 

Secretaria de Vicepresidència i de Polítiques Digitals 200,0 

   Desplegament de la xarxa de fibra òptica 100,0 

   Serveis públics digitals 100,0 

Secretaria de Territori i Mobilitat 75,0 

   Millora i modernització de la xarxa de metro i bicicleta 75,0 

Departament d'Educació 150,0 

   Construcció rehabilitació i reforma d'infraestructura pública (centres educatius) 150,0 

Assistència tècnica 13,1 

Unitats: milions d'euros. 
Font: Departament d'Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya. 

Dels 1.706 milions d’€, d’acord amb les dades dels comptes de les AP en termes de Comp-
tabilitat nacional que publica l’IGAE, l’any 2021 Catalunya hauria meritat ingressos per valor 
de 640 milions d’€, que significa el 18,2% de tots els ingressos meritats dels fons REACT-
EU del conjunt de l’Administració regional. 

Les dades executades dels pressupostos de la Generalitat (publicades a través del portal 
Dades obertes) indiquen que els drets liquidats d’aquest fons, a 31 de desembre de 2021, 
han estat de 163,7 milions d’€, 65,5 milions d’€ a través dels fons FSE-REACT-EU, i 98,2 
milions d’€ a través del Fons FEDER-REACT-EU. D’aquests imports la Generalitat n’hauria 
executat una mica més de la meitat, 72,2 milions d’€, el 45,8% dels quals han anat destinats 
a contractació de personal dels centres educatius, el 33,2% a transferències al Consorci de 
Formació Contínua per programes de formació, i el 3,6% restant al SOC, per programes 
d’ocupació. 

4.3.3. El saldo no financer de la Generalitat 

Es redueix el dèficit pels recursos extraordinaris aportats pel Govern central, tot i que 
subestima les necessitats reals de finançament 

D’acord amb les dades provisionals de l’IGAE, el dèficit en termes SEC de la Generalitat de 
Catalunya l’any 2021 ha estat de 752 milions d'€, el 0,33% del PIB, clarament per sota de 
la recomanació de l’1,1% establerta pel Govern central, i es redueix respecte del nivell de 
dèficit generat el 2020, en 195 milions d’€, mantenint per cinquè any consecutiu les neces-
sitats de finançament en termes SEC per sota de l’1% del PIB. 
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Cal tenir en compte que en el Consell de Ministres celebrat el 6 d'octubre de 2020 el Govern 
central va acordar com a mesura extraordinària davant de la COVID-19 suspendre l'aplica-
ció de les regles fiscals els anys 2020 i 2021. I que aquest any, en el Consell de Ministres 
celebrat el 27 de juliol de 2021 s’ha aprovat el manteniment de la suspensió de les regles 
fiscals per a l'any 2022, una mesura la qual ha donat suport el Congrés dels Diputats el 13 
de setembre de 2021. 

La suspensió dels objectius de dèficit ha anat acompanyada, però, d’una recomanació per 
a les comunitats autònomes, de no superar un dèficit de l’1% PIB per al 2021. Amb el com-
promís per part del Govern central de finançar a través dels mecanismes de facilitat finan-
cera aquelles necessitats de finançament que se situessin dins d’aquests límits. Aquesta 
recomanació dotava en el cas de la Generalitat Catalunya d’un marge de dèficit de fins a 
uns 2.515 milions d’€ per aquest any. 

GRÀFIC I.4.G5 Evolució dels ingressos no financers, despeses no financeres i dèficit de la 
Generalitat en termes de comptabilitat nacional (SEC). Catalunya, 2010-2021 

 
 
 
 
Unitats: milions d'€, € per capita, i taxes de creixement en percentatge. 
(1) Les dades del 2020 i 2021 són provisionals. 
Font: elaboració pròpia a partir d'Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern 
d'Espanya; i població INE. 

En termes pressupostaris i en el perímetre consolidat de l’SPA de la Generalitat i l’ICS, la 
diferència entre els ingressos i les despeses no financeres impliquen una necessitat de 
finançament de 613,3 milions d’€, reduint les necessitats de finançament respecte de l’exer-
cici 2020 (de 1.257,2 milions d’€ de dèficit).106 Vegeu la taula I.4.T25. 

 
106 A aquesta quantitat cal aplicar-li els ajustos SEC per tal d’obtenir el dèficit fiscal de l’exercici en termes 
SEC, ajustos per passar dels termes de comptabilitat pressupostària a termes de comptabilitat nacional, i per 
incorporar els resultats de totes aquelles entitats i empreses públiques que formen part de l’àmbit de consoli-
dació AP-SEC, però que no estan incorporades en l’àmbit consolidat de l’SPA. Tot i no disposar en el moment 
de la publicació de la memòria d’una quantificació d’aquests ajustos, la diferència entre el dèficit publicat per 
l’IGAE i la necessitat de finançament en termes pressupostaris en l’àmbit de consolidació de l’SPA de la 
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TAULA I.4.T25 Evolució de la capacitat o necessitat de finançament de l’SPA de la Generalitat 
de Catalunya més l'ICS. Catalunya, 2010-2021 

Indicadors 2010-2013 2014-2019 2020 2021 

Ingressos corrents 19.698,2 22.672,0 29.966,5 32.515,0 

Despeses corrents 23.080,7 24.174,5 30.768,4 33.428,6 

Saldo per operacions corrents -3.382,5 -1.502,5 -801,9 -913,6 

Ingressos de capital 522,2 279,5 314,6 1.685,9 

Despeses de capital 1.814,7 1.077,7 1.383,2 1.385,5 

Saldo per operacions de capital -1.292,5 -798,2 -1.068,7 300,3 

Saldo total (necessitat o capacitat de finançament) -4.675,0 -2.300,7 -1.870,5 -613,3 

Unitats: milions d'€. 
(1) Les dades del 2020 i 2021 són provisionals. Provenen de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya. 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 agrària comuna (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 Funció Pública. 
Govern d'Espanya. 

Així, en termes d’execució pressupostària, tot i l’augment de la despesa derivada de la CO-
VID-19, la Generalitat hauria mantingut la tendència en la reducció del dèficit iniciada l’any 
2016 (i només interrompuda el 2019). La reducció en 1.257,2 milions d’€ durant l’exercici 
2021 es desglossa en els següents elements: 

▪ L'augment en 3.919,8 milions d’€ dels ingressos no financers en l’àmbit de consolidació de l’SPA 
de la Generalitat i l’ICS, associat, fonamentalment, a l’augment de les transferències de l’Estat no 
vinculades al model de finançament autonòmic, que s’han vist reforçades tant per la dotació del 
fons addicional, pels ingressos extraordinaris de la Línia Covid, pel pagament de deutes pendents, 
com per les transferències associades als fons de l’MRR; a l’augment de les transferències de la 
UE (tant per la recepció dels fons REACT-EU, com per l’augment dels ingressos derivats de la 
resta de fons europeus); i a l’augment dels ingressos tributaris (vegeu l'apartat 1.3.1). 

▪ Aquest increment ha permès compensar l’augment, en 2.662,5 milions d’€, de la despesa no 
financera en el mateix àmbit de consolidació. Evolució que respon, principalment, a tres compo-
nents: a l’augment de la despesa vinculada a la COVID-19; a la devolució pendent del la paga 
extraordinària suprimida el 2014; i en menor mesura, a l’impacte sobre la despesa de personal i 
dels concerts educatius i sanitaris, de l’actualització del 0,9% de les retribucions del personal i la 
resta de conceptes retributius que varien amb el temps (vegeu l’apartat 1.3.2). 

▪ Aquesta evolució s’ha traduït en un empitjorament del saldo per operacions corrents, fins al -913,6 
milions d’€. Mentre que millora el saldo per operacions de capital, que passa d’un saldo negatiu 
de -1.068,7 milions d’€ el 2020 a un saldo positiu de 300,3 milions d’€, com a conseqüència de la 
baixa execució dels recursos rebuts del fons de l’MRR. 

▪ En conjunt, el dèficit pressupostari de l’SPA de la Generalitat i l’ICS millora respecte del 2020 fins 
als -613,3 milions d’€. 

▪ Cal tenir en compte que aquesta xifra de dèficit subestima les necessitats reals de finançament 
de la Generalitat que, incorporant els ajustos SEC, se situa en 752 milions d’€, però sobretot 
perquè es calcula amb l’impacte dels ingressos extraordinaris del fons MRR i la baixa execució 
de les inversions associades, que han quedat com a romanent per als pressupostos del 2022. 
Descomptat l’impacte net d’aquests ingressos les necessitats de finançament el 2021 han estat 
de -2.031 milions d’€, el 0,9% del PIB. 

 
Generalitat i l’ICS permeten estimar que durant el 2021 aquests ajustos SEC hauran estat negatius per un 
valor de 138,7 milions d’€. 
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4.3.4. Endeutament de la Generalitat de Catalunya 

L’endeutament de la Generalitat augmenta en 3.258 milions d’€ i situa el pes del deute 
en el 36,4% del PIB 

L’any 2021, l’endeutament de la Generalitat (en termes SEC) ha incrementat en 3.258 mili-
ons d’€, un 4,1% més elevat que el seu saldo viu a 31 de desembre de 2020, fins als 82.365 
milions d’€, i situa el seu pes en el 36,4% del PIB. Aquest increment, que és molt superior 
al dèficit generat (en termes SEC), s’ha finançat en la seva totalitat a través del Fons de 
Liquiditat Autonòmica (FLA) integrat en el mecanismes de facilitat financera de l’Estat, situ-
ant el seu saldo viu d’endeutament a 31 de desembre de 2021 en 68.177 milions d’€. 

Com s’ha comentat en l’apartat precedent, el càlcul dèficit en termes SEC, aquest any, 
subestima les necessitats de finançament reals que ha tingut la Generalitat, al incorporar 
uns ingressos meritats pels fons rebuts de l’MRR que realment no es corresponen amb la 
despesa executada, descomptat aquest element, les necessitats de finançament se situen 
al voltant del 2.031 milions d’€. 

TAULA I.4.T26 Evolució de l’endeutament viu i altres instruments financers de la Generalitat 
de Catalunya. Catalunya, 2016-2021 (segons SEC) 

Indicadors 
Dades dels Comptes generals de la Generali-

tat 

Dades deute 
(PDE) Banc 
d'Espanya 

Indicadors 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 
(1) 

2020 2021 

Total endeutament SEC 75.099 77.713 78.733 79.033 79.107 82.365 79.486 82.369 

Endeutament empreses no SEC 2.489 2.076 1.860 1.337 1.678 1.162 - - 

Endeutament amb ICF -507 -454 -367 -340 -322 -293     

Total endeutament financer 77.081 79.335 80.226 80.030 80.463 83.235 - - 

Endeutament financer sobre PIB (2) 36,2 35,8 35,0 33,7 37,8 36,4 37,3 36,0 

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) Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
(2) En relació amb el PIB català SEC-2010 revisió estadística 2019 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, així, un pes del deute sobre el PIB clarament per sobre del de la mitjana 
de les CA d’Espanya (10 punts percentuals per sobre). Durant els anys de la crisi financera 
aquest pes va augmentar amb més intensitat que el de la mitjana de totes les CA d’Espanya, 
si bé els anys previs a la pandèmia havia retallat lleugerament la distància respecte de la 
mitjana de CA, la crisi de la pandèmia ha tornat a situar aquesta distància per sobre dels 10 
punts percentuals. 
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GRÀFIC I.4.G6 Deute sobre PIB del sector Administració pública de la Generalitat (SEC) i del 
conjunt de comunitats autònomes. 2006-2021 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: El sector Administració pública inclou l’Administració general, organismes autònoms, administratius, universitats i empreses públi-
ques 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 el 82,8% del deute de la Generalitat 

Finalment, cal assenyalar que l'estructura de la cartera del deute de la Generalitat de Cata-
lunya s'ha vist àmpliament modificada en els darrers anys com a conseqüència de la situa-
ció 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 pressupos-
tària i s'estructuren a través de la línia ICO-venciments, vigent únicament l’any 2012 -a tra-
vés 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 des-
tinades a finançar el deute comercial- i, la més important en termes quantitatius, el Fons de 
Liquiditat Autonòmic (FLA) -per atendre les necessitats derivades del dèficit de cada exercici 
i de venciments de deute-. 

A partir del 2015, els mecanismes de finançament es regeixen pel Reial decret llei 
17/2014,107 sent un dels objectius d’aquesta norma, a més de garantir la sostenibilitat finan-
cera de les comunitats autònomes adherides, simplificar i reduir el nombre de fons creats 
per finançar mecanismes de suport a la liquiditat, millorant l’eficiència en la seva gestió. 
D’aquesta manera, es crea el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes estructurat 
en els següents compartiments, que tenen característiques i condicions pròpies: 

 
107 Vegeu el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les co-
munitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. BOE núm. 315, de 30.12.2014. 
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Facilitat Financera. 

Fons de Liquiditat Autonòmic. Amb efectes d’1 de gener de 2015, el patrimoni del Fons de 
Liquiditat Autonòmic creat pel Reial decret llei 21/2012 es va transferir a aquest fons, suc-
ceint-li en tots els seus drets i obligacions i extingint-se després de l’esmentada transmissió. 

Fons Social. 

Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors de comunitats autò-
nomes. L’1 de gener de 2015 es va transferir el patrimoni del fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors 2, succeint el fons en tots seus drets i obligacions i extingint des-
prés dit acte. 

A 31 de desembre del 2020 el saldo viu del deute a finançar amb aquests mecanismes de 
liquiditat és de 68.677 milions d'€, que significa el 82,8% del deute de la Generalitat en 
termes del PDE.108 

En el següent gràfic es pot apreciar el canvi estructural en la composició de les fonts de 
finançament a partir de 2012, com a conseqüència de les dificultats per part de la Genera-
litat i, en general, de les comunitats autònomes, per acudir als mercats financers per refi-
nançar el seu deute, de forma que es redueix el pes relatiu dels préstecs de les institucions 
financeres residents, de la resta del món, com del deute en valors, en passar del 79,1% al 
12,5% entre els 2012 i el 2021, mentre que augmenta el pes del deute en mans de l'Estat 
a través dels mecanismes de liquiditat que en aquests mateixos anys ha passar del 0% al 
82,8%. 

GRÀFIC I.4.G7 Evolució de l'estructura de l'endeutament viu de la Generalitat de Catalunya 
per origen dels fons. Catalunya, 2007-2021 (segons PDE) 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: El sector Administració pública inclou l’Administració general, organismes autònoms, administratius, universitats i empreses públi-
ques dependents sectoritzades com a administracions públiques. Deute segons Protocol de dèficit excessiu (PDE). 
Font: Banc d’Espanya. 

 
108 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, els informes financers anuals i l’informe Investor presentation, desembre del 2021, del 
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i el Banc d’Espanya. 
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Cal tenir en compte que d’ençà del moment en què es van posar en funcionament aquests 
mecanismes l’any 2012 el cost mitjà del deute s’ha anat reduint fins a l’any 2016, moment 
en què s’estabilitzen, des del 5,3% a valors al voltant del 0,77%. L’any 2021 aquest cost 
mig s’ha reduït fins al 0,60% en la mesura que els mecanismes de liquidat de l’Estat han 
permès l’absorció d’alguns venciments que tenien un cost més elevat. 

TAULA I.4.T27 Evolució del cost mitjà del deute finançat amb mecanismes de liquiditat del 
Govern central. Generalitat de Catalunya. 2012-2021 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variació 

2020-
2021 

Cost mitjà del deute 5,30 4,54 3,83 3,02 0,77 0,77 0,78 0,76 0,73 0,60 -17,5 

Unitats: percentatges. 
Nota: El cost mitjà es calcula com la mitjana ponderada a partir dels saldos vius de deute a 31 de desembre del cost de finançament dels 
diferents mecanismes de liquiditat: Fons per a Pagaments a Proveïdors, Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i Fons Social. 
Font: elaboració pròpia a partir dels informes financers anuals 2011-2020 i l'Investor presentation de març 2022, publicats pel Departa-
ment de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
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5. Economia social 

La Comissió Europea aprova el Pla d’acció per l’economia social (2021-2030) 

Enguany la Comissió Europea ha aprovat el Pla d’acció per l’economia social (2021-
2030).109 El pla constata la contribució positiva de les entitats que integren l’economia social 
per aplicar els principis del Pilar Europeu de Drets Socials i els objectius de la UE per a l’any 
2030, en especial el relatiu a augmentar la taxa d’ocupació i a disminuir el nombre de per-
sones en risc de pobresa i exclusió social. 

Així mateix, destaca el paper complementari dels estats membres en la prestació de serveis 
socials de qualitat, la integració de joves i col·lectius amb dificultats, la millora de la igualtat 
de gènere i l’execució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.  

La Comissió considera que aquest potencial està infrautilitzat i per això proposa un pla d’ac-
ció per fomentar la innovació social, afavorir el desenvolupament de l’economia social i im-
pulsar-ne el model transformador.  

A manca d’una definició global i estàndard de què és l’economia social, les diferents insti-
tucions europees n’han consensuat els elements característics següents: 

▪ Primacia de les persones i de les finalitats socials i mediambientals per sobre del benefici; 
▪ Reinversió de la majoria dels beneficis i excedents en accions a favor dels membres o usuaris 

(interès col·lectiu) o bé de la societat (interès general); 
▪ Governança democràtica o participativa. 

Si bé aquests principis poden complir-se en una pluralitat d’entitats amb independència de 
la forma jurídica, la Comissió Europea reconeix que tradicionalment les entitats que integren 
l’economia social adopten la forma d’una cooperativa, mutualitat, associació o fundació. 

Per tal de garantir el desenvolupament complet del potencial d’aquestes entitats, la Comis-
sió Europea es compromet a dur a terme les accions següents: 

▪ Crear un marc adequat, que integri la política fiscal i les polítiques sectorials tenint en compte les 
particularitats de les diferents formes jurídiques. Així mateix, apostar per la contractació pública 
responsable. 

▪ Crear oportunitats per al desenvolupament de les entitats de l’economia social: suport a les em-
preses i desenvolupament de capacitats; millorar l’accés al finançament (en particular a través del 
Fons InvestEU); maximitzar la contribució de l’economia social a les transicions ecològica i digital 
i el foment de la innovació social. 

▪ Millorar el reconeixement de l’economia social i el seu potencial. 

De manera complementària, la Comissió anima els estats membres a adoptar o actualitzar 
les estratègies i mesures que afectin l’economia social. 

 
109 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les Regions: “Construir una economia que funcioni per a les persones: un pla d’acció per a l’eco-
nomia social”. COM (2021) 778, de 09.12.2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0778&qid=1644937802979#footnote6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0778&qid=1644937802979#footnote6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0778&qid=1644937802979#footnote6
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Tant el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) com el Comitè de les Regions (CR) han 
acollit favorablement la iniciativa de la Comissió Europea. El CESE110 destaca la necessitat 
de consolidar els criteris consensuats en l’àmbit europeu per reconèixer les organitzacions 
i empreses que integren l’economia social amb independència de la forma jurídica, i alhora 
emfasitza la necessitat de mesurar l’impacte social d’aquestes entitats. Defensa la neces-
sitat de comptar amb un sistema permanent de cens d’àmbit europeu, que permeti obtenir 
dades estadístiques de qualitat, comparables i actualitzades sobre les característiques i 
l’impacte del sector. 

El CR destaca, entre altres aspectes, l’arrelament territorial de les empreses de l’economia 
social, atès que són un tipus d’entitats que no es deslocalitzen i alhora estan compromeses 
amb el lloc on operen.111 

En l’àmbit estatal cal tenir en compte la presentació, durant el darrer trimestre de l’any, del 
Pla d’impuls de la formació professional del treball autònom i l’economia social, per part del 
Ministeri de Treball i Economia Social. Es preveu destinar-hi 3,4 milions d’euros.112  

D’altra banda, i atesa la continuïtat de les mesures d'emergència sanitària per contenir la 
pandèmia de la COVID-19 al llarg de l’any 2021, en l’àmbit autonòmic català enguany s’han 
prorrogat algunes de les mesures aprovades l’any 2020 (i comentades en l’edició anterior 
de la Memòria).113 

Durant el 2021 avança l’elaboració del marc normatiu català de l’economia social 

Així mateix, al llarg de l’any avança l’elaboració de diferents normes aplicables a les entitats 
que conformen l’economia social. En primer lloc, el Consell Executiu ha aprovat la Memòria 
preliminar del projecte de llei d’economia social i solidària i ha tingut lloc el tràmit de consulta 
prèvia sobre la norma (entre el 9 de setembre i el 8 d’octubre), a través del Portal Parti-
cipa.114 

En segon lloc, durant el 2021 s’han dut a terme les actuacions necessàries per tal que el 
Parlament hagi iniciat la tramitació de la Proposició de llei del Tercer Sector el mes de maig 
de 2022.115  

Empitjora la disponibilitat de dades estadístiques sobre l’economia social  

Amb caràcter previ a l’anàlisi de les escasses dades estadístiques sobre les entitats que 
integren l’economia social, cal fer palès que enguany aquesta mancança ha empitjorat, atès 
que ja no es disposa de les dades del Ministeri de Treball i Economia Social sobre societats 

 
110 Dictamen del CESE, «El paper de l’economia social en la creació d’ocupació i en l’aplicació del Pilar Euro-
peu de Drets Socials». DOUE C 286, de 16.07.2021. 
111 Dictamen del CR, Un pla d’acció per a l’economia social. DOUE C 440, de 29.10.2021. 
112 Font: nota de premsa del Ministeri de Treball i Economia Social de 18.11.2021. 
113 Decret llei 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i 
entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del 
Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts 
de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. DOGC núm. 8339, d'11.02.2021. Per 
un resum de la norma cliqueu l’enllaç. 
114 El següent web conté més informació del procés de consulta prèvia i de les aportacions rebudes. 
115 Número d’expedient 202-00045-13. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0013.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0013.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.440.01.0062.01.SPA
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3907
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6145
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6145
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6145
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6145
https://participa.gencat.cat/processes/llei-economia-social?locale=ca
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cooperatives i laborals. Tal com es va explicar en l’edició anterior de la Memòria, les darre-
res dades disponibles són del segon trimestre de 2020.  

Aquest fet dificulta l’anàlisi d’una realitat socioeconòmica de la qual, tal com constata la 
Comissió Europea i el CTESC fa palès any rere any, es disposa de poca informació, no 
comparable ni periòdica. 

Malgrat això, l’apartat manté l’estructura dels anys anteriors: en primer lloc s’analitzen les 
dades sobre demografia empresarial, a partir de la informació de diferents departaments de 
la Generalitat i a continuació es fa una breu descripció de l’ocupació de les persones amb 
discapacitat en els centres especials de treball, atès que és l’única dada oficial disponible. 

5.1. Demografia empresarial 

La definició d’economia social de la Llei 5/2011 permet elaborar una primera aproximació 
quantitativa de les entitats que la integren, tal com recull la taula I.5.T1. Tot i no disposar de 
les dades sobre les societats laborals, es constata com l’any 2021 les entitats de l’economia 
social creixen el 0,6%. Enguany, a diferència de les edicions anteriors de la Memòria, el 
nombre de cooperatives s’ha obtingut a partir del DIRCE, la base de dades de l’INE que 
conté informació agregada de les empreses i unitats locals que operen a Espanya. 
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TAULA I.5.T 1 Entitats que conformen l’economia social a Catalunya, 2017-2021 

Any 2017 2018 2019 2020 2021 

Associacions1 69.919 71.827 73.869 75.116 76.499 

Cooperatives 2.947 2.942 2.987 3.003 2.905 

Societats laborals 774 721 664 628 n.d. 

Fundacions 2.586 2.591 2.616 2.621 2.657 

Societats agràries de transformació 1.891 1.108 1.818 1.824 1.641 

Mutualitats 53 46 41 41 36 

Empreses d’inserció 60 59 65 67 75 

Confraries de pescadors 32 32 32 32 32 

Centres especials de treball 208 205 197 196 194 

Total 79.933 80.540 82.480 83.528 84.039 

Unitats: nombres absoluts. 
Nota (1): No totes les associacions duen a terme una activitat econòmica i per tant, no totes poden ser considerades economia social a 
partir de la definició legal. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Economia Social, l’INE i els departaments de Justícia, Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural, Treball i Empresa i Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. 

No obstant això, cal tenir en compte que la definició legal d’economia social es basa en la 
forma jurídica de cada entitat, però també té en compte l’activitat que realitza. Per la qual 
cosa, les categories no són excloents. És a dir, algunes entitats incloses a la taula estan 
comptabilitzades dos cops.  

Per exemple, els centres especials de treball (CET) poden ser societats d’iniciativa social, 
d’iniciativa empresarial, cooperatives o, fins i tot, entitats públiques. L’any 2021 hi ha 194 
CET d’alta: 82 són d’iniciativa social, 26 cooperatives, 80 entitats d’iniciativa empresarial i 
6 entitats públiques. D’igual manera, les empreses d’inserció poden adoptar diferents for-
mes jurídiques: de les 75 actives que consten a la taula I.5T1, 65 són societats limitades i 
10 són cooperatives. 

D’altra banda, cal tenir en compte que el grup més nombrós, les associacions, està sobre-
representat, atès que a partir de la definició legal d’economia social caldria excloure’n les 
que no realitzen una activitat econòmica. Aquesta informació no es pot obtenir del Registre 
d’Associacions, perquè d’acord amb la normativa vigent les associacions no rendeixen 
comptes davant del Registre (excepte les d’utilitat pública, que són el 0,5% del total). 

Pel que fa a les cooperatives, les dades del DIRCE mostren una certa estabilitat a llarg 
termini, si bé els primers anys van decaure (fins al 2018), mentre que el 2019 i el 2020 van 
créixer. Malgrat això, el 2021 registren una davallada del 3,3%. Vegeu la taula I.5.T1. 

Les associacions, les fundacions i les empreses d’inserció registren una tendència creixent. 
En canvi, davallen les societats agràries de transformació, les mutualitats i els centres es-
pecials de treball. 

D’altra banda, segons el Registre de Cooperatives, el 31 de desembre de 2021 n’hi ha 4.521 
inscrites, una xifra superior a les que són actives segons el DIRCE (2.905). Aquesta 
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diferència possiblement es deu al moviment natural d’altes, baixes i transformacions 
d’aquestes societats,116 així com pel fet que el Registre pot incloure cooperatives que no 
estan actives però que no s’han donat de baixa. 

La majoria de les cooperatives existents l’any 2021 es concentra a la demarcació de 
Barcelona i les de treball associat són el tipus majoritari 

Amb tot, la radiografia de les cooperatives existents l’any 2021 és similar a la d’anys ante-
riors: la majoria es concentra a la demarcació de Barcelona (el 69,6%) i les de treball asso-
ciat són el tipus majoritari (74,5%). Vegeu el gràfic I.5.G1. 

GRÀFIC I.5.G 1 Cooperatives existents. Catalunya, 2021 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball. 

L’any 2021 es creen 182 cooperatives noves 

Després de l’alentiment en el ritme de creació de cooperatives de l’any 2020 (se’n van cons-
tituir 65 menys que l’any anterior), el 2021 es creen 182 cooperatives noves, 33 més que el 
2020. D’aquestes, 76 tenen només dos socis inicials (el 41,8%), tal com mostra el gràfic 
I.5.G2 a). 

 
116 Per exemple, al llarg del 2021 el Registre ha rebut 9 sol·licituds de baixa per transformació, 3 per fusió i 6 
per transformació en un altre tipus societari. 
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GRÀFIC I.5.G 2 Societats cooperatives i laborals constituïdes, per nombre de socis inicials. 
Catalunya, 2015-2021 

 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball. 

Increment destacat de la concentració empresarial: el 2021 s’han creat 11 cooperati-
ves de segon grau 

Igual que els anys anteriors, la majoria de les noves cooperatives són de treball associat 
(127 de 182), si bé enguany destaca la creació d’11 cooperatives de segon grau, mentre 
que el 2020 només se’n va crear una. Aquest fet pot ser reflex d’un procés de concentració 
empresarial que les dades d’anys posteriors permetran confirmar. Així mateix, també mos-
tren un comportament creixent les cooperatives de consum (han passat de crear-se’n 6 el 
2020 a 13 el 2021) i les d’habitatge (de 8 el 2020 a 10 el 2021).  

La branca d’activitat que concentra més cooperatives noves és la dels serveis a la comunitat 
(el 28,6%), seguida dels serveis a les empreses (19,8%), el comerç, l’hoteleria i la restau-
ració (17,0%) i els transports. Cal destacar que s’han constituït dues cooperatives dedica-
des al comerç de l’energia elèctrica i dues més a la producció d’energia hidroelèctrica. Les 
quatres són de consum.  
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TAULA I.5.T 2 Societats cooperatives creades, per branca d'activitat. Catalunya, 2014-2021 

Any 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Primari 7 9 7 4 13 7 9 7 

Indústria no manufacturera 0 1 3 1 1 1 1 5 

Indústria manufacturera 7 15 14 9 19 23 19 10 

Construcció 10 13 15 22 17 19 12 18 

Comerç, hoteleria i restauració 28 19 26 34 31 37 26 31 

Transports 18 5 16 13 11 15 13 21 

Serveis a les empreses 26 25 58 38 50 50 36 36 

Serveis a la comunitat 23 28 38 45 68 62 33 52 

Administració pública 0 0 0 0 0 0 0 1 

Activ. llars ocupació a personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 119 115 177 166 210 214 149 182 

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; Productes minerals no metàl·lics; Metal·lúrgia; Productes metàl·lics, excepte maquinària; Productes infor-
màtics i electrònics; Materials i equips elèctrics; Maquinària i equips; Vehicles motor, remolcs i semiremolcs; Altres materials de transport; 
Mobles; Ind. manufactures diverses; Reparació i instal·lació de maquinària; Edició. 
Construcció: Construcció d’immobles; Construcció d’obres d’enginyeria civil; Activitats especialitzades construcció. 
Comerç, hoteleria i restauració: Venda i reparació de vehicles motor; Comerç engròs, excepte vehicles de motor; Comerç detall, excepte 
vehicles de motor; Serveis d’allotjament; Serveis de menjar i begudes; Reparació ordinadors i efectes personals. 
Transports: Transport terrestre i per canonades; Transport marítim i per vies interiors; Transport aeri; Emmagatzematge i afins al trans-
port; Agències de viatges i operadors turístics. 
Serveis a les empreses i serveis personals: Activitats postals i de correus; Telecomunicacions; Serveis de tecnologies de la informació; 
Serveis d’informació; Mediació financera; Assegurances i fons de pensions; Activitats auxiliars mediació financera; Activitats immobilià-
ries; Activitats jurídiques i de comptabilitat; Seus centrals i consultoria empresarial; Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; Recerca i 
desenvolupament; Publicitat i estudis de mercat; Activitats professionals i tècniques; Activitats de lloguer; Activitats relacionades amb 
l’ocupació; Activitats de seguretat i investigació; Serveis a edificis i de jardineria; Activitats administratives d’oficina. 
Serveis a la comunitat: Cinema i vídeo, enregistrament de so; Ràdio i televisió; Activitats veterinàries; Adm. pública, defensa i SS obliga-
tòria; Educació; Activitats sanitàries; Serveis socials amb allotjament; Serveis socials sense allotjament; Activitats artístiques i d’especta-
cles; Biblioteques i museus; Jocs d’atzar i apostes; Activitats esportives i d’entreteniment; Activitats associatives; Altres activitats de 
serveis personals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball. 

La majoria de fundacions es concentren a la demarcació de Barcelona... 

Tal com recull la taula I.5.T1, un any més s’incrementa el nombre de fundacions inscrites 
en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia, en passar de 2.621 l’any 2020 
a 2.657 el 2021 (l’1,4% més).  

Vuit de cada deu estan a la demarcació de Barcelona (vegeu el gràfic I.5.G3 a). El 20% 
restant es distribueix entre la demarcació de Girona (que concentra el 8,3%), Lleida (amb 
el 5,2%), Tarragona (també el 5,2%) i les Terres de l’Ebre (1,2%). 

... i es dediquen al sector cultural o assistencial 
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Són dos els sectors d’activitat que aglutinen la majoria de fundacions: el cultural (que en 
concentra el 49,7%) i l’assistencial (39,1%). La resta de sectors tenen un àmbit més resi-
dual: el 7,9% es dediquen a l’àmbit docent i el 3,3% té finalitats científiques. 

GRÀFIC I.5.G 3  Fundacions inscrites, per demarcació territorial i sector d'activitat. Catalu-
nya, 2021 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Justícia. 

Un any més, creix el nombre d’empreses d’inserció 

L’any 2021 hi ha 8 empreses d’inserció més que el 2020 i en total n’hi ha 75, tal com mostra 
la taula I.5.T1. Una de cada tres se situa a la comarca del Barcelonès (és a dir, 25 de les 
75), seguida a més distància pel Vallès Occidental (amb 7 empreses d’inserció) i de les 
comarques del Baix Llobregat, el Gironès i el Tarragonès (amb 5 cadascuna). 

Tal com mostra el gràfic I.5.G4, la branca d’activitat que concentra un nombre més alt d’em-
preses d’inserció és la d’activitats administratives i serveis auxiliars (el 27,5% el 2021), se-
guida del subministrament d’aigua, activitats de sanejament i de gestió de residus (que en 
concentra el 15,8%) i l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (14,2%).  
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GRÀFIC I.5.G 4 Empreses d'inserció per branca d'activitat. Catalunya, 2020-2021 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball. 

Tot i que davallen els centres especials de treball, se n’han creat tres el 2021 

Tot i que l’any 2021 hi ha dos centres especials de treball (CET) menys en termes absoluts 
(194 vs. 196; vegeu la taula I.5.T1), segons les dades facilitades pel Departament d’Em-
presa i Treball, se n’han creat tres de nous. Els tres són societats mercantils, situades a la 
demarcació de Barcelona i dos es dediquen als serveis de neteja mentre que el tercer, a 
les noves tecnologies (en concret, la ciberseguretat). 

Tres de cada quatre CET es concentren a la demarcació de Barcelona (el 74,2%), seguida 
de Girona (el 9,3%), Tarragona (el 8,8%) i Lleida (el 7,7%). 

Les branques d’activitat amb més CET són els serveis de manufactura, manipulats i enva-
sats (24,7%), els serveis de neteja, manteniment d’edificis, recepció i control d’accessos 
(22,7%) i els serveis de jardineria i activitats forestals (16,0%). Vegeu el gràfic I.5.G5. 
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GRÀFIC I.5.G 5 Centres especials de treball, per sector d'activitat. Catalunya, 2019-2021 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball. 

Per últim i pel que fa a les societats laborals, cal recordar que la taula I.5.T1 no està actua-
litzada a l’any 2021, atès que el Ministeri de Treball i Economia Social no n’ha publicat les 
dades. No es pot recórrer al DIRCE (com s’ha fet en el cas de les cooperatives), atès que 
no facilita informació d’aquesta forma jurídica. 

Amb tot, segons el Departament d’Empresa i Treball, l’any 2021 s’han constituït sis noves 
societats laborals i se n’han dissolt cinc. De les sis noves societats laborals, tres operen en 
el sector de la construcció i una en el comerç, l’hoteleria i la restauració, una en els serveis 
a les empreses i una en els serveis a la comunitat. Tal com mostra el gràfic I.5.G2, d’aques-
tes sis, només una té dos socis inicials. 

5.2. Població ocupada  

Aquest apartat és el que pateix la manca de dades estadístiques oficials de manera més 
acusada, atès que a diferència d’anys anteriors, no és possible analitzar la població ocu-
pada en cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció. 

Fort increment de les persones treballadores amb discapacitat en els CET 

Les úniques dades disponibles es refereixen a les persones treballadores amb discapacitat 
contractades en CET. Segons les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Treball 
l’any 2021 es registra un increment significatiu, en haver-n’hi 8.302, 5.097 més que l’any 
anterior.  

  

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Serv. manufactura, manipulats i…

Serv. neteja, manteniment d'edificis,…

Serv. jardineria i activitats forestals

Servei de bugaderia

Serv. admin.: arxiu documental, …

Intermediació i venda de productes…

Serv. restauració, càtering a…

Arts gràfiques, reprografia, copisteria,…

Prod. i venda de producte propi

Logística, transport, missatgeria

Gestió residus, mant. estructures…

Oci i lleure

Noves tecnologies - serveis tècnics

2019

2020

2021



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 115 

Rejoveniment de la plantilla amb discapacitat dels CET 

Tal com mostra el gràfic I.5.G6a, la majoria de persones treballadores tenen entre 31 i 49 
anys (el 45,7%), seguides de les que en tenen més de 55 (el 29,9%) i finalment les més 
joves, de 16 a 30 anys (i que representen el 24,5%). Malgrat això, creix el percentatge dels 
més joves: passa del 15,5% al 24,5%.  

Per sexe, es constata que hi ha més homes que dones, si bé el percentatge de les dones 
ha crescut lleugerament: passa del 39,0% el 2019 al 42,1% el 2021. Enguany, per primer 
cop, hi ha tres persones registrades amb sexe no binari. 

Tal com ocorre amb el nombre de CET actius, la major part de l’ocupació es concentra a la 
demarcació de Barcelona (el 84,6%). Malgrat l’increment de l’any 2021, aquest pes es 
manté estable els darrers tres anys.  

Per últim, cal destacar que hi ha dues branques d’activitat que concentren dos terços de la 
plantilla amb discapacitat dels CET: els serveis de neteja, manteniment d’edificis, recepció 
i control d’accessos (el 45,0%) i els serveis de manufactura, manipulats i envasats (el 
21,9%). Aquestes branques d’activitat també concentraven percentatges similars de l’ocu-
pació els anys 2019 i 2020. 

L’increment del nombre de persones treballadores amb discapacitat registrat el 2021 es 
dona en totes les branques d’activitat a excepció dels serveis administratius (arxiu docu-
mental, destrucció de documents, etc.), on davalla el 10,9%. Vegeu el gràfic I.5.G6d. 
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GRÀFIC I.5.G 6 Persones treballadores amb discapacitat contractades per CET, per edat, 
sexe, demarcació i branca d'activitat. Catalunya, 2019-2021 

 
 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Treball. 

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb l’economia social i apro-
vada durant l’any 2021, vegeu el Recull normatiu del web del CTESC. 
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https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=29&cerca=si
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