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1. LA CONJUNTURA ECONÒMICA 

1.1. L’ENTORN EXTERIOR 

L’any 2013 ha estat un any de certa recuperació en el context econòmic global. A partir del segon semestre 
l’activitat global es va rellançar gràcies sobretot a la millora de les economies més avançades.1

La clau per entendre aquest gir cal cercar-la en l’adopció de polítiques que van permetre desarticular les princi-
pals amenaces que requeien sobre aquestes economies. D’una banda, les mesures empreses per les autoritats 
europees han permès superar altra vegada les dificultats creditícies, que s’havien caracteritzat fins ara per un 
augment de les primes de risc, un encariment del deute, i una segmentació dels mercats, especialment a la zona 
euro. De l’altra banda, les autoritats nord-americanes han aconseguit també superar el problema de l’abisme fis-
cal i el Japó ha adoptat polítiques macroeconòmiques més expansives.

   

2

Tot i això, aquesta recuperació ha estat poc homogènia i ha presentat ritmes diversos en funció dels països. Men-
tre que en les economies avançades el creixement s’ha estabilitzat a partir del primer semestre, a les economies 
emergents, i contràriament a les expectatives que es tenien, l’activitat econòmica s’ha alentit altre cop tot i la re-
puntada de finals del 2012. L’enduriment de les condicions financeres durant l’estiu, juntament amb el debilita-
ment  de la demanda interna i la persistència d’un entorn exterior encara fràgil, així com també algunes tensions 
socials i polítiques en alguns països de l’Orient Mitjà i del Nord d’Àfrica han estat els factors que n’han deteriorat 
el creixement. Tot i la pèrdua d’impuls, però, el creixement de moltes economies emergents encara s’ha mantin-
gut molt vigorós en comparació al de les economies avançades.

 

3

En conjunt, a partir del segon semestre s’ha observat un canvi gradual de la dinàmica del creixement en favor de 
les economies més avançades. Tot i això, el creixement d’aquestes economies encara s’ha vist llastrat pels pro-
cessos de despalanquejament i de consolidació fiscal, l’accés restringit al crèdit i la debilitat dels mercats de tre-
ball, amb taxes d’atur molt elevades en alguns països.

  

4 Cap a finals d’any, l’adopció de l’estratègia “forward gui-
dance” del BCE i del Banc d’Anglaterra, juntament amb el compromís de reducció de les compres a mercat obert 
per part de la Reserva Federal nord-americana han estat claus per tal de transmetre confiança en l’evolució mo-
netària d’aquestes economies.5

En aquest context, la inflació ha estat en general molt continguda. A excepció del Japó, la resta d’economies han 
experimentat una disminució de les pressions inflacionistes, derivada sobretot de la caiguda dels preus de 
l’energia i dels aliments, però també per la debilitat del creixement econòmic que han experimentat.

 

6

De fet, en un context com l’actual, aquest ha estat precisament un dels factors que ha suscitat més dubtes, atès 
que el risc de deflació, estimat a la zona euro en el 20% pel FMI,

  

7

En aquest context, les economies emergents sembla que han mostrat, per al conjunt de l’any, una evolució menys 
ajustada a les projeccions. L’encariment del capital, fruit d’un progressiu enduriment dels marcs monetaris, ha 
estat un dels factors que ha contribuït a explicar-ne la seva evolució menys dinàmica. En aquest  sentit, tot sem-
bla indicar que un ajust excessiu de la liquiditat global, sobretot a ran d’un replegament excessivament ràpid de 
les facilitats monetàries als EU, podria conduir a situacions complicades entre alguns d’aquests països. A banda 
d’això també ha crescut progressivament la preocupació per les perspectives de creixement a la Xina, o per 
l’aparició de noves tensions geopolítiques. 

 continua apareixent com un dels factors de més 
risc de recessió tant en el cas de la zona euro com en el cas del Japó.  

8

L’economia nord-americana, tot i prosseguir amb la seva recuperació, l’any 2013 ha mostrat alguns símptomes 
d’alentiment del seu creixement, que havia estat del 2,8% l’any anterior. No obstant això, ha aconseguit reduir la 
despesa pública el 2,2% en un context de creixement del PIB de l’1,9%. La clau ha estat una aportació positiva de 
tots els altres àmbits al creixement del PIB. D’una banda, el consum de les famílies ha augmentat el 2% i la for-
mació bruta de capital el 5,4%, sobretot per la inversió residencial, que ha augmentat el 12,3%. De l’altra, les ex-

  

                                                           
1 Perspectivas de la economía mundial, abril 2014, p.1. FMI. 
2 Informe anual 2013, p. 14. FMI. 
3 Informe anual 2013, p. 21. BCE. 
4 Ibídem. 
5 Ibídem, p. 22. 
6 Ibídem, p. 23. 
7 Perspectivas de la economía mundial, Abril 2014, p. 15. FMI. 
8 Ibídem, p. 17-18. 
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portacions, amb un augment del 2,7%, han experimentat un dinamisme que gairebé dobla el de les importacions 
(1,4%).9

La clau d’aquesta evolució de l’economia nord-americana cal cercar-la en el bon comportament dels mercats del 
treball i de l’habitatge, estimulats per una política monetària que fins al moment s’ha mostrat molt acomodatícia. 
En aquest context, la  demanda exterior també ha estimulat el creixement, tal com s’apuntava, atès que el dèficit 
per compte corrent s’ha reduït el 2,4%.

 

10 Tot i això, el creixement intertrimestral s’ha començat a frenar a partir 
del quart trimestre de l’any, motivat per un lleuger enduriment de les condicions als mercats financers originada 
pel suggeriment per part de la Reserva Federal d’una progressiva retirada del programa de compres sistemàti-
ques d’actius.11

Tot i això, en el conjunt de l’any, i en un context de refredament de les tensions inflacionistes, el Comitè 
d’Operacions de la Reserva Federal ha mantingut els tipus d’interès de referència entre el 0% i el 0,25%. En 
aquest sentit, i amb l’objectiu de dissipar dubtes, el Comitè va anunciar que considerava apropiat mantenir 
aquesta política mentre en el termini de un o dos anys, la inflació no superés el 2,5%, i la taxa d’atur no se situés 
per sota del 6,5%.

 

12

Al Japó, l’activitat econòmica també ha repuntat el 2013, si bé en el conjunt de l’any només ha aconseguit créixer 
de mitjana l’1,5%, un creixement molt similar al del 2012 (1,4%). Aquest creixement ha estat possible gràcies a 
un augment del consum privat de l’1,9%, i sobretot d’un augment de la inversió residencial intens, del 8,9%, que 
ha compensat una lleugera caiguda de la inversió no residencial (-1,6%). A aquesta evolució positiva de la de-
manda privada s’hi ha sumat també un augment de la despesa pública, atès que el consum públic ha augmentat 
el 2,2% i la inversió pública l’1,4%. Paral·lelament, i a diferència de l’any anterior, les exportacions han augmentat 
(1,6%), i les importacions, tot i augmentar amb més intensitat, han crescut el 3,4%, menys que l’any 2012 (5,3%). 
En conjunt, el resultat ha estat una aportació de 0,9 punts percentuals al creixement, tant per part de la demanda 
pública com per part de la privada, i una aportació negativa de 0,3 punts per part del sector exterior, que ha res-
tat menys creixement que l’any anterior (-0,9 pp).

 

13

El cas japonès mostra cert interès en la mesura en què el Govern nipó ha optat per canviar radicalment 
l’estratègia i optar per una política d’estímuls que permeti superar la situació estancada en què viu l’economia ja-
ponesa des de fa dècades. En aquesta línia, els estímuls han vingut tant des de la política fiscal, on la despesa 
pública ha aportat la meitat del creixement,

  

14 com també des de la política monetària,15 en un context de devalu-
ació progressiva del ien (vegeu gràfic I-3). L’objectiu de la política japonesa ha estat deixar enrere el fantasma de 
la deflació, un gir polític que ha gaudit del suport de l’FMI.16

En el conjunt de països emergents asiàtics el creixement es va mantenir estable, si bé per sota de la mitjana a 
llarg termini, fruit d’un increment de les importacions molt superior al de les exportacions, que ha fet que la de-
manda exterior hagi restat creixement a les economies. En aquest context, la demanda interna, tot i que ha im-
pulsat el creixement, ha perdut dinamisme a mesura que avançava l’any a conseqüència de l’enduriment pro-
gressiu de les polítiques monetàries i fiscals.

 

17

Tot i això, la Xina encara ha mostrat un creixement del 7,7% del PIB, gràcies a la revitalització de l’economia que 
es va produir arran de l’aplicació d’un paquet d’estímuls a partir del segon semestre. En aquest context, el ritme 
de creixement de les exportacions s’ha moderat, si bé les exportacions xineses encara han augmentat més del 
que ho han fet les importacions (7,8% i 7,3% respectivament), fet que ha mantingut el superàvit comercial al vol-
tant del 2,1% del PIB.

 

18

A l’Amèrica Llatina el creixement es va recolzar en la demanda interna, atès que el sector exterior va ser per regla 
general un llast per a l’economia de la regió, sobretot per culpa de la debilitat en els creixements de Europa i EU 

   

                                                           
9 Bureau of economic analysis. 
10 Informe anual 2013, p. 26. BCE. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem, p. 27. 
13 Cabinet Office, Government of Japan. 
14 Ibídem. 
15 L’objectiu, establert l’abril del 2013, passa per duplicar la base monetària de l’economia a finals del 2014, amb l’objectiu de mantenir la in-
flació pròxima al 2% (Informe anual 2013, p. 28. BCE). 
16 La política d’expansió quantitativa del Japó ha rebut l’aval de l’FMI, que demana fins i tot una millora en la política de comunicació del Banc 
Central japonès, amb l’objectiu d’enfortir les expectatives inflacionistes (Perspectivas de la economía mundial, abril 2014, p. 22. FMI). 
17 Informe anual 2013, p. 29. BCE. 
18 Informe anual 2013, p. 29. BCE. 
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durant el primer semestre. A Brasil, l’economia més important de la regió, la recuperació encara va avançar de 
manera lenta, com a conseqüència d’un dèbil dinamisme del consum privat en un context altrament molt inflaci-
onista, i d’una aportació negativa de la demanda exterior. De fet, la forta inflació al Brasil va obligar el Banc cen-
tral del Brasil a apujar els tipus d’interès en 275 punts bàsics en el decurs del període que va des del mes d’abril 
al de novembre, fet que va motivar un refredament de la demanda interna.  A Mèxic, la debilitat de la inversió ha 
llastat també, juntament amb la demanda externa, el creixement del 2013, i a l’Argentina, el segon semestre 
també va donar símptomes de debilitament del creixement econòmic.19

1.1.1. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A LA ZONA EURO 

     

L’any 2013  l’economia de la zona euro encara ha mostrat una dinàmica anual contractiva. Amb una disminució 
del 0,4% del PIB, l’evolució econòmica a la zona euro ha registrat una caiguda lleugerament inferior a la de l’any 
2012. No obstant això, la disminució interanual del 0,4% és el resultat d’una recuperació progressiva de la dinà-
mica econòmica que s’ha consolidat en el darrer trimestre de l’any amb un creixement interanual del 0,5%. 

En el conjunt de l’any, i per segon any consecutiu, cal cercar els factors explicatius d’aquesta caiguda en el dete-
riorament de la demanda interna, atès que la demanda exterior encara ha mostrat aportacions positives, fruit 
d’un augment de les exportacions de l’1,4% juntament amb un manteniment de les importacions.  

TAULA I-1.  Producte interior brut i components de la demanda. Zona euro, 2012-2013 

  
2012 2013 2013 

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

PIB -0,6 -0,4 -1,2 -0,6 -0,3 0,5 

Consum de les famílies -1,4 -0,7 -1,4 -0,8 -0,6 0,1 

Consum final de les administracions públiques -0,6 0,1 -0,3 -0,1 0,5 0,2 

Formació bruta de capital -6,3 -3,4 -6,4 -4,9 -1,6 -0,7 

Exportacions de béns i serveis 2,7 1,4 0,1 1,6 0,9 2,8 

Importacions de béns i serveis -0,8 0,0 -2,1 -0,2 0,4 1,9 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: Eurostat. 

A diferència de l’any anterior, el consum de les administracions públiques no ha restat res al creixement del PIB. 
Tal i com mostra el perfil de creixements interanuals per trimestres, en els darrers dos trimestres el consum pú-
blic ha crescut. 

Tot i això, tant el consum de les famílies com la formació bruta de capital (FBC) encara han restat creixement, 
atès que han mostrat en tots dos casos una evolució negativa que, no obstant això, ha estat de menor magnitud 
que la de l’any anterior. Tot i això, si analitzem l’evolució dels perfils trimestrals de creixement interanual podem 
observar que, en un context de correcció progressiva de les disminucions interanuals, el consum de les famílies 
ha crescut ja en termes interanuals en el darrer trimestre de l’any. Aquesta evolució cada cop menys negativa 
també s’ha pogut observar en la inversió, atès que l’FBC també ha frenat progressivament la seva contracció in-
teranual a mesura que avançaven els trimestres.  

Tot i que l’evolució negativa de l’ocupació ha estat un factor que ha restat creixement al consum de les famílies, a 
mesura que avançava l’any, l’abaratiment dels preus de les matèries primeres ha ajudat a millorar-ne l’evolució. 
Pel que fa a la inversió, tot i que s’ha vist afavorida per la disminució de la incertesa, encara s’ha vist llastada pel 
procés de despalanquejament i per les restriccions a l’oferta de crèdit que encara persisteixen.20 Per altra banda, 
l’evolució menys restrictiva de la política fiscal també ha ajudat a disminuir les pressions contractives sobre 
l’economia de la zona euro.21

El gràfic I-1 permet observar quines han estat les aportacions interanuals al creixement que cadascun dels com-
ponents de demanda han fet sobre el creixement del PIB de la zona euro. Tal i com es pot observar, la clau per 
entendre la progressiva recuperació dels creixements interanuals en els darrers trimestres ha estat una progres-

 

                                                           
19 Ibídem, p. 30. 
20 Informe anual 2013, p. 61. BCE. 
21 Ibídem, p. 62. 
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siva disminució de les aportacions negatives dels components de demanda interna que han més que compensat 
la progressiva disminució de les aportacions positives de la demanda exterior, que tot el progressiu encariment de 
l’euro en els mercats internacionals (vegeu gràfic I-3), ha millorat fins i tot la seva aportació en el darrer trimestre 
de l’any.  

GRÀFIC I-1.  Contribució a la variació interanual del PIB trimestral segons components de la demanda. Zona 
euro, 2011-2013 

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

Des del punt de vista de l’oferta la contracció interanual encara ha afectat gairebé totes les branques d’activitat 
tret de les Activitats immobiliàries, les Activitats professionals, científiques i tècniques, administratives i de suport 
als serveis i l’Administració pública, defensa, educació, salut i serveis socials.  Tot i això, la millora no s’ha derivat 
tant del bon comportament d’aquests tres sectors com de la  millora d’altres sectors que, tot i mantenir creixe-
ments negatius, han mostrat contraccions menys intenses que les de l’any 2012. Només trobem tres sectors que 
hagin experimentat una evolució pitjor que la de 2012; parlem en aquest cas dels sectors d’Informació i comuni-
cacions. Activitats financeres i asseguradores i la categoria sectorial que agrupa les activitats artístiques, d'entre-
teniment i recreació; altres activitats de serveis; activitats de les llars i organismes extraterritorials. La resta de 
sectors han millorat, molts d’ells simplement amb aportacions negatives menys intenses. 

El sector productiu que més ha retrocedit ha tornat a ser el de la construcció, que ha registrat un retraïment del 
3,8% en el conjunt de la zona euro, si bé cal tenir en compte que el perfil trimestral de l’evolució del sector mostra 
un retraïment cada cop menor del seu VAB en termes interanuals. El sector industrial, que l’any 2012 havia caigut 
l’1%, l’any 2013 ha moderat el seu retraïment amb una lleugera disminució del 0,6%. Al sector agrari, relativa-
ment poc important en l’àmbit de la zona euro, també hi observem un retraïment del 0,3%.  

Pel que fa als serveis, tal i com s’ha exposat amb anterioritat, tret dels tres sectors destacats on el VAB no s’ha 
contret, a la resta s’hi observa un cert retraïment. Destaquen les activitats d’Informació i comunicacions i Activi-
tats artístiques, d'entreteniment i recreació; altres activitats de serveis; activitats de les llars i organismes extra-
territorials, amb evolucions interanuals pitjors que les de l’any 2012. 
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TAULA I-2.  Producte interior brut i components de la oferta. Zona euro, 2012-2013 

  
2012 2013 2013 

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

PIB -0,6 -0,4 -1,2 -0,6 -0,3 0,5 

Agricultura, silvicultura i pesca -4,7 -0,3 -2,6 -0,9 0,5 1,9 

Indústria (tret de la construcció) -1,0 -0,6 -1,7 -1,0 -1,0 1,4 

Manufactura -1,4 -0,6 -2,1 -0,8 -1,1 1,6 

Construcció -4,1 -3,8 -5,1 -4,8 -3,6 -1,5 

Comerç a l'engròs i al detall, transport, hoteleria i restauració -0,8 -0,5 -2,0 -0,9 -0,1 1,0 

Informació i comunicacions 0,3 -0,7 -0,8 -0,4 -1,0 -0,5 

Activitats financeres i asseguradores -0,6 -0,8 0,4 -1,3 -0,8 -1,4 

Activitats immobiliàries 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,5 
Activitats professionals, científiques i tècniques, administratives i de suport 
als serveis 0,7 1,0 0,0 1,2 1,2 1,7 

Administració pública, defensa, educació, salut i serveis socials 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 
Activitats artístiques, d'entreteniment i recreació; altres activitats de serveis; 
activitats de les llars i organismes extraterritorials 0,2 -0,6 -1,0 -0,4 -0,4 -0,5 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: Eurostat.   

Tal i com ja s’ha exposat al principi, l’evolució econòmica de la zona euro ha vingut marcada, a diferència de  l’any 
2012, per una relaxació en els mercats financers derivada de la disminució del clima d’incertesa que s’havia ins-
taurat. Entre els factors que han permès aquesta situació de relativa tranquil·litat, hi trobem d’una banda la recu-
peració incipient, però també les rebaixes de tipus d’interès que el BCE va fer efectives pel maig i pel novembre, 
els anuncis del Consell de Govern del BCE de realitzar noves operacions monetàries de compravenda (OMC), els 
canvis de normativa sobre els actius de garantia acceptats en les operacions de crèdit de l’Eurosistema, i les indi-
cacions sobre evolució futura de tipus oficials del BCE (forward guidance).22

Tot i això, les facilitats creditícies del BCE i el compromís de mantenir-les, tot i que han permès una relaxació dels 
mercats i s’han traduït en una rebaixa de les primes de risc, no han permès de moment ni eradicar la segmenta-
ció en els mercats financers europeus,

 

23 ni tampoc un augment dels préstecs als sectors no financers, que han 
vist com les restriccions al crèdit condicionaven la recuperació incipient que es comença a experimentar.24

Un dels elements que també ha jugat a favor de l’estabilitat ha estat l’estabilitat, i en alguns casos l’evolució a la 
baixa, dels preus de les primeres matèries, aliments i energia. Amb uns preus del petroli estables en els mercats 
internacionals, i un euro cada cop més fort, la factura energètica europea ha tendit a la baixa (vegeu el gràfic se-
güent). Aquest factor, unit a un abaratiment del 4,9% de les matèries primeres no energètiques, tant alimentàries 
com minerals,

  

25

Aquesta tendència s’ha refermat, tal i com exposàvem, amb una tendència a l’enfortiment de l’euro davant de les 
principals divises, el dòlar i sobretot el ien (vegi’s gràfic I-3). De fet, el tipus de canvi efectiu real de l’euro es va 
apreciar progressivament a mesura que avançava l’any, i en el segon semestre de 2013 s’ha situat en nivells su-
periors als de finals del 2012.

 ha permès un creixement del consum domèstic a la zona euro.  

26

                                                           
22 Ibídem, p. 33. 
23 Ibídem, p. 38. 
24 Ibídem, p. 34 i 36. 
25 Ibídem, p. 30-31. 
26 Ibídem, p. 33. 

 



 

9 

MEMÒRIA 
 SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2013 

 
GRÀFIC I-2.  Evolució de la balança per compte corrent i de la relació real d’intercanvi. Zona euro, 2011-2013 

Evolució del saldo de la balança per compte corrent de la zona euro i els seus components, 2011-2013 

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

Relació real entre els preus de les exportacions de la zona euro i les seves importacions, i evolució del preu del 
cru, 2011-2013 

 
Unitats: IVUX / IVUM en percentatge (eix dret) i preu del petroli en dòlars i euros (eix esquerre). Les relacions entre IVU de les exportacions i 
les importacions s’ha calculat tant per als intercanvis de la zona euro amb la resta del món com per als intercanvis entre la zona euro i els 
països de l’OPEP.  
Font: elaboració pròpia a partir del les dades d’Eurostat per als índexs de valor unitari de les importacions i exportacions , l’OPEP per als 
preus del petroli, i el BCE per als tipus de canvi. 
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GRÀFIC I-3.  Evolució del tipus de canvi de l’euro i dels tipus d’interès. Zona euro, 2011-2013 

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

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

Evolució del preu del diner a la zona euro, 2011-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: BCE. 

No obstant això, i tal i com mostra el gràfic I-2, el saldo per compte corrent de la zona euro ha millorat progressi-
vament a mesura que avançava el segon semestre de l’any. Aquesta millora, però, no ha respost a un augment 
del saldo comercial, que no ha millorat, sinó que s’ha produït per una millora dels saldos de transferències, 
menys negatiu, i de rendes. 
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La zona euro doncs ha encaminat la recuperació en un context de certa dificultat encara per assegurar el flux de 
crèdit a tots els països, i amb un euro cada cop més enfortit. Tot i això, la política monetària del BCE, malgrat la 
millora, encara ha intentat donar màximes facilitats, fruit dels perills que acompanyen encara aquest incipient 
canvi de cicle. Tal i com mostra el gràfic I-3, el BCE ha rebaixat progressivament els tipus oficials des del 0,75 al 
0,25 a mesura que avançava l’any.  Tot i això, aquesta rebaixa no s’ha traduït en una disminució del tipus inter-
bancari a un any, fet que podria ser indicatiu que les tensions en els mercats financers lluny de desapareixer, en-
cara persisteixen.   

La debilitat de la recuperació incipient queda reflectida també per la inflació en el conjunt de la zona euro, que 
s’ha situat en un modest 1,3%. En aquest sentit, tot i que el context de moderació dels preus de l’energia i de les 
matèries primeres en general ha ajudat a situar la inflació en nivells relativament baixos, la inflació baixa ha estat 
un símptoma més de la debilitat de l’encara anèmic creixement econòmic, atès que la inflació subjacent, calcula-
da a partir de l’evolució de l’índex sense l’energia ni els aliments no processats, s’ha situat invariablement en el 
1,3%.27

GRÀFIC I-4.  Perfil del creixement econòmic al Japó, els Estats Units i la zona euro, 2012-2013 

    

 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (variació taxa d’atur en punts percentuals). 
Font: Eurostat i OCDE i elaboració pròpia. 

Per tant doncs, la recuperació econòmica de la zona euro es mostra amb riscos i sobretot insuficient quan es 
compara amb la dels EU i el Japó. Si observem el gràfic I-4, podem veure que l’economia europea ha estat l’única 
de totes tres que ha experimentat una evolució negativa del PIB, i ho ha fet augmentant la taxa d’atur, disminuint 
la productivitat aparent del treball i augmentant els costos laborals unitaris més que cap de les altres. 

Amb tot, els preus s’han mostrat poc dinàmics, i per sota dels EU però per sobre dels japonesos, que tot i això han 
crescut lleugerament gràcies al pla de xoc per evitar la deflació del Govern japonès. Tot i això, la inflació lleuge-
rament més alta que al Japó no ha implicat que l’ocupació s’hagi comportat millor a la zona de l’euro, atès que 
amb un creixement del 0,7%, el seu comportament s’ha situat per sota del de l’economia japonesa i de 
l’americana.  

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

Tal i com s’ha vist , l’any 2013 ha estat un any de moderació de la contracció que patia l’economia europea. En el 
cas d’Espanya i de França, el trencament de la tendència a la baixa ha implicat una moderació de la contracció 
del PIB real en la primera, que ha passat a caure l’1,2% en comparació a la caiguda de l’1,9% de l’any anterior, i 
un lleuger increment en el cas de França, que ha passat d’un creixement nul l’any 2012 a un creixement del 0,3% 
per al 2013.  

                                                           
27 Dada per a la zona euro 18 (EZ18) de l’Eurostat. 

-0,4

1,3

0,7

0,7

1,1

-1,1

1,9

1,5

1

-0,7

0,8

0,9

1,6

0,4

1,8

-0,4

-0,9

-0,2

PIB

IPC

Ocupació

Taxa d'atur (Var.)

CLU

Productivitat aparent Japó

EU

Eurozona (18)



CAPÍTOL I 

12 

En el cas de les economies que conformen l’Euroregió,28

TAULA I-3.  Taxes de creixement anual del PIB nominal, el PIB real, el PIB per càpita i el deflactor del PIB 
d’algunes de les economies de l’Euroregió, França i Espanya. 2011-2013 

 la tònica, almenys per a les economies espanyoles de les 
quals tenim dades per al 2013, no s’ha allunyat gaire de la que s’ha descrit per al conjunt de l’economia espanyo-
la, si bé en tots els casos tret de la d’Aragó, l’evolució ha estat menys negativa que la del conjunt de l’economia 
espanyola. Per a les economies franceses doncs, cal pensar que la seva evolució no s’allunyarà tampoc de la que 
ha mostrat el conjunt de l’economia francesa.  

2011-2012 
PIB no-
minal Població PIB real 

PIB per 
càpita 
(nom) 

PIB per 
càpita 
(real) 

Deflactor 
del PIB 

Aragó -2,3 0,2 -1,9 -2,5 -2,1 -0,4 

Balears -0,3 0,6 -0,8 -0,9 -1,4 0,6 

Catalunya -0,9 0,4 -1,3 -1,3 -1,7 0,4 

Migdia-Pirineus 1,8 0,7 0,3 1,0 -0,4 1,4 

Llenguadoc-Rosselló 1,2 1,1 -0,1 0,2 -1,2 1,4 

Espanya -1,6 -0,3 -1,6 -1,3 -1,4 0,0 

França 1,5 0,5 0,0 1,1 -0,4 1,5 

2012-2013 
PIB no-
minal Població PIB real 

PIB per 
càpita 
(nom) 

PIB per 
càpita 
(real) 

Deflactor 
del PIB 

Aragó -0,9 0,2 -1,2 -1,1 -1,4 0,3 

Balears 0,7 0,6 -0,4 0,1 -1,0 1,1 

Catalunya 0,0 0,4 -0,8 -0,4 -1,3 0,8 

Migdia-Pirineus - - - - - - 

Llenguadoc-Rosselló - - - - - - 

Espanya -0,6 0,2 -1,2 -0,8 -1,4 0,6 

França 1,1 0,4 0,3 0,7 -0,1 0,8 
Unitats: Taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’Insee. 

                                                           
28 L'Euroregió Pirineus Mediterrània, nascuda el 29 d'octubre de 2004, és un projecte de cooperació política entre l'Aragó (sense participació 
actual), Catalunya, les Illes Balears, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus. Al maig de 2006, Aragó va suspendre la seva participació a l'Euro-
regió Pirineus-Mediterrània. No obstant això, moltes entitats aragoneses participen en xarxes de la societat civil. 
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En el cas de l’economia del Llenguadoc-Rosselló, i tot i que el conjunt de l’economia francesa ja havia mostrat 
símptomes de millora durant el primer semestre, no s’hi van observar els primers senyals de millora fins a partir 
del segon.29 Un dels factors que van permetre la remuntada va ser en el cas del Llenguadoc-Rosselló la millora 
dels resultats turístics, concentrats sobretot al tercer trimestre, per comparació al 2011. Tot i això, i de la mateixa 
manera que ha succeït a Catalunya, el nombre de pernoctacions només va augmentar lleugerament als hotels, 
mentre que a la resta d’hostatges no ho va fer.30 A partir del darrer trimestre de l’any, i gràcies a una recuperació 
del consum de les famílies,31 el canvi de tendència es va afermar i es va traduir en una evolució més positiva per 
a l’ocupació, que en la seva recuperació va matisar la caiguda interanual que fins llavors s’havia anat acumulant. 
Tot i que els indicadors semblen confirmar la recuperació del comerç en el darrer trimestre de l’any, el consum de 
ciment ens alerta que, tot i caure menys, l’activitat de la construcció encara es va contraure en termes interanu-
als fins al darrer trimestre de l’any.32 Tot i això, el nombre de creacions d’empreses, a finals d’any, encara es va 
situar per sota del darrer trimestre de l’any anterior, fet que permet entreveure la debilitat d’una recuperació que 
encara es mostra incipient.33

En el cas de la regió francesa del Migdia Pirineus, es va poder sumar al clima de certa recuperació sobretot gràci-
es al bon comportament del sector aeronàutic, amb 507 noves comandes per a Airbus al quart trimestre del 
2013.

 

34 Tot i això, la recuperació no es va deixar veure, en el cas del Migdia Pirineus, al sector de la construcció, 
on a redós de l’evolució dels inicis d’obra, l’activitat sembla que va caure a una taxa superior a l’evolució global 
de l’economia francesa. Aquesta caiguda més intensa també es va produir en el sector turístic, atès que 
l’ocupació hotelera també es va enfonsar en termes interanuals.35 Tot i això, en el darrer trimestre de l’any es va 
truncar la tendència a la baixa que s’havia anat perfilant en els trimestres anteriors pel que fa a creacions de no-
ves empreses, fet que mostra símptomes de canvi de tendència en el conjunt de l’economia de la regió.36

A les Illes Balears la recuperació s’ha fet evident en el darrer trimestre gràcies a un creixement interanual de  
quatre dècimes.

 

37 Tot i això, la recuperació no ha afectat ni la indústria ni la construcció. El sector industrial ha 
seguit a la baixa i el VAB industrial del quart trimestre del 2013 accelera la caiguda observada en els trimestres 
anteriors. Pel que fa a la construcció, el seu VAB s’ha tornat a contraure i aquesta caiguda se suma a les dels cinc 
anys anteriors, en un context en què el mercat residencial continua en l’atonia. 38

El bon comportament doncs ha tornat a venir de la mà del sector  terciari, que ha mantingut un comportament 
que contrasta amb el de la resta de sectors econòmics i, juntament amb l’agropesquer, registra taxes de creixe-
ment positives. En aquest sentit, el comerç ha incrementat la xifra de negoci mitjana del 2013 respecte de tot 
l’any anterior i ha enllaçat nou mesos amb variacions interanuals positives. La clau cal cercar-la sobretot al sector 
turístic, que l’any 2013 ha tornat a millorar els màxims històrics de l’any 2012, amb un nombre de viatgers anu-
als superior als 10 milions i el nombre de pernoctacions més elevat des del 2001.

  

39

En el cas de l’economia aragonesa, encara que ha mostrat una taxa de creixement interanual del -1,2%, la taxa 
de creixement interanual del darrer trimestre de l’any ha estat positiva.

 

40

                                                           
29 Note trimestrielle de conjoncture Insee Languedoc-Roussillon, Gener 2014, n. 6, p. 2. Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques. 
30 Ibídem. 
31 Note trimestrielle de conjoncture Insee Languedoc-Roussillon, Abril, 2014, n. 6, p. 6. Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques. 
32 Ibídem, p. 7-8. 
33 Ibídem, p. 2 . 
34 Insee Conjoncture Midi-Pyrénées, Abril 2014,  p. 1. Institut national de la statistique et des études économiques. 
35 Ibídem. 
36 Ibídem, p. 4. 
37 Conjuntura econòmica de les Illes Balears, març, 2013, p. 1. Govern de les Illes Balears. 
38 Ibídem, p. 2. 
39 Tot i això el creixement continua produint-se només en el turisme internacional, atès que el domèstic ha tornat a caure. Ibídem, p. 2. 
40 Boletín trimestral de coyuntura, marzo 2014, p. 13. 

 Els serveis han estat, en el cas de 
l’Aragó, el sector productiu que ha mostrat una evolució més favorable, atès que tot i contraure’s de mitjana el 
0,4% en el conjunt de l’any, han mostrat una certa recuperació a finals de l’any en termes interanuals. El cas de la 
indústria ha estat similar; tot i que mostra una contracció interanual mitjana del 2,4% per al conjunt de l’any, ha 
experimentat un cert creixement en el darrer trimestre de l’any. No es pot dir el mateix del sector de la construc-



CAPÍTOL I 

14 

ció, que s’ha tornat a contraure amb intensitat en el conjunt de l’any (-7%), mostrant creixements interanuals ne-
gatius i persistents al llarg de l’any.41

En el cas de la regió de Migdia Pirineus, el context econòmic ha permès que, a partir del darrer trimestre de l’any, 
s’hagin experimentat recuperacions del nivell d’ocupació assalariada en tots els sectors d’activitat de mercat tret 
del cas del de la construcció.

 

Aquest canvi incipient en la conjuntura econòmica que s’ha mostrat cada cop més evident a mesura que avança-
va l’any s’ha traduït, en la majoria d’economies, en una evolució millor del mercat de treball, que en alguns casos 
s’ha traduït en una davallada de les taxes d’atur, tal i com mostra la taula següent.  

42

En el cas de la regió del Llenguadoc Rosselló, la forta repuntada de l’ocupació assalariada en el darrer trimestre 
ha tingut uns efectes similars. En el cas del Llenguadoc Rosselló, però, la forta pujada s’ha produït en un context 
de fort creixement de l’ocupació temporal, que tot i això no ha recuperat els nivells d’un any enrere. La clau per 
entendre aquest fort creixement de l’ocupació assalariada cal cercar-la en el bon comportament dels serveis de 
mercat i del comerç, tot i que a la indústria, en el darrer trimestre també ha crescut, i en el cas de la construcció 
s’ha estabilitzat per primer cop des que va esclatar la crisi.

 Aquesta evolució ha permès capgirar l’evolució de la taxa d’atur que, no obstant 
això, en el conjunt de l’any encara s’ha mostrat més alta que la del 2012. 

43

Pel que fa a les Illes Balears, que és l’única demarcació que experimenta una reducció mitjana de la taxa d’atur 
l’any 2013 en termes interanuals, l’afiliació a la Seguretat Social ha augmentat per tancar el 2013 amb una mit-
jana de 397.861 persones d’alta a la Seguretat Social, fet que representa un lleuger increment del 0,5% respecte 
de l’any anterior. En aquest context, els aturats han disminuït el 5%, fet que ajuda a explicar el bon comportament 
en termes laborals de la regió.

   

44

TAULA I-4.  Taxes d’atur de les diferents economies que conformen l’Euroregió, 2012-2013 

  

  2012 2013 

2013 

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

Aragó 18,7 21,4 22,5 22,0 20,4 20,6 

Balears 23,3 22,3 28,6 21,1 16,9 22,7 

Catalunya 22,5 23,1 24,5 23,6 22,6 21,9 

Llenguadoc-Rosselló 13,2 14,0 14,0 14,1 14,1 13,9 

Migdia-Pirineus 9,6 10,1 10,1 10,2 10,1 10,0 

Espanya 24,8 26,1 26,9 26,1 25,7 25,7 

França 9,4 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’Insée. Dades estimades a partir de l’EPA que realitza cada institut. 

En aquest sentit, el pitjor resultat l’ha experimentat la regió d’Aragó, que a finals de l’any era, juntament amb Ex-
tremadura, una de les dues regions que han experimentat els pitjors resultats en termes d’ocupació.45

                                                           
41 Ibídem, p. 13-15. 
42 Insee Conjoncture Midi-Pyrénées, Abril 2014,  p. 1. Institut national de la statistique et des études économiques. 
 
43 Note trimestrielle de conjoncture Insee Languedoc-Roussillon, Abril, 2014, n. 6, p. 7-8. Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques. 
44 Conjuntura econòmica de les Illes Balears, març, 2014, p. 57. Govern de les Illes Balears. 
45 Ibídem. 

 En aquest 
context, l’Aragó ha estat la regió que més ha augmentat la taxa d’atur (fins al 21,4%), que tot i això encara s’ha si-
tuat per sota de la catalana, que ha estat la més alta de totes (23,1%), i de la Balear (22,3%).  En aquest sentit, 
les comparacions a banda i banda del Pirineu són complicades de dur a terme. La regió francesa que mostra els 
pitjors resultats en termes de taxa d’atur continua essent Llenguadoc Rosselló. Tot i això, la taxa d’atur del Llen-
guadoc Roselló encara es mostra molt allunyada de les taxes d’atur de les regions espanyoles, i això malgrat que 
totes elles es troben per sota de la mitjana espanyola.   
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1.1.3. LA CONJUNTURA ECONÒMICA D’ESPANYA 

A mesura que ha avançat l’any 2013 l’economia espanyola ha experimentat un procés de millora gradual que es 
percep a partir de l’evolució dels perfils trimestrals de creixement interanual del PIB que exposa la taula I-5. 
L’economia espanyola, que havia començat l’any amb una taxa interanual de creixement del PIB del -1,9% en el 
primer trimestre, l’ha tancat amb una taxa del -0,2 per al darrer. Tot i això, l’economia espanyola encara ha expe-
rimentat de mitjana, per al conjunt de l’any, un retraïment del PIB del 1,2%. 

La moderació de la caiguda del PIB ha estat el resultat d’una moderació tant del retraïment de la demanda do-
mèstica com de l’augment de la demanda exterior. Per components de demanda, la menor disminució de la de-
manda interna s’ha produït per una moderació en el consum de les famílies, que ha passat de caure el 2,8% l’any 
2012 al 2,1% el 2013. També hi ha contribuït el menor retraïment del consum de les administracions públiques, 
que ha passat de disminuir el 4,8% a fer-ho el 2,2%, gràcies a la relaxació dels objectius de consolidació fiscal 
que es va acordar pel juny en el Consell Europeu, on es va apujar l’objectiu de dèficit per a Espanya des del 4,5% 
al 6,5% per a l’any 2013.46

TAULA I-5.  Evolució del Producte interior brut i els components de la demanda. Espanya, 2012-2013 

 D’altra banda, la inversió, malgrat no caure amb la mateixa intensitat que l’any anteri-
or, encara ha mostrat una disminució interanual molt intensa, del 5,1%. 

L’única aportació  positiva al creixement ha vingut novament de la mà del sector exterior, amb una aportació posi-
tiva al creixement de l’1,5%. Aquest registre ha estat el resultat d’un bon comportament dels intercanvis amb 
l’estranger, que no obstant això han mostrat, a mesura que avançava l’any, símptomes d’esgotament progressiu, 
a mesura que la debilitat de les economies emergents frenava el creixement de les exportacions, i la millora de la 
demanda interna i la fortalesa de l’euro acceleraven les importacions. En aquest sentit, un dels factors que cal 
destacar de l’aportació positiva del sector exterior al creixement de l’economia espanyola és que, a diferència de 
l’any passat, l’aportació és el reflex d’un creixement intens de les exportacions combinat amb un modest creixe-
ment de les importacions, que l’any 2013 no han disminuït. 

  
2012 2013 2013 

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

PIBpm -1,7 -1,2 -1,9 -1,6 -1,1 -0,2 

Demanda interna -4,1 -2,7 -4,4 -3,6 -2,1 -0,6 

Consum de les llars -2,8 -2,1 -4,2 -3,0 -1,8 0,7 

Consum Administració pública -4,6 -2,2 -2,3 -3,3 0,2 -3,2 

FBC(1) -6,9 -5,1 -7,1 -6,0 -5,6 -1,8 

Saldo exterior (2) 2,5 1,5 2,4 2,0 1,0 0,4 

Exportacions total 2,1 4,9 2,9 9,5 3,5 3,7 

Exportacions béns  2,5 5,3 3,3 10,8 3,7 3,4 

Consum estrangers al territori -0,5 2,6 0,8 1,6 2,5 5,6 

Importacions total -5,7 0,4 -4,9 3,2 0,6 2,7 

Importacions béns i serveis -5,6 0,4 -4,9 3,4 0,5 2,5 

Consum residents a l'estranger -7,3 1,4 -3,8 -2,9 5,0 7,4 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (Volum). 
(1) Inclou la variació d'existències. 
(2) Aportació al creixement del PIB. 
Font: Idescat. 

Des del punt de vista de l’oferta, la contracció del PIB de l’economia espanyola en el 2013 s’explica per una cai-
guda de tots els principals sectors tret del de l’agricultura. Amb una contracció del VAB del 7,7%, la construcció és 
el sector que més recula, per davant de la indústria, que s’ha contret l’1,3%, i dels serveis, que ho han fet el 0,5%. 

 

 
                                                           
46 Boletín económico, 01/2014, p. 3. BE. 
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TAULA I-6.  Evolució del Producte interior brut i del VAB per a grans sectors. Espanya, 2012-2013 

  2012 2013 2013 

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

Total -1,7 -1,2 -1,9 -1,6 -1,1 -0,2 

Agricultura -10,9 1,2 -4,1 3,9 0,9 4,1 

Indústria -0,5 -1,3 -2,5 -2,1 -0,8 0,3 

Construcció -8,5 -7,7 -7,0 -8,3 -7,8 -7,7 

Serveis -0,2 -0,5 -1,1 -0,9 -0,6 0,5 

Impostos s/ productes -4,9 -1,3 -2,0 -1,0 -0,8 -1,2 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (Volum). 
Font: Idescat. 

Cal tenir en compte a més, que tant la indústria com els serveis han experimentat un perfil trimestral de l’evolució 
interanual del PIB durant l’any 2013 que mostra una tendència a la millora progressiva, amb creixements intera-
nuals positius fins i tot en el darrer trimestre. Tanmateix però, aquest perfil no es reprodueix per al sector de la 
construcció, on les variacions interanuals són negatives i es mantenen molt altes i força estables al llarg de l’any, 
mostra addicional del dur procés d’ajust que està duent a terme el sector.  

En aquest context, la destrucció d’ocupació, que s’ha situat de mitjana en el -2,8%, ha fet pujar la taxa d’atur mit-
jana del conjunt de l’any en el 26,1%, 1,3 punts percentuals per sobre de la del 2012, si bé aquest augment de la 
taxa d’atur ha estat menys intens que el de l’any anterior.47

El sector d’activitat on l‘ocupació s’ha reduït més ha tornat a ser el de la construcció, on el nombre de persones 
ocupades ha disminuït l’any 2013 de mitjana l’11,4%. Tot i això, la disminució al sector industrial també ha estat 
molt intensa (-5,2%), i també ha caigut als serveis (-1,7%) i, fins i tot, al sector agrari (-0,9%).

  

48

En aquest context, amb una caiguda intensa de l’ocupació, el Banc d’Espanya situa el creixement dels costos la-
borals  en el 0,7%, un comportament relativament moderat. Aquesta evolució de l’ocupació, amb una caiguda 
més intensa que el PIB, juntament amb la moderació salarial, ha fet que els costos laborals unitaris hagin caigut 
novament l’1,4% l’any 2013.

 

49

1.2. L’ECONOMIA ESPANYOLA EN EL CONTEXT INTERNACIONAL 

 

 

La graella de gràfics I-5 i I-6 mostra quina ha estat l’evolució de les principals economies europees juntament 
amb la dels EUA i el Japó  en els darrers dos anys. La finalitat de la comparativa, que ja s’ha publicat en altres 
edicions de la Memòria, és poder visualitzar de manera comparada el procés d’ajust que pateixen totes les 
economies. La bateria de gràfics recull la variació interanual del PIB en termes reals, de la població, del PIB per 
càpita, de la inflació, del dèficit públic, dels costos laborals unitaris, de la productivitat aparent del treball i de la 
taxa d’atur. 

De la mateixa manera que l’any anterior, enguany Espanya també sobresurt clarament per sobre d’altres eco-
nomies en alguns aspectes. El més evident i alhora preocupant és la taxa d’atur, on el registre de l’economia 
espanyola ha augmentat encara respecte d’anys precedents. En la tònica que ha vingut experimentant 
l’economia espanyola aquests darrers anys, la dimensió de l’ajust econòmic que està experimentant situa els 
registres espanyols en la mateixa línia que els que també han experimentat altres economies sotmeses a situa-
cions similars. Aquest seria el cas per exemple de Grècia, Portugal o Irlanda, totes elles amb creixements dèbils 
o negatius i endeutaments públics encara molt importants. Tot i que respecte a l’any anterior el Govern espa-
nyol ha corregit relativament el dèficit públic, cal destacar que el dèficit espanyol encara se situa entre els més 
alts, només per darrere del d’Eslovènia, Grècia i Irlanda, amb un dèficit en aquest darrer cas molt proper al 
d’Espanya quan es compara amb el PIB. 

                                                           
47 Dades elaborades a partir de la informació estadística de la EPA, INE. 
48 Ibídem. 
49 Boletín económico, 01/2014, p. 4. BE. 
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Tot i que l’economia espanyola, amb una contracció del PIB de l’1,2%, s’ha situat en el grup de països on el PIB 
ha caigut, cal dir que aquest any el registre espanyol s’ha vist superat per molts altres països on el PIB ha cai-
gut més intensament, com és el cas de Xipre, Grècia, Itàlia, Finlàndia o Portugal. Tot i això, cal tenir en compte 
que aquest comportament del PIB espanyol s’ha produït en un context d’increment del dèficit públic, que ha es-
tat del doble en el cas d’Espanya quan es compara per exemple amb Itàlia. 

En aquest context encara regressiu, la inflació experimentada per l’economia espanyola s’ha situat en l’1,5%, 
per sota de les taxes que havia mostrat els anys anteriors. Tot i això, aquesta taxa de creixement dels preus, 
que se situa per sota del límit establert per la UE del 2%, situa l’economia espanyola en la mitjana de la UE28, i 
fins i tot per sobre de la inflació que ha experimentat el conjunt de la zona euro (1,3%). L’economia espanyola 
doncs, tot i moderar la seva taxa d’inflació, ha mostrat una evolució de preus d’una intensitat similar a la del 
conjunt de la UE28, i per sobre de la de la zona euro, fet que mostra que la reducció de les pressions inflacio-
nistes s’ha produït de manera generalitzada en el conjunt d’Europa, on trobem fins i tot alguns casos com ara 
Grècia on la mitjana anual s’ha situat en un context netament deflacionista amb una caiguda dels preus del 
0,9%. 

Pel que fa a l’evolució de la productivitat, i tot i que aquest darrer any la disminució de l’ocupació ha estat 
menys intensa que en anys precedents, encara s’ha situat molt per sobre de la variació mitjana que ha experi-
mentat al conjunt de la UE28 o de la zona euro, amb creixements del 0,3% i 0,2% respectivament, i s’ha situat 
en l’1,9%.  Aquest factor ha permès que l’evolució dels costos laborals unitaris, que han experimentat un lleu-
ger creixement del 0,6%, hagi estat també millor que la que han experimentat tant el conjunt de la zona euro 
com de la UE28, on han crescut l’1,4%.  

Dissortadament, aquesta evolució dels CLU s’explica però per un comportament desfavorable del mercat de 
treball. Tot i que enguany, tal i com s’ha dit amb anterioritat, el deteriorament dels registres laborals a Espanya 
no ha estat tan intens com en els altres anys precedents, l’economia espanyola encara ha mostrat un augment 
de la taxa d’atur, que amb el 26,1% ha estat més alta que la de l’any anterior, i clarament per sobre de la de la 
resta de països tret del cas de Grècia. 
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GRÀFIC I-5.  Creixement del PIB real, de la població, del PIB per càpita, i de l’Índex de preus de consum har-
monitzat de diverses economies de dins i fora de la zona euro, 2010 i 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eurostat i de l’OCDE.  
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GRÀFIC I-6.  Creixement del dèficit públic, dels costos laborals unitaris, de la productivitat aparent del treball i 
de la taxa d’atur de diverses economies de dins i fora de la zona euro, 2010 i 2011 

 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eurostat i de l’OCDE.  
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1.3. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA 

El retrocés del PIB a Catalunya s’ha situat, l’any 2013 i segons estimacions d’Idescat, en el -0’5%. Aquesta evolu-
ció suposa una caiguda que se situa per sota de la que ha experimentat el conjunt de l’economia espanyola. 
L’economia catalana, que havia començat l’any amb una evolució interanual del PIB en el primer trimestre del -
1,3%, ha corregit progressivament el perfil de creixement trimestral i ha acabat l’any amb un lleuger creixement 
interanual del 0,4% en el quart trimestre.  

TAULA I-7.  Evolució del Producte interior brut i els components de la demanda. Catalunya, 2012-2013 

  
2012 2013 2013 

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

PIBpm -1,3 -0,5 -1,3 -0,9 -0,4 0,4 

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

Consum de les llars -3,2 -2,1 -5,3 -2,9 -1,5 1,2 

Consum Administració pública (1) -1,5 -3,5 -2,9 -3,7 -3,6 -3,9 

FBC (2) -5,9 -5,2 -6,0 -3,7 -6,4 -4,8 

Béns d'equip i altres -4,1 -2,4 -5,0 0,5 -4,7 -0,4 

Construcció -10,7 -7,5 -7,9 -7,3 -7,1 -7,7 

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

Saldo amb l'estranger (4) 2,7 0,8 2,7 0,8 1,2 -1,4 

Exportacions total 3,3 1,0 0,9 2,2 1,5 -0,6 

Exportacions béns  i serveis 3,2 0,4 0,5 1,6 1,1 -1,8 

Consum estrangers al territori 4,0 5,3 3,5 5,9 4,6 7,3 

Importacions total -4,7 -1,4 -7,0 0,1 -1,9 3,4 

Importacions béns i serveis -5,0 -1,6 -7,6 -0,2 -2,1 3,6 

Consum residents a l'estranger 4,0 4,9 11,0 7,5 2,7 -1,5 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.  Volum i punts percentuals.  
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. 
(2) Inclou la variació d'existències. 
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya. 
(4) Aportació al creixement del PIB. 
Font: Idescat. 
 

Aquesta contracció de l’economia a Catalunya s’explica, igual que per al conjunt d’Espanya, només per la caiguda 
de la demanda interna. Tot i això, la moderació de la contracció del PIB català s’explica tant per una moderació de 
les aportacions negatives al creixement de la demanda interna (-2,7pp), com també per una intensificació de les 
aportacions positives del sector exterior, que enguany ha aportat 2,2 pp de creixement.  

La millora de l’aportació del sector exterior s’ha produït tant per l’aportació positiva del saldo dels intercanvis amb 
l’estranger (0,8pp) com també per la dels intercanvis amb la resta d’Espanya que, a diferència de l’any anterior, 
l’any 2013 ha fet una aportació molt positiva. Tot i això, el  perfil trimestral de l’evolució de les aportacions al crei-
xement ens alerta que s’ha perllongat el deteriorament de les aportacions del saldo amb l’estranger que ja es 
percebia l’any 2012, i que, per al darrer trimestre de l’any, el sector exterior es manté amb aportacions positives 
únicament pel bon comportament dels intercanvis amb la resta d’Espanya. 

La davallada de la demanda interna s’explica per totes les partides atès que, tot i que cau molt la inversió, el con-
sum de les llars i el de les administracions públiques s’han contret el 2,1% i el 3,5% respectivament. Una anàlisi 
de l’evolució de la formació bruta de capital, que s’ha contret el 5,2%, ens permet veure que ha tornat a disminuir 
de manera molt més intensa la inversió en construcció (-7,5%) que no pas la inversió en béns d’equip (-2,5%). 
L’únic component de la demanda interna que s’ha contret més enguany que l’any passat ha estat el consum de 
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les administracions públiques, fet que mostra la major incidència que ha tingut l’any 2013 el procés de regularit-
zació fiscal sobre el creixement català.  

A més, cal subratllar que l’evolució negativa en termes interanuals del consum públic ha anat augmentant trimes-
tre rere trimestre a mesura que s’ha intensificat la consolidació fiscal. 

La demanda exterior, que ha fet una aportació positiva en el conjunt de l’any gràcies a un lleuger augment de les 
exportacions, s’ha combinat amb una disminució de les importacions lleugerament més intensa. El fet que la par-
tida de consum dels estrangers al territori sigui l’única que hagi crescut més que l’any anterior ens alerta de la 
importància que ha tornat a tenir el turisme en el creixement econòmic català.  

TAULA I-8.  Evolució del Producte interior brut i del VAB per a grans sectors. Catalunya, 2012-2013 

  
2012 2013 2013 

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

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

Agricultura -5,5 3,7 0,1 5,1 3,7 5,9 

Indústria -0,2 1,0 0,6 1,4 0,6 1,4 

Construcció -9,1 -6,7 -6,9 -6,5 -6,5 -6,9 

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

Impostos nets sobre productes -5,1 -0,6 -2,8 0,1 0,2 0,3 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (Volum). 
Font: Idescat. 

Sectorialment, la contracció només ha afectat el sector terciari i la  construcció. El sector de la construcció ha es-
tat el que novament ha mostrat una davallada més intensa, amb una contracció interanual mitjana del 6,7%, 
mentre que el sector serveis ha experimentat una lleugera disminució del seu VAB del 0,4%. No obstant això, si 
analitzem l’evolució dels perfils de creixement interanual per trimestres observem que mentre que el sector de la 
construcció ha mostrat una contracció sostinguda al llarg de l’any, el dels serveis mostra una progressiva recupe-
ració, que culmina amb un creixement interanual positiu per al darrer trimestre. 

L’altra cara de la moneda són els sectors de l’agricultura i la indústria, que amb creixements mitjans interanuals 
del 3,7% i de l’1% han mostrat una evolució molt positiva al llarg de l’any amb creixements interanuals positius en 
tots els trimestres. 

No obstant això, tal i com mostra el gràfic següent, el creixement dels sectors industrial i agrari, amb un pes es-
tructural menys important que el sector serveis, no han pogut compensar les aportacions negatives que han fet 
els sectors de la construcció i els serveis. D’aquesta manera i després de l’aportació majoritàriament negativa del 
2012, la recuperació, liderada pel sector industrial, no ha permès encara capgirar el retraïment del PIB. 
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GRÀFIC I-7.  Creixement del PIB i aportació al creixement del PIB segons components de demanda i d’oferta. 
Catalunya, 2009-2013  

Components de demanda 

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

Components d’oferta 

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

Pel cantó de la demanda, l’any 2013 haurà estat el tercer any consecutiu en què l’única aportació positiva al crei-
xement la duu a terme la demanda exterior. Des d’aquesta perspectiva, i tal i com ja s’ha assenyalat, resulta des-
tacable sobre el gràfic la disminució de l’aportació negativa del consum de les llars, i l’augment de l’aportació ne-
gativa del sector públic.  
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En síntesi, des del punt de vista de la demanda, l’evolució del PIB de l’any 2013 es torna a explicar, tal com s’ha 
vist, per l’aportació positiva que fa la demanda exterior, que no arriba a compensar el retraïment de la demanda 
interna, mentre que pel cantó de la oferta, el retraïment s’explica per l’aportació negativa que fan els sectors de la 
construcció i els serveis. 

En aquest context de moderació de la caiguda, l’evolució de l’ocupació també s’ha moderat. Així doncs, l’ocupació 
ha disminuït només el 2,3%,50 lluny del 6,2% de l’any anterior. A més, el darrer trimestre de l’any l’ocupació ha 
experimentat el primer creixement interanual des que va esclatar la crisi amb un augment del 2,2%.51

Tanmateix, la disminució de la població ocupada s’ha traduït en un augment de la població aturada de l’1,5%,

 

52 
fet que, juntament amb la disminució de la població activa (1,5%),53 ha fet que la taxa d’atur encara hagi augmen-
tat fins al 23,5%.54 Per sectors, la disminució més intensa de l’ocupació s’ha tornat a produir lògicament al sector 
de la construcció, on l’ocupació ha disminuït el 7,4%. En canvi, a la indústria i a l’agricultura, on recordem que el 
VAB no ha disminuït, el nombre de persones ocupades ha experimentat una disminució del 3,8% en ambdós sec-
tors. Finalment, al sector serveis ha estat on la davallada ha estat menys intensa, i tot i la lleugera caiguda del 
VAB del 0,4%, la reculada en termes d’ocupació s’ha situat en el 1,5%.55

Paral·lelament, els costos laborals, tant per hora treballada com per treballador i mes, en un context deflacionista 
pràcticament no han variat, i els costos mensuals fins i tot han disminuït (-0,2). En aquest context, i amb una cai-
guda molt més intensa de l’ocupació que del PIB, la situació ha tornat a originar un creixement de la productivitat 
aparent del treball que s’ha situat en el 2%. Amb aquest creixement intens de la productivitat aparent, els costos 
laborals unitaris han tornat a disminuir novament al voltant del 2%.

  

56

1.3.1. L’EVOLUCIÓ SECTORIAL DE L’ECONOMIA CATALANA 

  

L’any 2013 ha augmentat per primer cop des que va esclatar la crisi l’índex de producció industrial (IPI) en termes 
interanuals. Tot i que l’augment ha estat modest, només de l’1%, aquesta evolució contrasta amb la davallada del 
2012. 

L’aturada de la disminució de l’IPI s’ha produït en general per a totes les categories de béns segons destí econò-
mic. No obstant això, els béns d’equipament i l’energia han augmentat el 2,3% i el 4,9% respectivament, mentre 
que els béns intermedis i els béns de consum, tot i frenar la caiguda experimentada un any abans, encara han 
experimentat evolucions lleugerament negatives (-0,1% i -0,3% respectivament).   

                                                           
50 Variació calculada amb la sèrie de l’EPA en base 2001. Amb el canvi de base derivat del càlcul del cens de 2011 la disminució passa a ser 
del 1,9%. EPA, INE. 
51 EPA, INE Base 2001. 1,5% si es calcula en base 2011. 
52 EPA, INE Base 2001. 1,4% en base 2011. 
53 EPA, INE Base 2001. 1,1% en base 2011. 
54 EPA, INE (2001). 23,2% en base 2011. Vegeu una anàlisi més detallada de l’evolució del mercat de treball en el Capítol III de la Memòria. 
55 EPA, INE (2001). En base 2011 al sector agrari disminueix el 5,5%, a la indústria el 2,6%, a la construcció el 6,5% i al sector serveis l’1,2%. 
56 Vegeu l’epígraf següent on s’analitza en detall l’evolució tant dels preus com dels costos laborals. 
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GRÀFIC I-8.  Índex de producció industrial segons destí econòmic dels béns produïts. Catalunya, 2012-2013 

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

Per branques d’activitat creix la producció de la branca de subministrament d'aigua (9,3%), indústries extractives 
(4,3%), fabricació de material de transport (4,1%), energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (4,0%), fabrica-
ció de  productes farmacèutics (3,9%), fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics ( 2,3%), alimentació, 
begudes i tabac (1,6%) i productes del cautxú i matèries plàstiques (0,4%). 

D’altra banda, entre les branques d’activitat on la producció ha caigut més en termes interanuals hi trobem la de  
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (-5,6%), i la de tèxtils, confecció, cuir i calçat (-2,3%), dues bran-
ques d’activitat que han patit i continuen patint ajustos estructurals importants, però també hi trobem altres 
branques com ara la de metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (-2,0%), la de paper, arts gràfiques i su-
ports enregistrats (-0,9%), i la de les indústries químiques (-0,8%) amb variacions negatives si bé, tret del cas de 
l’activitat editorial, de magnitud inferior a la de l’any precedent. 
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GRÀFIC I-9.  Índex de producció industrial segons branques d’activitat. Catalunya, 2012-2013 

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

A diferència del sector industrial, el sector serveis no ha mostrat fins ara símptomes tan evidents de millora. 
l’indicador d’activitat del sector serveis (IASS) l’any 2013, tot i disminuir menys que l’any 2012, encara ens mos-
tra una disminució de l’activitat del 2%.  

En general, i tret de la branca de transport i emmagatzematge, totes  les altres activitats han mostrat una evolu-
ció de l’índex millor que la de l’any anterior, si bé la millora no s’ha traduït en cap dels casos en un canvi en el 
signe de l’evolució. 

Aquesta disminució de l’IASS, que contrasta amb l’augment de l’IPI, es reprodueix per a totes les branques 
d’activitat tret de la de Transport i emmagatzematge, on l’índex registra un lleuger augment del 0,9%. La resta de 
branques d’activitat mostren una evolució negativa i gairebé totes, tret de les de comerç, hoteleria i la categoria 
residual d’altres serveis, mostren caigudes de l’activitat d’intensitat superior a la del conjunt del sector serveis. 

Cal relacionar el fet que l’activitat hotelera hagi estat, de les que no han augmentat, la que menys ha disminuït 
amb el relatiu bon comportament que ha mantingut un any més l’activitat turística a Catalunya. 
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GRÀFIC I-10.  Índex d’activitat del sector serveis del conjunt de l’economia i per sectors. Catalunya, 2012-2013 
 

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

 

Tal i com indica la taula següent, tot i que el nombre de viatgers pràcticament no ha variat, el nombre de pernoc-
tacions als hotels ha augmentat l’1’8%, una evolució més intensa que la que han experimentat altres tipologies 
d’hostatge com ara els càmping, on, tot i que han augmentat molt els viatgers, les pernoctacions no han variat 
pràcticament, o bé el turisme rural, que degut a la seva major orientació al mercat domèstic han prosseguit amb 
la caiguda intensa tant del nombre de viatgers (-8,8%) com sobretot del nombre de pernoctacions (-14,6%).  

Amb tot, el nombre de viatgers estrangers ha augmentat a tots els tipus d’hostatges, especialment en els de tu-
risme rural, que en la seva estratègia de reorientar el seu mercat, els turistes estrangers que hi ha pernoctat han 
augmentat el 17%, si bé aquest augment no s’ha traduït en un augment de les seves pernoctacions.  

L’evolució que mostren tant les pernoctacions com el nombre de viatgers ens mostren una evolució de la deman-
da hotelera del país que no coincideix amb la dels càmpings i allotjaments de turisme rural. Mentre que en els cas 
dels hotels les pernoctacions han evolucionat de manera més positiva que els viatgers, fet que cal vincular a un 
allargament de l’estança i per tant a un augment de la capacitat adquisitiva del turista, per a la resta d’hostatges 
això ja no s’ha produït, fet que mostra una divergència important entre la tipologia de demanda d’un i altre sub-
sector. 

 

TAULA I-9.  Creixement del nombre de viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge. Catalunya, 2012-2013 
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Estranger 3,6 5,9 17,1 
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Catalunya -4,2 -3,5 -16,3 

Resta Espanya -9,6 -0,5 -37,5 

Estranger 5,3 2,9 0,1 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

De fet, tot i que el nombre de viatgers ha augmentat el 0,7%, el de pernoctacions ha augmentat l’1,2%. Aquesta 
evolució lleugerament millor de les pernoctacions s’explica només pel creixement de les pernoctacions dels viat-
gers estrangers, que han estat les úniques que han augmentat a una intensitat superior a la que ho han fet els 
viatgers. En el cas de la resta de procedències, en tots els casos, tant en el cas dels turistes catalans com en el 
cas dels de la resta d’Espanya, les pernoctacions s’han reduït a una intensitat superior a la de viatgers, fet que 
mostra una disminució de l’estada mitjana dels viatgers d’aquestes procedències.  

Aquesta evolució queda reflectida al gràfic I-11, on s’hi pot observar que la disminució més intensa de l’estada 
mitjana s’ha produït entre els viatgers catalans, si bé els de la resta d’Espanya també han sofert una reducció de 
l’estada mitjana de l’1%. 

TAULA I-10.  Viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge  i la procedència dels hostes. Catalunya 
2012-2013 

Viatgers 

Viatgers 
Variació 
(%) 

Percentatge 
sobre el to-
tal  

Percentatge sobre el total se-
gons origen (2013) 

2012 2013 
2012-
2013 2013 Hotels Càmpings T. Rural 

Total 18.864 18.989 0,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
Domèstic 8007,9 7716,3 -3,6 40,6 36,6 62,1 87,6 
Catalunya 5059,3 5004,7 -1,1 26,4 20,7 56,9 84,1 
Resta Espanya 2948,7 2711,6 -8,0 14,3 15,8 5,2 3,5 
Estranger 10855,9 11272,4 3,8 59,4 63,4 37,9 12,4 

Pernoctacions 

Pernoctacions 
Variació 
(%) 

Percentatge 
sobre el to-
tal  

Percentatge sobre el total se-
gons origen (2013) 

2012 2013 
2012-
2013 2013 Hotels Càmpings T. Rural 

Total 63.516 64.285 1,2 100,0 100,0 100,0 100,0 
Domèstic 21238,3 19949,9 -6,1 31,0 26,5 44,2 78,4 
Catalunya 13726,6 13113,3 -4,5 20,4 14,0 39,7 73,9 
Resta Espanya 7511,7 6836,6 -9,0 10,6 12,5 4,5 4,4 
Estranger 42277,9 44335,4 4,9 69,0 73,5 55,8 21,6 
Unitats: milers de persones, nits i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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GRÀFIC I-11.  Mitjana de les pernoctacions per viatger a Catalunya segons procedència, 2013 

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

A partir de l’Enquesta de despesa turística que elabora EGATUR i Idescat difon podem resseguir també quina evo-
lució poden haver seguit els ingressos derivats del turisme estranger. Tal i com indica el gràfic següent, l’any 
2013 ha tornat a ser un bon any pel que fa  a l’evolució de les entrades de divises procedents del turisme. Amb 
un creixement de l’11,2% la despesa turística ha augmentat a un molt bon ritme, tot i que s’ha moderat lleuge-
rament respecte de l’any 2012. 

GRÀFIC I-12.  Evolució de la despesa turística a Catalunya segons components, 2006-2013 

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

L’Enquesta sobre despesa ens mostra a més que, a diferència dels anys anteriors, aquest darrer any han aug-
mentat tant el nombre de turistes estrangers com la durada de la seva estada, essent els únics factors que expli-
quen l’augment, atès que la despesa diària per turista sembla indicar que fins i tot podria haver disminuït lleuge-
rament. 

Aquesta evolució introdueix doncs una nota de canvi en l’evolució que seguia fins ara la despesa dels turistes.  
Una anàlisi del gràfic I-12 ens permet observar que durant els anys previs a la crisi el creixement va venir derivat 
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sobretot del creixement del nombre de viatgers. Aquest patró va canviar a partir del 2007, any a partir del qual els 
augments de la despesa es va passar a explicar per l’evolució dels altres components, ja fos la durada de 
l’estada, o bé la despesa diària per turista, en el que seria un patró més intensiu de creixement. 

No obstant això, ja des de l’any 2012 es va subratllar que aquest comportament estava canviant amb un aug-
ment intens del creixement dels turistes.57

1.3.2. EL SECTOR EXTERIOR A CATALUNYA 

 Una anàlisi de les dades del 2013 permet observar, però, que aquest 
canvi que s’intuïa l’any 2012 es torna a reproduir. Enllaça per segon any consecutiu una aportació positiva de 
l’arribada de turistes a l’evolució de la despesa total del turisme estranger a Catalunya i situa altre cop el patró de 
creixement del sector en un context de creixements més extensius.     

El saldo exterior de l’economia catalana ha tornat a millorar gràcies tant a la millora del saldo amb la resta 
d’Espanya com amb l’estranger. El saldo total ha passat de 17,3 milions d’euros l’any 2012 a 21,8 milions el 
2013. Aquest augment s’ha produït gràcies a una millora del saldo amb l’estranger, que ha passat de 8’8 milions 
a 11,1 i també gràcies a una millora del saldo amb la resta d’Espanya, que ha passat de 8,5 milions a 10,7, inver-
tint la tendència anterior. 

Des de l’any 2012, i amb les estimacions de les quals disposem, s’observa que l’aportació que fan els intercanvis 
amb l’estranger sobre el saldo exterior total ja és majoritària. Aquest fet mostra un canvi significativament relle-
vant en els patrons comercials catalans, que han passat de mostrar dèficits permanents abans del 2010 a mos-
trar superàvits més importants en els darrers anys fins a passar a fer una aportació positiva i fins i tot més alta 
que el saldo amb la resta d’Espanya. 

GRÀFIC I-13.  Evolució del saldo exterior, el saldo amb l’estranger i el saldo amb la resta d’Espanya. Catalunya, 
2002-2013 

 

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

Encara que una part important d’aquesta millora també l’ha protagonitzat el turisme, el saldo s’ha determinat 
també en base a una millora de la balança comercial, que ha corregit també novament el seu dèficit. Tot i això, 
enguany, i a diferència de l’any 2012, la correcció s’ha produït en base a una disminució tant de les exportacions 
com de les importacions; tot i això, mentre que les importacions de béns han disminuït el 4,6%, les exportacions 
ho han fet només el 0,8%. 

Aquesta millora dels saldos s’ha produït gràcies a una millora del saldo dels intercanvis de béns de consum, que 
han estat els únics que han mostrat una millora de les seves exportacions, del 3,5%. També hi ha contribuït en 
gran part la millora del saldo en el comerç de béns intermedis, si bé en aquest cas la millora s’ha produït pel fet 
                                                           
57 Vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 
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que les exportacions d’aquesta categoria de béns han disminuït el 2,3%, per sota del que ho han fet les importa-
cions (-5,2%). La categoria de béns de capital és la que ha presentat un comportament pitjor de les exportacions, 
que han caigut el 9,6%, a una intensitat molt superior a la de les importacions. 

GRÀFIC I-14.  Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons destinació econòmica dels béns. Ca-
talunya, 2012-2013 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la seva 
millora entre 2012 i 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Contribució a la millora del dèficit: percentatge de la variació abso-
luta del saldo de la partida sobre la variació absoluta del dèficit to-
tal. 
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dèfi-
cit total en termes absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importacions en-
tre 2012 i 2013 

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

L’anàlisi per branques d’activitat ens permet afinar una mica més l’anàlisi. Observem, per exemple, que  la cor-
recció més intensa prové de la branca de producció energètica, extracció i refinament de petroli, on tot i disminuir 
les exportacions dels seus productes l’11,7%, n’ha disminuït encara més el valor de les importacions, que s’ha 
reduït el 19%. Sense l’aportació d’aquesta categoria la reducció del dèficit hauria estat el 60% més baixa. 

Tot i això, la gran majoria de la resta de categories sectorials de productes han mostrat una aportació positiva a la 
correcció del dèficit i només dues categories, la de vehicles de transport i la d’altres branques d’activitat, han fet 
aportacions negatives. En el cas dels automòbils, i a diferència dels darrers anys, la seva aportació positiva al sal-
dio s’ha reduït a causa d’una disminució de les exportacions del 4% i d’una lleugera repuntada de l’1,4% de les 
importacions, en un context d’encariment progressiu de l’euro, d’afebliment del creixement dels països emer-
gents, i també de relativa millora del comportament de la demanda domèstica. 

En general, i tot i que el valor total de les exportacions disminueix, trobem més categories de productes on aug-
menten les exportacions que no pas categories on hi disminueixen.  Entre les categories de productes on aug-
menten més  les exportacions hi trobem els d’agricultura, ramaderia i pesca, on han augmentat el 13,0, el tèxtil, 
confecció, cuir i calçat (10,2), productes químics (3,8), maquinària i  equips mecànics (1,7%), alimentació i begu-
des (1,1%), equips elèctrics i electrònica (0,6%) i metal·lúrgia i productes metàl·lics (0,5%) 
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GRÀFIC I-15.  Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons branca d’activitat productora  dels 

béns. Catalunya, 2012-2013 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la seva 
millora entre 2012 i 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Contribució a la millora del dèficit: percentatge de la variació abso-
luta del saldo de la partida sobre la variació absoluta del dèficit to-
tal. 
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dèfi-
cit total en termes absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importacions en-
tre 2012 i 2013 

 
Unitats: taxes de creixement (percentatges). 
La categoria Agricultura inclou agricultura, ramaderia, caça, silvicul-
tura i pesca; la categoria Productes energètics inclou productes 
energètics; extracció i refinació petroli; la categoria Metal·lúrgia  in-
clou metal·lúrgia i productes metàl·lics; la categoria Màquines d'ofi-
cina inclou màquines d'oficina, instruments precisió i òptica; la ca-
tegoria Vehicles de motor i altres inclou vehicles de motor i altres 
materials de transport. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
 

Per grans àrees geogràfiques, podem observar que, tot i l’encariment progressiu de l’euro, els saldos bilaterals 
amb la resta del món i els països de l’Amèrica central i del sud mostren aportacions positives a la correcció del 
dèficit, i en tots dos casos a partir d’una evolució positiva de les exportacions. També mostra una aportació positi-
va el saldo bilateral amb l’Amèrica del nord, tot i que en aquest cas es deriva d’una caiguda més intensa de les 
importacions que de les exportacions, atès que també cauen. 

En canvi, els intercanvis tant amb els països de la UE com amb la resta de països europeus han empitjorat els 
seus saldos, atès que ambdues categories mostren aportacions negatives a la correcció del dèficit. La causa 
d’aquesta evolució negativa dels saldos cal cercar-la en el fet que en tots dos casos les exportacions han disminu-
ït, essent això sí molt més intensa la disminució amb els altres països europeus exclosos de la UE; tot i això, en el 
cas dels intercanvis amb la UE a més hi han augmentat les nostres importacions. 
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GRÀFIC I-16.  Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons grans àrees geogràfiques. Catalu-
nya, 2012-2013 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la seva 
millora entre 2012 i 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Contribució a la millora del dèficit: percentatge de la variació abso-
luta del saldo de la partida sobre la variació absoluta del dèficit to-
tal. 
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dèfi-
cit total en termes absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importacions en-
tre 2012 i 2013 

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

Si analitzem la incidència particular d’alguns saldos bilaterals amb alguns països concrets, observem per exemple 
que el comerç amb la Xina, on a més han augmentat les exportacions, el Japó, o els EUA ha fet aportacions positi-
ves a partir de la millora dels saldos bilaterals en favor de Catalunya. Dins del context europeu, destaquen les 
aportacions positives dels intercanvis amb Itàlia o Regne Unit, que també mostren una millora del saldo. Tot i ai-
xò, són molts els països europeus de dins i fora de la UE amb els quals el saldo ha empitjorat. Parlem en aquest 
cas per exemple de països com Portugal, Alemanya, França o fins i tot, fora de la UE, Suïssa. Tot i això, les expor-
tacions només s’han incrementat amb Portugal i Regne Unit. 

Si analitzem l’evolució dels intercanvis comercials de productes industrials, que suposen el 94,1% de les exporta-
cions, el 85,9% de les importacions i que expliquen el 30,6% del dèficit,58

Les principals categories de productes que han aportat més a la correcció del dèficit han estat els de nivell tecno-
lògic mitjà-baix i els de nivell tecnològic baix, determinats sobretot pel bon comportaments dels productes agroa-
limentaris, el tèxtil, el cuir i el calçat.

 observem primerament que les expor-
tacions totals han augmentat l’1,4%, mentre que les importacions han disminuït el 2,5%.  

59 Tot i això, també ha estat positiva l’aportació de la categoria de productes 
de nivell tecnològic alt, gràcies sobretot al bon comportament dels intercanvis de productes farmacèutics.60 
L‘única categoria que no ha mostrat un bon comportament ha estat la dels productes de nivell tecnològic mitjà 
alt, molt determinada pel deteriorament en els intercanvis de material i elèctrics, maquinària i vehicles.61

                                                           
58 Càlculs elaborats a partir de la informació disponible a Idescat. 
59 En conjunt expliquen el 32,6% de la correcció. Idescat i elaboració pròpia. 
60 Amb una aportació positiva del 9,2%. Idescat i elaboració pròpia. 
61 En conjunt han fet una aportació negativa a la correcció del saldo del -29,1%. Idescat i elaboració pròpia. 

 

Tot i això, en conjunt només han augmentat les exportacions a les categories de productes de nivell tecnològic 
baix i mitjà alt, mentre que han disminuït a les categories de nivell mitjà baix i nivell alt. En el cas doncs dels pro-
ductes de nivell tecnològic mitjà alt, el deteriorament del saldo es produeix perquè les importacions han augmen-
tat més que les exportacions. 
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GRÀFIC I-17.  Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons els principals països socis comerci-

als. Catalunya, 2012-2013 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la seva 
millora entre 2012 i 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Contribució a la millora del dèficit: percentatge de la variació abso-
luta del saldo de la partida sobre la variació absoluta del dèficit to-
tal. 
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dèfi-
cit total en termes absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importacions en-
tre 2012 i 2013 

 
Unitats: taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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GRÀFIC I-18.  Evolució dels intercanvis comercials de productes industrials amb l’estranger segons contingut 
tecnològic dels béns. Catalunya, 2012-2013 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la seva 
millora entre 2012 i 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Contribució a la millora del dèficit: percentatge de la variació abso-
luta del saldo de la partida sobre la variació absoluta del dèficit to-
tal. 
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dèfi-
cit total en termes absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importacions en-
tre 2012 i 2013 

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

Concloent doncs, el dèficit comercial català ha disminuït intensament aquest any 2013 passant dels 11.443,2 
milions d’euros als 8719,8 milions. Aquesta millora s’ha tornat a produir gràcies sobretot a la millora en els inter-
canvis de productes industrials, atès que el dèficit en la balança de productes industrials ha disminuït el 46,1%, i 
explica més del 83% de la correcció del conjunt del saldo comercial.62

1.3.3. EL SECTOR FINANCER 

 En conjunt, el dèficit comercial català amb 
l’estranger s’ha corregit en total el 23,8%. 

Aquesta aportació que fa el saldo comercial s’ajunta amb el bon comportament d’altres balances com ara les de 
serveis. Tal i com hem vist anteriorment, el saldo total amb l’exterior de l’economia catalana amb l’estranger ha 
sumat enguany 11,1 milers de milions d’euros.    

L’any 2013 el crèdit, que ja s’havia vingut contraient des de l’any 2011, ha tornat a disminuir el 6,3% a Catalu-
nya. No obstant això, i a diferència d’altres anys, aquest cop la caiguda del crèdit ha estat molt més intensa si es 
calcula només sobre aquell crèdit destinat a finançar les administracions públiques (-21,6%). La iniciativa privada,  
que ja venia de registrar contraccions del crèdit viu concedit des de l’any 2010, enguany ha tornat a patir una 
contracció del crèdit, si bé per una intensitat menor que la de l’any 2012. 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Concretament ha dut a terme una aportació del 108%, equivalent a una disminució del dèficit de 6.800 milers de milions d’euros. Càlculs 
elaborats a partir de la informació comercial publicada per Idescat. 
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TAULA I-11.  Creixement del crèdit i dels dipòsits a les entitats de dipòsit. Catalunya i Espanya, 2011-2013 

Catalunya 

Crèdit Dipòsits 

Total AA PP Privat Total AA PP Privat 

IV trimestre 2011 -3,5 18,6 -4,5 -5,8 -34,7 -4,5 

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

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

Espanya 

Crèdit Dipòsits 

Total AA PP Privat Total AA PP Privat 

IV trimestre 2011 -3,2 11,4 -3,8 -3,9 -11,7 1,6 

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

IV trimestre 2013 -10,1 -20,9 -9,5 2,5 -8,2 9,6 
Unitats: taxa de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya.  

En canvi, els dipòsits, que havien caigut l’1,3% a Catalunya l’any passat i encara amb més intensitat l’any anteri-
or,63

La bona evolució dels dipòsits, que s’explica per la millora del context econòmic general, on la relaxació de les 
tensions financeres ha estat clau, ha permès millorar la liquiditat de les entitats financeres espanyoles i de retruc 
ha facilitat que la banca espanyola retornés progressivament el diner que el BCE havia prestat ja fa un parell 
d’anys, disminuint el crèdit que les entitats financeres tenien assumit amb l’autoritat monetària des dels 313.109 
milions d’euros de finals del 2012 als 201.864 milions d’euros a desembre del 2013.

 enguany han augmentat el 4,8% a Catalunya, un ritme superior al que han mostrat per al conjunt d’Espanya.  

64

TAULA I-12.  Creixement del crèdit segons finalitat, Espanya 2011-2013 

 

  
Activitats  

productives 

Crèdits a persones físiques 

Total 

Adquisició i  
rehabilitació  
d'habitatge 

Béns de consum i 
altres 

IV TR 2011 -4,2 -2,4 -1,0 -8,5 

IV TR 2012 -15,2 -4,8 -3,5 -10,7 

IV TR 2013 -13,9 -5,4 -4,5 -9,8 
Unitats: taxa de creixement interanual (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 

Tot i que no disposem d’informació per a Catalunya, per al conjunt d’Espanya observem que les restriccions del 
crèdit s’han patit sobretot al sector productiu. El crèdit destinat a finançar les activitats productives ha caigut el 
13,9%, mentre que el crèdit personal només ha disminuït el 5,4%. No obstant això, dins de la categoria de crèdits 
personals cal distingir entre el volum dels crèdits orientats a l’adquisició i rehabilitació d’habitatge, que ha dismi-
nuït només el 4,5%, i aquells altres orientats a la compra de béns de consum i altres, que s’han reduït el 9,8%.  

Entre les activitats productives, i de la mateixa manera que l’any anterior, ha tornat a disminuir el crèdit. La cons-
trucció i els serveis immobiliaris encara són les activitats on ha disminuït més, amb una reculada del -21,1% en 
tots dos casos, si bé ho ha fet amb menys intensitat que en els anys precedents.65 Els serveis sense promoció 
immobiliària, que l’any 2011 no havien vist disminuir el crèdit, han caigut l’any 2013 el 8,8%, pràcticament al ma-
teix ritme que l’any 2012. La indústria, amb una disminució del crèdit de l’11,9%, ha estat en canvi l’únic sector 
on el retrocés ha estat més intens que el de l’any precedent, tot i que cal dir que la reducció es modera respecte 
de la caiguda interanual del tercer trimestre de l’any.66

                                                           
63 S’apuntava que podia haver estat per l’entrada en vigor del Reial Decret 771/2011, de 3 de juny, que va establir un límit a la remuneració 
dels dipòsits. Nota de conjuntura, Abril 2012, p. 39. Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 
64 Nota de conjuntura econòmica, 80, Abril 2014, p. 49. Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 
65 Vegeu l’evolució del crèdit productiu a partir de les edicions anteriors de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya.  
66 Nota de conjuntura, n. 80, abril 2014, p. 47. Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 
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Des de l’any 2012, també s’ha disparat la taxa de morositat, en un exercici d’acceptació de la dificultat dels co-
braments d’alguns deutes per part de les entitats financeres. En conjunt, la morositat no ha parat de créixer des 
que va esclatar la crisi fins a situar-se en el 13,6%, després d’augmentar 3,2 punts percentuals des de finals del 
2012 a finals del 2013.67

En el cas de les activitats productives, la construcció (34,3%) i la promoció immobiliària (38%) és on la morositat 
és més alta i és també on ha augmentat més (8,5 i 8,9 punts percentuals respectivament).  Tot i això, la resta 
d’activitats productives, tot i mostrar una morositat més propera a la mitjana, també han augmentat amb intensi-
tat la seva taxa de morositat (4,4 punts percentuals les activitats agràries, 4 la indústria, i 4,2 els serveis).

 En aquest sentit, la morositat ha crescut tant entre les activitats productives (del 16,1% 
al 21,2% entre el quart trimestre del 2012 i del 2013) com entre les persones físiques (del 4,9% al 6,9%), en un 
context que mostra com comença a aflorar progressivament el problema dels impagaments.  

68 
Aquesta evolució pren encara un caire més preocupant si es té en compte que l’any 2012, tal i com s’apuntava,  
l’evolució de la morositat va venir marcada per l’entrada a escena de la Societat de Gestió d’Actius SAREB, que va 
permetre que alguns actius de dubtós pagament ja desapareguessin en part dels comptes de les entitats finance-
res.69

TAULA I-13.  Cotització dels principals índexs borsaris espanyols i variació interanual. 2012-2013 

 

Pel que fa als mercats de valors, l’IBEX 35, ha cotitzat a finals del 2013 a 9.916,70 punts, el 21,4% més que a fi-
nals del 2012. Per tant doncs, l’any 2013 ha estat un any de forta recuperació de les cotitzacions de les princi-
pals empreses espanyoles. Aquesta bona evolució també la han experimentada la resta d’índexs borsaris més 
importants dels parquets espanyols. A Barcelona, el Barcelona Global-100, índex que recull la cotització mitjana 
de les 100 empreses més líquides de la borsa catalana, ha estat, juntament amb el BCN Mid-50, dels que més 
han augmentat la seva cotització. A Madrid, Bilbao i València, els índex respectius també han mostrat una revalo-
rització important durant el 2013. 

  Valor a  31-12-2013 

Variació interanual 

31/12/2012 31/12/2013 

Ibex 35 9.916,70 -4,7 21,4 

Barcelona Global-100 809,10 -0,7 25,6 

Madrid 1.012,00 -3,8 22,7 

Bilbao 1.658,60 -2,6 24,6 

València 1.152,50 1,4 28 

BCN Mid-50 16.544,40 -5,9 46,8 

FTSE Latibex All-Share 2.076,60 -10,7 -20 
Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 

Sectorialment, la Borsa de Barcelona ha recollit guanys en general per a tots els índexs sectorials l’any 2013. 
Destaquen els augments en els sectors de metal·lúrgia (83,0 %), ciments, construcció i immobiliàries (41,2 %) i 
comerç i finances (35,9 %). També s’han assolit pujades rellevants al sector químic (27,0 %), el de serveis diver-
sos (25,2 %), el de bancs (23,1 %) i el d’elèctriques (20,8 %) o al sector d’alimentació, agrícoles i forestals, que ha 
assolit uns guanys més discrets (6,6 %) en comparació amb la resta de sectors.70

Aquest bon comportament dels índex borsaris espanyols també s’ha produït, tot i que potser amb menor intensi-
tat, a la resta de parquets europeus, japonesos i americans més importants. Tot i que aquests altres mercats bor-
saris ja havien mostrat símptomes de millora l’any passat, enguany han tornat a registrar pujades. Destaquen per 
la seva evolució el Dax Xetra alemany i el Nikkei 225 japonès, que ja havien obtingut revaloracions francament in-
tenses l’any 2012, i enguany han mostrat augments superiors als de l’IBEX 35.  

 

                                                           
67 Només es va aturar puntualment quan va aparèixer a escena el SAREB, per reprendre immediatament la tendència alcista amb una intensi-
tat remarcable a partir de principis del 2013. Vegeu Nota de conjuntura econòmica, 80, Abril 2014, p. 48. Generalitat de Catalunya, Departa-
ment d’Economia i Coneixement. 
68 Ibídem. 
69 Els efectes es van limitar a una lleugera rebaixa de la taxa entre el tercer i el quart trimestre del 2012, que no ha impedit que continués 
creixent amb força a partir del 2013. Nota de conjuntura, Abril 2013, p. 54. Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 
70 Nota de conjuntura econòmica, 79, Gener 2014, p. 55-56. Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 
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TAULA I-14.  Rendibilitats dels principals índexs borsaris internacionals. 2012-2013 

  

Variació interanual 

31/12/2012 31/12/2013 

Euro Stoxx 50 13,8 17,9 

CAC 40 15,2 18,0 

FTSE MIB 40 7,8 16,6 

Ibex 35 -4,7 21,4 

Dax Xetra 29,1 25,5 

FTSE 100 5,8 14,4 

Dow Jones 7,3 26,5 

Nikkei 225 22,9 56,7 
Unitats: taxes interanuals de creixement (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 

Finalment, cal subratllar que aquest augment de les cotitzacions a la Borsa de Barcelona ha vingut acompanyat 
d’un lleuger augment del volum negociat de l’1%, que contrasta amb la contracció que havia patit l’any anterior, 
que aquest cop ha estat del 31,8%. Aquest augment del volum negociat s’ha produït conjuntament amb una cai-
guda del 40,4% del nombre d’operacions negociades.71

TAULA I-15.  Volum efectiu de contractació a la Borsa de Barcelona. 2013 

 

  Volum  2013 Variació interanual a 31/12/2013 

Total 192420,3 1,0 

Efectes públics 42354 -23,0 

Obligacions 1744,1 8,4 

Accions 142937,9 12,3 

Fons cotitzats 165,2 176,2 

Warrants 189,3 48,5 

Drets 5029,5 -22,2 

Mercat secundari 0,3 - 
 
Unitats: milions d’euros i taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 

Pel que fa a la naturalesa de les transaccions efectuades a la Borsa de Barcelona, destaca, en consonància amb 
la disminució intensa del crèdit al sector públic que s’ha observat anteriorment, la disminució intensa del volum 
de negociació d’efectes públics, els únics juntament amb els drets que han experimentat una disminució. 

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

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

                                                           
71 Nota de conjuntura, 79, Gener, 2014, p. 56. Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 
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En concret, la  UE ha establert cinc objectius ambiciosos en l’àmbit de l’ocupació, la innovació, l’educació, la in-
clusió social i la sostenibilitat i el canvi climàtic, que s’hauran de complir al 2020.  Cadascun dels membres ha 
adaptat els objectius a la seva situació en les distintes àrees.   

El present epígraf pretén relacionar la situació actual a Catalunya amb els objectius establerts en el marc de 
l’estratègia Europa 2020. 

A la taula següent hi podem trobar els principals objectius que s’han establert en el marc de l’Estratègia 2020. 
Pel que fa a la taxa d’ocupació, el repte és fer arribar la taxa al 75% per al conjunt de la UE abans del 2020, refe-
rida a les persones entre 20 i 64 anys. Actualment la taxa espanyola es troba clarament per sota de l’objectiu es-
tablert, amb tendència a allunyar-se’n a causa de la disminució de llocs de treball en el conjunt de l’economia ca-
talana. En aquest àmbit, el principal objectiu seria doncs revertir aquesta tendència a la destrucció contínua 
d’ocupació, atès que en els darrers anys, la taxa s’ha allunyat de manera vertiginosa dels objectius que teníem 
establerts. A Catalunya, la posició relativa d’ambdues variables se situa en un nivell entremig entre els registres 
europeus i els del conjunt d’Espanya.  

TAULA I-16.  Principals indicadors associats a l’estratègia i als objectius establerts a l’Agenda Europa 2020 

  Catalunya Espanya UE28 Objectius Any 

Taxa ocupació (T.O.) 63,9 58,2 68,3 75 2013 

T.O. homes 67,4 63,3 74,2 - 2013 

T.O. dones 60,3 53,1 62,5 - 2013 

R+D/PIB 1,55 1,3 2,07 3 2012 

Emissions efecte hivernacle 114,3 122,1 83,1 80 2012 

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

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

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

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

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

Abandonament escolar (A. E.) 24,7 23,5 11,9 10 2013 

A. E.  homes 30,5 27 13,6 - 2013 

A. E. dones 18,6 19,9 10,2 - 2013 

Estudis superiors (%) (E.S.) 46,2 40,7 36,8 40 2013 

E.S. homes (%) 38,7 36,1 32,6 - 2013 

E.S. dones (%) 53,9 45,3 41 - 2013 

AROPE 24,9 28,2 24,8 - 2012 

Intensitat de treball  8,9 14,3 10,3 - 2012 

Risc de pobresa 20,1 22,2 17 - 2012 

Privació material severa 7,4 5,8 9,9 - 2012 
Unitats: percentatges. Les emissions de gasos es mostren en relació al valor de 1990=100. La dada per a Espanya s’ha estimat a partir de les 
tones de CO2 equivalents per al mateix any. L’eficiència energètica es dóna en tones de petroli equivalents per milió d’euros produït, i en un 
índex que mostra la variació des del 2005, aplicat tant per a les dades actuals com per a l’objectiu. 
Els objectius són els establerts per al conjunt de la UE27. 
Any: Any de la darrera dada mostrada. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. Vegeu en els diferents capítols de l’MSEL el tractament específic que rep cadascuna d’aquestes 
dades per al cas de Catalunya.  

En l’àmbit de l’educació, es plantegen dos objectius diferents. D’una banda, es planteja l’objectiu d’assolir el 40% 
de persones entre 30 i 34 anys amb estudis superiors. Amb les dades de 2013, Catalunya situa el percentatge 
d’universitaris en el 46,2%, més alta que la dada que registrava ara fa un any, que se situava en el 41,8%.72

                                                           
72 No obstant això, cal tenir en compte que, per a aquest objectiu específic, l’objectiu per al conjunt d’Espanya se situaria en el 44% l’any 
2020, cosa que ens obligaria a accentuar una mica més la incidència dels estudis terciaris a la població. 
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L’altre objectiu és el de situar la taxa d’abandonament escolar per sota del 10%. En aquest cas, el grau 
d’acompliment s’allunya força de l’objectiu, atès que, tal i com succeeix per al conjunt d’Espanya, la taxa per a 
l’any 2012 se situa a Catalunya per sobre del 20%, concretament en el 24%.73

En matèria d’innovació, l’Estratègia estableix un pes de la despesa en recerca i desenvolupament del 3% del PIB. 
Aquest nivell de despesa també dista força de la realitat catalana, que tot i que ha millorat en els darrers anys, 
encara se situa en el 1,55% del PIB, lleugerament per sobre de la situació per al conjunt d’Espanya (1,3%), però 
per sota de la situació pel conjunt de la UE (2,07%).

 

74

En el cas de la sostenibilitat ambiental,

 

75

En l’àmbit de la cohesió social, les xifres són dramàtiques, especialment en els darrers anys. Si en l’àmbit de la 
sostenibilitat ambiental la crisi ha suposat una millora dels indicadors, fruit de la pèrdua d’activitat, en el cas de 
la cohesió social n’ha suposat un empitjorament preocupant.

 per al conjunt de la UE27, un dels objectius que s’estableix en aquest 
àmbit és el de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% respecte de les emissions de 1990. 
No obstant això, l’objectiu per a Espanya és menys ambiciós, atès que estableix un creixement del 15% respecte 
dels nivells de 1990. L’any 2012, Catalunya ja compliria aquest objectiu situant-se per sota del 115, si bé el con-
junt de l’economia espanyola encara mostra unes emissions que són el 22% superiors a les de 1990.  

Un dels objectius que també s’estableix en l’àmbit mediambiental és el d’assolir un percentatge d’ús d’energies 
renovables en el consum final d’energia del 20%. En el cas espanyol, el percentatge és del 13%,  millor que el que 
resulta de la mitjana de la UE27 (11,9%).  

En aquest mateix àmbit de la sostenibilitat ambiental s’estableix l’objectiu de millorar l’eficiència energètica en un 
20%. Tot i això, i atès que els objectius d’eficiència energètica no només depenen del consum d’energia, sinó 
també de la producció generada, l’objectiu no queda fixat de manera automàtica per a cadascun dels estats 
membres, i només s’estableix una xifra de consum aproximat d’energia d’1.474.000 milers de tones equivalents 
de petroli per al conjunt de la UE27 l’any 2020. Tot i això, cal dir que en termes d’eficiència energètica, tones de 
petroli equivalents per euro produït, la situació de l’economia catalana es troba per sota de l’espanyola i de la del 
conjunt de la UE27 (vegeu taula anterior).  

76 No obstant això, la reestimació de les dades a par-
tir del nou cens de 2011, que Idescat aplica només a partir del 2011, no ens permet comparar la darrera dada de 
2012 més enllà del 2011.77 Tot i això, la comparació dels indicadors de 2012 respecte dels de 2011 ens permet 
observar que, en conjunt, l’indicador AROPE78

Finalment, el següent gràfic I-19 pretén mostrar de manera visual la situació de Catalunya respecte de la mitjana 
de la UE en referència als principals objectius establerts i fixats per l’Agenda Europa 2020. El valors s’indexen en 
base al valor de la UE 28, de manera que es pugui veure la distància que separa cada registre de la mitjana de la 
UE. En el cas de les variables que tenien un topall mínim, com és el cas de les Emissions efecte hivernacle, 
l’Eficiència energètica, i l’Abandonament escolar, per fer-ho més comprensible visualment en conjunt s’han repre-
sentat en negatiu, indicat el nombre de punts percentuals que manquen per arribar a l’objectiu. D’aquesta mane-
ra, totes les posicions per dins de la marca objectiu representen situacions de dèficit respecte del propòsit esta-

 ha baixat, passant del 26,6% al 24,9%. Aquesta millora de l’AROPE 
respon a una minoració  de l’indicador de risc de pobresa, que ha passat del 20,5% al 20,1%, així com també a 
una lleugera millora de l’índex de intensitat de treball molt baixa, que ha passat del 9,1% a 8,9%. No obstant això, 
tot i la millora dels indicadors anteriors,  la privació material severa ha augmentat durant el mateix període, pas-
sant del 7,2% al 7,4%. En aquest sentit, tot i que els objectius es troben definits de manera vaga, només 
l’indicador de privació material severa hauria mantingut, en aquest darrer any 2012, una evolució contrària a la 
estipulada en l’Agenda 2020. 

                                                           
73 Tot i això, l’objectiu establert per al cas d’Espanya el 2020 se situa en el 15%. Vegeu una anàlisi detallada de la situació educativa i del 
grau d’acompliment d’aquests objectius a l’epígraf V del capítol III. 
74 Vegeu una anàlisi més detallada a l’epígraf 2 del capítol II. 
75 Per a una anàlisi de la situació en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental a Catalunya, vegeu el capítol VI. 
76 Amb dades anteriors a la incorporació de la nova informació censal de 2011, Catalunya havia registrat un empitjorament de la taxa de po-
blació amb privació severa, que havia passat de l’1,6% al 5,8% des del 2008 al 2011; de la taxa de llars amb intensitat de treball molt baixa, 
que en el mateix període havia passat del 4,6% al 10,5%; i del risc de pobresa que havia passat del 16,6% al 19,1% també en el mateix perío-
de. En conjunt, l’indicador sintètic d’aquests tres components (AROPE) ha mostrat un fort deteriorament des de l’any 2008, passant del 19,5% 
al 26,7% Vegeu una anàlisi detallada de l’evolució d’aquests indicadors a l’epígraf 5 del capítol V, tant d’aquesta Memòria com d’altres edici-
ons anteriors. 
77 Idescat. 
78 L’indicador AROPE, acrònim  anglès de “At Risk Of Poverty and Exclusion”, combina tres components: el risc de pobresa, la privació material 
severa i la intensitat del treball molt baixa. Per a una descripció de la seva construcció metodològica vegeu l’epígraf 5 del capítol V. 



CAPÍTOL I 

40 

blert. Totes aquelles situacions en què ens trobem per fora de la marca representen casos en què s’acompleixen 
els objectius mitjans per a la UE27 amb escreix. 

GRÀFIC I-19.  Desviació respecte de la mitjana de la UE28 dels objectius establerts per a l’any 2020  per al 
conjunt de la Unió Europea 

 
Unitats: percentatges o (*) punts percentuals restats de la base 100. 
(*) Objectius que es limiten en negatiu i que per tant tenen un tractament estadístic diferent (vegeu al text). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, INE i Eurostat (Vegeu una anàlisi més detallada a l’MSEL 2013). 

Com es pot comprovar, en tots els àmbits, tret del percentatge de població entre 30 i 34 anys amb estudis supe-
riors, Catalunya es troba per sota de l’objectiu. En el cas de la taxa d’ocupació, tot i que ens trobem per sota, pre-
ocupa a més el fet que en la conjuntura actual estem allunyant-nos cada cop més dels objectius. Això no passa 
per exemple en el cas dels objectius mediambientals. 
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2. PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT 

Acompanyant l’atonia en el creixement de l’any 2013, la inflació s’ha tornat a situar per sota de la de fa dos anys, 
amb una taxa que de mitjana s’ha situat, en el cas de l’índex de preus al consum (IPC), en l’1,7%. No obstant això, 
aquesta taxa encara s’ha situat tres dècimes per sobre de la que han experimentat tant el conjunt de l’economia 
espanyola, com també la de la zona euro (1,4%). 

Aquesta situació ens torna a situar en un context de creixement de preus més intens en relació amb la resta 
d’economies del nostre entorn.  

TAULA I-17.  Inflació comparada, Catalunya, Espanya i zona euro, 2012-2013 

  2012 2013 
Catalunya 2,9 1,7 
Espanya 2,4 1,4 
Zona euro 2,5 1,4 
Diferència Catalunya-Espanya 0,5 0,3 
Diferència Catalunya-Zona Euro 0,4 0,3 
Unitats: percentatges. 
Font: INE (IPC) i Eurostat (IPCH). 
 
 
 

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

El refredament progressiu de les tensions inflacionistes queda perfectament reflectit en el perfil mensual del crei-
xement interanual de l’IPC. La inflació interanual ha anat disminuint progressivament fins a arribar, al mes 
d’octubre, a registrar una evolució negativa. El darrer trimestre ha estat sens dubte el que ha mostrat una evolu-
ció d’aquest indicador més feble, gairebé ratllant el context deflacionista. 

De fet, cal tenir en compte que la repuntada de la inflació interanual que es va produir durant el darrer semestre 
de l’any 2012 va ser conseqüència sobretot de l’impacte d’algunes reformes fiscals com ara la de l’IVA, o també 
de l’aplicació de mesures de copagament en el cas concret de Catalunya.79

D’altra banda, i a diferència del que  venia succeint aquests darrers anys, l’any 2013 els preus energètics no han 
augmentat excessivament. Fruit d’un context internacional menys inflacionista, i d’un enfortiment de l’euro, les 
principals rúbriques relacionades amb el preu de l’energia han mostrat encariments molt menors que l’any ante-
rior.  La diferència d’aportacions de les rúbriques de Transport personal i de Calefacció, enllumenat i distribució 
d’aigua expliquen ja més del 90% de la diferència en les taxes de creixement de la inflació. Altres rúbriques que 
també han mostrat un comportament molt menys inflacionista que l’any anterior, i que per tant expliquen també 
en bona mesura la disminució de la taxa d’inflació són les de Turisme i hoteleria, els Medicaments i el material te-
rapèutic o els Productes làctics.

 L’efecte esglaó que van suposar 
aquestes mesures sobre l’evolució interanual dels preus ha desaparegut passats els dotze mesos, fet que explica 
la forta davallada del darrer semestre d’enguany, que finalment va situar la inflació en un context proper a zero.   

80

GRÀFIC I-20.  Evolució mensual de la inflació interanual. Catalunya i Espanya, 2012-2013 

  

Concretament, les rúbriques amb aportacions més intenses a la disminució de la taxa general d’inflació, si fem 
l’exercici de comparar les aportacions dels darrers dos anys, han estat les de Transport personal (58,5%), Trans-
port personal i de Calefacció, enllumenat i distribució d’aigua (33,5%), Turisme i  hoteleria (10,1%),  Medicaments 
i el material terapèutic  (8,8%), i els Productes làctics (7,0%). 

 

                                                           
79 Vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012, p. 45-46. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 
80 Concretament, les rúbriques amb aportacions a la disminució més intenses, comparativament a les aportacions de l’any anterior, han estat 
les de Transport personal (58,5%), Transport personal i de Calefacció, enllumenat i distribució d’aigua (33,5%), Turisme i  hoteleria (10,1%),  
Medicaments i el material terapèutic  (8,8%), o els Productes làctics (7,0%). En el cas dels medicaments i del material terapèutic cal tenir en 
compte l’efecte de les mesures de copagament desaparegudes. 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Pel que fa al diferencial de preus amb l’economia del conjunt d’Espanya, el gràfic permet veure que aquest va 
persistir gairebé fins al tercer trimestre de l’any. Aquesta divergència en l’evolució dels preus s’explica per la ma-
joria de les rúbriques, atès que en general són menys aquelles que han tingut un millor comportament aquí que al 
conjunt d’Espanya. Tot i això, destaquen amb aportacions més intenses al diferencial les rúbriques de Calefacció, 
enllumenat i distribució d'aigua (43,2%), Educació universitària (29,7%), Turisme i hoteleria (17,6%), i Serveis 
mèdics i similars (17,6%), que són les que expliquen la part més important de la divergència.  

Per altra banda, han pressionat en sentit contrari, amb aportacions negatives al diferencial unes quantes rúbri-
ques, entre les quals destaquen la de Transport públic urbà (-9,2%), la de Tabac i la de Conservació de l'habitat-
ge,amb una aportació del -10,0% totes dues, la de Transport personal,amb una aportació del -17,6% i també la de 
Medicaments i material terapèutic, amb una aportació intensa del -37,8% que s’explica sobretot per la desapari-
ció de l’euro per recepta, que va encarir diferencialment els medicaments comprats a Catalunya durant el segon 
semestre del 2012 i que va desaparèixer a principis d’any. 

Si analitzem el comportament dels preus de les rúbriques, independentment de la seva aportació a la mitjana del 
conjunt de l’economia, observem que en general, les rúbriques que s’han encarit més a Catalunya respecte del 
conjunt d’Espanya han estat les d’educació universitària i secundària, amb una divergència de més de 2,1 punts, 
la de Mobles i revestiments del terra amb una de 1,9 punts, Calefacció, enllumenat i aigua amb 1,6 punts de dife-
rència i articles d’ús personal i duradors per a la llar, ambdues rúbriques amb un diferencial de més d’1,3 punts.  

També destaquen per l’altre costat algunes rúbriques que s’han encarit més al conjunt d’Espanya que a Catalu-
nya. Aquest seria el cas per exemple dels medicaments i el material terapèutic, amb una divergència de gairebé 
sis punts percentuals, que s’explica sobretot per l’efecte de la desaparició de l’euro per recepta,81 la de les pata-
tes i derivats, amb 3,2 punts de diferència o la del transport urbà, amb un decalatge de 2,4 punts percentuals. 82

                                                           
81 L’euro per recepta es va començar a aplicar el 23 de juny de 2012 i es va deixar d’aplicar el 16 de gener de 2013. Generalitat de Catalu-
nya, Departament de Salut.  
82 Càlculs efectuats a partir de l’IPC, INE base 2010. 
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TAULA I-18.  Inflació, aportacions al creixement del nivell de preus i aportacions al diferencial d’inflació amb el 

conjunt de l’economia espanyola. Catalunya, 2013 

  

Inflació 
2013 

Aport. a 
la infla-
ció de 
2013 

Aport
. a la  
dif. 

Cat/
Esp 

  
Infla-
ció 

2013 

Aport. 
a la in-
flació 

de 
2013 

Aport. 
a la  
dif. 

Cat/E
sp 

Total 1,6 100,0 100,
0 Carn de porc 3,3 1,0 1,0 

Comunicacions -4,3 -9,9 -0,8 Transport públic urbà 3,2 1,0 -9,2 
Objectes recreatius -3,1 -5,2 3,7 Aigua mineral, refrescos  i sucs 2,4 1,2 2,0 
Transport personal -0,4 -3,8 -17,6 Educació secundària 4,6 1,2 4,0 
Productes làctics -1,9 -1,7 -1,7 Educació infantil i primària 3,2 1,2 3,2 
Electrodomèstics i reparacions -1,2 -0,6 -3,5 Pa 1,6 1,4 5,3 
Peces de vestir de dona -0,3 -0,4 0,3 Llet 3,1 1,5 -2,4 
Carn d'oví -2,4 -0,4 0,6 Habitatge de lloguer 0,8 1,8 13,2 
Cafè, cacau i infusions -1,2 -0,2 -1,1 Transport públic interurbà 4,6 1,9 -1,3 
Calçat dona -0,1 -0,1 -2,6 Begudes alcohòliques 4,0 2,0 3,9 
Calçat home -0,1 0,0 -0,9 Cereals i derivats 2,4 2,2 4,6 
Peix fresc i congelat 0,0 0,0 -1,4 Serveis per a la llar 2,0 2,3 0,7 
Reparació de calçat 3,0 0,0 0,0 Conservació de l'habitatge 1,2 2,4 -10,0 
Sucre 0,7 0,0 0,1 Mobles i revestiments del terra 2,9 2,4 9,2 
Carn de boví 0,1 0,1 -2,4 Articles no duradors per a la llar 2,6 2,6 8,1 

Tèxtils i accessoris per a la llar 0,3 0,1 1,4 Crustacis, mol·luscs i preparats de 
peix 3,6 2,8 2,8 

Calçat nen 0,7 0,1 0,6 Patates i llurs preparats 17,1 3,0 -3,5 
Complements i reparacions de pe-
ces de vestir 1,2 0,1 -0,1 Altres carns 2,7 3,6 2,4 

Ous 2,1 0,2 0,2 Altres béns i serveis 3,7 5,2 0,6 
Peces de vestir d’home 0,3 0,3 4,2 Serveis mèdics i similars 2,7 5,7 17,6 
Altres despeses d'ensenyament 1,2 0,4 -1,3 Articles d'us personal 3,0 5,8 15,1 
Peces de vestir de nen i bebè 1,0 0,5 1,7 Olis i greixos 18,7 5,8 -1,0 
Utensilis i eines per a la llar 2,2 0,5 0,7 Medicaments i material terapèutic 7,1 6,4 -37,8 
Altres preparats alimentaris 1,2 0,6 -0,6 Fruites fresques 9,1 6,8 -6,7 
Llegums i hortalisses fresques 1,0 0,6 2,6 Esbarjo 5,2 6,9 13,4 
Carn d'aviram 1,4 0,7 -0,2 Tabac 7,2 7,4 -10,0 
Fruites en conserva i fruits secs 4,5 0,8 1,1 Turisme i hoteleria 1,2 9,0 17,6 

Publicacions 1,5 1,0 1,1 Calefacció, enllumenat i distribució 
d'aigua 2,4 9,9 43,2 

Preparats de llegums i hortalisses  3,8 1,0 0,0 Educació universitària 19,0 10,9 29,7 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

No obstant això, si tenim en compte la inflació subjacent, obtinguda a partir de l’índex general sense aliments no 
elaborats ni productes energètics, el diferencial d’inflació amb la resta d’Espanya, en comptes de disminuir fins a 
0,3 punts percentuals, es queda en 0,5.  

En aquest cas, tal i com es pot comprovar a la taula següent, tant els productes energètics com els aliments sen-
se elaboració han mantingut en el cas de Catalunya un encariment per sota del que han experimentat al conjunt 
de l’economia espanyola. De fet, en el cas dels productes energètics, a Catalunya han experimentat fins i tot una 
lleugera caiguda (-0,3%) que no s’ha registrat per al conjunt d’Espanya. 

D’altra banda, tant el grup dels productes industrials com els de serveis de la cistella han estat els que més di-
vergència han mostrat entre el seu comportament a Catalunya i el seu comportament a la resta de l’Estat, atès 
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que han mostrat un diferencial de 0,5 punts percentuals, mentre que els aliments amb elaboració s’han encarit 
només el 0,2%. 

TAULA I-19.  Inflació mitjana anual catalana i diferencial Catalunya-Espanya per grups específics de produc-
tes, 2012-2013 

  
2012 2013 Diferencial Cat-Esp 

2012 2013 
General sense aliments no elaborats ni productes energètics 2,1 1,9 0,5 0,5 

Productes energètics 9,0 -0,3 0,1 -0,3 

Aliments sense elaboració 2,1 3,2 -0,2 -0,4 

Serveis 2,0 1,9 0,5 0,5 

Aliments amb elaboració, begudes i tabac 3,3 3,2 0,2 0,1 

Béns industrials sense productes energètics 1,6 1,1 0,8 0,5 

Aliments no elaborats i productes energètics 6,5 0,9 0,0 -0,4 

Carburants i combustibles 9,0 0,4 0,2 -0,5 
Unitats: percentatges (inflació) i punts percentuals (diferencial). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Aquest encariment lleugerament més intens que s’ha registrat en l’índex de preus al consum enguany i, a dife-
rència de l’any passat, també s’ha reproduït per a l’índex de preus industrials (IPRI). En aquest cas, tot i que la di-
vergència entre el comportament dels preus a Catalunya i en el conjunt d’Espanya és mínima, l’evolució ha estat 
més inflacionista si es compara amb el conjunt de l’economia de la zona euro, on els preus industrials, que aquí 
han augmentat el 0,7%, hi han disminuït el 0,2%. 

TAULA I-20.  Taxes de creixement de l’índex de preus industrials a Catalunya, Espanya i zona Euro, 2012-
2013 

  

2012 2013 

Catalunya Espanya Z. euro Catalunya Espanya Z. euro 
Índex general 3,3 3,8 2,8 0,7 0,6 -0,2 

Béns de consum 2,5 2,5 2,5 1,3 2,2 1,7 

Béns de consum duradors 0,5 0,9 1,6 0 0,1 0,7 

Béns de consum no duradors 2,9 2,7 2,6 1,6 2,4 1,8 

Béns d’equipament -0,1 0,5 1,0 -0,5 -0,1 0,6 
Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 
 

2.2. COSTOS LABORALS 

L’any 2013 els costos laborals mensuals han disminuït el 0,2% i es mantenen en taxes de creixement negatives 
per segon any consecutiu. Aquesta disminució difereix de la variació que ha experimentat pel que fa al conjunt de 
l’economia espanyola, on han augmentat el 0,2%. En canvi, el cost laboral per hora treballada no mostra el ma-
teix comportament, atès que ha evolucionat de manera lleugerament positiva (0,3%). Tot i això, el cost laboral per 
hora ha augmentat el doble al conjunt de l’economia espanyola (0,6%). 

TAULA I-21.  Evolució del cost laboral total per treballador. Catalunya 2011-2013 

Cost laboral total mensual 2011 2012 2013 
Catalunya 1,2 -0,3 -0,2 
Espanya 1,2 -0,6 0,2 
Cost laboral total per hora 2011 2012 2013 
Catalunya 2,0 0,2 0,3 
Espanya 2,2 -0,1 0,5 
Unitats: percentatges (taxes de creixement). 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta trimestral de cost laboral, INE. 

Amb aquesta lleugera disminució dels costos laborals per treballador i mes, l’evolució dels costos laborals torna a 
situar-se altre cop molt per sota de la dels preus en general, atès que l’IPC ha augmentat l’1,7% i el deflactor del 
PIB ho ha fet el 0,8%. 

El cost laboral per treballador i mes s’ha situat de mitjana a Catalunya en els 2.718 euros. Els costos laborals 
mensuals per treballador dels sectors industrial i de la construcció s’han situat en el 21% i el 10% per sobre de la 
mitjana, respectivament. Els costos mensuals del sector serveis, que és a l’únic  sector on han tornat a disminuir, 
s’han situat un 5% per sota de la mitjana total. 

La construcció és el sector on han augmentat més els costos laborals (3,1%). A la indústria, els costos laborals 
han augmentat l’1,7%. Un augment més intens que el de l’any anterior. Al sector serveis és a l’únic gran sector 
d’activitat on han disminuït, essent aquest sector, pel fort pes que té, el que ha arrossegat la mitjana dels costos 
laborals a la baixa. 

TAULA I-22.  Cost laboral per treballador i mes per components i sectors. Catalunya, 2013 

  Total Indústria Construcció Serveis 
Cost total 2718,2 3282,3 2981,0 2574,7 
Cost salarial total 2021,8 2434,0 2087,4 1924,7 
Cost salarial ordinari 1742,8 1998,9 1767,1 1683,3 
Altres costos 696,3 848,3 893,6 650,0 
Cost per percepcions no salarials 94,9 129,9 180,9 81,8 
Cost per cotitzacions obligatòries 611,3 729,5 720,8 578,0 
Subvencions i bonificacions a la SS 9,9 11,1 8,0 9,8 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta trimestral de cost laboral, INE. 

Per components, tal i com indica la taula següent, la pressió més deflacionista ha vingut de la mà de les percep-
cions no salarials, que tot i que pesen poc, han disminuït intensament aquest darrer any. Tot i això, el cost salarial 
també mostra una tendència a la baixa, que en aquest cas s’explica per la disminució de les retribucions ordinà-
ries. 

Cal dir, en aquest sentit, que les percepcions salarials només han caigut en el sector serveis, atès que a la resta 
de sectors han augmentat. En el cas dels serveis s’observa una disminució tant de les percepcions salarials ordi-
nàries com de les no ordinàries. 

Pel que fa a la partida d’altres costos es pot observar una evolució positiva de la partida en tots els sectors, con-
dicionada per una disminució de les subvencions que s’ha produït en general en tots els àmbits sectorials83

TAULA I-23.  Creixement del cost laboral per treballador i mes per components i sectors. Catalunya, 2012-
2013 

 i, en 
el cas dels serveis, també arrossegada per la partida de percepcions no salarials. (vegeu la taula següent).   

  Total Indústria Construcció Serveis 
Cost laboral total -0,2 1,7 3,1 -0,7 
Cost salarial total -0,6 1,2 1,9 -1,1 
Cost salarial ordinari -0,7 -0,1 0,3 -0,8 
Altres costos 0,9 3,1 6,0 0,4 
Cost per percepcions no salarials -3,5 2,8 15,7 -6,5 
Cost per cotitzacions obligatòries 0,1 1,1 2,2 0,1 
Subvencions i bonificacions a la SS -47,3 -55,5 -55,9 -44,0 
Unitats: euros. 

                                                           
83 El motiu cal cercar-lo en l’entrada en vigor del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual es van introduir diverses mesures tributà-
ries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, entre les quals cal destacar la desaparició d’algunes subvencions i bonificacions.  
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta trimestral de cost laboral, INE. 

La disminució que s’ha observat en la mitjana del cost laboral mensual per treballador no es reprodueix en el cas 
del cost laboral per hora treballada, que es manté gairebé al mateix nivell que l’any anterior, sobre els 21,1 euros 
l’hora. La divergència en la durada de les jornades situa, però, la construcció per sota d’aquest registre (21 eu-
ros), mentre que se situava per sobre en el cas del cost mensual. Quan analitzem el cost per hora treballada, 
s’observa que el cost laboral en els sectors de la construcció i els serveis és molt similar, mentre que en el cas de 
la indústria resulta lleugerament més car (23,5 euros). 

TAULA I-24.  Cost laboral hora i els seus components per sectors d’activitat. Catalunya, 2013 

  Total Indústria Construcció Serveis 
Cost laboral total 21,1 23,5 21,0 20,5 
Cost salarial total 15,7 17,4 14,7 15,4 
Cost salarial ordinari 13,6 14,3 12,5 13,4 
Altres costos 5,4 6,1 6,3 5,2 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta trimestral de cost laboral, INE. 

Tot i que en el cas del cost laboral per hora efectiva el cost mitjà per al conjunt de l’economia no ha baixat, 
l’evolució que es percep segons sectors és molt similar a la del cost laboral mensual. De la mateixa manera que 
l‘any passat, en aquest cas el sector serveis també ha estat l’únic on ha disminuït el cost laboral hora. En el cas 
dels sectors industrial i de la construcció, encara que en termes mensuals l’augment hagi estat més intens en el 
segon, el cost hora ha augmentat amb la mateixa intensitat en ambdós sectors, i registra un augment de l’1,6%.  

TAULA I-25.  Creixement del cost laboral hora i els seus components per sectors d’activitat. Catalunya, 2012-
2013 

  Total Indústria Construcció Serveis 
Cost total 0,3 1,6 1,6 -0,1 
Cost salarial total -0,1 1,1 0,4 -0,4 
Cost salarial ordinari -0,2 -0,2 -1,3 -0,2 
Altres costos 1,5 3,0 4,3 1,0 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta trimestral de cost laboral, INE. 

Els gràfics I-21 i I-22 mostren respectivament la taxa de creixement de cadascun dels components dels costos la-
borals mensuals per treballador entre 2010 i 2011 i l’aportació de cadascun d’aquests components a la variació 
del cost total, i ho fan tant per a Catalunya com per al conjunt d’Espanya, per tal que es puguin observar els com-
portaments diferencials.  

Fixem-nos que en totes les partides s’observa un comportament molt similar entre els costos laborals pagats al 
conjunt de l’economia espanyola i a Catalunya.  
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GRÀFIC I-21.  Creixement dels components del cost laboral, Catalunya 2012-2013 

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

De fet, fixem-nos que a Catalunya l’abaratiment dels costos laborals s’explica principalment per l’evolució dels 
costos salarials, atès que la partida Altres costos modera en realitat la davallada de la partida total dels costos 
laborals.  

GRÀFIC I-22.   Aportació al creixement del cost laboral mitjà, Catalunya 2012-2013 

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

2.3. EL PROCÉS DE FORMACIÓ DELS PREUS 

El deflactor de PIB ha crescut el 0,8% l’any 2013. Amb les noves dades estimades, aquest augment del deflactor 
és lleugerament més intens que el que havia experimentat els anys anteriors (0,4% tant per al 2011 com per al 
2012).  
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Tanmateix, la productivitat aparent del treball en termes reals ha crescut de manera més intensa, en el 3,1%, fet 
que ens confirma que el procés de correcció de l’economia catalana no només continua, sinó que a més s’ha tor-
nat a accelerar novament. La correcció torna a ser molt més sensible, doncs, en termes d’ocupació que de PIB. 

Tot i que per a l’any 2013 no sabem encara què ha succeït amb l’Excedent brut d’explotació (EBE a partir d’ara) o 
la Remuneració dels ocupats (RO d’ara en endavant), per a l’any 2012, i de la mateixa manera que l’any anterior, 
l’única partida que va augmentar  fou  la de l’EBE, i l’RO, que portava una evolució mitjana negativa des de l’any 
2008, va tornar a caure en relació a l’evolució del PIB en termes reals. Això implica que, mentre que l’EBE ha con-
tribuït sistemàticament aquests darrers anys a augmentar els preus  dels productes, l’RO no només no ho ha fet, 
sinó que a més ha mostrat aportacions sistemàticament negatives des de l’any 2009 (vegeu el gràfic I-23). 

TAULA I-26.   Taxes de creixement anual acumulatiu dels components del deflactor del PIB. Catalunya i Espa-
nya, 2009-2013 

  

Catalunya Espanya 

2009-2011 2012 2013 2009-2011 2012 2013 

Deflactor del PIB 0,3 0,4 0,8 0,0 0,0 0,6 

EBE / PIB real 1,6 4,4 - 0,6 3,2 - 

RO / PIB real -1,6 -3,0 - -1,4 -3,0 - 

Impostos / PIB real 8,0 0,3 7,1 7,7 -0,1 6,9 

RO per ocupat  0,3 0,0 - 0,6 -0,3 - 

Productivitat real  1,9 3,1 2,0 2,0 2,7 1,8 
Unitats: taxes de creixement anual acumulatiu i taxes de creixement en percentatges.  
EBE: excedent brut d’explotació; RO: remuneració de les persones ocupades; Els impostos són només els impostos sobre la producció. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya, base 2008. INE. Càlculs efectuats a partir del nombre de persones es-
timades.  

El desglossament de les aportacions al creixement dels preus a Catalunya ens mostra, tal i com indica el gràfic 
següent, que les aportacions tant de les remuneracions del treball com dels impostos indirectes sobre la produc-
ció han estat negatives aquest darrer any 2012. 

En perspectiva històrica, destaquen les aportacions positives al creixement dels preus que ha fet la partida d’EBE 
en tots els anys de crisi, només interrompuda per una lleugeríssima aportació negativa l’any 2010. La partida, 
que havia realitzat contribucions molt modestes els anys 2009 i 2010, ha augmentat les aportacions positives 
des de l’any 2011.  

En canvi, si que s’observen aportacions negatives per a les RO, que fan caure el deflactor l’any 2010 al 2012, i 
també dels impostos indirectes sobre la producció, que han mostrat aportacions positives en els exercicis de 
2010 i 2012. 
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GRÀFIC I-23.  Aportació dels factors interns al creixement del deflactor del PIB segons productivitat calculada 

per hores treballades. Catalunya, 2008-2012 

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

Les taules I-27 i I-28 mostren els mateixos resultats que els gràfics anteriors, però descomponen any a any les 
aportacions en xifres, calculades a partir de persones ocupades, tant per a Catalunya com per al conjunt 
d’Espanya.  

TAULA I-27.  Factors interns del deflactor del PIB. Catalunya, 2009-2012 

FIGURA Taxes de creixement anual 
FIGURA 200

9 
FIGURA 201

0 
FIGURA 201

1 
FIGURA 201

2 

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

EBE/PIB real 1,1 -0,4 3,5 4,8 

RO/PIB real (CLU nominals) 1,3 -2,3 -0,6 -3,1 

Impostos / PIB real -11,6 21,5 -3,2 6,4 

FIGURA Pes sobre el PIB (t-1) 
FIGURA 200

9 
FIGURA 201

0 
FIGURA 201

1 
FIGURA 201

2 

EBE/PIB nominal 31,8 32,1 31,9 32,9 

RO/PIB nominals (CLU real ) 59,4 60,1 58,6 58,0 

Impostos / PIB nominal 8,8 7,8 9,4 9,1 
FIGURA Aportació al creixement del deflac-
tor 

FIGURA 200
9 

FIGURA 201
0 

FIGURA 201
1 

FIGURA 201
2 

Excedent brut d’explotació 0,3 -0,1 1,1 1,6 

Remuneració dels ocupats 0,8 -1,4 -0,4 -1,8 

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

Deflactor 0,1 0,2 0,4 0,4 
Unitats: percentatges i punts percentuals (aportació). 
EBE: Excedent brut d’explotació; RO: Remuneració de les persones ocupades. Els impostos són només els impostos sobre la producció. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya, base 2008. INE. Càlculs efectuats a partir del nombre de persones 
ocupades. 

Tal i com podem veure, per a l’economia catalana, el creixement nominal de l’EBE i dels impostos sobre la pro-
ducció ha augmentat, mentre que el de l’RO ha caigut. Aquesta evolució produeix, tal i com s’ha vist, un increment 
del deflactor del 0,4%, que s’explica per una aportació d’1,6 punts percentuals al creixement del deflactor per 
part de l’EBE i de 0,6 punts per part dels impostos. L’aportació que fa l’RO és de -1,8 punts percentuals.  En 
aquest sentit cal destacar que, tot i que no han estat els que han aportat més a l’evolució del deflactor, 
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l’aportació dels impostos indirectes ha estat important en termes relatius, atès que fan una aportació relativa-
ment intensa tenint en compte el pes estructural que tenen.  

Aquesta descomposició de l’aportació de les rendes al creixement dels preus que trobem a Catalunya és molt si-
milar a la que trobem al conjunt de l’Estat. Tot i això, en el conjunt de l’Estat, les aportacions positives que fan 
l’EBE i els impostos es compensen del tot amb l’aportació negativa de l’RO. 

TAULA I-28.  Factors interns del deflactor del PIB. Espanya, 2009-2012 

FIGURA Taxes de creixement anual 
FIGURA 200

9 
FIGURA 201

0 
FIGURA 201

1 
FIGURA 201

2 

Deflactor del PIB 0,1 0,1 0,0 0,0 

EBE/PIB real 1,0 -1,7 2,8 3,4 

RO/PIB real (CLU nominals) 1,4 -1,7 -0,9 -2,9 

Impostos / PIB real -12,9 22,0 -3,9 5,9 

FIGURA Pes sobre el PIB (t-1) 
FIGURA 200

9 
FIGURA 201

0 
FIGURA 201

1 
FIGURA 201

2 

EBE/PIB nominal 33,1 33,4 32,8 33,7 

RO/PIB nominals (CLU real ) 58,4 59,2 58,2 57,6 

Impostos / PIB nominal 8,5 7,4 9,0 8,6 
FIGURA Aportació al creixement del deflac-
tor 

FIGURA 200
9 

FIGURA 201
0 

FIGURA 201
1 

FIGURA 201
2 

Excedent brut d’explotació 0,3 -0,6 0,9 1,2 

Remuneració dels ocupats 0,8 -1,0 -0,5 -1,7 

Impostos s/producció -1,1 1,6 -0,4 0,5 

Deflactor 0,1 0,1 0,0 0,0 
Unitats: percentatges i punts percentuals (aportació). 
EBE: excedent brut d’explotació; RO: remuneració de les persones ocupades; Els impostos són només els impostos sobre la producció. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya, base 2008. INE. Càlculs efectuats a partir del nombre de persones 
ocupades. 

Finalment, la taula I-29 intenta anticipar el comportament de la distribució de les rendes per entendre quines ten-
sions pot haver generat l’any 2013 la retribució dels factors sobre el deflactor del PIB. Sabem de fet que les pri-
meres estimacions de creixement del deflactor ens mostren un increment del 0,8%. Aquest increment del deflac-
tor és lleugerament més intens que el de l’any 2012. No obstant això, encara no disposem d’estimacions sobre la 
remuneració dels assalariats i de l’excedent brut d’explotació. És precisament per aquest motiu que la taula in-
clou variables alternatives que ens permeten aproximar el comportament d’aquelles altres variables que encara 
no tenim estimades per la CRE. 

L’Enquesta trimestral dels costos laborals, per exemple, ens permet tenir una idea de com poden haver evolucio-
nat les remuneracions per persona contractada o, fins i tot. per hora treballada. Tal i com mostra la taula, i com 
hem vist anteriorment, l’evolució dels costos laborals, tant per hora treballada com per treballador i mes, han es-
tat molt modestes, fins al punt que els costos mensuals fins i tot han disminuït (-0,2). Paral·lelament, hi ha hagut 
una disminució del nombre de persones ocupades (-2,8%)84

                                                           
84 Dada calculada segons estimacions de la CRE, de l’INE. 

 que ha permès un creixement de la productivitat apa-
rent del treball del 2%, atès que el PIB no ha caigut amb la mateixa intensitat.  

Aquesta evolució de la productivitat, juntament amb la dels costos laborals, ha tornat a disminuir els costos labo-
rals unitaris, que haurien caigut el 2,2% si es calcula amb els costos laborals mensuals, o l’1,7% si es calculen 
amb els costos laborals per hora. Aquest context que es preveu, a falta de tenir les estimacions de les rendes 
primàries, sembla que perllongaria la situació que hem observat per a aquests darrers anys, en què els EBE, jun-
tament amb els impostos, es trobarien com a únics factors inflacionistes, mentre que els costos laborals persisti-
rien amb aportacions negatives.  
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TAULA I-29.  Productivitat, costos laborals i preus. Catalunya, 2008-2013 

  
FIGURA 2
008-2009 

FIGURA 2
009-2010 

FIGURA 2
010-2011 

FIGURA 2
011-2012 

FIGURA 2
012-2013 

Productivitat real (per ocupat)¹ 2,6 2,7 2,1 3,1 2,0 

Productivitat nominal (per ocupat)¹ 2,7 3,2 3,6 3,5 2,9 

Productivitat real (per hora)¹ 2,0 2,4 1,6 4,0 - 

Productivitat nominal (per hora)¹ 4,0 3,9 2,8 4,4 - 

Cost laboral nominal per assalariat 3,8 0,0 0,5 0,0 - 
Cost laboral nominal per hora (assalari-
ats) 3,3 -0,1 0,3 0,8 - 

Cost laboral per treballador i mes² 2,5 0,6 1,2 -0,3 -0,2 

Cost laboral hora² 4,8 0,6 2,0 0,2 0,3 

Cost salarial² 1,9 1,5 1,2 -0,1 -0,6 

Deflactor del PIB  0,1 0,5 1,4 0,9 0,8 

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

CLU nominals³ 1,3 -2,4 -0,7 -3,0 -2,2* 

CLU reals³ 1,2 -2,6 -1,2 -3,4 -3,0* 

CLUnominals³- 1,3 -2,3 -0,6 -3,1 -1,7* 

CLU reals³- 1,2 -2,4 -1,1 -3,5 -2,5* 
Unitats: percentatges, taxes de creixement. 
(1) Calculat a partir del PIB. 
(2) Calculat a partir de les dades de l’ETCL, INE. 
(3) La darrera dada, corresponent a l’any 2013, ha estat calculada amb les dades de costos laborals de l’ETCL. 
(4) Calculats a partir del cost laboral i productivitat per hora efectivament treballada. 
(*) Dades elaborades a partir de les estimacions de la CRE en base 2008.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, de l’ETCL, i l’IPC de l’INE  (les darreres dades són en alguns casos primeres 
estimacions). 

No obstant això, a banda que caldrà veure quina aportació hauran fet la resta de rendes, no hem de tornar a obli-
dar que aquests ajustos es produeixen en termes mitjans, i que en qualsevol cas han estat el resultat d’una re-
ducció molt important del nombre de persones ocupades, que precisament ha permès incrementar d’aquesta 
manera la productivitat aparent del treball mitjana de l’economia catalana. 
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3. LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA 

Per a l’any 2013 no es disposa d’inversió pressupostada en infraestructures de transport per part de la Generali-
tat de Catalunya, fruit de la pròrroga dels pressupostos del 2012. La inversió estatal pressupostada l’any 2013 en 
infraestructures de transport ha retrocedit un 9,0% respecte a l’any 2012, en un descens recurrent des de l’any 
2009, coincidint amb l’inici de la crisi econòmica. El descens en la inversió pressupostada en l’àmbit estatal es 
produeix principalment en el cas aeroportuari i, en menor mesura en carreteres i ports. Per contra, el volum 
d’inversió destinada al ferrocarril augmenta lleugerament l’any 2013. 

Pel que fa a l’ús de les infraestructures, els resultats difereixen en funció del mode i el tipus de transport. Així, a 
les carreteres el trànsit augmenta de forma poc important pel que fa a passatgers, mentre que decau de forma 
important en transport de mercaderies. En el cas del ferrocarril s’observa un lleuger descens en l’ús per al trans-
port de persones, mentre que a les infraestructures portuàries, augmenta el nombre de passatgers, però decreix 
el volum de mercaderies transportades. Finalment, als aeroports, el nombre de viatgers es manté, mentre que 
s’incrementa el volum de les mercaderies, que representen una part poc important de l’activitat aeroportuària. 

3.1. LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT  

L’any 2013 ha estat marcat per la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2012, motiu 
pel qual la Generalitat de Catalunya no va pressupostar en matèria d’inversió en infraestructures per a l’any 
2013. Aquest fet limita la comparativa d’inversions pressupostades a la part estatal. 

Si s’estudia l’evolució de la inversió de l’Estat en infraestructures de transport s’observa un descens del -9,0% en 
inversió pressupostada. Aquest descens es concentra en les infraestructures aeroportuàries (-32,7%) i viàries (-
18,0%), mentre que és més moderada en infraestructures portuàries (-7,8%) i fins i tot augmenta en infraestruc-
tures ferroviàries (+0,6%). Això provoca que el pes de la inversió en infraestructures ferroviàries sobre el total 
d’infraestructures de transport augmenti 5,1pp, sent el mode de transport amb major inversió per part de l’Estat a 
Catalunya (53,6%), lluny de la inversió en carreteres (22,8%), que retrocedeix 2,5pp, o la inversió en ports (15,5%) 
i aeroports (8,1%). 

TAULA I-30.  Inversió pressupostada per l’Estat, segons tipus d’infraestructura de transport. Catalunya, 2012-
2013 

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

Var. 2012-
2013 (pp) 

Total 1.141 100,0 1.038 100,0 -9,0 0,0 
Carreteres 289 25,3 237 22,8 -18,0 -2,5 
Ferrocarrils 553 48,5 556 53,6 0,6 5,1 
Aeroports 125 10,9 84 8,1 -32,7 -2,8 
Ports 175 15,3 161 15,5 -7,8 0,2 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos generals de l’Estat 2012 i 2013. 

Segons dades del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, l’any 2013, l’últim any 
d’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el pes de les inversions de 
l’Estat a Catalunya se situaria lluny del previst en aquesta disposició.85

                                                           
85 Els càlculs del Departament d’Economia i Coneixement situen la inversió de l’Estat a Catalunya en 1.296 milions d’euros (segons el pressu-
post inicial i incloent-hi el rescat de peatges), quan segons el pes del PIB català sobre el del conjunt de l’Estat haurien de ser 1.956 milions 
d’euros, la qual cosa representa un dèficit de 661 milions d’euros l’any 2013. 

 

Pel que fa a la inversió liquidada, s’observa un descens entre els anys 2011 i 2012, tant pel que fa a la inversió 
de l’Estat (-18,6%), com pel que fa a la de la Generalitat (-37,3%), sent més intens el descens en aquesta última. 
Per tipus d’infraestructura, destaca el descens experimentat en matèria ferroviària (-38,0%), si bé segueix sent el 
tipus d’infraestructura en la qual s’inverteix més l’any 2012 (50,1%), tot i perdre un pes important (-9,1%). En in-
fraestructures aeroportuàries s’aprecia un increment en la inversió entre 2011 i 2012 (+16,0%), sent l’únic mode 
on aquesta augmenta, arran de l’augment de la inversió estatal (+22,4%). En carreteres, s’aprecia un descens (-
12,3%), malgrat l’increment de la inversió per part de l’Estat (+9,2%). La inversió en ports decreix (-22,9%), princi-
palment pel descens en la inversió estatal, que representa el gruix de la inversió en aquest mode. 
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TAULA I-31.  Inversió liquidada,(1)(2) segons organisme inversor i tipus d’infraestructura de transport. Catalu-
nya, 2011-2012 

ESTAT 2011 Pes (%) 2012 Pes (%) 
Var. 2011-2012 

(%) 
Var. 2011-2012 

(pp) 
Total 1.610 100,0 1.310 100,0 -18,6 0,0 
Carreteres 342 21,2 373 28,5 9,2 7,3 
Ferrocarrils 985 61,2 650 49,6 -34,1 -11,6 
Aeroports 138 8,6 169 12,9 22,4 4,3 
Ports 145 9,0 118 9,0 -18,7 0,0 

GENERALITAT 2011 Pes (%) 2012 Pes (%) 
Var. 2011-2012 

(%) 
Var. 2011-2012 

(pp) 
Total 1.229 100,0 770 100,0 -37,3 0,0 
Carreteres 499 40,6 365 47,3 -27,0 6,7 
Ferrocarrils 707 57,5 400 51,9 -43,4 -5,6 
Aeroports 8 0,7 1 0,1 -90,8 -0,6 
Ports 14 1,2 5 0,6 -65,9 -0,5 
ESTAT I GENERALI-
TAT 2011 Pes (%) 2012 Pes (%) 

Var. 2011-2012 
(%) 

Var. 2011-2012 
(pp) 

Total 2.839 100,0 2.081 100,0 -26,7 0,0 
Carreteres 841 29,6 738 35,5 -12,3 5,8 
Ferrocarrils 1.692 59,6 1.050 50,5 -38,0 -9,1 
Aeroports 147 5,2 170 8,2 16,0 3,0 
Ports 159 5,6 123 5,9 -22,9 0,3 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) Per a l’any 2011 s’han utilitzat les dades de l’Anuari estadístic 2012 del Ministeri de Foment, que no es corresponen perfectament amb 
les de l’Anuari estadístic del Ministeri de Foment de l’any 2011 utilitzat en la Memòria socioeconòmica i labora de Catalunya de l’any 2012 
que elabora el CTESC. Així, amb les noves dades per a l’any 2011 respecte a les dades antigues per a l’any 2011, la inversió liquidada dismi-
nueix un 1,6%. Per modes, les variacions són inexistents en el mode aeroportuari, augmenten un 4,7% en carreteres, i disminueixen un 3,9% i 
un 1,6%, respectivament, en ferrocarrils i ports. 
(2) La inversió liquidada de l’Estat inclou concessionàries. 
Font: Anuari estadístic 2012 del Ministeri de Foment i Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2014. 
 

3.1.1. CARRETERES 

L’any 2012 Catalunya disposava de 12.076 quilòmetres de carreteres, amb un 11,6% de vies de gran capacitat 
(5,2% d’autopistes de peatge, 5,5% d’autopistes lliures i autovies i 0,9% de vies de doble calçada). D’aquests 
12.076 quilòmetres, 1.794 pertanyien a l’Estat (14,9%), 6.081 a la Generalitat de Catalunya (50,4%) i 4.201 a 
les diputacions (34,8%). 

TAULA I-32.  Quilòmetres de carreteres segons tipologia per províncies. Catalunya, 2012 

  Total % Barcelona % Girona % Lleida % Tarragona % 
Total 12.076 100,0 4.013 100,0 2.409 100,0 2.899 100,0 2.756 100,0 
Autopistes de peatge 632 5,2 277 6,9 93 3,8 61 2,1 202 7,3 
Autopistes lliures i autovies 662 5,5 337 8,4 95 3,9 134 4,6 96 3,5 
Vies de doble calçada 115 0,9 49 1,2 19 0,8 11 0,4 36 1,3 
Vies de calçada única 10.667 88,3 3.350 83,5 2.203 91,4 2.694 92,9 2.422 87,9 

Unitats: quilòmetres i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Dels 237 milions pressupostats per l’Estat en inversions viàries, 166 milions d’euros es destinen a la construcció 
de noves carreteres (70,0%) i 63 milions a la conservació de vies. Els 8 milions d’euros restants van destinats a 
SEITTSA. Com mostren les dades, es redueix la inversió destinada a la construcció de noves carreteres, s’amplia 
la quantia destinada a conservació, i es redueix la inversió pressupostada un 18,0%. 



CAPÍTOL I 

54 

TAULA I-33.  Inversió pressupostada per l’Estat en carreteres. Catalunya, 2012-2013 

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

Var. 2012-
2013 (pp) 

Total 289 100,0 237 100,0 -18,0 0,0 
DGC-Noves carreteres 211 73,0 166 70,0 -21,3 -3,0 
DGC-Conservació 53 18,3 63 26,6 18,9 8,2 
SEITTSA 25 8,7 8 3,4 -68,0 -5,3 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos generals de l’Estat 2012 i 2013. 

Entre els principals projectes finançats per l’Estat destaquen el tram de l’A-27 entre Tarragona i el Morell (16,1 
milions d’euros) i el tram de l’A-2 entre Sils i Caldes de Malavella (15,4 milions d’euros). 

3.1.2. FERROCARRILS 

La longitud de la xarxa ferroviària a Catalunya l’any 2012 era de 1.899 quilòmetres, 1.608 pertanyents a ADIF, i 
291 propietat de companyies de la Comunitat Autònoma. D’aquests 1.899 quilòmetres de xarxa ferroviària, 
1.673 es trobaven electrificats, mentre que els 226 restants no disposaven d’electrificació en el seu recorregut.  

De la inversió pressupostada l’any 2013 per l’Estat en ferrocarrils (556 milions d’euros), destaca l’import que es 
destina a ADIF (516 milions d’euros, el que equival al 92,8%). Excepte ADIF, que experimenta un increment en in-
versió pressupostada (27,1%), la resta de partides pateixen descensos considerables, sent especialment destacat 
el que s’observa a la DGF (-85,3%). 

TAULA I-34.  Inversió pressupostada per l’Estat en ferrocarrils. Catalunya, 2012-2013 

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

Var. 2012-
2013 (pp) 

Total 553 100,0 556 100,0 0,6 0,0 
DGF 88 16,0 13 2,3 -85,3 -13,7 
ADIF 406 73,5 516 92,8 27,1 19,4 
SEITTSA 28 5,0 15 2,6 -46,5 -2,3 
RENFE-Operadora 31 5,6 12 2,2 -60,7 -3,4 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos generals de l’Estat 2012 i 2013. 

Entre els principals projectes de l’Estat (ADIF) destaquen la línia d’alta velocitat entre Barcelona i la frontera fran-
cesa (155 milions d’euros), l’adaptació del corredor mediterrani a l’ample de via internacional (150 milions 
d’euros) o el corredor mediterrani entre Tarragona i Vandellós (105 milions d’euros). 

3.1.3. PORTS 

El sistema portuari català compta amb dos dels ports més grans de la península (Barcelona i Tarragona) gestio-
nats per Puertos del Estado, i un conjunt de ports gestionats per Ports de la Generalitat. La major part de la inver-
sió prové de l’Estat, amb 161 milions d’euros invertits l’any 2013 (128 a Barcelona i 33 a Tarragona), el que im-
plica un descens del 7,8% respecte a l’any 2012, concentrat al port de Tarragona. 

TAULA I-35.  Inversió pressupostada per l’Estat en ports. Catalunya, 2012-2013 

 
2012 Pes (%) 2013 Pes (%) 

Var. 2012-2013 
(%) 

Var. 2012-2013 
(pp) 

Total 175 100,0 161 100,0 -7,8 0,0 
BCN 132 75,8 128 79,5 -3,3 3,7 
TGN 42 24,2 33 20,5 -21,7 -3,7 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos generals de l’Estat 2012 i 2013. 
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La major part de les inversions al port de Barcelona l’any 2013 s’han centrat en els accessos viaris i ferroviaris 
(25,2 milions d’euros) i en la reconstrucció de molls (22,1 milions d’euros), així com en l’ampliació sud (17,1 mili-
ons d’euros) o el moll de l’energia (17,1 milions d’euros). 

3.1.4. AEROPORTS 

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

L’any 2013, la inversió per part de l’Estat, canalitzada a través d’AENA, fou de 84 milions d’euros destinats a les 
diferents instal·lacions estatals, el que suposa un descens del 32,7% respecte al 2012, repartit de forma similar 
entre Girona (-63,1%) i Reus (-69,6%), i sent una mica inferior a Barcelona (-28,2%). Aquest fet permet a 
l’aeroport de Barcelona seguir concentrant el gruix de la inversió aeroportuària a Catalunya (94,0%). 

TAULA I-36.  Inversió pressupostada per l’Estat en aeroports. Catalunya, 2012-2013 

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

(%) 
Var. 2012-2013 

(pp) 
Total 125 100,0 84 100,0 -32,7 0,0 
BCN 110 88,2 79 94,0 -28,2 5,8 
GIR 8 6,5 3 3,6 -63,1 -2,9 
REUS 7 5,3 2 2,4 -69,6 -2,9 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos generals de l’Estat 2012 i 2013. 

La principal actuació duta a terme a l’aeroport de Barcelona s’ha concentrat a l’edifici de la nova terminal (28,0 
milions d’euros). 

3.2. SERVEIS DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

3.2.1. CARRETERES 

L’any 2013 l’ús de les autopistes de peatge gestionades per l’Estat que recorren totalment o parcial el territori ca-
talà86 ha retrocedit el 3,3% en intensitat mitjana diària (IMD)87

                                                           
86 Inclou un tram de València fins a la frontera entre la Comunitat Valenciana i Catalunya a l’AP-7 d’uns 135km, i un tram de Saragossa a la 
frontera entre Aragó i Catalunya d’uns 80km. 
87 Vehicles al dia. 

, sent el sisè any consecutiu en què cau el trànsit, 
acumulant un descens del 28,9% des dels màxims assolits a finals de l’any 2007. Val a dir, però, que el compor-
tament diferenciat entre vehicles pesants i lleugers fa que els primers registrin taxes positives de creixement l’any 
2013 (+1,8%), mentre que els segons segueixen retrocedint (-4,4%). Això situa el pes dels vehicles pesants sobre 
el total en el 18,8% l’any 2013 (+0,9pp més que l’any 2012), lluny encara del màxim històric de l’any 2000, quan 
el pes dels vehicles pesants sobre el total era del 21,3%. 
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GRÀFIC I-24.  Intensitat mitjana diària (IMD) de les autopistes de peatge AP-2 i AP-7. Variació anual. Catalunya, 
2008-2013 

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

Els trams amb un major descens de trànsit l’any 2013 són els que uneixen Saragossa amb el peatge del Mediter-
rani (-7,1%) i València amb Tarragona (-6,1%), sent també rellevants els descensos entre Tarragona i Barcelona (-
3,6%) o Montmeló i el Papiol (-3,3%). El tram entre Montmeló i la Jonquera, en canvi, augmenta un 0,7% l’any 
2013.88

Pel que fa al transport de mercaderies per carretera, l’any 2013 el volum transportat a Catalunya va retrocedir el 
12,1%, situant-se en 207 milions de tones, segons dades de l’Enquesta permanent de transport de mercaderies 
per carretera

 

Pel que fa al transport col·lectiu per carretera, en base a dades de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a 
la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), s’observa un augment de l’1,3% del nombre de passatgers; el nom-
bre de desplaçaments s’incrementa fins als 326 milions. 

89

                                                           
88 Aquest increment es podria explicar per la desviació obligatòria dels vehicles pesants de l’N-II a l’AP-7 a partir de l’abril de 2013, a fi de re-
duir la sinistralitat de la primera. Així, els vehicles pesants augmenten en aquest tram un 12,6% entre 2012 i 2013. 
89 No inclou el trànsit de pas. 

. Aquest descens s’explica principalment per un descens del transport intraregional per carretera (-
13,2%) i en menor mesura pel descens en el transport intramunicipal (-33,7%). El transport interregional per car-
retera (-2,7%) disminueix en menor mesura que el transport interior, mentre que el transport internacional aug-
menta lleugerament (+1,0%). 
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GRÀFIC I-25.  Transport interior de mercaderies (tones) per carretera,(1) per tipus de desplaçament. Variació 
anual. Catalunya 2008-2013 

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

Amb aquest descens en el transport de mercaderies per carretera el sector acumula sis anys consecutius de cai-
guda, en què el volum transportat s’ha reduït el 48,0% respecte a l’any 2007, quan s’assoleix el màxim volum 
transportat. 

3.2.2. FERROCARRILS 

El gruix dels desplaçaments en mode ferroviari que es realitzen a Catalunya tenen lloc a la Regió Metropolitana de 
Barcelona (RMB),90

                                                           
90 No es disposa de dades de passatgers en trens regionals o de llarg recorregut. 

 on l’any 2013 el nombre d’usuaris del ferrocarril ha estat de 574,3 milions, l’1,3% menys que 
l’any anterior. L’evolució durant el 2013, però, varia en funció del servei. Així, es redueix el nombre de viatgers del 
Metro (-1,0% i 369,9 milions de passatgers) i de les rodalies de Renfe (-0,8% i 105,1 milions d’usuaris), mentre 
que els FGC (+0,6% i 75,5 milions de passatgers) i el Tramvia (+0,5% i 23,7 milions d’usuaris) incrementen el 
nombre de viatgers transportats. 

Malgrat que no es disposa de dades de transport de mercaderies per ferrocarril l’any 2013 per a Catalunya, si 
s’observa l’evolució al conjunt d’Espanya, s’aprecia una estabilitat en el volum transportat. 
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GRÀFIC I-26.  Tones transportades en ferrocarril. Catalunya i Espanya, 2006-2013 

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

3.2.3. PORTS 

L’any 2013 el nombre d’usuaris al port de Barcelona s’incrementà en un 6,0%. Aquest increment s’explica per un 
augment del nombre de creueristes (+7,9%) i, en menor mesura, per l’augment del nombre de passatgers de línia 
regular (+1,5%). Així, durant l’any 2013 el port de Barcelona ha registrat poc més de 3,6 milions de passatgers: 
1,0 milions de passatgers en línies regulars i 2,6 milions de creueristes. Això fa que el port de Barcelona es man-
tingui com el primer port de l’Estat espanyol en nombre de creueristes, el sisè en passatgers en línia regular i el 
quart en conjunt.91

GRÀFIC I-27.  Passatgers transportats per via marítima. Variació anual. Port de Barcelona, 2008-2013 

 

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

                                                           
91 L’increment en nombre d’usuaris del port de Barcelona (+6,0%) se situa per sota de l’increment al conjunt d’Espanya (+6,9%), si bé creix 
per sobre de la mitjana estatal en nombre de creueristes (+7,9% i +0,9%, respectivament) i de forma més moderada en passatgers de línies 
regulars (+1,5% i +9,2%, respectivament). Així, el port de Barcelona assoleix una quota del 12,6% de l’Estat espanyol sobre el conjunt 
d’usuaris: el 33,9% en creueristes i el 4,9% en passatgers de línia regular. 
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Referent al transport de mercaderies per via portuària, l’any 2013 el volum transportat pels ports de Tarragona i 
Barcelona retrocedeix el 7,3%, fruit principalment del descens en les quantitats gestionades al port de Tarragona 
(-15,5%) i a l’estabilitat registrada al port de Barcelona (-0,9%). Això fa que el volum transportat pels dos ports se 
situï en 69,8 milions de tones: 59,9% al port de Barcelona i 40,1% al port de Tarragona. 

GRÀFIC I-28.  Tones transportades per via marítima. Variació anual. Ports de Barcelona i Tarragona, 2008-
2013 

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

Al port de Barcelona, especialitzat en transport de mercaderies (62,4% del total transportat l’any 2013), es pro-
dueix un lleuger descens del transport de mercaderies (-0,7%), sent de més intensitat la pèrdua de volum de gra-
nel transportat (-2,4%). Al port de Tarragona, molt especialitzat en granel (90,2% del total transportat l’any 2013), 
el descens és acusat tant en mercaderies (-16,2%) com en granel (-15,5%), sent especialment intens el retrocés 
en granel sòlid (-32,3%). 

3.2.4. AEROPORTS 

El trànsit de passatgers als aeroports catalans ha retrocedit un 0,1% respecte a l’any 2012, i situa el nombre 
d’usuaris en 38,9 milions. Aquesta variació, però, no ha estat igual per als diferents aeroports. Així, l’aeroport de 
Barcelona ha augmentat el nombre de passatgers el 0,1%, al de Girona s’ha reduït el trànsit de passatger un 
3,9%, mentre que el de Reus ha incrementat el nombre d’usuaris un 3,4%, el que situa el nombre de passatgers a 
cada aeroport en 35,2 milions, 2,7 milions i 1,0 milió, respectivament. 
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GRÀFIC I-29.  Nombre de passatgers als aeroports comercials. Variació anual. Catalunya, 2008-2013 

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

El comportament dels aeroports ubicats a Catalunya contrasta amb el comportament al conjunt d’Espanya, on el 
nombre de passatgers retrocedeix el 3,5%, on destaca especialment el retrocés experimentat per l’aeroport de 
Barajas, que perd el 12,1% dels seus passatgers, situant el nombre d’usuaris en 39,7 milions. En l’àmbit mundial, 
a excepció dels aeroports d’Atlanta (el més transitat del món) i Denver, els quinze primers aeroports incrementen 
el nombre de passatgers, entre els que destaquen els increments de Dubai (+15,2%) o Hong Kong (+6,3%). 

Si s’observa l’evolució dels passatgers als aeroports catalans en funció de l’origen o destí dels vols, s’observa un 
increment del 10,3% en vols intercontinentals, un augment del 4,7% en vols internacionals dins del continent eu-
ropeu, i un descens del 12,2% en els vols nacionals, situació, aquesta última, que ja es produïa l’any 2012, i que 
estaria relacionada amb la feblesa de la demanda interna, unida a la competència creixent del mode ferroviari 
d’alta velocitat. 

L’evolució pel que fa a l’origen o la destinació dels vols, però, és diferent per cada aeroport.92

Per al conjunt dels aeroports, i en l’àmbit intercontinental, són destacables els increments en nombre d’usuaris 
amb origen o destí a Àsia Occidental (+30,3%)

 A Girona, disminuei-
xen els passatgers en vols intercontinentals de forma considerable (-40,7%) i els passatgers en vols nacionals (-
65,8%), al mateix temps que augmenten els passatgers en vols internacionals a Europa (+4,8%), l’especialitat de 
l’aeroport. A Reus, augmenten tant el nombre de passatgers en vols internacionals a Europa (+3,8%) –si bé ho fa 
per sota de la mitjana de Catalunya-, com els passatgers en vols a escala nacional (+9,2%), mentre que els pas-
satgers en vols intercontinentals segueixen sent testimonials. 

93 i Àfrica del Nord (+10,2%),94 així com la pèrdua de passatgers 
amb origen o destí a Amèrica del Nord (-5,8%).95

                                                           
92 L’aeroport de Barcelona concentra el 90,5% dels passatgers registrats a Catalunya l’any 2013, motiu pel qual l’evolució del conjunt de Ca-
talunya i de l’aeroport de Barcelona són pràcticament idèntiques. 
93 L’augment a Àsia Occidental s’explica per l’increment de passatgers als Emirats Àrabs Units (+123,1%), a Turquia (+28,7%) o Qatar 
(+35,2%), concentrats a l’aeroport de Barcelona. 
94 A Àfrica del Nord el creixement es basa en l’augment de passatgers a Algèria (+25,7%) i Marroc (+8,7%), malgrat que en aquest últim cal di-
ferenciar el comportament entre Barcelona, on augmenten el nombre de passatgers, i Girona, on decreixen de forma considerable. 
95 Aquest descens s’explica per la pèrdua de passatgers amb origen o destí a Canadà (-33,8%), mentre que els que viatgen a o des dels Estats 
Units d’Amèrica augmenten un lleuger 0,4%. 

 Pel que fa als vols continentals internacionals, destaquen els 
augments en nombre de passatgers d’Alemanya (+14,2%), que supera Itàlia com a segona destinació europea, i 
Rússia (+23,4%). Així mateix, destaquen els retrocessos de Portugal (-13,2%) o Itàlia (-4,8%), el que sens dubte té 
a veure amb els resultats econòmics dels països del sud d’Europa. 
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TAULA I-37.  Passatgers als aeroports comercials, per regió de destí/origen. Catalunya, 2013 

  Passatgers 
Var. 2012-
2013 (%) Pes (%) 

Var. 2012-
2013 (pp) 

Total 38.893 0,0 100,0 0,0 

Intercontinentals 3.233 10,3 8,3 0,8 

Àsia Occidental 1.239 30,3 38,3 5,9 

Amèrica del Nord 813 -5,8 25,2 -4,3 

Àfrica del Nord 756 10,2 23,4 0,0 

Amèrica del Sud 276 -1,0 8,5 -1,0 

Altres 149 -2,2 4,6 -0,6 

Continentals Internacionals 25.356 4,7 65,2 2,9 

Regne Unit 4.488 4,6 17,7 0,0 

Alemanya 3.668 14,2 14,5 1,2 

Itàlia 3.306 -4,8 13,0 -1,3 

França 2.982 5,4 11,8 0,1 

Holanda 1.643 -1,0 6,5 -0,4 

Rússia 1.570 23,4 6,2 0,9 

Suïssa 1.328 -1,5 5,2 -0,3 

Portugal 781 -13,2 3,1 -0,6 

Resta d'Europa 5.589 6,9 22,0 0,5 

Nacionals 10.304 -12,2 26,5 -3,7 
Unitats: milers de passatgers, percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’AENA. 

Referent a les principals companyies que operen als diferents aeroports catalans, destaca l’increment de passat-
gers de Vueling a l’aeroport de Barcelona (+16,2%), el que es tradueix en un increment del pes de la companyia a 
l’aeroport de 4,7pp, per arribar al 34,6%. Si bé Vueling ja era la primera companyia en nombre de viatgers a Cata-
lunya, aquest increment fa que aquesta posició es consolidi i augmenti la distància sobre la segona, Ryanair, que 
veu reduïts el nombre de passatgers un 18,0%, fet que es tradueix en una pèrdua de pes de 2,7pp, i situa la quo-
ta de passatgers de l’aerolínia en el 12,1%. Tant a Girona com a Reus Ryanair segueix sent la companyia predo-
minant, amb quotes del 90,5% i 64,2%, respectivament. 

El transport de mercaderies per via aeroportuària ha augmentat un 3,8% per al conjunt dels aeroports catalans, 
amb 100,3 milers de tones de les quals l’aeroport de Barcelona en concentra gairebé la totalitat (99,9%). Al con-
junt d’Espanya el transport de mercaderies disminueix el 2,0%, el que situa la quota de mercat catalana a Espa-
nya al 15,7%, 0,9pp més que l’any 2012. En l’àmbit mundial, la situació contrasta amb el context espanyol, amb 
increments a 8 del 10 principals aeroports de càrrega del món. 
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4. EL SECTOR PÚBLIC  

En aquest apartat es descriu l’evolució de l’acció del sector públic a Catalunya al llarg de l’any 2013. En un primer 
epígraf s’analitza l’evolució dels ingressos i les despeses del sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com 
el seu endeutament. En el segon epígraf es descriu l’acció de l’Estat a Catalunya, a través de les seves inversions 
i de la recaptació tributària estatal a Catalunya. 

L’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya, ordenada en termes quantitatius, l’exerceixen la Gene-
ralitat de Catalunya, amb una despesa no financera executada de 23.031,0 milions d’euros per al 2013; 
l’Administració de la Seguretat Social, a través del sistema de pensions i prestacions, amb una despesa executa-
da a Catalunya l’any 2013 de 21.177,3 milions d’euros; les administracions locals, amb uns pressupostos apro-
vats de 9.108,2 milions d’euros l’any 2013; i l’Administració General de l’Estat, principalment a través de les in-
versions estatals, que l’any 2013 té pressupostada una despesa en inversió real a Catalunya de 1.267,1 milions 
d’euros, i la despesa en prestacions del Servei Públic d’Ocupació estatal, que l’any 2013 ha significat una despe-
sa executada de 4.855,1 milions d’euros. 

En un context on l’activitat econòmica catalana cau el 0,6%, l’acció de les AP a Catalunya l’any 2013, amb una 
reducció en conjunt de la despesa, ha fet una contribució negativa al creixement del PIB català (vegeu la taula I-
38 ). 

Els indicadors de despesa no financera, tant de la Generalitat, les entitats locals, com de la despesa de capital de 
l’Estat a Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació estatal mostren reduccions que més que compensen l’increment 
del 4,9% de la despesa executada a Catalunya de l’Administració de la Seguretat Social. 

Així, la despesa pressupostada d’inversions reals de l’Estat a Catalunya cau un 10,4% respecte dels pressupostos 
de l’any precedent; la despesa no financera pressupostada el 2013 de les entitats locals en relació amb la des-
pesa executada el 2012 cau l’1,2%; la despesa executada en prestacions d’atur del Servei Públic d’Ocupació es-
tatal a Catalunya cau el 8,6%, mentre que la despesa no financera executada de la Generalitat, consolidada sen-
se el sector públic empresarial, es redueix el 2,8%. 

Una part significativa de la caiguda de la despesa pública a Catalunya del conjunt de les AP ho ha estat com a 
conseqüència de la caiguda de la despesa de capital. Així, la despesa de capital conjunta pressupostada de les 
entitats locals en relació amb la despesa executada el 2012 cau el 31,5%; mentre que la despesa en inversions 
reals pressupostada el 2013 per l’Estat a Catalunya cau el 10,4%. De totes maneres, també és de destacar la 
caiguda en la despesa de personal i de compra de béns i serveis en el cas de la Generalitat consolidada sense el 
sector públic empresarial, que cauen el 3,0% i el 6,5%, respectivament. 

TAULA I-38.  Evolució de les despeses no financeres de les administracions públiques de Catalunya. Catalu-
nya, 2009-2013 

   2009 2010 2011 2012 2013 
Variació  
2009-
2013 

Variació  
2012-
2013 

Sector públic Generalitat de Catalunya1 34.069,1 35.178,0 32.067,9 31.273,6 n.d. n.d. n.d. 

Sector públic Generalitat de Catalunya (AGG, OO-
AA, ICS, SCS, ICASS) depurat de IFL i PAC2 29.062,0 26.461,4 26.383,1 23.695,5 23.031,0 -20,8% -2,8% 

Administració de la Seguretat Social a Catalunya3 17.812,3 18.842,0 19.540,3 20.197,6 21.177,3 18,9% 4,9% 

Entitats locals4 12.085,8 11.362,8 10.425,3 9.223,3 9.108,2 -24,6% -1,2% 

Despeses en inversió real de l’Estat a Catalunya5 3.790,6 3.625,9 2.548,4 1.414,5 1.267,1 -66,6% -10,4% 

Servei Públic d’Ocupació estatal a Catalunya  5.675,3 5.708,2 5.236,2 5.310,9 4.855,1 -14,5% -8,6% 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) Despeses no financeres pressupostades i l’àmbit de consolidació és l’Administració de la Generalitat i el sector públic empresarial. 
(2) Despesa no financera executada (obligacions reconegudes) consolidada de l’Administració general de la Generalitat, els organismes autò-
noms, l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials depurades de les operacions re-
latives a la intermediació financera local (IFL) i a les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comunitària (PAC), en 
ser les principals operacions que, al costat d’altres, estan incloses en els pressupostos d’algunes comunitats autònomes sense suposar estric-
tament despesa pròpia seva. En aquestes operacions les comunitats actuen com a meres intermediàries entre el pagador i el receptor dels 
fons. 
(3) Despeses no financeres executades (obligacions reconegudes). 
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(4) Despeses no financeres executades (obligacions reconegudes) fins a l’any 2012 i despeses no financeres pressupostades per al 2013 del 
consolidat de municipis, diputacions, comarques i entitats metropolitanes.  
(5) Despeses en inversió real pressupostades del sector públic administratiu (que inclou la Seguretat Social) i el sector públic empresarial es-
tatal, regionalitzades a Catalunya. No s’inclouen les transferències de capital de l’Estat a Catalunya.  
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya; Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d’Economia i Hisenda; Departament d’Economia 
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; i Servei Públic d’Ocupació estatal. 

Per la seva part, el consum públic del conjunt de les AP a Catalunya, amb un valor de 32.708 milions d’euros i 
una disminució en termes reals del 3,5% respecte de l’any 2012, ha fet una contribució negativa al creixement de 
l’economia catalana, amb una aportació de -0,58 punts percentuals al creixement del PIB real l’any 2013. Aques-
ta evolució contrasta amb el comportament anticíclic que el consum públic va tenir els dos primers anys de crisi i 
amb el paper neutral que va tenir respecte del creixement l’any 2010. Així, se segueix reduint el pes de la despe-
sa de consum de les AP en el PIB, fins al 16,06% l’any 2013. 

GRÀFIC I-30.  Evolució del consum de les administracions públiques de Catalunya sobre el PIB. Catalunya, 
2004-2013 

  
Unitats: percentatges. 
Font: Idescat. 

4.1. EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

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

L’any 2013 el Govern de la Generalitat no ha aprovat una llei de pressupostos per a aquest exercici i, per tant, en 
els següents epígrafs s’analitza l’execució dels pressupostos només en l’àmbit del sector públic administratiu, on 
es consoliden els ingressos i les despeses de la Generalitat, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Sa-
lut, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Social i les entitats autònomes administratives. Per tant, no es té en 
compte la consolidació d’ingressos i despeses del sector públic empresarial de la Generalitat de Catalunya (enti-
tats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions de la Generalitat).96

La convocatòria d’eleccions el 25 de novembre del 2012 va comportar iniciar l’any amb la pròrroga dels pressu-
postos del 2012 aprovada a través del Decret 170/2012, de 27 de desembre.
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96 L’aprovació de la Llei dels pressupostos i la informació que l’acompanya és el principal instrument per garantir la transparència pressupos-
tària envers el Parlament de Catalunya i la ciutadania de Catalunya en relació amb les prioritats polítiques del Govern i la seva quantificació 
econòmica. La redacció d’aquest epígraf es fa, per tant, sense disposar d’aquesta informació i per tant n’ha limitat el seu contingut en relació 
amb edicions anteriors de la Memòria Socioeconòmica i laboral de Catalunya del CTESC. 

 Amb posterioritat, el Govern de 

97 Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013. DOGC núm. 6283, de 31.12.2012. 
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la Generalitat ha mantingut la pròrroga pressupostària davant l’esforç de consolidació fiscal que implicaven les 
successives revisions de l’objectiu inicial de dèficit fixades pel Govern central.  

En el Consell de Política Fiscal i Financera de 12 de juliol de 2012 es va fixar per a totes les comunitats autòno-
mes l’objectiu d’un dèficit del 0,7% de PIB per al 2013. Al mes d’abril del 2013 el Govern espanyol presenta una 
actualització del Programa d’estabilitat 2013-2016 per al Regne d’Espanya, on es recull una nova pròrroga per 
assolir l’objectiu de dèficit acordat en el marc de la UE per a l’Estat espanyol, que significa fixar un dèficit del 6,3% 
per al conjunt de l’Estat i relaxar l’objectiu de dèficit per a les CA fins a l’1,2% per al 2013. La resposta del Govern 
de la Generalitat ha estat l’ampliació del límit de despesa fins al nou objectiu de dèficit a través de la modificació 
del Decret 170/2012.98

Finalment, el 21 de juny del 2013 el Consell Europeu acorda una ampliació de l’objectiu de dèficit per a Espanya 
fins al 6,5%, que el Consell de Política Fiscal i Financera acorda distribuir entre els diferents nivells 
d’administració, de forma que per a l’Estat es fixa per al 2013 un dèficit del 5,2% i per a les CA un dèficit conjunt 
de l’1,3% establint la possibilitat de límits individuals diferenciats per a cada CA, la qual cosa ha permès un ajust 
relatiu d’aquest límit a la situació de cada CA. El 31 de juliol de 2013 el CPFF acorda, definitivament, un límit per 
a Catalunya de l’1,58% per al 2013 i de l’1% per al 2014. La resposta del Govern de la Generalitat ha estat la 
continuïtat de la pròrroga dels pressupostos del 2012, modificada per segona vegada a través de l’Acord de Go-
vern de 27 d’agost,
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4.1.1. ELS INGRESSOS EXECUTATS DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU DE LA GENE-
RALITAT DE CATALUNYA 

 on finalment s’estableix que els crèdits per a despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 7 i 8, es pror-
roguin, en el seu conjunt, fins a un import màxim d’un 91,4% del pressupost inicial del 2012. 

Per tant, tenint en compte que l’any 2012 el dèficit en temes SEC de la Generalitat es tanca en 4.295 milions 
d’euros, el 2,23% del PIB català, l’objectiu de dèficit per al 2013 de l’1,58% del PIB significava assumir la possibi-
litat d’una menor necessitat de finançament, de 3.063,63 milions d’euros, i per tant, afegir un nou esforç de con-
solidació fiscal en relació a l’execució dels pressupostos del 2012, de 1.231,37 milions d’euros. 

Per assolir aquest objectiu, i d’acord amb les seves previsions d’evolució macroeconòmica, el Govern de la Gene-
ralitat preveu en el marc del Pla economicofinancer de Catalunya de juliol del 2013, posar en marxa un seguit de 
mesures, principalment des del vessant de la despesa, però també en l’àmbit dels ingressos, que aprofundeixen 
el procés de retallades i consolidació fiscal. 

Les mesures previstes des del costat dels ingressos havien de permetre augmentar els ingressos no financers en 
874,2 milions d’euros en relació amb els pressupostos del 2012, mentre que les mesures de reducció de la des-
pesa haurien de permetre reduir la despesa no financera per valor de 1.132,5 milions d’euros; per tant, d’acord 
amb aquestes magnituds el Govern de la Generalitat preveia un marge de 2.006,7 milions d’euros per afrontar 
l’objectiu de dèficit de l’1,58% del PIB. 

Els ingressos no financers en l’àmbit del sector públic administratiu de la Generalitat de Catalunya, de 23.273 mi-
lions d’euros, s’han reduït lleugerament, el 0,2% en relació amb l’execució del 2012. Cal tenir en compte que 
d’aquests, 3.462,8 milions són ingressos sobre els quals la Generalitat només actua com a intermediària,100 i que 
un cop descomptats, els ingressos no financers disponibles han estat de 19.810,1 milions d’euros, l’1,4% inferi-
ors als dels 2012, la qual cosa ha significat disposar de 289,2 milions d’euros menys que l’exercici precedent.101

Les mesures d’ingressos dissenyades pel Govern de la Generalitat per assolir l’objectiu de dèficit de l’1,58% PIB, 
si bé amb un impacte molt inferior al previst inicialment, han aportat 399,3 milions d’euros més que el 2012, re-
partits en 167,1 milions d’euros més que el 2012 en els recursos associats al model de finançament; 35,2 mili-

 

                                                           
98 Decret 164/2013, de 14 de maig, de modificació del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació 
de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013. DOGC núm. 6377, de 
16.05.2013. 
99 Acord GOV/119/2013, de 27 d’agost, pel qual es modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin 
en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig. 
100 3.171,1 milions d’euros provenen de transferències corrents de l’Estat per a les entitats locals (ajuntaments i diputacions) i 291,7 milions 
d’euros són transferències de capital de la UE associades al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). 
101 L’ingrés liquidat dels totals dels capítols I, II i IV dels pressupostos del 2013 no són directament comparables amb l’estructura d’ingressos 
d’aquests capítols per al 2012 ja que l’any 2012 es van dur a terme les liquidacions del model de finançament del 2010 que es va aplicar se-
gons la composició dels recursos de la nova cistella d’impostos. 
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ons d’euros més provinents de l’impost sobre estades en allotjaments turístics; i 196,1 milions d’euros de nous 
recursos per l’alienació d’inversions reals (venda d’immobles). 

Aquests nous recursos, però, no han estat suficients per compensar la caiguda en 592,6 milions d’euros dels in-
gressos patrimonials, bàsicament associada a la venda de les concessions per la gestió de les infraestructures 
dels túnels de Vallvidrera i del Cadí i la gestió d’Aigües Ter Llobregat l’exercici 2012; els 27,0 milions d’euros 
menys en els recursos de model de finançament un cop descomptades les mesures dissenyades per assolir 
l’objectiu de dèficit; i 69,9 milions d’euros menys d’ingressos dels capítols 1, 2, 3, 4 i 6 i 7, que no estan associ-
ats ni a les mesures de reducció del dèficit, ni als ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic ni als 
ingressos respecte dels quals la Generalitat només fa d’intermediària. 

Paral·lelament, els ingressos financers han augmentat en 2.850,6 milions d’euros, el 23,1% més que el 2012, 
fins a assolir la xifra de 14.686 milions d’euros que principalment s’utilitzen per finançar el nou dèficit generat el 
2013, de 3.769 milions d’euros, i per cobrir els venciments del deute acumulat de la Generalitat de Catalunya. En 
aquest sentit, la Generalitat, davant les dificultats d’accés al crèdit en els mercats, ha recorregut per al seu en-
deutament a fórmules acordades per l’Administració central amb les comunitats autònomes com el Fons de liqui-
ditat autonòmic o el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors. 

TAULA I-39.  Evolució dels ingressos executats del sector públic administratiu de la Generalitat de Catalunya 
2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 20131 2012-2013 

Ingressos no financers 27.541 24.162 22.714 23.314 23.273 -0,2% 

Ingressos corrents 26.349 22.910 21.941 22.745 22.550 -0,9% 

Cap. 1 Impostos directes 8.129 6.158 8.482 10.156 7.778 -23,4% 

Cap. 2 Impostos indirectes 6.800 5.992 8.486 10.557 8.644 -18,1% 

Cap. 3 Taxes, béns i altres ingressos 766 827 809 801 798 -0,3% 

Cap. 4 Transferències corrents 10.624 9.917 4.153 590 5.279 795,5% 

Cap. 5 Ingressos patrimonials 29 15 10 642 50 -92,2% 

Ingressos de capital 1.193 1.252 774 569 723 27,0% 

Cap. 6 Alienació d'inversions reals 0 0 0 20 216 968,0% 

Cap. 7 Transferències de capital 1.193 1.252 773 549 506 -7,8% 

Ingressos financers 5.466 9.740 12.290 12.346 15.196 23,1% 

Cap. 8 Variació d'actius financers 29 5 24 72 511 611,0% 

Cap. 9 Variació de passius financers 5.437 9.735 12.266 12.274 14.686 19,6% 

Total ingressos 33.007 33.902 35.005 35.660 38.469 7,9% 
Unitats: milions d’euros. 
(1) Les dades del 2013 són provisionals. Provenen de les dades d’Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques. Les dades originals estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i a algunes de 
les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comunitària (PAC), per tal de fer-les homogènies amb les dades execu-
tades del compte general, s’han sumat a les dades del Ministeri l’import dels ingressos executats per transferències corrents corresponents a 
la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat, i l’import dels ingressos per transferències de capital associats al FEAGA. 
Font: elaboració pròpia a partir de Comptes generals de la Generalitat 2008-2012, informes de la Sindicatura de Comptes, Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Informe de seguiment dels plans economicofinancers del II, III i IV trimestres de 
2013, Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 

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

Com ja s’ha comentat, el Govern de la Generalitat ha plantejat per a l’any 2013 un seguit de mesures d’ingressos 
per tal d’assolir l’objectiu de dèficit de l’1,58% del PIB. Si bé l’impacte inicial s’estimava en 874,2 milions d’euros 
de nous recursos pel 2013, finalment, en termes liquidats dels pressupostos aquestes mesures s’estima que han 
aportat 399,3 milions d’euros, menys de la meitat, el 45,7%, d’allò previst. Principalment, com a conseqüència 
dels menors ingressos dels previstos en la recaptació de l’impost sobre estades en allotjaments turístics i en els 
ingressos per vendes d’immobles, on s’obtenen el 31,2% i el 35,8% d’allò previst inicialment, respectivament. 
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Les principals mesures d’ingressos dissenyades són: 

 Ingressos addicionals en l’impost sobre el patrimoni de 93,8 milions d’euros per la reducció del mínim 
exempt de 700.000 euros a 500.000 euros, i l’augment dels tipus impositius del 5% en els set primers trams 
i del 10% en el darrer tram. Finalment, amb aquesta mesura s’estima que s’obtenen 67,8 milions d’euros, el 
72,3% del previst.  

 Ingressos addicionals en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídic documentats per valor de 
69,5 milions d’euros, principalment com a conseqüència de l’augment en l’impost de transmissions patrimo-
nials oneroses de béns immobles en equiparar els tipus de l’impost al de l’IVA per habitatge nous, i passar del 
8% al 10%. Finalment, amb aquesta mesura s’estima que s’obtenen 61,4 milions d’euros, el 88,3% del pre-
vist.  

 Ingressos addicionals en la imposició sobre hidrocarburs per valor de 69,5 milions d’euros, a través de 
l’augment del tipus impositiu del subministrament a Catalunya de diferents carburants d’ús general. Final-
ment, amb aquesta mesura s’estima que s’obtenen 37,9 milions d’euros, el 118,6% del previst. 

 Ingressos addicionals en altres tributs per valor de 112, 9 milions d’euros, principalment per l’aplicació per 
primer any complet de l’impost sobre les estades en establiments turístics i per la implementació de diferents 
taxes i preus públics. Finalment, amb aquestes mesures s’estima que s’obtenen 35,3 milions d’euros, el 
31,2% del previst. 

 Ingressos addicionals de la venda de diferents actius reals per valor de 550 milions d’euros. Finalment, amb 
aquesta mesura s’estima que s’obtenen 197,0 milions d’euros, el 35,8% del previst. 

TAULA I-40.  Detall de mesures per capítols d’ingressos i grau d’execució. Catalunya, 2013  

Mesures d'ingressos 

Seguiment del 
PEF II trimestre 
31/07/2013 

Seguiment del PEF IV trimestre 
31/07/2013 

Previsió a 
31/12/213 

Execució a 
31/12/213 

% execució so-
bre previsió II 

trimestre 

Total ingressos 874.200,00 399.340,98 45,68% 

Ingressos corrents 324.200,00 202.365,88 62,42% 

Capítol 1. Impostos directes (impost sobre el patrimoni) 93.800,00 67.800,00 72,28% 

Capítol 2. Impostos indirectes 214.400,00 134.565,89 62,76% 

    Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 69.500,00 61.378,16 88,31% 

    Imposició sobre hidrocarburs 32.000,00 37.938,67 118,56% 

    Altres tributs 112.900,00 35.249,06 31,22% 

Capítol 3. Preus públics, taxes  altres ingressos - - - 

Capítol 4. Transferències corrents 16.000,00 - 0,00% 

Ingressos de capital 550.000,00 196.975,10 35,81% 

Capítol 6. Alienació d’inversions reals 550.000,00 196.975,10 35,81% 

Capítol 7. Transferències de capital - - - 
Unitats: euros i percentatges. 
Font: Informe de seguiment dels plans economicofinancers del II i IV trimestres de 2013. Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic 

Els ingressos executats vinculats al sistema de finançament l’any 2013 han estat de 18.091,8 milions d’euros, 
amb un increment de 140,1 milions d’euros, el 0,8% més que els ingressos executats el 2012. 
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Aquest petit augment respon a un comportament contraposat entre els recursos vinculats als ingressos tributaris, 
que es redueixen en 4.347,9 milions d’euros, i els recursos derivats de les transferències associades al model de 
finançament, que augmenten en 4.488,0 milions d’euros.102

TAULA I-41.  Evolució i grau d’execució dels ingressos de la Generalitat de Catalunya vinculats al sistema de 
finançament autonòmic. Catalunya, 2012-2013 

 

La caiguda en els ingressos tributaris respon, principalment, al fort retrocés de les liquidacions pendents dels 
rendiments d’exercicis precedents de l’IRPF, l’IVA, i els impostos sobre consums específics, que es redueixen en 
5.116,1 milions d’euros. A més, set figures tributàries experimenten reduccions en les aportacions que fan al 
model de finançament, per valor de 312,1 milions d’euros: amb una reducció del 12,2% en l’impost de successi-
ons i donacions; de l’1,2% en la bestreta per IRPF; del 9,4% en l’impost sobre labors del tabac; del 10,4% en els 
impostos sobre alcohols; del 4,0% en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats; del 
30,5% en l’impost sobre determinats mitjans de transport; i del 9,4% en els tributs sobre el joc. 

Aquesta davallada dels recursos tributaris ha estat compensada en part per l’increment en 1.080,3 milions 
d’euros dels ingressos de quatre figures tributàries: l’augment en 768,2 milions d’euros en la bestreta de l’IVA, 
associada a la pujada dels tipus impositius en la segona meitat del 2012; l’augment en 257,8 milions d’euros de 
l’impost sobre el patrimoni, que es beneficia de l’aflorament de patrimonis associats a l’amnistia fiscal de finals 
del 2012 i també, si bé en menor mesura, dels canvis en la normativa de l’impost amb la reducció del mínim 
exempt i increment del tipus impositius; a l’augment en 158,9 milions d’euros dels recursos associats a l’impost 
sobre hidrocarburs (que engloba l’antic impost sobre hidrocarburs i l’impost sobre vendes minoristes de determi-
nants hidrocarburs); i en menor mesura per l’augment de 4,0 milions d’euros en l’impost sobre l’energia. 

L’increment dels ingressos per transferències associades al model de finançament autonòmic en relació amb els 
ingressos executats el 2012 s’explica per l’impacte positiu de 5.211.3 milions més que el 2012 de les liquidaci-
ons pendents de transferències d’exercicis anteriors i pel modest increment en 0,5 milions d’euros dels fons es-
pecífics vinculats a la sanitat, quantitats que es veuen només en part compensades per la reducció en 723,8 mi-
lions d’euros de les bestretes dels fons del model de finançament. 

Per tant, constatem que per al 2013 els principals elements que han fet augmentar els recursos del model han 
estat les mesures d’ingressos dissenyades pel Govern de la Generalitat per assolir l’objectiu de dèficit, que apor-
ten 167,1 milions d’euros en diferents impostos de la cistella del model (impost sobre el patrimoni, impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i impost sobre hidrocarburs); la pujada de tipus de l’IVA, 
que aporta 659,7 milions d’euros més en les bestretes per IVA; i l’afloració de capitals associada a l’amnistia fis-
cal de l’any precedent, que permet incrementar els recursos de l’impost sobre el patrimoni en 189,9 milions 
d’euros.  

Paral·lelament, però, aquests increments es veuen en part contrarestats pel fet que l’Estat compensa l’augment 
de la recaptació de l’IVA amb una reducció del Fons de suficiència global; per unes menors transferències relaci-
onades amb els fons específics vinculats a la sanitat; i per la caiguda d’ingressos tributaris associada a la reduc-
ció de les bases imposables com a conseqüència de la reducció de l’activitat econòmica en l’exercici 2013. 

  2012 2013 2012-2013 

Total ingressos per Model de finançament (A + B) 17.951,7 18.091,8 0,8% 

Bestretes tributs cedits parcialment 13.760,2 14.404,5 4,7% 

Liquidacions tributs cedit parcialment 4.494,7 -621,5 -113,8% 

Tributs cedits totalment 2.670,2 2.571,7 -3,7% 

Transferències liquidacions pendents -3.881,2 1.330,1 -134,3% 

Transferències de fons del model de finançament 814,6 90,8 -88,9% 

Fons específics vinculats a la sanitat 93,2 32,4 -65,2% 

        

                                                           
102 Els ingressos liquidats dels totals dels capítols I, II i IV dels pressupostos del 2013 no són directament comparables amb l’estructura 
d’ingressos d’aquests capítols pel 2012, ja que l’any 2012 es van dur a terme les liquidacions del model de finançament del 2010 que es va 
aplicar segons la composició dels recursos de la nova cistella d’impostos. 
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A. Total ingressos tributs cedits  20.925,1 16.577,2 -20,8% 

Impost sobre successions i donacions 395,3 347,2 -12,2% 

Impost sobre el patrimoni 305,0 562,7 84,5% 

Impost sobre transmissions patrimonials i AJD 1.091,4 1.048,1 -4,0% 

Tributs sobre el joc 227,7 206,4 -9,4% 

IRPF (tram autonòmic) 9.440,6 6.852,1 -27,4% 

    IRPF (bestreta tram autonòmic) 7.430,7 7.338,6 -1,2% 

    IRPF (liquidació tram autonòmic) 2.009,9 -486,5 -124,2% 

IVA (participació en l’impost estatal) 6.502,2 5.047,4 -22,4% 

    IVA (bestreta participació en l’impost estatal) 4.522,7 5.182,4 14,6% 

    IVA (liquidació participació en l’impost estatal) 1.979,5 -134,9 -106,8% 

Impost sobre labors del tabac (bestreta participació en l’impost 
estatal) 783,5 710,1 -9,4% 

Impost sobre alcohols (bestreta participació en l’impost estatal) 112,8 101,0 -10,4% 

Impost sobre hidrocarburs (bestreta participació en l’impost es-
tatal) 910,5 1.072,3 17,8% 

Impost sobre energia (participació en l’impost estatal) 269,8 273,8 1,5% 

Impost sobre determinats mitjans de transport (participació en 
l’impost estatal) 72,5 50,4 -30,5% 

Impost sobre vendes minoristes det. hidrocarburs (participació 
en l’impost estatal) 113,4 27,7 -75,6% 

Impost sobre vendes minoristes det. hidrocarburs (tram auto-
nòmic) 195,1 55,4 -71,6% 

Liquidacions pendents de participació en impostos cedits 505,3 0,0 -100,0% 

        

B. Total ingressos per transferències -2.973,4 1.514,6 -150,9% 

Liquidacions pendents del Fons de suficiència  -3.289,9 -216,1 -93,4% 

Liquidació bestreta a compte dels recursos previstos en el sis-
tema de finançament aprovat per Acord  -2.189,6 -60,4 -97,2% 

Fons de suficiència global (bestreta) 1.753,2 809,2 -53,8% 

Fons de garantia de serveis públics fonamentals (bestreta) -938,6 -718,4 -23,5% 

Fons de garantia serveis públics fonamentals (liquidació) 405,1 440,1 8,6% 

Fons competitivitat (liquidació) 862,6 835,8 -3,1% 

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

Fons específics de l’acord de finançament (Conveni control in-
capacitat temporal) 52,9 0,0 -100,0% 

Fons específics de l’acord de finançament (Fons de cohesió 
sanitària) 15,4 10,1 -34,6% 

Acord de finançament sanitari (facturació accidents i estran-
gers) 24,8 22,3 -10,2% 

Unitats: percentatges. 
Nota: imports executats (drets liquidats) dels ingressos vinculats al model de finançament. 
(1) Imports associats a les bestretes del Fons de suficiència global i el Fons de garantia de serveis públics fonamentals. 
Font: elaboració pròpia a partir de Departament d’Economia i Coneixement. 

Així, els recursos per càpita executats del model de finançament han passat dels 2.883 euros per habitant de Ca-
talunya l’any 2009, als 2.366 euros per habitant el 2013, i s’han reduït el 0,2% respecte del 2012. 
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GRÀFIC I-31.  Evolució dels recursos executats del model de finançament autonòmic. Catalunya, 2007-2013 

Evolució dels recursos executats del model de finan-
çament autonòmic. Catalunya, 2007-2013 

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

Evolució dels recursos executats per càpita del model 
de finançament autonòmic. Catalunya, 2007-2013 

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

 

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

La despesa no financera executada en l’àmbit del sector públic administratiu es redueix el 2,7% l’any 2013, 
369,3 milions d’euros menys que el 2012. Cal tenir en compte que d’aquesta despesa, 3.462,8 milions és des-
pesa sobre la qual la Generalitat només actua com a intermediària103 i que, un cop descomptada, la despesa no 
financera executada ha estat de 23.031, milions d’euros, el 2,8% inferior a la del 2012, que ha significat disposar 
de 664,3 milions d’euros menys que l’exercici precedent.104

                                                           
103 3.171,1 milions d’euros provenen de transferències corrents de l’Estat per a les entitats locals (ajuntaments i diputacions) i 291,7 milions 
d’euros són transferències de capital de la UE associades al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). 
104 L’ingrés liquidat dels totals dels capítols I, II i IV dels pressupostos del 2013 no són directament comparables amb l’estructura d’ingressos 
d’aquests capítols per al 2012, ja que l’any 2012 es van dur a terme les liquidacions del model de finançament del 2010 que es va aplicar 
segons la composició dels recursos de la nova cistella d’impostos. 

 

Les mesures de reducció de la despesa associades a l’assoliment de l’objectiu de dèficit han significat una re-
ducció de 198,8 milions d’euros en la despesa de personal, principalment, com a conseqüència de la consolida-
ció de la reducció del 15% de la jornada del personal interí, la no reposició de jubilacions i la reducció del 50% de 
les pagues extres; una reducció de les despeses de compres de béns i serveis, 468,5 milions d’euros menys que 
el 2012; i una caiguda de la despesa de capital del 2,7%, que un cop descomptades les transferències de capital 
associades al Fons Europeu Agrícola de Garantia es transforma en una caiguda del l’1,1%, mentre que es manté 
la despesa per transferències corrents, que creixen el 0,0%, un cop descomptades les transferències a les enti-
tats locals. L’únic capítol de despesa no financera que augmenta és el capítol de despesa pels interessos del deu-
te, l’1,1%, si bé modera el seu creixement amb relació als anys precedents. 

Pel que fa a l’evolució de la despesa financera (capítols 8 i 9 dels pressupostos) augmenta pràcticament el 50% 
en relació amb el 2012. Per una part, augmenta el 59,2% la variació d’actius financers (capítol 8), tant per 
l’augment de préstec i bestretes com de les aportacions de capitals a entitats del propi sector públic. I per una al-
tra part, augmenta el 46,7% la variació de passius financers, afectada pel calendari d’amortitzacions concentrat 
en aquest any, tant de préstecs i altres crèdits en euros com de títols de deute públic.  
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TAULA I-42.  Evolució de la despesa executada del sector públic administratiu de la Generalitat de Catalunya 
2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 20131 2012-2013 

Despeses no financeres 32.511 29.408 29.475 26.910 26.494 -1,5% 

Despeses corrents 29.412 26.702 27.028 25.163 24.794 -1,5% 

Cap. 1 Remuneracions del personal 7.709 7.590 7.235 6.557 6.358 -3,0% 

Cap. 2 Despeses de béns corrents i serveis 9.064 7.659 7.465 7.238 6.769 -6,5% 

Cap. 3 Despeses financeres 797 919 1.479 1.743 1.761 1,0% 

Cap. 4 Transferències corrents 11.841 10.534 10.848 9.625 9.905 2,9% 

Cap. 5 Fons de contingència - - - - - - 

Despeses de capital 3.099 2.707 2.447 1.748 1.700 -2,7% 

Cap. 6 Inversions reals 1.387 1.173 903 717 680 -5,2% 

Cap. 7 Transferències de capital 1.712 1.533 1.545 1.030 1.020 -1,0% 

Despeses financeres 2.629 3.184 5.814 7.457 11.107 49,0% 

Cap. 8 Variació d'actius financers 1.268 1.389 989 1.334 2.124 59,2% 

Cap. 9 Variació de passius financers 1.362 1.795 4.825 6.123 8.983 46,7% 

Total despeses 35.140 32.592 35.289 34.367 37.601 9,4% 
Unitats: milions d’euros. 
(1) Les dades del 2013 són provisionals. Provenen de les dades d’Execució Pressupostària Mensual de les CA del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques. Les dades originals estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i a algunes de 
les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comunitària (PAC); per tal de fer-les homogènies amb les dades execu-
tades del compte general, s’ha sumat a les dades del Ministeri l’import de les despeses executades per transferències corrents corresponents 
a la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat, i l’import dels despeses per transferències de capital associats al FEAGA. 
Font: elaboració pròpia a partir dels Comptes generals de la Generalitat 2008-2012, Informes de la Sindicatura de Comptes, Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Informe de seguiment dels plans econòmics-financers del II, III i IV trimestres de 
2013, Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
 

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

Com ja s’ha comentat en el paràgraf anterior, el Govern de la Generalitat ha plantejat per a l’any 2013 un seguit 
de mesures de reducció de la despesa per tal d’assolir l’objectiu de dèficit de l’1,58% del PIB. L’impacte inicial 
s’estimava en 1.132,5 milions d’euros menys de despesa que el 2013; finalment, en termes executats dels pres-
supostos aquestes mesures s’estima que han tingut un impacte en la despesa de 1.145,5 milions d’euros, el 
101,2%, d’allò previst.  

Les principals mesures de reducció de la despesa planejades són: 

 Mesures retributives del personal, per import de 377 milions d’euros.  

 Mesures de gestió i planificació del personal per import de 84,4 milions d’euros, com són l’augment de les 
hores lectives pel professorat, l’eliminació de nous complements retributius, l’aplicació del catàleg homogeni 
de categories professionals. 

 Mesures d’estalvi relacionades amb la prestació de serveis i subministraments, per un import de 22,5 milions 
d’euros. 

 Mesures retributives dels concerts, per import de 128,2 milions d’euro. 

 Altres mesures del capítol II, entre elles les mesures en matèria de farmàcia, per import de 283,9 milions 
d’euros. 
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 La resta de mesures quantificades dels diferents capítols responen a l’aplicació del límit de crèdit del 91,4% 
dels capítols 1 a 8 dels pressupostos del 2012, i a l’efecte que per al 2013 tenen els reials decrets lleis 
14/2012, 16/2012 i 20/2012105

TAULA I-43.  Detall de mesures per capítols de despesa i grau d’execució. Catalunya, 2013  

 de mesures estatals, principalment, en els àmbits de l’educació i la salut. 

Mesures de despesa 

Seguiment del 
PEF II trimestre 
31/07/2013 

Seguiment del PEF IV trimestre 
31/07/2013 

Previsió a 
31/12/213 

Execució a 
31/12/213 

% execució so-
bre previsió II 

trimestre 

Total despesa amb el còmput de l’efecte negatiu de la paga extra del 2012 1.132.475,50 1.145.522,07 101,2% 

Total despeses 1.861.475,50 1.874.522,07 100,7% 

Despeses corrents 1.642.930,30 1.647.099,38 100,3% 

Capítol 1. Remuneracions del personal 461.400,00 701.400,00 152,0% 

Capítol 2. Compra de béns i serveis 434.586,00 349.978,06 80,5% 

Capítol 3. Despesa financera - - - 

Capítol 4. Transferències corrents 746.944,30 595.721,32 79,8% 

Capítol 5. Fons de contingència - - - 

Despeses de capital 218.545,20 227.422,69 104,1% 

Capítol 6. Inversions reals 83.873,00 95.373,79 113,7% 

Capítol 7. Transferències de capital 134.672,20 132.048,90 98,1% 
Unitats: euros i percentatges. 
Nota: al càlcul de l’estimació de les mesures de despesa del capítol I i IV, tant en les seves previsions inicials com en l’execució se sobreesti-
ma l’impacte de la reducció de la despesa en comparar-ho amb els pressupostos inicials del 2012 que no tenien quantificat l’efecte negatiu 
de la supressió de la paga extra del desembre de 2012. 
Font: Informe de seguiment dels plans econòmics-financers del II i IV trimestres de 2013. Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Les inversions reals del sector públic de la Generalitat de Catalunya 

La inversió real consolidada de la Generalitat de Catalunya ha estat un dels capítols de despesa dels pressupos-
tos que més clarament s’ha vist afectat per les mesures d’austeritat impulsades des del Govern i dirigides a re-
duir el dèficit dels sector públic de la Generalitat. 

En una perspectiva temporal més àmplia la inversió real consolidada executada de la Generalitat ha assolit en 
termes mitjans dels anys 2004-2012 el valor de 3.176,8 milions anuals, amb una taxa de creixement anual mitjà 
del 2,1%, i amb un pes, en termes mitjans, sobre el PIB català del l’1,7%. En aquest mateix període la inversió per 
càpita executada ha estat en termes mitjans de 434,9 euros per habitant, passant dels 285,2 euros per habitant 
l’any 2004, als 218,6 euros per habitant el 2012. 

Pel que fa a l’execució de la inversió real, l’any 2013 només es disposa de dades per a l’àmbit institucional conso-
lidat conformat per l’Administració General de la Generalitat, els seus organismes autònoms, l’Institut Català de la 
Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència Social de la Generalitat. Aquest àmbit institucio-
nal, en el qual no computa el sector públic empresarial de la Generalitat, ha executat una despesa de capital (in-
versions reals i transferències de capital) que equival en termes mitjans al 69,6% de tota la inversió consolidada i 
liquidada del sector públic de la Generalitat els anys 2007-2012. L’any 2013 ha executat despeses de capital per 
valor de 1.424,7 milions d’euros, i significa una reducció de la inversió liquidada de l’1,1% respecte del 2012. 

                                                           
105 Real Decret llei 14/2012, de 20 d’abril del 2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu. BOE 
núm. 96, de 21.04.2012; Real Decret llei 16/2012, de 20 d’abril del 2012, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Na-
cional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. BOE núm. 98, de 21.04.2012; Real Decret llei 20/2012, de 13 de ju-
liol del 2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. BOE núm. 168, de 14.07.2012. 
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La sèrie de despesa de capital executada per la Generalitat sense el sector púbic empresarial mostra també 
aquesta significativa caiguda de la despesa d’inversió des del 2.845,6 milions d’euros executats l’any 2008 i que 
està associada a l’esforç de consolidació fiscal dut a terme els darrers anys. 

GRÀFIC I-32.  Evolució de la inversió real consolidada, liquidada i executada i de la inversió per càpita del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2005-2013 

  
Unitats: inversió total milions d’euros; inversió per càpita, euros. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2008-2012, 2014 i dades de liquidació del pressupostos de 
les CA publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Per polítiques de despesa, des de l’inici de la crisi, en mitjana dels anys 2008-2012, l’execució dels pressupostos concentra 
el 58,3% de la inversió consolidada del sector públic de la Generalitat de Catalunya en les polítiques de transport, educació i 
salut. 

L’ordre de prioritats de les principals polítiques d’inversió de la Generalitat de Catalunya es manté relativament estable, si bé 
destaquen, per una part, el guany de pes de la despesa d’inversió en carreteres i, en menor mesura, en salut; i per una altra, 
la pèrdua de pes de la despesa en inversió en infraestructures del cicle de l’aigua i, en menor mesura, la pèrdua de pes de la 
inversió en habitatge i altres actuacions urbanes. 

GRÀFIC I-33.  Inversió real consolidada i liquidada del sector públic de la Generalitat de Catalunya per políti-
ques de despesa. Catalunya. Mitjana 2008-2012 
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Unitats: percentatges. 
Nota: es mostren les nou polítiques de despesa amb un pes igual o superior al 3% del pressupost liquidat del total d’inversions. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2014. 

Les inversions amb finançament específic 

La Generalitat de Catalunya executa una sèrie d’obres sense impacte directe sobre el pressupost de l’exercici cor-
responent que són finançades basant-se en sistemes específics. Aquestes obres es pagaran amb càrrec a exerci-
cis futurs, ja sigui amb càrrec a despeses de capital (mètode alemany i drets de crèdit), o amb càrrec a despeses 
corrents (drets de superfície i concessions).106

TAULA I-44.  Evolució de la inversió executada sense impacte pressupostari en l’exercici. Catalunya, 2006-
2012 

 

En el període 2008-2012 l’import mig liquidat anualment en aquest tipus d’obres ha estat de 1.234,3 milions 
d’euros a l’any, amb una intensificació en l’ús d’aquests sistemes de finançament extrapressupostaris per execu-
tar inversió a partir de la crisi. En el període previ a la crisi, en termes mitjans dels anys 2003-2007, l’import mig 
liquidat en aquest tipus d’obra va ser de 330,7 milions d’euros per any, gairebé una quarta part de l’import mitjà 
a partir de la crisi. 

Pel que fa al tipus d’obra que s’ha finançat amb finançament estructurat, els canvis més significatius entre 
aquestes dues etapes és que a partir de la crisi ha perdut pes la despesa d’inversió en obres de Justícia, a favor 
de la despesa d’inversió de ferrocarrils i metro i, en menor mesura, de les obres de carreteres. Així, en termes mit-
jans del anys 2008-2012, el 46,1% de la despesa liquidada en inversions amb finançaments estructurat s’ha fet 
en obres de ferrocarrils i metro, el 34,1% en carreteres, el 13,1% en infraestructures de regadius, i ja a més dis-
tància, el 5,0% en obres d’Interior (obres penitenciàries i de seguretat). 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003-2007 2008-2012 

Total  458,5 744,4 773,2 1.777,0 1.231,9 1.698,1 691,2 330,7 1.234,3 

Carreteres  163,7 264,1 304,0 250,6 449,0 668,0 434,8 95,4 421,3 

Ferrocarril i metro  45,6 86,6 162,9 1.345,3 471,5 709,9 156,4 87,4 569,2 

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

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

Regadius  52,8 74,7 124,2 145,0 200,0 235,9 97,7 40,8 160,5 

Obres d'Interior  114,8 124,5 105,0 29,1 104,6 68,6 1,0 22,4 61,6 

Obres de Justícia  80,4 183,9 77,1 7,1 6,8 13,3 0,0 75,8 20,9 

Obres de Presidència  1,1 10,5 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 2,0 0,7 

Sanitat        -           -           -              -              -              -           -                    -                    -    
Unitats: milions d’euros. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2014. 

El dèficit de la Generalitat de Catalunya 

Al llarg del 2013, l’economia espanyola i la catalana han desaccelerat el seus ritmes de caiguda; tot i així seguei-
xen empitjorant les seves bases tributàries, i es manté la necessitat de fer front a les conseqüències que la cai-
guda de l’activitat econòmica té sobre la població. 

En aquest context i en el marc de la revisió del Pla economicofinancer de reequilibri de la Generalitat de Catalu-
nya, 2012-2014, feta el juliol del 2013, l’evolució dels ingressos i les despeses liquidades en l’exercici 2013 ha 
tingut com a conseqüència una reducció del 12,2%, del dèficit de la Generalitat (mesurat en termes SEC-95 base 

                                                           
106 Cal tenir en compte, tal i com s’explica en l’Informe econòmic i financer dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, que 
el mètode alemany i els drets de crèdit fan que una part de la inversió liquidada contra el capítol 6 del pressupost de l’exercici es correspongui 
amb obres executades en el passat, la qual cosa desvirtua en part la liquidació del capítol 6 en l’any en curs com a indicador de la inversió 
efectivament executada pel sector públic de la Generalitat. 
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2000), des dels 4.295,0 milions d’euros l’any 2012 als 3.769,0 milions d’euros del 2013, un ajust de 526 mili-
ons d’euros, lluny però dels 1.231,4 milions previstos i que ha situat el dèficit de la Generalitat en l’1,96% del PIB, 
superant l’objectiu de l’1,58%. 

L’ajust en el dèficit ha tingut lloc finalment per la més gran repercussió de les mesures de despesa que les 
d’ingressos. En l’àmbit institucional de la Generalitat sense el sector públic empresarial la despesa no financera 
s’ha reduït l’1,5%, 416,6 milions d’euros menys que el 2012, i explica el 79,2% de l’ajust. Com ja s’ha comentat, 
l’ajust concentra el seu impacte en la caiguda del 3% de la despesa de personal, 198,8 milions d’euros menys 
que el 2012; la caiguda del 2,7% de la despesa de capital, tant en inversió real com en transferències de capital, 
47,3 milions d’euros menys que el 2012; i la reducció de les despeses de compra de béns i serveis, que es redu-
eixen el 6,5%, 468,5 milions d’euros menys. Paral·lelament, han augmentat el 2,4% les transferències corrents, 
280,4 milions d’euros més que el 2013, i la despesa en interessos ha augmentat l’1%, 17,6 milions d’euros més 
que el 2012. 

En el mateix àmbit institucional, malgrat les mesures dissenyades per incrementar els recursos, al final ha tingut 
lloc una caiguda dels ingressos no financers que ha contribuït ha augmentar el dèficit i detrau 7,9 punts percen-
tuals al seu ajust, amb una reducció del -0,2%, 41,5 milions d’euros menys que el 2012. La caiguda dels ingres-
sos no financers respon, principalment, al fet que el 2012 es va disposar d’uns recursos extraordinaris per la 
venda de les concessions per la gestió de les infraestructures dels túnels de Vallvidrera i del Cadí, i la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat l’exercici 2012, i a l’impacte negatiu que la situació econòmica ha tingut sobre les bases 
tributàries. 

La resta de reducció del dèficit, el 28,3% de l’ajust, es correspon amb els diferents ajustos en termes SEC95 que 
cal aplicar a les dades de liquidació comptable dels pressupostos i que responen a una tipologia molt diversa 
d’elements, la majoria de les quals també impliquen un esforç de despesa. 

L’ajust SEC95, que l’any 2013 aporta al dèficit 151,0 milions d’euros menys que el 2012, respon als següents 
elements: a la incorporació del resultat de les empreses públiques que formen part de l’àmbit institucional del 
sector públic empresarial en termes SEC, que el 2013 tenen un superàvit de 1.753,0 milions d’euros; a determi-
nades aportacions de capital de la Generalitat, que en termes comptables computen com a despesa financera del 
capítol VIII dels pressupostos, però que han de ser comptades com a despesa financera en termes SEC i que 
augmenten el dèficit d’aquest any per un import de 2.111,0 milions d’euros; a la variació de la despesa despla-
çada, que aquest any ha fet augmentar el dèficit en termes SEC per un import de 411,5 milions d’euros; a la part 
de la liquidació negativa del sistema de finançament dels exercicis 2008 i 2009 que s’ha pagat en l’exercici 2013 
que a efectes dels objectius d’estabilitat pressupostària i per acord del Consell de Política Fiscal i Financera no es 
comptabilitza com a dèficit, per un import de 303,1 milions d’euros; a la sobreestimació dels ingressos tributaris 
liquidats per efecte de la recaptació incerta, que implica una pèrdua d’ingressos estimada de 136 milions 
d’euros; i a la resta d’ajustos que en conjunt redueixen el dèficit del 2013 en 54,3 milions d’euros. 

TAULA I-45.  Evolució de la capacitat/necessitat de finançament de la Generalitat sense sector empresarial1 i 
en termes SEC-95 base 2000. Catalunya, 2009-2013 

  Dades executades dels Comptes generals 
de la Generalitat 

Dades executades del 
Ministeri d'Hisenda1 

  2009 2010 2011 2012 2013 2012-
2013 

(1) Ingressos corrents   26.348,
5 

22.909,
9 

21.940,
6 

22.745,
1 

22.550,
0 -0,9% 

(2) Despeses corrents   29.411,
8 

26.701,
8 

27.027,
5 

25.162,
8 

24.793,
6 -1,5% 

(3) = (1) - (2) Estalvi per operacions corrents   -3.063,3 -3.791,9 -5.087,0 -2.417,7 -2.243,5 -7,2% 

(3)' = (3) + Interessos. Estalvi brut primari   -2.266,3 -2.872,7 -3.607,8 -674,6 -482,8 -28,4% 

(4) Ingressos de capital   1.192,7 1.252,3 773,7 569,3 722,9 27,0% 

(5) Despeses de capital   3.098,8 2.706,6 2.447,3 1.747,5 1.700,2 -2,7% 

(6) = (4) - (5) Necessitat de finançament  per operacions 
de capital -1.906,1 -1.454,2 -1.673,6 -1.178,2 -977,3 -17,1% 
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(7) Fons de contingència   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

(8) = (3) + (6) - (7) Resultat no financer (+) superàvit / (-) 
dèficit del pressupost   -4.969,4 -5.246,1 -6.760,5 -3.596,0 -3.220,9 -10,4% 

(8)' = (8) + Interessos. Saldo Primari   -4.172,4 -4.327,0 -5.281,3 -1.852,8 -1.460,1 -21,2% 

              

Ajustos SEC-95 265,0 -3.106,0 -1.227,0 -699,0 -548,1 -21,6% 

Liquidacions negatives del sistema de finançament       303,1 303,1 0,0% 

Comptes 413/409 o altres similars (despesa despla-
çada) 1.851,0 -1.209,0 470,0 -580,0 -411,5 -29,0% 

Recaptació incerta -220,0   -232,0 -225,0 -136,0 -39,6% 

Aportacions de capital -811,0 -1.127,0 -916,0 -1.143,0 -2.111,0 84,7% 

Interessos meritats     -292,0 -50,0 -190,0 280,0% 

Transferències de l'Estat     -32,0 37,0   -100,0% 

Transferències de la UE 248,0   148,0 -58,0 9,0 -115,5% 

Resultat sector públic empresarial SEC95 -787,0 -646,0 -524,0 291,0 1.753,0 502,4% 

Altres ajustos -16,0 -124,0 151,0 725,8 235,3 -67,6% 

Capacitat/Necessitat de Finançament SEC-95 base 2000 -4.704,4 -8.352,0 -7.987,5 -4.295,0 -3.769,0 -12,2% 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) El perímetre institucional de la Generalitat sense el sector públic empresarial compren les dades consolidades de l’Administració general 
de la Generalitat, els organismes autònoms, l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials. 
(2) Les dades del 2013 són provisionals. Provenen de les dades d’Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques. Les dades originals estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i a algunes de 
les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comunitària (PAC), per tal de fer-les homogènies amb les dades execu-
tades del Compte general, s’han sumat a les dades del Ministeri l’import dels ingressos executats per transferències corrents corresponents a 
la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat, i l’import dels ingressos per transferències de capital associats al FEAGA. 
Font: Comptes generals de la Generalitat 2008-2012 i informes de la Sindicatura de Comptes, Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya i Informe de seguiment dels plans economicofinancers del II, III i IV trimestres de 2013, Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques. 

GRÀFIC I-34.  Evolució del dèficit de la Generalitat segons SEC-95. Catalunya, 2008-2013 

  
Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB de Catalunya. 
Nota: les dades del 2013 són provisionals. 
Font: Departament d’Economia i Coneixement, i Comptabilitat regional d’Espanya pel PIB de l’economia catalana. 
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Endeutament de la Generalitat de Catalunya 

La conseqüència de les necessitats de finançament de la Generalitat generades el 2013, conjuntament amb el 
refinançament de deute que vencia, ha significat per al 2013 un important increment del deute en termes SEC de 
la Generalitat de Catalunya. 

L’endeutament de la Generalitat en termes SEC95 s’ha incrementat el 2013 5.736 milions d’euros, un augment 
de l’11,2% respecte del 2012, fins als 57.122 milions d’euros. Aquest increment és inferior al de l’exercici 2012, 
que va ser de 8.133 milions d’euros. De tota manera, l’any 2013 augmenta el pes de l’endeutament financer so-
bre el PIB fins al 29,7%. 

Pel que fa a l’endeutament acumulat amb altres instruments financers no es disposa de dades en la data de tan-
cament d’aquesta Memòria. 

TAULA I-46.  Evolució de l’endeutament viu i altres instruments financers de la Generalitat de Catalunya. Cata-
lunya, 2007-2013 (segons SEC) 

   Dades dels Comptes generals de la Generalitat 

Dades d’acord amb el 
Pressupost de dèficit 
excessiu (PDE) Banc 

d’Espanya 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 

Total endeutament SEC 95 14.819 18.070 22.514 31.741 41.912 50.045 51.386 57.122 

Endeutament empreses no SEC 95 4.833 6.409 7.854 7.931 6.027 5.606 - - 

Total endeutament financer 19.652 24.479 30.368 39.672 47.939 55.651 - - 

Altres instruments financers1 2.476 3.424 3.712 3.391 2.673 - - - 

Endeutament TOTAL 22.128 27.903 34.080 43.063 50.612 - - - 

Endeutament financer sobre PIB2 9,44% 11,50% 14,89% 19,42% 23,40% 27,40% 26,68% 29,67% 

Endeutament TOTAL sobre PIB2 10,63% 13,11% 16,71% 21,08% 24,71% - - - 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Nota: l’augment de l’endeutament de cada any incorpora el dèficit generat en l’exercici, l’efecte del refinançament del deute que vencia i la in-
corporació de noves entitats dins el perímetre de consolidació SEC. 
(1) Censos, confirming, pagaments a tercers, titulització i préstecs rebuts d’altres administracions públiques. 
(3) PIB nominal de Catalunya base 2008 segons Idescat. Per als anys 2012-2013: deute financer segons programa de dèficit excessiu (PDE) 
amb relació al PIB català base 2008 de la Comptabilitat regional. 
Font: Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Idescat, Banc d’Espanya i INE. 

L’evolució del deute manté Catalunya amb un pes d’aquest sobre el PIB clarament per sobre del de la mitjana de 
CA d’Espanya i amb un increment d’aquest pes des de l’inici de la crisi econòmica que pràcticament duplica 
l’increment de la mitjana del pes del deute sobre el PIB de les CA d’Espanya. 
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GRÀFIC I-35.  Deute sobre PIB del sector Administració pública de la Generalitat (SEC) i del conjunt de comuni-
tats autònomes. 2006-2013 

  
Unitats: percentatges. 
Nota: El sector Administració pública inclou l’Administració general, organismes autònoms, administratius, universitats i empreses públiques 
dependents sectoritzades com a administracions públiques. Deute segons Protocol de dèficit excessiu (PDE). 
Font: Banc d’Espanya. 

4.2. EL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 

4.2.1. LES INVERSIONS DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL A CATALUNYA 

L’any 2013 se segueixen reduint les perspectives de la inversió pública estatal a tot Espanya, que cau des dels 
pressupostos del 2009. La inversió real pressupostada per al conjunt de l’Estat l’any 2013 ha estat de 13.027,5 
milions d’euros, amb una reducció del 16,1% respecte de l’exercici 2012. 

D’aquesta inversió Catalunya té pressupostats 1.267,1 milions d’euros, amb una reducció del 10,4% respecte del 
2012, i manté el seu pes fins a l’11,9% del total de la inversió regionalitzada. Catalunya es manté com la quarta 
CA receptora d’inversions estatals en termes absoluts després d’Andalusia, Castella i Lleó i Galícia. 

En termes per càpita, en el conjunt de les CA, la inversió real regionalitzada pressupostada l’any 2013 és de 227 
euros per habitant, amb una caiguda del 15,7% respecte dels pressuposts del 2012, mentre que a Catalunya 
aquesta inversió significa una despesa de 168 euros per càpita, amb una reducció del 10,2% respecte del 2012 i 
que situa Catalunya en la posició onzena entre les disset CA, el 26,0% menys que la mitjana per càpita espanyola. 

De totes maneres, cal tenir present que en previsió del compliment de la disposició addicional tercera del nou Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, i seguint la disposició addicional cinquanta-setena de la Llei de pressupostos de 
l’Estat per a l’any 2007, es va constituir un grup de treball bilateral Estat-Generalitat que va elaborar una metodo-
logia de càlcul de les inversions en infraestructures segons preveu l’Estatut. El 17 de setembre de 2007, el grup 
de treball va acordar una metodologia que estableix com a base de càlcul el “conjunt de les inversions de l’Estat i 
les transferències de capital a les comunitats autònomes i a les corporacions locals, que són d’àmbit econòmic”. 
Així mateix, “s’estableix un ajustament de les inversions dutes a terme per l’Estat amb dotació pressupostària en 
un exercici diferent al d’execució”. 

Per a l’any 2013, els pressupostos generals de l’Estat no preveuen l’aplicació de la disposició addicional tercera. 
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GRÀFIC I-36.  Inversió per càpita pressupostada de l’Estat a Catalunya amb relació a la mitjana espanyola, 
2001-2013 

  
Unitats: percentatges i euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa al compliment dels compromisos pressupostaris el nivell d’execució de les obres pressupostades pel 
Ministeri de Foment, l’any 2012,107

GRÀFIC I-37.  Inversió pressupostada i liquidada per l’Estat a Catalunya. Catalunya, 2001-2013 

 es va situar en el 105,7%, clarament per sobre de la mitjana d’execució del 
període 2001-2011, que va ser del 77,3%. Cal tenir en compte que aquest Ministeri administra durant aquests 
anys (2001-2013) el 83,9% de la inversió regionalitzada i pressupostada a Catalunya de l’Estat, i que l’any 2012 
va ser del 81,1%. Aquest percentatge en els pressupostos del 2013 se situa en el 82,2% (vegeu el gràfic I-37). 

  
Unitats: milions d’euros. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007-2012 i 2014. 

Per a l’any 2013, només es disposa d’informació parcial del nivell d’execució de les inversions de l’Estat a Cata-
lunya a través de les dades de licitació oficial d’obres de construcció per part del grup Foment  a Catalunya. 
Aquestes xifres indiquen una reducció de la inversió adjudicada i un lleuger creixement de la inversió licitada en el 
territori català per al 2013, amb una caiguda del 23,5% en el primer cas i un augment del 9,8% en el segon cas. 

                                                           
107 Darrera dada disponible. 
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GRÀFIC I-38.  Licitació oficial d’obres i adjudicació d’obres de construcció del grup Foment a Catalunya. Cata-
lunya, 2006-2013 

  
Unitats: milions d’euros. 
Font: Ministeri de Foment. 

4.2.2. LA RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS ESTATALS A CATALUNYA 

La recaptació de tributs estatals a Catalunya, en termes de caixa, l’any 2013 contribueix a recuperar una part de 
la caiguda en els ingressos impositius dels anys 2008 i 2009, si bé desaccelera el seu creixement i es manté en-
cara en nivells inferiors a la recaptació de l’any 2005. Així, la recaptació de tributs estatals a Catalunya (vegeu la 
taula I-47) s’ha incrementat l’1,4%, 514,9 milions d’euros més que el 2012, amb uns ingressos liquidats de 
36.286,6 milions d’euros. 

L’any 2007 la recaptació de tributs estatals a Catalunya va ser de 47.608,1 milions d’euros i, per tant, en els dar-
rers sis anys l’economia catalana ha acumulat una reducció d’11.321,5 milions d’euros, amb una caiguda del 
23,8%. 

L’estructura de la recaptació tributària a Catalunya l’any 2013, amb una reducció de l’1,8% de la imposició direc-
ta, un increment del 5,6% de la indirecta i un augment de l’1,1% de les taxes i altres ingressos, ha reduït en 1,8 
punts percentuals el pes dels impostos directes en la composició dels ingressos entre impostos directes, indirec-
tes i taxes i altres ingressos tributaris. En l’exercici 2013 el 54,0% dels ingressos tributaris s’obtenen de la impo-
sició directe, el 44,5% dels ingressos de la imposició indirecta, mentre que l’1,5% restant provenen de taxes i al-
tres ingressos tributaris (vegeu el gràfic I-39). 
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GRÀFIC I-39.  Distribució dels ingressos tributaris estatals a Catalunya. Catalunya 2004-2013 

  
Unitats: percentatges. 
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; i Informe mensual dels tributs de la Ge-
neralitat de Catalunya, Desembre 2013, de la Direcció General de Tributs. 

Així mateix, el pes de la recaptació dels tributs estatals de l’Administració central i la Generalitat sobre el PIB cata-
là s’ha incrementat lleugerament, 0,2 punts percentuals, des del 17,6% l’exercici 2012 fins al 17,8% el 2013, si 
bé acumula una caiguda de 5,1 punts percentuals en els sis darrers anys. 

GRÀFIC I-40.  Evolució del pes de la recaptació tributària estatal sobre el PIB català. Catalunya, 2004-2013 

   
Unitats: percentatges. 
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; Informe mensual dels tributs de la Gene-
ralitat de Catalunya, Desembre 2013, de la Direcció General de Tributs; i dades del PIB català (base 2008) d’Idescat. 

El 94% d’aquesta recaptació la du a terme l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a través de les se-
ves delegacions en el territori, que gestiona els impostos estatals sobre els quals la capacitat normativa de les CA 
és més limitada. Pel que fa a la resta de tributs estatals sobre els quals la capacitat normativa de les CA és major, 
la gestió està traspassada a la Generalitat de Catalunya. 

La recaptació tributària de les delegacions de l’AEAT a Catalunya s’incrementa l’any 2013 l’1,7%, si bé acumula 
una caiguda del 20,1% des de l’any 2007. Aquest augment s’explica per l’increment del 7,8% en la recaptació de 
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l’IVA i l’augment del 21,9% en la recaptació d’impostos especials. Mentre que es redueix l’1,7% i el 7,5% la recap-
tació de l’IRPF i de l’impost de societats, respectivament.  

Per la seva part, la recaptació de tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya s’ha reduït el 3,1% 
l’any 2013 i acumula des del 2007 un descens del 59,7%. El retrocés del 2013 s’explica, principalment, per la in-
tegració de l’impost sobre vendes minoristes sobre determinats hidrocarburs en l’impost sobre hidrocarburs, que 
implica una reducció de 223,4 milions d’euros. 

De les set figures tributàries estatals cedides totalment a la Generalitat, només dues han experimentat un incre-
ment en la recaptació: destaca l’augment en 256,9 milions d’euros de l’impost sobre el patrimoni i, en menor 
mesura, l’augment en l’impost sobre transmissions patrimonials, que aporta 34,6 milions d’increment. 

L’increment de l’impost sobre el patrimoni és atribuïble, principalment a l’impacte que sobre el rendiment de 
l’impost ha tingut l’amnistia fiscal aprovada el 2012 i en menor mesura a la reducció del mínim exempt i 
l’increment dels tipus impositius. Mentre que l’augment de l’impost sobre transmissions patrimonials respon a 
l’augment dels tipus en el tram autonòmic. De fet, tant les transmissions d’habitatges de segona mà com el seu 
preu es redueixen en relació amb el 2012.  

La resta de figures tributàries estatals cedides totalment redueixen el seu rendiment, amb una caiguda del 12% 
en l’impost sobre successions i donacions; amb una caiguda del 17,8% en l’impost sobre actes jurídics documen-
tats, afectat per la menor constitució d’hipoteques; el retrocés del 31,1% de l’impost sobre determinats mitjans 
de transports com a conseqüència de la reducció en la matriculació; i la reducció en la recaptació de les taxes so-
bre el joc, del 5,3%. 

A continuació es detallen els canvis normatius més rellevants amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2013 
amb relació als tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya. 

En l’impost sobre el patrimoni els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2013 han estat: 

 Es redueix el mínim exempt de l’impost dels 700.000 euros als 500.000 euros i es modifiquen els tipus a 
l’alça, introduït pel Decret llei 7/2012.108

En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats els canvis normatius amb efectes en 
els ingressos liquidats l’any 2013 han estat: 

 

 Amb efectes 1 d’agost, s’incrementa el tipus impositiu aplicable a la transmissió d’immobles i la constitució i 
la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, i passen del 
8% al 10%. Es mantenen els tipus aplicables a les transmissions d’habitatges de protecció pública (7%), i 
també per a famílies nombroses, per a persones joves i per a persones amb discapacitat (5%). Introduït per la 
Llei 1/2013.109

En l’impost sobre les estades en establiments turístics els canvis normatius amb efectes en els ingressos liqui-
dats l’any 2013 han estat: 

 

 Es desenvolupa l’impost sobre les estades en establiments turístics, com a tribut propi de la Generalitat. 
L’objecte de l’impost són les estades en determinats establiments i equipaments situats a Catalunya. S’entén 
per estada el gaudiment del servei d’allotjament, per dia o fracció, amb pernoctació o sense. Tot i que 
l’impost es va crear a finals del 2012 a efectes de recaptació, el seu primer any de funcionament és el 2013. 
Desenvolupat pel Decret 129/2012.110

En l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats 
l’any 2013 han estat: 

 

                                                           
108 Decret llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l’impost sobre el patrimoni, amb correcció 
d’errades publicada en el DOGC núm. 6331, de 08.03.2013. DOGC núm. 6283, de 31.12.2012. 
109 Llei 1/2013, de 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles. DOGC núm. 6422, 
de 22.07.2013. 
110 Decret 129/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics. DOGC núm. 
6238, de 23.10.2012. 
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 Es crea l’impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit com un impost propi de la Generalitat de Catalunya, 
de naturalesa directa, que grava la captació i tinença de fons de tercers, sota la forma de dipòsits, per part de 
les entitats de crèdit, sempre que comporti l’obligació de restitució. Introduït pel Decret llei 5/2012, de 18 de 
desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.111

L’impost va ser recorregut en el Tribunal Constitucional pel president del Govern i no hi ha hagut recaptació 
l’exercici 2013. 

 

TAULA I-47.  Recaptació1 dels tributs estatals per l’Administració central i la Generalitat a Catalunya, 2010-
2013 

   2011 2012 2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Total (A + B + C) 34.173,0 35.771,7 36.286,6 1,1% 4,7% 1,4% 

Impostos directes 18.173,6 19.952,0 19.602,0 0,5% 9,8% -1,8% 

Impostos indirectes 15.498,5 15.295,5 16.154,5 1,9% -1,3% 5,6% 

Taxes i altres ingressos tributaris 500,9 524,2 530,1 -4,1% 4,6% 1,1% 

Total (B + C) 2.122,5 2.262,2 2.193,1 -19,6% 6,6% -3,1% 

              

Delegacions AEAT (A) 32.050,5 33.509,5 34.093,6 2,8% 4,6% 1,7% 

Impostos directes 17.824,5 19.311,2 18.745,1 2,1% 8,3% -2,9% 

IRPF   14.108,8 14.297,9 14.056,3 3,5% 1,3% -1,7% 

Societats 3.411,6 4.408,4 4.078,7 -1,3% 29,2% -7,5% 

Impost sobre renda no residents 276,2 286,2 286,2 -23,0% 3,6% 0,0% 

Altres impostos directes 27,9 318,7 324,0 107,7% 1042,6% 1,7% 

Impostos indirectes 13.966,7 13.881,9 15.015,0 3,8% -0,6% 8,2% 

IVA  12.050,4 11.914,5 12.839,8 4,4% -1,1% 7,8% 

Especials 971,8 1.112,3 1.356,3 0,6% 14,5% 21,9% 

   Alcohols 228,591 226,524 nd. -1,5% -0,9% nd. 

   Hidrocarburs 598,8 615,5 nd. 8,5% 2,8% nd. 

   Labors del tabac 24,057 17,583 nd. -37,1% -26,9% nd. 

   Electricitat 120,3 252,6 nd. -16,3% 110,0% nd. 

Tràfic exterior 639,1 553,5 521,2 4,6% -13,4% -5,8% 

Impost sobre primes d’assegurances i altres 305,4 301,6 297,7 -8,5% -1,2% -1,3% 

Taxes i altres ingressos tributaris  (cap. 3) 259,4 316,4 333,4 3,7% 22,0% 5,4% 

Govern autonòmic (B) 1.766,3 1.880,3 2.057,6 -20,7% 6,5% 9,4% 

Impostos directes 349,1 640,8 856,9 -43,9% 83,6% 33,7% 

Successions i donacions 338,3 339,1 298,3 -44,5% 0,3% -12,0% 

Patrimoni 10,8 301,7 558,5 -11,3% 2686,9% 85,2% 

Impostos indirectes 1.175,7 1.031,7 1.004,0 -11,8% -12,2% -2,7% 

Impostos indirectes2 1.531,9 1.413,6 1.139,5 -12,3% -7,7% -19,4% 

Transmissions patrimonials 750,5 682,4 717,0 -10,0% -9,1% 5,1% 

Actes jurídics documentats   425,1 349,3 287,0 -14,8% -17,8% -17,8% 

Tributs sobre el joc   241,5 207,8 196,7 -11,3% -14,0% -5,3% 

                                                           
111 Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. DOGC núm. 6277, de 19.12.2012. 
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Altres (C)             

Sobre determinats mitjans de transport 92,1 74,1 51,1 -34,7% -19,6% -31,1% 

Sobre vendes minoristes determinats hidro-
carburs   264,0 307,8 84,4 -3,2% 16,6% -72,6% 

Unitats: milions d’euros, i percentatges. 
(1) Les dades de recaptació tributària són recaptació líquida aplicada. 
(2) Suma dels impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, Tributs sobre el joc, l’impost sobre determinats mitjans de 
transport, i l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs. 
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; i Informe mensual dels tributs de la Ge-
neralitat de Catalunya, Desembre 2013, de la Direcció General de Tributs. 

La recaptació dels tributs estatals en el conjunt d’Espanya 

L’evolució positiva dels ingressos tributaris estatals recaptats per les delegacions de l’AEAT a Catalunya s’ha situ-
at 1,5 punts percentuals per sobre del creixement de la recaptació de tributs estatals en el conjunt de l’Estat, que 
ha augmentat el 0,2%, 281 milions d’euros més que el 2012, amb uns ingressos totals de 168.567 milions 
d’euros, si bé en els sis darrers exercicis acumula una caiguda del 15,9%, amb 31.829 milions d’euros menys 
que l’any 2007. 

En el conjunt de l’Estat, l’increment de la recaptació respon, principalment, a l’evolució positiva de tres figures tri-
butàries: en primer lloc per un increment de 1.570 milions d’euros associat a les noves figures dels impostos me-
diambientals; en segon lloc per l’increment del 2,9% en l’IVA, 1.467 milions d’euros més que el 2012; i en tercer 
lloc per un increment del 15,6% en l’impost sobre hidrocarburs, 1.339 milions d’euros més que el 2012, que es 
correspon al canvi de gestió impositiva pel qual s’inclou l’impost sobre vendes minoristes d’hidrocarburs en 
aquest tribut. A més, també té lloc un augment de 148 milions d’euros en l’impost sobre el carbó per canvis nor-
matius i un augment de 181 milions d’euros en els recursos derivats de taxes i altres ingressos (capítol 3 dels 
pressupostos). 

Paral·lelament, i compensant un part important d’aquests increments, es redueix, el 7,0%, la recaptació de 
l’impost de Societats, 1.490 milions d’euros menys que el 2012; cau el 0,9% la recaptació de l’IRPF, 667 milions 
d’euros menys que el 2012; cau el 17,1% la recaptació de l’impost sobre la renda de no residents, 292 milions 
d’euros menys que el 2012; es redueix la recaptació de la resta d’impostos especials (alcohols, labors del tabac, i 
electricitat), 623 milions d’euros menys que el 2012; i cau també la recaptació en 199 milions d’euros de la resta 
d’impostos indirectes (tràfic exterior, impost sobre les primes d’assegurances, i altres). 

L’Agència Tributària estatal estima que el modest increment en la recaptació l’any 2013 respon per una part a 
l’augment dels ingressos impositius derivat de les mesures tributàries dirigides a la consolidació fiscal i amb efec-
tes recaptatori l’exercici 2013 introduïdes a escala estatal, que haurien aportat 12.166 milions d’euros a la re-
captació. De totes maneres, aquest increment s’hauria vist en bona part contrarestat per una caiguda dels in-
gressos d’11.885 milions d’euros associada, principalment, al retrocés de l’activitat econòmica l’any 2013 que ha 
provocat una caiguda de les bases tributàries dels principals impostos estatals, però també a l’impacte 
d’aplaçaments i actuacions de control i d’efectes de calendari en la gestió de les devolucions dels impostos entre 
els anys 2012 i 2013. 

El retrocés de l’activitat econòmica l’any 2013 ha provocat una caiguda de les bases tributàries dels principals 
impostos estatals que de totes maneres és inferior a la caiguda de l’any precedent sobretot per la seva millora en 
la segona meitat de l’any. 

En el cas de l’IRPF ha tingut lloc una reducció de l’1,7% de la renda bruta de les famílies aproximada per fonts fis-
cals, una reducció menor que la de l’any 2012 quan va caure el 4,2%. Les rendes del treball moderen el seu re-
trocés, amb una caiguda de la massa salarial del 3,1% mentre les rendes derivades de les pensions augmenten 
del 4,1% malgrat la seva no actualització i com a conseqüència de la incorporació de nous pensionistes amb mi-
llors perfils laborals; les rendes del capital es redueixen el 3,6%, amb una estabilització de les rendes procedents 
d’immobles, una millora dels guanys patrimonials i un retrocés de les rendes procedents del capital mobiliari; fi-
nalment, la renda dels empresaris individuals es redueix el 3,4%.  

En l’impost sobre societats les bases de beneficis empresarials declarats milloren respecte del 2012, com a con-
seqüència del comportament de les bases declarades dels grups consolidats i les grans empreses no integrades 
en grups amb un augment dels beneficis al voltant del 10%; en aquest sentit algunes empreses financeres que el 
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2012 mostraven pèrdues comencen a tenir beneficis, mentre que segueixen mostrant dificultats els resultats 
empresarials de les pimes. 

L’IVA mostra per al conjunt de l’any un descens de les seves bases impositives, amb una caiguda de la despesa 
final subjecte a tributació del 5%: cau el 2,3% la despesa en consum de les llars; s’estabilitza la despesa de les 
administracions públiques i cau el 49,5% la despesa en compra d’habitatge nou de les llars. 

Pel que fa als impostos especials, es redueixen les bases tributàries de les principals figures tributàries en termes 
de recaptació. En l’impost sobre hidrocarburs es redueix aproximadament el 3,6% el consum de gasolines i ga-
soils; en l’impost sobre labors del tabac es redueix el 14,8% el consum de paquets de tabac; en l’impost sobre 
l’energia es redueix el 2,5% el consum d’electricitat; mentre que en els impostos sobre alcohols es redueix el 
0,1% i el 0,3% el consum d’alcohol pur i cervesa, respectivament. 

Així, l’Agència Tributària estatal estima que la caiguda en la recaptació de 31.829 milions d’euros acumulada els 
exercicis 2008-2013 respon principalment al deteriorament de les bases tributàries, aplaçaments i actuacions de 
control durant la crisi econòmica, raó per la qual s’haurien perdut 54.126 milions d’euros, el 170,1% de tota la 
caiguda. Mentre que els canvis normatius estatals en la tributació (aquells introduïts a partir del 2008 fins al 
2013) haurien permès recuperar 22.297 milions d’euros. Mentre que en els anys 2008 a 2009 s’haurien deixat 
d’ingressar 23.096 milions d’euros per la política normativa de rebaixes fiscals, l’any 2010 a 2013 la política de 
consolidació fiscal hauria recuperat 45.393 milions d’euros, el 52% dels qual s’haurien recuperat en els dos dar-
rers anys. 

En el següent gràfic es mostra, per als tres grans capítols d’ingressos tributaris, l’impacte que sobre la recaptació 
de tributs estatals en el conjunt del territori espanyol han tingut per una part els canvis normatius introduïts pel 
Govern central i, per una altra, l’evolució de l’activitat econòmica i el recurs a l’aplaçament del deute tributari i al-
tres elements que afecten la gestió dels impostos. 

En el conjunt del impostos directes els canvis normatius de consolidació fiscals introduïts des del 2010 tot just 
compensen les rebaixes fiscals normatives que van afectar la recaptació del anys 2008 i 2009 i aportarien un 
saldo positiu de 176 milions d’euros en aquests sis anys des de l’inici de la crisi. A aquesta aportació positiva cal 
restar-li els ingressos perduts com a conseqüència del deteriorament de les bases fiscals en tots els anys i els 
aplaçaments i actuacions de control, especialment en els anys 2008 i 2009, fent que en conjunt la tributació di-
recta hagi perdut en el global dels sis anys 26.929 milions d’euros. El 2013, si bé els canvis normatius han im-
pulsat la recuperació de la recaptació de la tributació directa, l’empitjorament de les bases fiscals ha restat capa-
citat de recaptació al conjunt d’aquests tributs. 

En el conjunt dels impostos indirectes les rebaixes tributàries dels primers anys de crisi han estat més que com-
pensades pels canvis normatius a partir del 2010, que en conjunt del període aporten un increment de la recap-
tació de 21.972 milions d’euros. Aquesta aportació positiva ha estat més que compensada pel deteriorament 
econòmic, aplaçaments i actuacions de control, que fa que en termes globals la imposició indirecta hagi perdut, 
entre el 2008 i el 2013, 5.136 milions d’euros. En el 2013 els canvis normatius han impulsat la recaptació per al 
conjunt de la tributació indirecta amb un increment de 2.132 milions d’euros. L’augment associat als canvis nor-
matius ha estat superior a l’efecte negatiu del deteriorament de les bases tributàries, dels aplaçaments i les ac-
tuacions de control. 
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GRÀFIC I-41.  Impacte normatiu en la recaptació de tributs estatals en el conjunt de CCAA. Espanya, 2008-
2013 

  
Unitats: milions d’euros. 
Nota: En la mesura de l’impacte econòmic hi poden haver acumulats també efectes de canvis normatius a escala autonòmica en tributs esta-
tals. De totes maneres, la magnitud d’aquest efecte es pot preveure com a poc rellevant ja que la capacitat normativa de les CA sobre aquest 
es pràcticament nul·la, excepte en l’IRPF. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe mensual de recaptació tributària de desembre del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, i 
2013 i Informe anual de recaptació tributària 2012, Agència Estatal d’Administració Tributària. 

En els gràfics I-42 i I-43 es mostra, per grans figures tributàries d’imposició directa i d’imposició indirecta respec-
tivament, l’impacte que sobre la recaptació de tributs estatals en el conjunt del territori espanyol han tingut els 
canvis normatius introduïts pel Govern central, l’evolució de l’activitat econòmica i el recurs a l’aplaçament del 
deute tributari i altres elements que afecten la gestió dels impostos. 

Destaquem que en l’IRPF els canvis normatius de consolidació aplicats a partir del 2010 han compensat pràcti-
cament l’efecte de les rebaixes normatives del 2008 i 2009. La pèrdua de recaptació -es perden 2.663 milions 
d’euros entre el 2008 i el 2013- de l’impost amb més volum de recaptació respon, principalment, a 
l’empitjorament de les bases tributàries que tot i així frenen el seu deteriorament l’any 2013. 

En l’impost de societats, tot i l’impacte normatiu positiu en la recaptació de l’impost dels anys 2009 i 2012, no 
s’han compensat les fortes rebaixes normatives especialment del 2008 i en menor mesura el 2009 i el 2013, 
que al llarg dels anys 2008-2013 han fet perdre 1.886 milions d’euros de recaptació. A aquesta pèrdua de recap-
tació cal afegir la derivada principalment del deteriorament de l’activitat econòmica i els seus efectes negatiu so-
bre la base fiscal de l’impost, que en el conjunt del període ha fet perdre 22.992 milions d’euros.  Així, al llarg 
d’aquests sis anys l’impost de societat ha reduït la seva recaptació en 24.878 milions d’euros. De totes maneres, 
destaca l’impacte positiu que han tingut en la recaptació per a l’any 2012 els canvis normatius, mentre que el 
2013, tant els canvis normatius com, sobretot, l’evolució de l’activitat econòmica, han provocat una pèrdua de la 
recaptació. 

L’increment el 2013 de 126 milions d’euros en la partida de la resta del capítol 1 respon a la creació de noves fi-
gures tributàries mediambientals que es veu compensat per la reducció dels ingressos en la Declaració tributària 
especial (el procés de regularització de rendes no declarades) que es va posar en funcionament per l’exercici 
2012. 

Finalment, es destaca en la tributació indirecte l’evolució de l’IVA que en el conjunt del període 2008-2013 ha 
perdut 3.920 milions d’euros. Mentre que els canvis normatius en els quatre darrers anys haurien fet que en el 
conjunt del període augmentés la recaptació en 15.706 milions d’euros, l’impacte negatiu de l’activitat econòmi-
ca ha més que compensat l’anterior efecte amb una pèrdua d’19.626 milions d’euros. L’any 2013 els canvis 
normatius haurien més que compensat la pèrdua de recaptació pel deteriorament de les bases fiscals, amb un 
increment de la recaptació per IVA de 1.467 milions d’euros. 
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GRÀFIC I-42.  Impacte normatiu en la recaptació dels impostos directes estatals en el conjunt de CCAA. Espa-
nya, 2008-2013 

  
Unitats: milions d’euros. 
Nota: En la mesura de l’impacte econòmic hi poden haver acumulats també efectes de canvis normatius a escala autonòmica en tributs esta-
tals. De totes maneres, la magnitud d’aquest efecte es pot preveure com a poc rellevant ja que la capacitat normativa de les CA sobre aquest 
és pràcticament nul·la, excepte en l’IRPF. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe mensual de recaptació tributària de desembre del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, i 
2013 i Informe anual de recaptació tributària 2012, Agència Estatal d’Administració Tributària. 

GRÀFIC I-43.  Impacte normatiu en la recaptació dels impostos indirectes estatals en el conjunt de CCAA. Es-
panya, 2008-2013 

  
Unitats: milions d’euros. 
Nota: En la mesura de l’impacte econòmic hi poden haver acumulats també efectes de canvis normatius a escala autonòmica en tributs esta-
tals. De totes maneres, la magnitud d’aquest efecte es pot preveure com a poc rellevant ja que la capacitat normativa de les CA sobre aquest 
es pràcticament nul·la, excepte en l’IRPF. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe mensual de recaptació tributària de desembre del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 
2013 i Informe anual de recaptació tributària 2012, Agència Estatal d’Administració Tributària. 

Per tant, per a l’any 2013 l’impacte normatiu en la recaptació ha estat rellevant en les tres principals figures im-
positives del sistema tributari espanyol. A continuació es detallen el canvis normatius més rellevants que afecten 
la recaptació del impostos estatals el 2013.  
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En l’IRPF els canvis normatius més importants amb efectes positius en la recaptació en termes de caixa el 2013 
han estat: 

 Efecte en les retencions del treball de la introducció per als exercicis 2012 i 2013 d’un gravamen comple-
mentari entre 0,75 i 7 punts en funció del tram de la base liquidable introduït pel Reial decret llei 
20/2011.112

 Efectes en les retencions del treball, amb efectes en 2012 i 2013, s’eleva el tipus de retenció del 35% al 
42% de les retribucions que percebin els administradors i membres dels consells d’administració introduït pel 
Reial decret llei 20/2011.

 

113

 Efectes en les retencions del treball, amb efectes en 2012 i 2013, s’eleven del 15% al 21% les retencions 
d’activitats professionals i rendiments del treball derivats de la impartició de cursos conferències, etc. des 
2014 el tipus de retenció serà el 19%, introduït pel Reial decret llei 20/2012.

 

114

 Efectes en les retencions del treball, es limita la reducció del 40% per rendiments del treball irregulars supe-
riors a 700.000 € i se suprimeix per als superiors a 1.000.000 € (Llei 16/2012, de 26 de desembre, de me-
sures tributàries).

 

115

 Efectes en les retencions del treball, exempció total (abans fins al límit de 15.500 €) de les prestacions per 
desocupació en la modalitat de pagament únic, introduït pel Reial decret llei 4/2013

 

116

 Efectes en les retencions del treball, desapareix la deducció per inversió en habitatge per a nous compradors 
i per tant desapareix la rebaixa d’un 2% en les retencions del treball que l’anticipava, introduïda per la Llei 
16/2012.

 (Reducció de la re-
captació). 

117

 Efectes en les retencions de les rendes del capital, d’arrendaments i de fons d’inversió, amb efectes en 2012 
i 2013, s’eleva el tipus de retenció del 19% al 21%, introduït pel Reial decret llei 20/2011.

 

118

 Efectes en les retencions sobre els premis de loteria, queden subjectes a retenció del 20% els premis de lote-
ries i apostes en la quantia que excedeixi de 2.500 €, introduït per la Llei 16/2012.

 

119

 Efecte sobre els pagaments fraccionats, per als nous empresaris en estimació directa s’estableix una reduc-
ció del 20% sobre els rendiments nets, aplicable en el primer període impositiu en què el rendiment net resul-
ti positiu i en el període impositiu següent a aquest, introduït pel Real decret llei 4/2013.

 

120

 Efectes en la quota diferencial, per als exercicis 2012 i 2013 s’introdueix un gravamen complementari entre 
0,75 i 7 punts en funció del tram de la base liquidable general i entre 2 i 6 punts a la base liquidable de 
l’estalvi, introduït pel Reial decret llei 20/2011.

 

121

 Efectes en la quota diferencial, se suprimeix la compensació fiscal per deducció en adquisició d’habitatge an-
terior al 20 de gener de 2006 introduït pel Reial decret llei 20/2012.

 

122

                                                           
112 

 

Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic. BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
113 Vegeu nota anterior. 
114 Vegeu nota anterior. 
115 Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques 
i a l’impuls de l’activitat econòmica. BOE núm. 312, de 28.12.2013. 
116 Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de creació d’ocupació. BOE 
núm. 47, de 23.02.2013. 
117 Vegeu notes anteriors. 
118 Vegeu notes anteriors. 
119 Vegeu notes anteriors. 
120 Vegeu notes anteriors. 
121 Vegeu notes anteriors. 
122 Vegeu notes anteriors. 
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 Efectes en la quota diferencial, amb efectes 1-1-2012 es permet compensar les pèrdues en el joc amb el lí-
mit de guanys obtinguts introduït per la Llei 16/2012.123

En l’impost sobre la renda de no residents els canvis normatius més importants amb efectes positius en la recap-
tació en termes de caixa el 2013 han estat: 

 

 Amb efectes a 2012 i 2013, s’incrementen del 24% al 24,75% el tipus general i del 19% al 21% l’aplicable a 
les rendes transferides a l’estranger per a establiments permanents i als dividends, interessos i guanys pa-
trimonials obtinguts sense mediació d’establiment permanent, introduït pel Reial decret llei 20/2011.124

En l’impost sobre societats els canvis normatius més importants amb efectes el 2013 han estat: 

 

 Efecte sobre els pagaments fraccionats, amb efectes en els exercicis 2012 i 2013, aplicable als pagaments 
fraccionats amb presentació posterior al 15 de juliol de 2012: s’augmenta la base imposable amb el 25% de 
l’import dels dividends i les rendes a què sigui aplicable l’exempció per doble imposició internacional; 
s’incrementen els tipus impositius per a les entitats amb un import net de la xifra de negocis superior a 10, 
20 i 60 milions d’euros: passen del 21, 24 i 27 per cent, respectivament, al 23, 26 i 29 per cent, introduït pel 
Reial decret llei 20/2012.125

 Efecte sobre els pagaments fraccionats, s’estableix, per a 2012 i 2013, un pagament fraccionat mínim d’un 
8% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys (4% per al pagament fraccionat vençut el 20 d’abril de 
2012) per a empreses amb xifra de negocis superior a 20 milions d’euros (Reial decret llei 12/2012, de 30 
de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèfi-
cit públic ), en pagaments fraccionats presentats amb posterioritat al 15 de juliol de 2012 s’eleva el paga-
ment mínim al 12% del resultat comptable i es restringeixen les minoracions (eliminant la compensació de 
bases negatives) als pagaments fraccionats anteriors, introduït pel Reial decret llei 20/2012.

 

126

 Efecte sobre els pagaments fraccionats, per a períodes impositius iniciats en 2012 i 2013 es limita la deduc-
ció del fons de comerç del 5% a l’1% (Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diver-
ses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic ).

 

127

 Efecte sobre els pagaments fraccionats, amb efectes en 2012 i 2013, s’augmenta la limitació a la compen-
sació de bases imposables negatives, del 75% al 50% en empreses amb xifra de negocis superior a 60 mili-
ons d’euros i del 50% al 25% en les quals la seva xifra de negocis estigui compresa entre els 20 i 60 milions i 
es redueix el límit anual màxim de deducció per immobilitzat intangible amb vida útil indefinida (Reial decret 
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competiti-
vitat ).

 

128

 Efecte sobre els pagaments fraccionats, per al 2013 i 2014 es limita al 70% del màxim previst en taules la 
deducció de les amortitzacions de l’immobilitzat material per a grans empreses, introduït per la Llei 
16/2012.

 

129

 Efecte sobre els pagaments fraccionats, no han de presentar pagaments fraccionats les societats que tribu-
ten als tipus impositius de l’1% i 0%, introduït per la Llei 16/2012.

 

130

 Efecte sobre els pagaments fraccionats, no deducció de les despeses per extinció de relació laboral o mer-
cantil d’administradors i consellers que excedeixin per perceptor de la major quantia entre 1.000.000 € i la 
establerta com a obligatòria per l’Estatut dels treballadors, introduït per la Llei 16/2012.

 

131

                                                           
123 

 

Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques 
i a l’impuls de l’activitat econòmica. BOE núm. 312, de 28.12.2013. 
124 Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic. BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
125 Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. BOE núm. 
168, de 14.07.2012. 
126 Vegeu nota anterior. 
127 Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del 
dèficit públic. BOE núm. 78, de 21.03.2012. 
128 Vegeu notes anteriors. 
129 Vegeu notes anteriors. 
130 Vegeu notes anteriors. 
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 Efecte sobre els pagaments fraccionats, no deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament de la participació en 
el capital o fons propis d’entitats i rendes negatives obtingudes en l’estranger a través d’establiment perma-
nent, excepte en cas de transmissió o cessament d’activitat, aplicable a partir de l’entrada en vigor de la llei 
per a períodes impositius iniciats des 2013-01-01, introduït per la Llei 16/2013.132

 Efectes sobre la quota diferencial, es prorroga per a l’exercici 2012 el tipus de gravamen reduït per a micro-
empreses que mantenen o creen ocupació, introduït per la Llei 16/2013.

 

133

En el gravamen especial o la Declaració tributària especial: 

 

 S’estableix un gravamen únic del 5% sobre el saldo del compte d’actualització que aparegui en el balanç cor-
responent a l’exercici 2012, introduït per la Llei 16/2012.134

En els impostos mediambientals: 

 

 Es creen tres nous impostos: sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica, sobre el valor de la produc-
ció de combustible nuclear i residus radioactius i sobre l’emmagatzematge del combustible nuclear i els resi-
dus radioactius, introduït per la Llei 15/2012.135

En l’IVA els canvis normatius més importants amb efectes el 2013 han estat: 

 

 La recaptació en els tres primers trimestres de l’any segueix afectada per la pujada de tipus impositius intro-
duïda el 2012. 

 A partir de l’1 de gener s’incrementa del 4% al 10% el tipus impositiu aplicable als lliuraments d’habitatges, 
introduït pel Reial decret llei 20/2011.136

En els impostos especials els canvis normatius més importants amb efectes el 2013 són: 

 

 Se suprimeix l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs i queda integrat en l’impost 
sobre hidrocarburs; el tram estatal de l’IVMDH queda substituït pel tipus estatal especial de l’impost sobre 
hidrocarburs i el tram autonòmic de l’IVMDH queda substituït pel tipus autonòmic de l’impost sobre hidrocar-
burs, introduït per la Llei 2/2012.137

 Hidrocarburs: s’estableix un tipus positiu per al gas natural i els biocarburants i se suprimeixen exempcions 
en determinats productes energètics utilitzats per produir electricitat, introduït per la Llei 15/2012.

 

138

 Tabacs: s'incrementa l’impost mínim des de 119,1€ per cada mil cigarrets fins a 123,97€ i 132,97€, en 
aquest últim cas si el preu de venda és inferior a 188,50€ per cada mil cigarrets (Llei 16/2012, de 26 de de-
sembre, de mesures tributàries ). A partir del juliol es torna a incrementar l’impost mínim per cada mil cigar-
rets fins a 128,65€ i 138,00€, en aquest últim cas si el preu de venda és inferior a 196€, també es redueix 
el tipus proporcional i s’incrementa l’específic; a més, s’incrementa el tipus impositiu específic que grava la 
picadura per cargolar, introduït pel Reial decret llei 7/2013.

 

139

                                                                                                                                                                                                 
131 Vegeu notes anteriors. 

 

132 Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres 
mesures tributàries i financeres. BOE núm. 260, de 30.10.2013. 
133 Vegeu nota anterior. 
134 Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques 
i a l’impuls de l’activitat econòmica. BOE núm. 312, de 28.12.2013. 
135 Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica. BOE núm. 312, de 28.12.2012. 
136 Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic. BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
137 Llei 2/2012, de 29 de juny, de PGE per al 2012. BOE núm. 156, de 30.06.2012. 
138 Vegeu notes anteriors. 
139 Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la recerca, el desenvo-
lupament i la innovació. BOE núm. 155, de 29.06.2013. 
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 Carbó: se suprimeix l’exempció del carbó destinat a la generació d’energia elèctrica, introduït per la Llei 
15/2012.140

 Alcohols : a partir del juliol es s’incrementen els tipus impositius en un 10%, introduït pel Reial decret llei 
7/2013.

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Vegeu notes anteriors. 
141 Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la recerca, el desenvo-
lupament i la innovació. BOE núm. 155, de 29.06.2013. 
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5. ECONOMIA SOCIAL  

5.1. LES EMPRESES DE L’ECONOMIA SOCIAL 

5.1.1. COOPERATIVES 

Seguint la tendència creixent iniciada l’any 2010, enguany s’incrementa el nombre de cooperatives inscrites al 
Registre de Cooperatives, tal com recull la taula següent. Més de la meitat de les cooperatives tenen la seu social 
a la demarcació de Barcelona (67,8%), seguida de la de Tarragona (13,9%), Lleida (12,2%) i Girona (6%). 

TAULA I-48.  Cooperatives existents, segons àmbit territorial. Catalunya, 2010-2013 

Any Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (excepte 

Terres de l'Ebre) 
Terres de 

l'Ebre 

2011 4.071 2.753 232 516 570 291 279 

2012 4.122 2.794 239 520 569 289 280 

2013 4.169 2.828 251 510 580 295 285 

Variació Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (excepte 

Terres de l'Ebre) 
Terres de 

l'Ebre 

2010-2011 48 50 -4 3 -1 5 -6 

2011-2012 51 41 7 4 -1 -2 1 

2012-2013 47 34 12 -10 11 6 5 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Tampoc hi ha variacions destacables respecte als anys anteriors en la distribució de les cooperatives existents 
segons tipus: gairebé tres de cada quatre són de treball associat (el 74,5%), mentre que el 25% restant es distri-
bueix entre les agràries (que concentren l’11% del total), les de serveis (4,8%), les de consumidors i usuaris (3%) i 
les d’ensenyament i habitatge (que aglutinen el 2,1% de les cooperatives existents, respectivament).  

GRÀFIC I-44.  Cooperatives existents, segons tipus de cooperativa. Catalunya, 2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Al llarg de l’any 2013 s’han creat 147 noves cooperatives, igual que l’any anterior. El sector serveis continua gua-
nyant importància relativa i concentra ja el 77,6% de les noves societats creades. El sector agrari (amb només 
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dues noves cooperatives) perd importància relativa respecte el 2012 i en guanya el sector de la construcció. El 
pes de la indústria es manté estable. 

Cal tenir en compte que durant el 2013 s’han transformat tres cooperatives, se n’han fusionat set i se n’han dis-
solt 14. La creació neta de cooperatives ha estat, doncs, de 133. 

GRÀFIC I-45.  Distribució per sectors d’activitat de les noves cooperatives constituïdes. Catalunya, 2010-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Pel que fa a la branca d’activitat, tal com s’observa al gràfic següent, tant el comerç, l’hoteleria i la restauració 
com els serveis a la comunitat concentren el major nombre de noves cooperatives (30), seguit dels serveis a les 
empreses i la indústria manufacturera (amb 28 i 18 noves cooperatives respectivament).  

GRÀFIC I-46.  Cooperatives constituïdes, segons branca d’activitat. Catalunya, 2011-2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: l’agrupació per branques d’activitat es relaciona a continuació: 
Primari: Agricultura, ramaderia i caça; Silvicultura i explotació forestal; Pesca i aqüicultura. 
Indústria no manufacturera: Antracita, hulla i lignit; Petroli i gas natural; Minerals metàl·lics; Minerals no metàl·lics ni energètics; Suport a les 
indústries extractives; Coqueries i refinació del petroli; Energia elèctrica i gas; Aigua; Tractament d’aigües residuals; Tractament de residus; 
Gestió de residus. 
Indústria manufacturera: Ind. de productes alimentaris; Fabricació de begudes; Ind. del tabac; Ind. tèxtils; Confecció de peces de vestir; Ind. 
del cuir i del calçat; Ind. de fusta i suro, excepte mobles; Ind. del paper; Arts gràfiques i suports enregistrats; Ind. químiques; Productes farma-
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cèutics; Cautxú i plàstic; Prod. minerals no metàl·lics; Metal·lúrgia; Prod. metàl·lics, excepte maquinària; Prod. informàtics i electrònics; Materi-
als i equips elèctrics; Maquinària i equips; Vehicles motor, remolcs i semiremolcs; Altres materials de transport; Mobles; Ind. manufactures di-
verses; Reparació i instal·lació de maquinària; Edició. 
Construcció: Construcció d’immobles; Construcció d’obres d’enginyeria civil; Activitats especialitzades construcció. 
Comerç, hoteleria i restauració: Venda i reparació de vehicles motor; Comerç engròs, excepte vehicles de motor; Comerç detall, excepte vehi-
cles de motor; Serveis d’allotjament; Serveis de menjar i begudes; Reparació ordinadors i efectes personals. 
Transports: Transport terrestre i per canonades; Transport marítim i per vies interiors; Transport aeri; Emmagatzematge i afins al transport; 
Agències de viatges i operadors turístics. 
Serveis a les empreses i serveis personals: Act. postals i de correus; Telecomunicacions; Serveis de tecnologies de la informació; Serveis 
d’informació; Mediació financera; Assegurances i fons de pensions; Act. auxiliars mediació financera; Act. immobiliàries; Act. jurídiques i de 
comptabilitat; Seus centrals i consultoria empresarial; Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; Recerca i desenvolupament; Publicitat i es-
tudis de mercat; Act. professionals i tècniques; Act. de lloguer; Act. relacionades amb l’ocupació; Act. de seguretat i investigació; Serveis a edi-
ficis i de jardineria; Act. administratives d’oficina. 
Serveis a la comunitat: Cinema i vídeo, enregistrament de so; Ràdio i televisió; Act. veterinàries; Adm. pública, defensa i SS obligatòria; Educa-
ció; Act. sanitàries; Serveis socials amb allotjament; Serveis socials sense allotjament; Act. artístiques i d’espectacles; Biblioteques i museus; 
Jocs d’atzar i apostes; Act. esportives i d’entreteniment; Act. associatives; Altres act. de serveis personals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.1.2. SOCIETATS LABORALS 

L’any 2013 el nombre de societats laborals existents a Catalunya continua davallant, igual que en anys anteriors, 
amb 95 societats menys que el 2012, tal com recull la taula següent. En totes les demarcacions hi ha menys so-
cietats laborals excepte a la de Tarragona, on creixen. Malgrat això, gairebé quatre de cada cinc societats laborals 
se situa a la demarcació de Barcelona (el 79,4%), seguida de la de Girona, Tarragona i Lleida.  

TAULA I-49.  Societats laborals existents, per àmbit territorial. Catalunya, 2011-2013 

Any Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (ex-

cepte Terres de 
l'Ebre) 

Terres de 
l'Ebre 

2011 5.417 4.269 489 286 373 229 144 

2012 5.325 4.194 487 278 366 225 141 

2013 5.230 4.151 445 265 369 229 140 

Variació Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (ex-

cepte Terres de 
l'Ebre) 

Terres de 
l'Ebre 

2010-2011 -27 20 3 -5 -45 -30 -15 

2011-2012 -92 -75 -2 -8 -7 -4 -3 

2012-2013 -95 -43 -42 -13 3 4 -1 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Malgrat la davallada registrada, al llarg del 2013 s’han creat 96 noves societats laborals i se n’han dissolt dues. 
La majoria d’aquestes noves societats es concentra en el sector serveis, tal com reflecteix el gràfic següent, si bé 
enguany la indústria incrementa la seva importància relativa, atès que 21 de les 96 societats es classifiquen en 
aquest sector. 
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GRÀFIC I-47.  Distribució per sectors d’activitat de les noves societats laborals constituïdes. Catalunya, 2010-
2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Pel que fa a la branca d’activitat de les noves societats laborals registrades, el major pes del sector serveis es 
concreta en el comerç, l’hoteleria i la restauració (amb 35 noves societats) i els serveis a les empreses (amb 14 
societats). La indústria manufacturera concentra 22 societats, seguida de la construcció i els serveis a la comuni-
tat, ambdues branques d’activitat amb 9 noves societats cadascuna. Destaca la davallada de noves societats que 
registren els serveis a les empreses, a diferència dels anys anteriors. 

GRÀFIC I-48.  Societats laborals registrades, segons activitat econòmica. Catalunya, 2011-2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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5.1.3. EMPRESES D’INSERCIÓ I ENTITATS COL·LABORADORES  D’INSERCIÓ  

Amb independència de la forma jurídica que adopti, una empresa que tingui com a finalitat primordial la integra-
ció sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social és qualificada per la llei com a empresa 
d’inserció i per tant té unes característiques i un règim jurídic determinat.142

GRÀFIC I-49.  Empreses d’inserció i entitats col·laboradores d’inserció existents. Catalunya, 2004-2013 

 D’altra banda, les entitats 
col·laboradores d’inserció són empreses o entitats que contractes persones que estan acollides a la renda mínima 
d’inserció (RMI) o persones en risc d’exclusió. Si bé en d’altres apartats d’aquesta Memòria s’analitzen altres as-
pectes relacionats amb aquestes empreses, el gràfic següent permet constatar l’increment continuat d’aquest ti-
pus d’empreses, sent les entitats col·laboradores d’inserció més nombroses que les pròpies empreses d’inserció. 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.2. INDICADORS ECONÒMICS DE LES EMPRESES DE L’ECONOMIA SOCIAL 

L’evolució en termes econòmics dels resultats de les empreses de l’economia social no és aliena al context de 
crisi generalitzat, tal com reflecteixen els gràfics següents.  

Així, el pes del valor de negoci (o valor de producció) d’aquestes empreses sobre el PIB català s’ha reduït, princi-
palment els anys 2007 i 2008, mentre que els tres darrers anys s’estabilitza al voltant del 3%, sent l’any 2011 
(darreres dades disponibles) del 2,3% per a les cooperatives i del 0,7% per a les societats laborals, tal com reflec-
teix el primer dels gràfics següents. 

En aquest sentit, l’evolució dels resultats (o excedents, calculats a partir de la diferència entre les societats amb 
beneficis i les societats amb pèrdues) és també decreixent. A partir de l’any 2009 les empreses de l’economia 
social registren més pèrdues que beneficis a nivell agregat, sent superior la pèrdua de les societats laborals que 
la de les cooperatives els anys 2009 i 2010, malgrat haver més societats cooperatives que laborals en termes 
absoluts.143

Pel que fa a l’evolució del valor de producció i el valor afegit final que generen les empreses de l’economia social, 
malgrat l’evolució general decreixent, es constata com a l’any 2009 es va registrar la principal davallada, tant per 
a les cooperatives com per a les societats laborals. 

 L’any 2011, però, s’inverteix la tendència: els resultats negatius de les cooperatives són superiors als 
de les societats laborals, tal com reflecteix el segon dels gràfics següents. 

                                                           
142 Per a més informació vegeu l’Informe sobre les empreses d’inserció a Catalunya. A. Santana, dir. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, 2010. Consulta a http://www.ctesc.cat/doc/doc_14991804_1.pdf 
143 Així, l’any 2009 4.435 cooperatives i 2.916 societats van declarar l’impost de societats (fet que suposa que el 60,3% de les empreses de 
l’economia social eren cooperatives i el 39,7% restant, societats laborals). L’any següent aquests valors van ser de 4.237 cooperatives i 2.843 
societats laborals (que suposen el 59,8% i el 40,2% del total, respectivament). 
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GRÀFIC I-50.  Evolució dels principals indicadors econòmics de les empreses de l’economia social. Catalunya, 
2007-2011 

Percentatge del volum de producció sobre el PIB 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: el gràfic conté el percentatge del valor de producció (o volum 
de negoci) sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social (Declaracions de l’impost de societats) i Idescat. 

Resultats 

 
Unitats: milers d’euros. 
Nota: els resultats o excedents són la diferència entre les societats 
amb benefici i les societats amb pèrdues. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social (Declaracions de l’impost de societats). 
 

Volum de producció i valor afegit de les cooperatives 

 
Unitats: milers d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social (Declaracions de l’impost de societats). 

 
Volum de producció i valor afegit de les societats labo-
rals 

 
Unitats: milers d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social (Declaracions de l’impost de societats). 

5.3. LA POBLACIÓ OCUPADA A L’ECONOMIA SOCIAL 

El perfil de les persones ocupades a l’economia social 

Any rere any el perfil majoritari de les persones ocupades a l’economia social és el mateix: un home, de més de 
40 anys, de nacionalitat espanyola, amb un vincle jurídic de durada indefinida i a jornada complerta, amb una an-
tiguitat a l’empresa de més de tres anys i empleat en el sector serveis per una empresa de menys de 250 treba-
lladors. Ara bé, respecte dels anys anteriors hi ha alguna diferència que convé destacar. Així, el percentatge de 
dones ha crescut els darrers anys (cinc punts percentuals), en passar del 42,8% del total el 2007 al 47,7% el 
2013, mentre que els majors de 40 anys han passat de ser el 45,5% al 55,2% en el mateix període, fet que de-
mostra que l’edat mitjana de les persones ocupades a l’economia social s’incrementa. 

A diferència del què ocorre en termes generals, les relacions indefinides incrementen la seva importància relativa, 
en passar de ser el 77,3% del total al 81,4%, mentre que la jornada a temps complert perd pes: passa del 81,2% 
al 74,8% del total de les relacions de treball. Així mateix, les pimes (empreses de menys de 250 treballadors) per-
den pes en el total de l’ocupació: passen de concentrar el 76,1% del total de treballadors el 2007 al 67,1% el 
2013. Aquest fet pot ser reflex dels diferents processos de concentració i fusió de cooperatives que s’han donat 
al llarg d’aquests anys i en conseqüència augmenten les cooperatives de més dimensió. 
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Per últim i pel que fa als sectors d’activitat, cal destacar l’augment continuat del sector serveis (que ha passat de 
concentrar el 65,6% de les persones ocupades el 2007 al 71,6%) i la davallada del sector de la construcció (de 
l’11,5% el 2007 al 4,6% el 2013).  

En comparació amb el perfil majoritari en l’àmbit estatal, l’ocupació a l’economia social a Catalunya destaca per 
tenir una participació superior de les dones (2 punts percentuals), més estrangers (7,4 punts percentuals de dife-
rència), menys relacions a temps complert (5,4 punts percentuals) i de curta durada (8,2 punts percentuals), així 
com un pes menor del sector agrari i més del sector serveis (11,7 i 7,6 punts percentuals de diferència respecti-
vament). 

 

TAULA I-50.  Perfil de les persones ocupades a l’economia social. Catalunya i Espanya, quart trimestre de 
2013 

  Catalunya Espanya Diferència 

Sexe       

Homes 52,3 54,3 -2,0 

Edat       

Menors de 25 anys 5,8 5,0 0,8 

De 25 a 39 anys 39,0 41,0 -2,0 

De 40 a 54 anys 41,8 41,3 0,5 

De 55 anys o més 13,4 12,6 0,8 

Nacionalitat       

Espanyola 84,6 92,0 -7,4 

Tipus de relació       

Indefinida 81,4 76,5 4,9 

Tipus de jornada       

Temps complet 74,8 80,2 -5,4 

Antiguitat       

Fins a 6 mesos 25,8 34,0 -8,2 

De 6 mesos a 1 any 7,9 6,6 1,3 

D'1 a 3 anys 17,8 18,7 -0,9 

De 3 a 5 anys 11,7 8,5 3,2 

Més de 5 anys 36,8 32,1 4,7 

Dimensió de la societat       

De 0 a 5 treballadors 13,0 15,1 -2,1 

De 6 a 10 treballadors 7,9 11,2 -3,3 

D'11 a 25 treballadors 10,4 15,1 -4,7 

De 26 a 50 treballadors 10,4 9,7 0,7 

De 51 a 100 treballadors 11,7 9,0 2,7 

De 101 a 250 treballadors 13,7 7,4 6,3 

Més de 250 treballadors 32,9 32,5 0,4 

Sector econòmic       

Agricultura 2,0 13,7 -11,7 

Indústria 21,8 17,7 4,1 
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Construcció 4,6 4,6 0,0 

Serveis 71,6 64,0 7,6 
Unitats: percentatges i diferència en punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Segons les dades publicades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i que conté la taula següent, el 31 de de-
sembre de 2013 hi havia 45.125 persones ocupades a l’economia social a Catalunya, dada que suposa el 2,7% 
més que el quart trimestre del 2012, mentre que a la resta de l’Estat es registra una davallada de l’1,2% respecte 
l’any anterior. Per sectors d’activitat, l’augment de la població ocupada a l’economia social a Catalunya es con-
centra en els serveis principalment (4,4%), mentre que la construcció registra una davallada important (5,8%). En 
l’àmbit estatal és també la construcció el sector que registra la principal davallada (del 13%). 

TAULA I-51.  Població ocupada a l’economia social i població ocupada total (EPA), per sectors d’activitat. Cata-
lunya i Espanya, quart trimestre del 2013 

Catalunya 
2013 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 45.125 1.012 9.886 2.052 32.175 

Total ocupació 2.865.100 48.600 511.900 175.900 2.178.700 

Economia social / Total ocupació 1,57 2,08 1,93 1,17 1,51 

Catalunya 
Variació 2012-2013 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 2,7 0,2 -0,7 -5,8 4,4 

Total ocupació 1,9 -2,3 -1,5 3,4 4,9 

Economia social / Total ocupació 0,01 0,05 0,02 -0,11 0,03 

Espanya 
2013 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 350.243 34.233 77.656 15.861 222.493 

Total ocupació 16.758.200 790.900 2.274.200 978.400 12.714.700 

Economia social / Total ocupació 2,09 4,33 3,41 1,62 1,75 

Espanya 
Variació 2012-2013 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social -1,2 0,3 -0,7 -13,0 -1,0 

Total ocupació -1,2 0,9 -4,8 -9,8 0,0 

Economia social / Total ocupació 0,00 -0,03 0,13 0,01 -0,02 
Unitats: nombre de persones i variació en percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

La població ocupada a cooperatives i societats laborals 

A 31 de desembre de 2013 hi ha 45.125 persones afiliades a la Seguretat Social que treballen en empreses de 
l’economia social, 29.149 en cooperatives i 5.976 en societats laborals. Si bé el total registra un increment del 
2,8% respecte de l’any anterior, cal tenir en compte que només creix en nombre de persones que treballen en co-
operatives (el 3,7%), atès que el nombre de les que treballen en societats laborals davalla respecte del 2012 (el 
2,8%). En l’àmbit estatal el nombre d’ocupats a les cooperatives pràcticament es manté (davalla en 141 perso-
nes) mentre que els treballadors de societats laborals davallen de manera significativa (el 5,9%), fet que fa que el 
pes de l’ocupació a les societats laborals davalli (passa del 19% al 18,1%). 

Per sectors d’activitat, hi ha diferències entre les formes jurídiques d’empreses i dins de les cooperatives entre 
els treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social (RGSS) i els que cotitzen com a autònoms. Així, en-
tre les persones ocupades a les cooperatives catalanes i afiliades al RGSS un percentatge proper a la meitat (el 
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45,4%) treballen als serveis a la comunitat, mentre que l’any 2012 aquest percentatge era del 42,3%. Destaca 
l’increment registrat pel nombre de persones ocupades en aquesta branca d’activitat (11,4%). La segona branca 
d’activitat amb més ocupats és, igual que el 2012, el comerç l’hoteleria i la restauració, amb el 24,2% del total, 
seguida pels serveis a les empreses (12,2%) i la indústria (11,3%). 

En canvi, les persones ocupades a cooperatives i afiliades al RETA es concentren principalment en la indústria 
(46,4%) i els transports (20,4%). Només el 9,1% treballa en empreses classificades de serveis a la comunitat. Els 
treballadors de les societats laborals es concentren principalment en el comerç, l’hoteleria i la restauració (el 
25%) i la indústria (el 24,3%), seguides dels transports (17,8%), els serveis a les empreses (12,1%) i a la comuni-
tat (10,1%) i la construcció (10,5%). 

Respecte del darrer trimestre del 2012, l’any 2013 la construcció registra les principals davallades de les perso-
nes ocupades a les cooperatives (tant dels afiliats al RGSS com al RETA, el 12,9% i 11,5% menys, respectiva-
ment), mentre que els treballadors de les societats laborals en aquesta activitat s’incrementen el 13,6% (75 per-
sones més en termes absoluts). Aquesta és l’única activitat que registra una variació positiva, atès que en la resta 
davalla el nombre de treballadors, sobretot la indústria i els serveis a la comunitat (amb 111 i 83 treballadors 
menys, respectivament). 

GRÀFIC I-51.  Persones ocupades afiliades a la Seguretat Social i que treballen en cooperatives, segons bran-
ques d’activitat i règim d’afiliació. Catalunya, 2012-2013 

 
Unitats: nombre de persones. 
Nota: l’agrupació per branques d’activitat no coincideix exactament amb la dels anteriors gràfics, atès que el Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social no publica les dades amb el mateix desglossament. 
PRIM Sector primari. Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (Epígraf A, CNAE 2009). 
IN Indústria. Indústries extractives, manufactureres, producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua (Epígrafs B, C, D i E, CNAE 
2009). Sota aquest concepte s’inclou la indústria manufacturera i la no manufacturera, atès que les dades del Ministeri de Treball i Immigra-
ció no en permeten el tractament per separat. Per tant, no és directament comparable amb la classificació dels gràfics de l’apartat anterior. 
CONS Construcció (Epígraf F, CNAE 2009). 
CHR Comerç, hostaleria i restauració.  (Epígrafs G i I, CNAE 2009). 
TR Transport. Transport, emmagatzematge i comunicacions (Epígrafs H i J, CNAE 2009). 
SEP Serveis a les empreses i personals. Intermediació financera, activitats immobiliàries, activitats professionals i serveis auxiliars (Epí-
grafs K, L, M, N i O, CNAE 2009). 
SCOM Serveis a la comunitat. Educació i activitats sanitàries, socials, activitats culturals i altres serveis (Epígrafs P, Q, R i S, CNAE 2009). 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 
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GRÀFIC I-52.  Treballadors afiliats a la Seguretat Social que treballen en societats laborals, segons branques 
d’activitat. Catalunya, 2011-2013 

 
Unitats: nombre de persones. 
Nota: vegeu el gràfic anterior per al detall de les activitats incloses en cada branca. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

5.4. PERSPECTIVES DEL SECTOR DE L’ECONOMIA SOCIAL 

Malgrat l’actual context de crisi econòmica i d’ocupació, del qual les empreses de l’economia social no en són 
exemptes i també en pateixen els efectes, el sector presenta alguns indicadors positius, com ara una major po-
blació ocupada a 31 de desembre de 2013 respecte de la mateixa data de l’any passat (el 2,7% més). La creació 
d’ocupació, però, es concentra en les cooperatives (3,7%) en detriment de les societats laborals, que registren 
una ocupació menor que el 2012 (el 2,8% menys). 

Pel que fa als indicadors de demografia empresarial, hi ha més cooperatives registrades el 2013 que el 2012 
mentre que el nombre total de societats laborals davalla, si bé ambdues formes societàries registren noves em-
preses al llarg del 2013 (147 cooperatives i 96 societats laborals). Les noves empreses de l’economia social es 
concentren en el sector serveis, les cooperatives en les activitats dels serveis a la comunitat, a les empreses i el 
comerç, l’hoteleria i la restauració, mentre que les noves societats laborals es concentren principalment en 
aquesta darrera branca d’activitat. 

Els resultats positius que han registrat algunes empreses de l’economia social malgrat l’actual crisi, així com la 
defensa d’uns principis organitzatius empresarials focalitzats en les persones que les integren, basats en la parti-
cipació i la democràcia interna, mantenint sempre el vessant social del seu objecte empresarial, han comportat 
que en diversos sectors creixi l’interès per aquestes formes empresarials, principalment les cooperatives. En 
aquest sentit, cal tenir present que al llarg del 2013 i del 2014 previsiblement culminarà l’elaboració i aprovació 
de la nova llei de cooperatives de Catalunya, que neix amb l’objectiu de consolidar i fomentar la viabilitat 
d’aquesta forma jurídica. 

D’altra banda, alguns estudis han intentat quantificar els beneficis econòmics que les empreses de l’economia 
social aporten a la societat, beneficis que s’estructuren al voltant de dos eixos: la cohesió social d’una banda, i de 
l’altra, la cohesió territorial.144

                                                           
144 El impacto socieoconómico de las entidades de economía social. M. I. Martínez. Madrid: Fundación EOI, 2013. Consulta a 

 Pel que fa al primer eix, es demostra que les empreses de l’economia social contri-
bueixen de manera positiva a facilitar l’ocupació de col·lectius amb dificultats d’accés al mercat de treball; tenen 
efectes relacionats amb la qualitat en l’ocupació (entesa com a una major estabilitat o un menor treball a temps 
parcial no desitjat); tenen efectes en la millora de la igualtat d’oportunitats; així com estan més relacionades amb 
la provisió de serveis socials i altres serveis d’interès general, com ara l’educació. 

http://www.eoi.es/savia/documento/eoi-80096/el-impacto-socioeconomico-de-las-entidades-de-economia-social  
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Des de l’eix de la cohesió territorial, les empreses de l’economia social contribueixen a crear activitat econòmica i 
ocupació en l’àmbit rural (sobretot en empreses del sector agroalimentari); milloren la competitivitat de 
l’economia rural i ajuden a mantenir la població rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTOL I 

102 

6. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

6.1. EVOLUCIÓ ECONÒMICA 

6.1.1. CONTEXT ECONÒMIC I FINANCER 

Àmbit de la Unió Europea 

El Consell Europeu de 14 i 15 de maig va establir orientacions per a la política econòmica dels estats membres 
de la Unió Europea, després de debatre sobre la situació econòmica i social. El Consell Europeu constata que 
s’està progressant, i que s’ha de continuar en aquesta línia, pel que fa a la consecució d’uns pressupostos estruc-
turalment equilibrats. Pel que fa al sanejament pressupostari es demana esforços per millorar l’eficàcia de la re-
captació i actuar contra el frau fiscal. Pel que fa a la matèria tributària indica que s’ha de treballar sobre les pro-
postes de la fiscalitat en l’energia, la base imposable consolidada comú de l’impost sobre societats i la revisió de 
la Directiva sobre la fiscalitat de l’estalvi. El Consell estableix que s’ha d’aplicar una millor governança econòmica. 
Que s’ha d’assegurar que a l’inici dels cicles pressupostaris nacionals del 2013 s’apliqui la nova legislació sobre 
la vigilància pressupostaria i macroeconòmica, és a dir les normes sobre governança econòmica, supervisió pres-
supostària i Tractat d’estabilitat. També considera que, en relació amb els bancs,  s’ha d’aprovar un marc opera-
tiu per a quan s’introdueixi un mecanisme únic de supervisió eficaç, el Mecanisme europeu d’estabilitat tingui la 
possibilitat de recapitalitzar els bancs directament. Abans del juny del 2013 considera que s’ha d’arribar a un 
acord amb la Directiva sobre rescat i resolució bancàries i amb la Directiva sobre sistema de garantia de dipòsits, 
que estableixin un equilibri entre el país d’origen i el d’acollida.  També es preveu presentar una proposta legisla-
tiva sobre el mecanisme únic de resolució per a aquells països que participin del Mecanisme únic de supervisió; 
amb aquesta proposta es pretén instaurar un marc eficaç per a la resolució de les entitats financeres i protegir els 
contribuents en el context de crisis bancàries, basar-se en les contribucions del propi sector bancari i dotar-se de 
mecanismes de protecció eficaços.   

A finals d’any es va publicar un Reglament145

El Consell de la Unió Europea va fer unes recomanacions

 que estableix les normes comunes que s’han d’aplicar als fons es-
tructurals i d’inversió europeus (Fons EIE). Aquests fons engloben el Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).  També estableix les disposicions necessàries per ga-
rantir l’eficàcia dels fons EIE, la coordinació entre ells i amb d’altres instruments de la Unió Europea. D’altra ban-
da, estableix les normes generals dels fons estructurals (FEDER i FSE) i del Fons de Cohesió en relació amb les 
seves tasques, objectius prioritaris i organització. També es determinen els criteris que han de complir els estats 
membres i les regions per optar a la ajuda dels fons, els recursos financers disponibles i els criteris per a la seva 
assignació. 

146

Àmbit estatal 

 a l’Estat espanyol sobre el Programa nacional de re-
formes i sobre el Programa d’estabilitat. Les recomanacions proposades són les següents: fer un esforç pressu-
postari per corregir el dèficit excessiu i garantir la correcció del dèficit com a molt tard al 2016, crear una autoritat 
fiscal independent abans de final del 2013, millorar l’eficiència i la qualitat de la despesa pública, prendre mesu-
res per reduir la morositat de l’Administració, aprovar la llei de desindexació, revisar el sistema tributari, portar a 
terme el programa del sector financer per a la recapitalització de les institucions financeres, finalitzar l’avaluació 
de la reforma del mercat de treball, aplicar i fer seguiment de les mesures contra la desocupació juvenil, adoptar i 
aplicar mesures per reduir el nombre de persones amb risc de pobresa o exclusió social, aprovar i aplicar la Llei 
de garanties d’unitat de mercat, abordar el dèficit de la tarifa elèctrica, aprovar la reforma de l’Administració local 
i elaborar un pla per augmentar l’eficiència de tota l’Administració pública.  

El Programa nacional de reformes per a l’any 2013 elaborat pel Govern destaca vuit reformes, d’entre les que 
s’han de portar a terme, per l’impacte que han de suposar per a l’economia espanyola:  sanejament dels comptes 
públics  (com a mesures de consolidació fiscal es destaca la millora de la disciplina pressupostària, la creació de 
                                                           
145 Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions 
comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i es deroga el Reglament (CE) 
núm. 1083/2006 del Consell. DOUE L 347, de 20.12.2013. 
146 Recomanació del Consell de 9 de juliol de 2013 relativa al Programa nacional de reformes de 2013 d’Espanya i per la qual s’emet un dic-
tamen del Consell sobre el Programa d’estabilitat d’Espanya per a 2012-2016. DOUE C 217, de 30.07.2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF�
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l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, la lluita contra la morositat de les administracions públiques i 
les mesures per apujar els ingressos i ajustar les despeses. En matèria de seguretat social es vol regular normati-
vament el factor de la sostenibilitat); seguiment de la reforma del mercat laboral; impuls de la Llei de desindexa-
ció de l’economia espanyola; impuls de la Llei de garantia de la unitat de mercat i del Pla de racionalització nor-
mativa; impuls de la Llei de suport a l’emprenedor i la seva internacionalització; modernització i racionalització de 
l’Administració pública; impuls de la Llei de col·legis i serveis professionals; reforma del govern corporatiu. Les re-
formes que ja s’han dut a terme es comenten en els diferents apartats normatius d’aquesta Memòria. Juntament 
amb aquest Programa nacional de reformes es presenta l’actualització del Programa d’estabilitat per al període 
2013-2016 on també s’hi estableixen els objectius a assolir, les mesures a prendre i els calendaris d’execució. 

Aquest any s’ha creat la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència147

Al mes de desembre es va publicar la Llei

 que té per objecte garantir, pre-
servar i promoure el correcte funcionament, la transparència i l’existència d’una competència efectiva en tots els 
mercats i sectors productius, en benefici dels consumidors i usuaris i exerceix les seves funcions en tot el territori 
espanyol i en relació amb tots els mercats o sectors econòmics. 

Aquesta Comissió ha de supervisar i controlar el correcte funcionament del sector elèctric i del sector del gas na-
tural, del mercat postal, del mercat de comunicació audiovisual, del sector ferroviari i també exerceix supervisió i 
control en matèria de tarifes aeroportuàries.  Aquestes funcions que se li encomanen abans les exercien la Co-
missió Nacional d’Energia, la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, la Comissió Nacional de la Compe-
tència, el Comitè de Regulació Ferroviària, la Comissió Nacional del Sector Postal, la Comissió de Regulació Eco-
nòmica Aeroportuària i el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals. 

Mitjançant l’Ordre ECC/1796/2013, de 4 d’octubre,del Ministeri d’Economia i Competitivitat s’estableix que la 
Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència iniciï la seva activitat el 7 d’octubre de 2013.   

148

Es regulen els mecanismes de protecció dels operadors econòmics en l’àmbit de la llibertat d’establiment i de la 
llibertat de circulació. La norma implanta un procediment en defensa dels drets i interessos dels operadors eco-
nòmics. Es legitima la Comissió per interposar recurs contenciós administratiu contra qualsevol disposició de ca-
ràcter general, acte, actuació, inactivitat o via de fet que es consideri contraria a la llibertat d’establiment o de cir-

 de garantia de la unitat de mercat. L’objecte de la Llei és establir les 
disposicions necessàries per fer efectiu el principi d’unitat de mercat al territori nacional. Aquesta norma vol ga-
rantir la integritat de l’ordre econòmic i facilitar l’aprofitament d’economies d’escala i abast del mercat mitjançant 
el lliure accés, exercici i expansió de les activitats econòmiques a tot el territori nacional. Es crea el Consell per a 
la Unitat del Mercat, òrgan de cooperació administrativa per al seguiment de l’aplicació d’aquesta Llei. 

La norma determina que la unitat de mercat es fonamenta en la lliure circulació i establiment dels operadors 
econòmics, en la lliure circulació de béns i serveis per tot el territori espanyol, sense que cap autoritat pugui obs-
taculitzar-la directament o indirecta i en la igualtat de les condicions bàsiques d’exercici de l’activitat econòmica. 
La norma determina i regula els principis que garanteixen la llibertat d’establiment i la llibertat de circulació. 
Aquests principis són: el de no discriminació, el de cooperació i confiança mútua, el de necessitat i proporcionali-
tat de les actuacions de les autoritats competents, el d’eficàcia de les actuacions de les autoritats competents en 
tot el territori nacional, el de simplificació de càrregues i el de transparència. 

Pel que fa a les garanties al lliure establiment i circulació, s’indica que l’accés a les activitats econòmiques i el 
seu exercici serà lliure a tot el territori nacional i que només es pot establir l’exigència d’autorització a l’activitat 
econòmica quan concorrin els principis de necessitat i proporcionalitat. La norma recull les circumstàncies en les 
que es considera que concorren aquests principis i especifica les actuacions que limiten la llibertat d’establiment 
i la llibertat de circulació. S’estableix el principi d’eficàcia a tot el territori nacional i es recull, d’una banda, la lliure 
iniciativa econòmica en tot el territori nacional i, d’altra banda, l’eficàcia a tot el territori nacional de les actuaci-
ons administratives. 

Pel que fa a la supervisió dels operadors econòmics, quan la competència no és estatal, s’atorga a les autoritats 
d’origen pel que fa al compliment dels requisits d’accés, a les autoritats de destí pel que fa a l’exercici de 
l’activitat econòmica i a les autoritats del lloc de fabricació pel que fa a la normativa relacionada amb la producció 
i els requisits del producte per al seu ús i consum. També s’estableix un sistema d’intercanvi electrònic 
d’informació. 

                                                           
147 Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència. BOE núm. 134, de 05.06.2013. 
148 Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia  de la unitat de mercat. BOE núm. 295, de 10.12.2013. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5940.pdf�
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culació procedent de qualsevol autoritat competent. També s’estableixen mecanismes addicionals d’eliminació 
d’obstacles o barreres detectats pels operadors econòmics, els consumidors i els usuaris. 

Àmbit autonòmic 

Els objectius prioritaris del Govern per al període 2013-2016 es troben en el Pla de Govern 2013-2016149

6.1.2. FISCALITAT 

, que va 
ser aprovat el 13 de juny de 2013. Aquest Pla consta de set eixos d’actuació, posteriorment desenvolupats en ob-
jectius i mesures. Els eixos són: recuperació econòmica i creació d’ocupació; cohesió social i serveis d’interès pú-
blic; dret a decidir i transició nacional; sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques; agilitat i transparència 
de l’Administració; desenvolupament sostenible i cohesió territorial; projecció exterior i reconeixement internacio-
nal de la identitat, la llengua  la cultura catalanes. 

Pel que fa a l’eix 1, sobre la recuperació econòmica, es pot destacar l’objectiu de facilitar instruments financers al 
teixit empresarial català per millorar la seva competitivitat i l’objectiu de millorar l’entorn competitiu dels mercats 
de béns i serveis de Catalunya. 

En relació amb l’eix 4, la sostenibilitat i l’estabilitat de les finances públiques, es poden destacar els següents ob-
jectius: garantir la progressivitat dels ajustos i sostenibilitat del pressupost; gestió innovadora i eficient del patri-
moni; racionalitzar el sector públic instrumental; avançar en el compliment del principi d’estabilitat pressuposta-
ria, dissenyar un espai fiscal just i eficient; elaborar un pla de lluita contra el frau fiscal i garantir l’absorció dels 
fons europeus. 

Àmbit de la Unió Europea 

El Consell Europeu de 22 de maig de 2013 va acordar accelerar els treballs sobre la lluita contra el frau fiscal, 
l’evasió fiscal i la planificació fiscal agressiva. Es vol impulsar amb caràcter prioritari la promoció i l’ampliació de 
l’àmbit d’aplicació de l’intercanvi automàtic d’informació a tots els nivells. S’estableix que els estats han de donar 
prioritat al Pla150

Al setembre del 2011 la Comissió va adoptar una Proposta de directiva relativa a un sistema comú d’impost so-
bre les transaccions financeres. Al juny del 2012 el Consell Europeu va constatar que aquest sistema comú no 
tenia un suport unànime i que no es podria adoptar una Directiva en un termini raonable. Davant això, onze

 d’acció per reforçar la lluita contra el frau fiscal i l’evasió fiscal. S’espera que el Consell adopti la 
Directiva sobre el mecanisme de reacció ràpida i la Directiva sobre el mecanisme d’inversió del subjecte passiu 
(Es van aprovar al mes de juliol). Es continuarà treballant sobre la planificació fiscal agressiva i la deslocalització 
de beneficis, també per garantir que tercers països compleixin les normes adequades per a la bona governança 
en l’àmbit fiscal i per combatre el blanqueig de diner de manera global. 

151

El Consell de la Unió Europea considera que el frau fiscal en l’àmbit de l’impost sobre el valor afegit (IVA) provoca 
pèrdues pressupostaries considerables i afecta les condicions de la competència. Atès que la Directiva 
2006/112/CE, autoritza els estats membres, per tal d’impedir certs tipus d’evasió fiscal, a sol·licitar excepcions al 
que s’hi regula, es modifica la Directiva per tal d’incorporar més flexibilitat a la utilització de la figura de la inversió 
del subjecte passiu. Una de les mesures efectives per fer front al frau de l’IVA en determinats sectors és designar 

 es-
tats membres, entre ells Espanya, van fer arribar a la Comissió la seva voluntat d’establir entre si una cooperació 
reforçada en l’àmbit de l’impost sobre les transaccions financeres que es basaria en la Proposta de directiva de la 
Comissió de 28 de setembre de 2011. El Consell de la Unió Europea, al gener del 2013, va autoritzar aquests pa-
ïsos a instaurar la cooperació reforçada. 

                                                           
149 Pla de Govern 2013-2016. 
150 En la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell de 6 de desembre de 2012 sobre el Pla d’acció per reforçar la lluita 
contra el frau fiscal i l’evasió fiscal s’estableixen les accions que s’han de portar a terme l’any 2013. Aquestes són: combatre les discordances 
existents i reforçar les disposicions contra les pràctiques abusives (revisar la Directiva 2011/96/CEE sobre societats matrius i filials i revisar 
les disposicions contra les pràctiques abusives en la legislació de la UE); promoure les normes, instruments, i eines de la UE (promoure la 
norma d’intercanvi automàtic d’informació en fòrums internacionals i les eines informàtiques de la UE); incrementar el compliment de les obli-
gacions fiscals (elaboració d’un codi del contribuent europeu); millorar la governança en l’àmbit fiscal (cooperació reforçada amb altres ins-
tàncies encarregades de fer complir la llei); reforçar la cooperació administrativa (promoure l’ús d’inspeccions simultànies i la presència de 
funcionaris estrangers en les auditories); Obtenir una autorització del Consell per iniciar negociacions amb tercers països amb la finalitat 
d’assolir acords bilaterals sobre cooperació administrativa en l’àmbit de l’IVA. 
151 Els onze estats membres són: Bèlgica, Alemanya, Estònia, Grècia, Espanya, França, Itàlia, Àustria, Portugal, Eslovènia i Eslovàquia.  

http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/pla-govern/index.html�
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el destinatari (inversió del subjecte passiu) com deutor de l’IVA. La Directiva152

Com a conseqüència d’aquesta modificació i per garantir que el mecanisme d’inversió del subjecte passiu pugui 
aplicar-se durant un període de temps llarg i pugui resultar eficaç i permetre la seva posterior avaluació, s’ha 
adoptat una altra Directiva

 2013/42/UE estableix que en cas 
d’urgència imperiosa els estats membres podran designar el destinatari de determinades entregues de béns o 
prestacions de serveis, com a deutor de l’IVA en tant que mesura especial d’instauració d’un mecanisme de reac-
ció ràpida per combatre modalitats de frau sobtat i massiu que puguin generar pèrdues econòmiques significati-
ves i irreparables. L’Estat membre haurà de sotmetre aquesta mesura a determinats controls i es pot mantenir en 
vigor per un període no superior a nou mesos. 

153

A final d’any es va publicar el Reglament

 per ampliar el termini actual (fixat pel 30 de juny de 2015) fins al 31 de desembre 
de 2018 i per ampliar els béns o serveis als quals es pot aplicar (entre d’altres, a l’entrega de telèfons mòbils, a 
l’entrega de gas i electricitat, a la prestació de serveis de telecomunicacions, als cereals, als cultius industrials i 
als metalls). 

154

Àmbit estatal 

  que crea el programa Fiscalis 2020.  Es crea amb la finalitat de millo-
rar el funcionament dels sistemes fiscals en el mercat interior i donar suport a la cooperació en aquesta matèria, 
cobreix el període 2014-2020.  L’objectiu del Programa és potenciar el funcionament dels sistemes fiscals al 
mercat interior millorant la cooperació entre els països participants, les administracions tributàries i els funciona-
ris. El Programa pretén contribuir a la lluita contra el frau fiscal, l’evasió d’impostos i la planificació fiscal agressi-
va. També pretén aplicar la normativa de la UE en matèria de fiscalitat, garantint l’intercanvi d’informació, donant 
suport a la cooperació administrativa i millorant la capacitat administrativa dels països participants, amb la finali-
tat de contribuir a reduir la càrrega administrativa de les administracions tributàries i els costos del compliment 
de les obligacions fiscals per als contribuents. 

Mitjançant el Reial decret llei 3/2013155

En matèria fiscal, el Reial decret llei 7/2013

, posteriorment convalidat per resolució de 14 de març de 2013 del Con-
grés dels Diputats, es modifica el règim de les taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia i el sistema 
d’assistència jurídica gratuïta.  Així, a la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades 
taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, 
s’incorpora una exempció per a l’execució de laudes dictats per les juntes arbitrals de consum i es limita 
l’aplicació de la taxa en l’ordre contenciós administratiu quan el recurs s’interposi contra resolucions sancionado-
res. 

També es modifica la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, ampliant els supòsits per poder 
accedir a l’assistència jurídica gratuïta i elevant la quantia dels ingressos que ha de tenir una persona per poder-
s’hi acollir. Se substitueix la referència al salari mínim interprofessional per la de l’indicador públic de renda 
d’efectes múltiples. 

La llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil,  es modifica per excloure dels costos processals, en els pro-
cessos d’execució d’una hipoteca constituïda per l’adquisició de la vivenda habitual, la taxa pagada per l’exercici 
de la potestat jurisdiccional. 

També es modifica la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 per ampliar l’àmbit temporal de 
l’aplicació de la compensació de les exempcions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica contingudes en el 
Conveni de cooperació per a la defensa amb els Estats Units.  

156

                                                           
152 

 eleva un 10% la tributació de les begudes alcohòliques que for-
men part de l’impost sobre productes intermedis i de l’impost sobre alcohol i begudes derivades i incrementa els 

Directiva 2013/42/UE del Consell, de 22 de juliol de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema comú de 
l’impost sobre el valor afegit, pel que fa a la implantació d’un mecanisme de reacció ràpida contra el frau en l’àmbit de l’IVA. DOUE L 201, de 
26.07.2013. 
153 Directiva 2013/43/UE del Consell, de 22 de juliol de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema comú de 
l’impost sobre el valor afegit, pel que fa a l’aplicació optativa i temporal del mecanisme d’inversió del subjecte passiu a determinades entre-
gues de bens i prestacions de serveis susceptibles de frau. DOUE L 201, de 26.07.2013. 
154 Reglament (UE)núm. 1286/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013 pel qual s’estableix per al període 
2014-2020 un programa d’acció per a millorar el funcionament dels sistemes fiscals de la Unió Europea (Fiscalis 2020) i pel qual es deroga la 
Decisió 1482/2007/CE. DOUE L 347, de 20.12.2013. 
155 BOE núm. 47, de 23.02.2013. 
156 Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributaria, pressupostaria i de foment de la investigació, desen-
volupament i la innovació. BOE núm. 155, de 29.06.2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0001:0003:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0001:0003:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0004:0006:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0004:0006:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0004:0006:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0025:0032:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0025:0032:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0025:0032:ES:PDF�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2029.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7062.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7062.pdf�


CAPÍTOL I 

106 

tipus impositius de l’impost sobre el tabac. També estableix, d’una banda, les finalitats d’interès general a les 
quals anirà destinat el percentatge del rendiment de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’altra, 
el règim de les entitats del Tercer Sector col·laboradores amb les administracions públiques. 

A finals d’octubre es va publicar la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesu-
res en matèria de fiscalitat medioambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres157

Es modifica la Llei reguladora d’hisendes locals

. Aquesta Llei 
modifica l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre la renda dels no 
residents, l’impost sobre el patrimoni i determinats tributs locals. També crea l’impost sobre els gasos fluorats 
d’efecte hivernacle.  

Pel que fa a l’impost de societats se suprimeix el que fins ara era deduïble, les pèrdues per deteriorament dels va-
lors representatius de la participació en el capital o fons propis d’empreses cotitzades i no cotitzades i de rendes 
negatives obtingudes a l’estranger mitjançant un establiment permanent. 

Aquesta Llei prorroga per al 2014 i al 2015 determinades mesures establertes per a l’any 2013, com ara, la limi-
tació en la compensació de bases imposable negatives o el límit establert per aplicar les deduccions per incenti-
var determinades activitats. També estableix la vigència indefinida de la deducció per inversions en produccions 
cinematogràfiques i series audiovisuals i amplia la base de la deducció incloent les còpies i les despeses de pu-
blicitat que vagin a càrrec del productor. 

S’estableix un règim fiscal específic per a la Societat de Gestió d’Actius de Reestructuració Bancaria (SAREB) per 
equiparar-la, en l’aplicació de determinades mesures fiscals, amb les entitats de crèdit. Així, no els serà 
d’aplicació la limitació en la capacitat de deducció de les despeses financeres i no estaran subjectes a retenció 
els interessos i les comissions de préstecs que hagin tramès les entitats de crèdit nacionalitzades o que hagin re-
querit assistència financera. 

158

El Reial decret 828/2013

 preveient una bonificació a l’impost sobre construccions, ins-
tal·lacions i obres i incrementant el tipus impositiu de l’impost sobre bens immobles. 

Es modifica la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials. En l’impost sobre hidrocarburs, entre 
d’altres qüestions, es modifiquen tipus impositius per a determinats subministraments. En l’impost sobre electri-
citat s’estableixen noves exempcions. En l’impost sobre determinats mitjans de transport es regula l’exempció de 
l’impost en primera matriculació d’embarcacions d’esbarjo o d’esports nàutics destinades a lloguer. 

També es modifica la Llei 35/2003, d’Institucions d’Inversió col·lectiva. Amb efectes 1 de gener de 2014 
s’introdueix la possibilitat d’operar amb fons d’inversió col·lectiva mitjançant comptes globals, coneguts com 
“comptes òmnibus”. En aquest cas les participacions en fons d’inversió poden figurar al registre de la societat 
gestora a nom del comercialització, i es trasllada a aquest l’obligació de portar el registre de partícips.  

Es modifica la Llei 15/2012, de 28 de desembre, de mesures especials per a la sostenibilitat energètica, es rees-
tructura l’articulat i s’incorpora en el fet imposable la definició de “combustible nuclear gastat” i s’estableix que 
grava la producció del combustible nuclear gastat resultant de cada reactor. Es modifica el període impositiu i els 
pagaments a compte. 

Es crea l’impost sobre gasos fluorats d’efecte hivernacle, amb efectes d’1 de gener de 2014. Es tracta d’un im-
post indirecte que grava el consum d’aquests gasos. Està subjecte a l’impost la primera venda o entrega dels ga-
sos després de produir-los, importar-los o adquirir-los intracomunitàriament i l’autoconsum. Son contribuents de 
l’impost els fabricants, importadors o adquirents intracomunitaris d’aquests gasos i els empresaris i revenedors 
que realitzen les vendes o entregues o les operacions d’autoconsum subjectes a l’impost. La base imposable està 
constituïda pel pes dels productes objecte de l’impost expressat en quilos. La quota integra es determina aplicant 
sobre la base imposable el tipus impositiu fixat en diferents tarifes, segons el potencial d’escalfament atmosfèric i 
aplicant els coeficients que s’estableixen en la norma. 

159
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 modifica el Reglament de l’impost sobre el valor afegit per adaptar-lo a les diferents 
modificacions normatives que han tingut lloc durant l’any 2012. Aquestes modificacions es refereixen a la su-

BOE núm. 260, de 30.10.2013. 
158 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. BOE núm. 59, de 
09.03.2004. 
159 Reial decret 828/2013, de 25 d’octubre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 
1624/1992, de 29 de desembre; el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en 
matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig; el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel 
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pressió de l’exigència de sol·licitud a l’Administració tributària d’autorització prèvia per aplicar determinades 
exempcions, a la regulació dels nous supòsits d’inversió del subjecte passiu i a l’obligació de presentar dues de-
claracions liquidacions atès que es divideix el període normal de declaració en dos períodes. 

També es modifiquen els procediments aplicables a les exempcions referides a operacions duaneres i l’obligació 
de declarar davant la duana determinades operacions. D’altra banda, es modifica les bases imposables relatives 
a les factures rectificatives que es condicionen a la seva expedició i remissió. 

El Reial decret 828/2013 també desenvolupa reglamentàriament el règim especial del criteri de caixa aprovat 
per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors. En relació amb el Reglament pel qual es re-
gulen les obligacions de facturació s’inclou el nou règim especial de caixa. En relació amb el Reglament de la Llei 
General Tributària es modifiquen els requisits per al reconeixement del dret a la devolució de quotes de l’impost 
de l’IVA mal repercutides. Pel que fa al Reial decret 1065/2007, entre d’altres qüestions, s’adapten els procedi-
ments relatius a les obligacions de facturació i s’introdueixen modificacions tenint en compte la creació del règim 
especial del criteri de caixa. S’elimina el límit mínim per obligar a declarar les subvencions atorgades per les ad-
ministracions públiques. 

El Reial160

                                                                                                                                                                                                 
qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes 
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre.

 decret 960/2013, de 5 de desembre, va modificar els Reglaments de l’impost sobre Societats, el de la 
Renda de les Persones Físiques, el de la Renda dels no residents. També va modificar el Reglament general de 
Recaptació i el de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària. 

Pel que fa a la modificació del Reglament de l’impost sobre societats, s’estén l’aplicació dels plans especials 
d’amortització aprovats a altres elements patrimonials d’iguals característiques. S’estableix un procediment per 
sol·licitar l’acord previ de valoració o qualificació i valoració de rendes procedents de determinats actius intangi-
bles. També s’estableix el procediment per sol·licitar els plans especials d’inversió per tenir dret a la deducció per 
inversió de beneficis. Pel que fa al  règim fiscal especial del contracte d’arrendament financer, s’obliga el subjecte 
passiu a comunicar-ho al ministeri competent en matèria d’hisenda abans de finalitzar el període impositiu en el 
qual es pretén que tingui efectes. En relació amb les persones o entitats que tenen l’obligació mensual de presen-
tar la declaració de retencions i ingressos a compte, s’elimina el termini excepcional que hi havia al mes de juliol. 

Pel que fa a la modificació  del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb efectes d’1 de 
gener de 2013, es modifiquen les circumstàncies que exclouen de l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en 
funció dels rendiments íntegres per a contribuents que exerceixen activitats els ingressos de les quals estiguin 
sotmesos a retenció de l’1%. També es modifica aquest Reglament com a conseqüència de la supressió de la de-
ducció per inversió en habitatge habitual.  

En relació amb la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda de no residents, s’estableix un gravamen 
especial sobre béns immobles d’entitats no residents. Es determina que les entitats residents en un país o territo-
ri que tingui la consideració de paradís fiscal, que siguin propietàries o tinguin a Espanya, per a qualsevol títol, 
béns immobles o drets reals de gaudi sobre aquests, estaran subjectes a aquest impost, que es meritarà a 31 de 
desembre de cada any i s’haurà de declarar i ingressar al mes de gener següent. 

Les modificacions del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària 
afecten les obligacions de retenció i informació que ha d’assumir el comercialitzador i la redefinició de la base de 
la retenció, i són conseqüència de la modificació realitzada a la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions 
d’inversió col·lectiva, pel que fa a la possibilitat que les participacions en fons d’inversió d’espanyols puguin figu-
rar en el registre de partícips de la gestora del fons a nom del comercialitzador per compte de partícips. 

En el Reglament general de recaptació es modifiquen les dates en què les entitats col·laboradores de 
l’Administració tributaria reben els fons i la data en què estan obligades a ingressar-ho al compte del Tresor. 

 BOE núm. 257, de 26.10.2013. 
160 Reial decret 960/2013, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 
1777/2004, de 30 de juliol; el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de 
març; el Reglament de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret  1776/2004, de 30 de juliol; el Reglament general de 
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributaria i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació 
dels tributs, aprovats pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol i el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 
29 de juliol. BOE núm. 292, de 06.12.2013. 
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Mitjançant el Reial decret 1041/2013161

Àmbit autonòmic 

, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reglament dels impostos 
especials, aprovat pel  Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i s’introdueixen altres disposicions en relació amb 
els impostos especials de fabricació i l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica, es desenvolu-
pen i s’adapten al Reglament dels impostos especials els canvis legislatius produïts tant per la Llei 15/2012, de 
27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica com per la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, 
per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat medioambiental i s’adopten altres mesu-
res tributàries i financeres. 

Així s’adequa a la regulació de tipus impositius reduïts establerts en relació amb els diferents usos del gas natural 
i s’adopta el mateix mecanisme establert per al gas a l’impost especial per al carbó. També hi ha modificacions 
que simplifiquen o flexibilitzen el Reglament i s’amplia el termini d’obligatorietat d’utilització d’un document ad-
ministratiu electrònic per a la circulació de determinats productes subjectes als impostos especials. 

En l’exposició de motius de la Llei 1/2013162

6.1.3. SISTEMA FINANCER 

 es posa de manifest que l’actual situació de dèficit fa que s’hagin de 
prendre mesures amb la finalitat d’incrementar els ingressos per contribuir a cobrir les necessitats de despesa. 
Per aquest motiu s’incrementa en dos punts, passant del 8% al 10%, el tipus de gravamen per a la transmissió 
d’immobles en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Aquest tipus impositiu 
s’aplicarà a partir de l’1 d’agost de 2013. 

Àmbit de la Unió Europea 

Activitats bancàries  

La Directiva163 2013/36/UE, juntament amb el Reglament164

El 29 de juny de 2012, en la Declaració de la cimera de l’euro, els caps d’Estat i de Govern van decidir crear un 
mecanisme únic de supervisió per a les entitats de crèdit i assignar al Banc Central Europeu (BCE) funcions de 

 (UE) 575/2013 constitueixen el marc jurídic de les 
activitats bancàries, el marc de supervisió i les normes prudencials aplicables a les entitats de crèdit i a les em-
preses d’inversió i ha de ser incorporada al dret intern dels estats l’1 de gener de 2014. 

L’objecte de la Directiva és establir normes sobre l’accés a l’activitat d’aquestes entitats i empreses, sobre les fa-
cultats i els instruments de supervisió de les autoritats competents per a la supervisió prudencial de les entitats i 
sobre els requisits de publicació de les autoritats competents en l’àmbit de la regulació i la supervisió prudencial 
de les entitats. 

S’especifica que els estats membres han de designar les autoritats competents per desenvolupar les funcions es-
tablertes en la Directiva i es determinen les mesures de supervisió. S’estableix un reconeixement mutu de les au-
toritzacions i dels sistemes de supervisió prudencial i la concessió d’una autorització única vàlida per a tots els 
països de la Unió Europea. Es regula que l’intercanvi mutu d’informació es fa mitjançant l’autoritat bancària euro-
pea. 

El Reglament fixa les normes sobre els requisits prudencials generals que han de complir les entitats de crèdit i 
les empreses d’inversió. Es regulen els requisits dels fons propis relatius als elements del risc de crèdit, del risc 
de mercat, del risc operatiu i del risc de liquidació. També s’estableixen els requisits per limitar les grans exposi-
cions i els requisits de liquiditat relatius als elements de risc de liquiditat plenament quantificables, uniformes i 
normalitzats. També es determinen els requisits d’informació, de palanquejament i de divulgació pública. 

                                                           
161 BOE núm. 312, de 30.12.2013. 
162 Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles. DOGC núm. 6422, 
de 22.07.2013. 
163 Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i 
a la supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, per la qual es modifica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les 
directives 2006/48/CE i 2006/49/CE. DOUE L 176, de 27.06.2013. 
164 Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els requisits prudencials de les enti-
tats de crèdit i les empreses d’inversió, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012. DOUE L 176, de 27.06.2013. 
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supervisió específiques. El 15 d’octubre de 2013 el Consell adopta el Reglament165

Mercats financers 

 sobre el mecanisme únic de 
supervisió. 

Mitjançant aquest Reglament s’atribueix al BCE funcions específiques pel que fa a les mesures de supervisió pru-
dencial de les entitats de crèdit, amb l’objecte de contribuir a la seguretat i a la solidesa d’aquestes entitats i a 
l’estabilitat del sistema financer dintre de la UE i en els seus estats membres. S’estableix que ha de tenir en 
compte i exercir el deure de diligència pel que fa a la unitat i a la integritat del mercat interior, partint de la base 
de la igualtat de tracte per a les entitats de crèdit. 

Al setembre del 2013 la Comissió va presentar una comunicació al Consell i al Parlament Europeu titulada El sis-
tema bancari a l’ombra. Fer front a noves font de risc en el sector financer. La Comissió posa de manifest que, 
des de l’inici de la crisi financera al 2007-2008, s’ha emprés una reforma dels serveis financers amb l’objectiu de 
restablir la solidesa i l’estabilitat del sector. S’estableixen les prioritats per adoptar iniciatives, com ara sobre la 
transparència del sector bancari a l’ombra, la creació d’un nou marc per als fons del mercat monetari, la reforma 
de les normes aplicables als organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM), legislar en matèria de 
valors mobiliaris i la creació d’un marc per a les interaccions amb els bancs. Les conclusions de la Comissió són 
que no s’han de considerar només els riscos que planegen sobre aquest sistema sinó que s’ha de tenir en comp-
te que constitueix un canal de finançament alternatiu essencial per a l’economia real ara que els agents bancaris 
tradicionals redueixen l’ajuda financera. 

La Unió Europea adopta una Directiva166

La Directiva

 per harmonitzar els requisits de transparència pel que fa a la informació 
sobre emissors, els valors dels quals s’admeten a negociació en un mercat regulat.  

La Directiva pretén millorar l’eficàcia pel que fa a la transparència de la informació sobre la titularitat empresarial. 
Bàsicament, se simplifiquen les obligacions dels emissors i es fan més proporcionades les obligacions aplicables 
a les petites i mitjanes empreses, ja que es considera que moltes vegades això suposava una càrrega per als pe-
tits i mitjans emissors i no eren necessàries per protegir els inversors. També es vol millorar la seguretat jurídica i 
la transparència i reduir la càrrega administrativa per als inversors transfronterers. 

S’estableix que els estats membres no puguin imposar que es publiqui informació financera amb més freqüència 
que l’establerta en l’àmbit europeu, és a dir, informes financers anuals i semestrals. Pel que fa als semestrals 
s’amplia el termini de publicació a tres mesos un cop finalitzat el període al qual es refereix l’informe. 

També s’incrementen les facultats sancionadores dels estats; així, es podran imposar sancions pecuniàries ele-
vades que puguin resultar dissuasòries i es podran aplicar sancions a membres dels òrgans administratius, de 
gestió o de supervisió o qualsevol altre que puguin ser considerats responsables dels incompliments. 

Atès que la innovació financera ha comportat la creació de nous tipus d’instruments financers que proporcionen 
als inversors una participació econòmica en les empreses, s’estableix que la definició d’instruments financers de 
la Directiva 2004/109/CE ha d’englobar tots els instruments d’efecte econòmic similars a les accions i als drets 
de subscripció. També es pretén que, un cop valorats per l’Autoritat Europea de Valors i Mercats, els informes 
anuals es presentin en format electrònic únic i que això sigui obligatori a partir de l’1 de gener de 2020. 

167

Aquesta mateixa Directiva faculta la Comissió per adoptar actes delegats destinats a especificar les normes rela-
tives al càlcul del llindar, al palanquejament, a les condicions de l’exercici de l’activitat dels GFIA (gestió de risc i 

 2011/61/UE relativa als gestors de fons d’inversió alternatius (GFIA) entra en vigor el 22 de juliol 
de 2013, moment en què els estats membres han d’aplicar les  lleis, reglaments i disposicions administratives 
per donar compliment al que s’hi estableix. 

                                                           
165 Reglament (UE) núm. 1024/2013 del Consell, de 15 d’octubre de 2013, que encomana al Banc Central Europeu tasques específiques pel 
que fa a les polítiques relacionades amb la supervisió prudencial de les entitats de crèdit. DOUE L 287, de 29.10.2013. 
166 Directiva 2013/50/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2004/109/CE 
del Parlament Europeu i del Consell sobre l’harmonització dels requisits de transparència relatius a la informació sobre els emissors els valors 
dels quals s’admeten a negociació en un mercat regulat, la Directiva 2003/71/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre el fullet que s’ha 
de publicar en cas d’oferta pública o admissió a cotització de valors, i la Directiva 2007/14/CE de la Comissió per la qual s’estableixen dispo-
sicions d’aplicació de determinades prescripcions de la Directiva 2004/109/CE. DOUE L 294, de 06.11.2013. 
167 Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, relativa als gestors de fons d’inversió alternatius i per la 
qual es modifiquen les Directives 2003/41/CE i 2009/65/CE i els Reglaments (CE) núm. 1060/2009 i (UE) núm. 1095/2010. DOUE L 174, 
de 01.07.2011. 
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la liquiditat), a les funcions i deures dels depositaris dels fons d’inversió alternatius, a les normes sobre transpa-
rència i als requisits específicament aplicables a tercers països. En virtut d’aquesta facultat, al mes de març es va 
publicar un Reglament168

La Comissió Europea també va aprovar un Reglament

 que complementava la Directiva 2011/61/UE en els aspectes ja esmentats. Al tractar-
se d’un reglament és directament aplicable als estats i aquestes normes es podran aplicar al mateix temps que la 
Directiva. 

169 on va establir el procediment i les condicions aplicables 
als GFIA, que no estiguessin obligats a autorització en virtut de la Directiva 2011/61/UE relativa als GFIA, però 
que volguessin optar a acollir-se a la Directiva. L’autorització s’ha de sol·licitar a l’autoritat competent de l’Estat 
membre d’origen. Posteriorment es va adoptar un altre Reglament170

La Unió Europea adopta la Directiva

 per establir el procediment per determinar 
l’Estat membre de referència d’un GFIA de fora de la Unió Europea. 

171

Amb l’objecte de complementar el marc regulador aplicable a les agències de qualificació creditícia, el Parlament 
europeu i el Consell adopten un Reglament 

 2013/14/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, 
que modifica la Directiva 2003/41/CE relativa a les activitats i la supervisió de fons de pensions d’ocupació, la 
Directiva 2009/65/CE, per la qual es coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre de-
terminats organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICMV), y la Directiva 2011/61/UE, relativa als 
gestors de fons d’inversió alternatius, pel que fa a la dependència excessiva de les qualificacions creditícies.  

L’objecte d’aquesta Directiva és establir que els fons de pensions d’ocupació, les societats de gestió i d’inversió 
relatives als organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris i els gestors de fons d’inversió alternatius evitin 
dependre, de manera exclusiva o automàtica, de les qualificacions creditícies, o utilitzar-les com a únic paràmetre 
a l’avaluar els riscs de les seves inversions. Aquesta mesura es pren amb la finalitat de millorar la qualitat de les 
inversions realitzades i protegir els qui inverteixen en aquests fons. 

172

Fons d’inversió europeus 

 mitjançant el qual es regulen els requisits de transparència i de 
procediment i el calendari de publicació aplicables específicament a les qualificacions del deute sobirà. També es 
regula per intentar resoldre el risc de dependència excessiva respecte a les qualificacions creditícies i al risc de 
conflictes d’interessos derivats del model de retribució de les agències. El Reglament també regula la responsabi-
litat civil d’aquestes agències. 

El Reglament173

S’estableix un conjunt de normes uniformes sobre la comercialització d’aquests fons, els destinataris de les in-
versions, la composició de la cartera, els instruments i tècniques d’inversió admissibles i l’organització, la trans-
parència i el comportament dels gestors que comercialitzen aquests fons. S’estableix que els FCRE admissibles 
són els fons que es proposen invertir en les pimes al menys el 70% del total agregat de les seves aportacions de 

 (UE) núm. 345/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2013, sobre els fons 
de capital risc europeus, s’aprova en el marc de l’Estratègia Europa 2020 i, en concret, en la política de suport a 
les pimes, atès que els fons de capital risc europeus van dirigits a finançar empreses petites, de recent creació i 
amb alt potencial de creixement i expansió. 

L’objecte d’aquest Reglament és establir uns requisits i condicions uniformes aplicables als gestors d’organismes 
d’inversió col·lectiva que vulguin utilitzar la designació de FCRE (Fons de capital risc europeus) per comercialitzar-
los. La finalitat de la norma és fomentar el creixement i la innovació en les petites i mitjanes empreses de la UE. 
Per tal de fomentar les inversions en aquestes empreses, que la norma les considera innovadores i arraigades en 
l’economia real, s’exclouen de la definició d’empresa les entitats de crèdit, les societats d’inversió, les empreses 
d’assegurances, les societats financeres de cartera i les societats mixtes de cartera.  

                                                           
168 Reglament delegat (UE) núm. 231/2013 de la Comissió, de d’19 de desembre de 2012, pel qual es complementa la directiva 
2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les exempcions, les condicions generals d’exercici de l’activitat, els dipositaris, 
el palanquejament, la transparència i la supervisió. DOUE L 83, de 22.03.2013. 
169 Reglament d’execució (UE) núm. 447/2013 de la Comissió, de 15 de maig de 2013, pel qual s’estableix el procediment aplicable als GFIA 
que optin per acollir-se a la Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell. DOUE L 132, de 16.05.2013. 
170 Reglament d’execució (UE) núm. 448/2013 de la Comissió, de 15 de maig de 2013, pel qual s’estableix el procediment per determinar 
l’Estat membre de referència d’un GFIA de fora de la UE conforme a la Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell. DOUE L 
132, de 16.05.2013. 
171 DOUE L 145, de 31.05.2013. 
172 Reglament (UE) núm. 462/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, que modifica el Reglament (CE) núm. 
1060/2009 sobre les agències de qualificació creditícia. DOUE L 146, de 31.05.2013. 
173 DOUE L 115, de 25.04.2013. 
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capital i del capital compromès no exigit. També s’estableix que aquests fons només s’han de comercialitzar entre 
inversors que siguin clients professionals o que puguin considerar-se’n. Es determina que els gestors de fons han 
de presentar informes anuals i el tipus d’informació que han de trametre als inversors. 

El Reglament174

Àmbit estatal 

 (UE) núm. 346/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2013, sobre els fons 
d'emprenedoria social europeus s’aprova en el marc de la iniciativa a favor de l'emprenedoria social amb la finali-
tat de donar suport al creixement de les empreses socials a la UE. L’objecte d’aquest Reglament és establir uns 
requisits i condicions uniformes aplicables als gestors dels organismes d'inversió col·lectiva que vulguin utilitzar la 
designació de FESE (fons d'emprenedoria social europeus) per comercialitzar-los. S’estableix un conjunt de nor-
mes uniformes sobre la comercialització d’aquests fons, la composició de la cartera, els instruments i tècniques 
d’inversió admissibles i l’organització, la transparència i el comportament dels gestors que comercialitzen aquests 
fons. 

El Reglament exigeix que aquestes empreses utilitzin els seus beneficis principalment per assolir el seu objectiu 
social primordial i siguin gestionades de manera responsable i transparent. Es preveu també que els gestors dels 
FESE estableixin procediments clars i transparents per mesurar l’impacte social positiu que s’han compromès a 
generar les empreses socials finançades pels FESE. 

Activitats bancàries  

La Directiva 2006/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, relativa a l’accés a 
l’activitat de les entitats de crèdit i al seu exercici estableix que l’Autoritat Bancària Europea ha de garantir 
l’existència de directrius per a l’avaluació de la idoneïtat de les persones que efectivament dirigeixen l’activitat 
d’una entitat de crèdit. Mitjançant el Reial decret 256/2013175

El Reial decret llei 14/2013

, de 12 d’abril, s’incorporen a l’ordenament jurídic 
espanyol els criteris establerts per l’Autoritat Bancària Europea, però no només pel que fa a les entitats de crèdit, 
sinó també pel que fa a les cooperatives de crèdit, als establiments financers de crèdit, a les societats de taxació, 
als establiments de canvi de moneda estrangera, a les societats financeres mixtes de cartera, a les entitats de 
pagament i a les entitats de diner electrònic. 

La norma estableix que el Banc d’Espanya és l’òrgan competent per avaluar la concurrència d’honorabilitat co-
mercial i professional. Es determinen un seguit de requisits que s’han de tenir en compte per valorar aquesta ho-
norabilitat comercial i professional. Es regulen els requisits sobre la experiència, tenint en compte tant 
l’experiència professional com la formació. També s’estableixen normes per avaluar el consell d’administració en 
el seu conjunt, tenint en compte el perfil dels seus membres. 

S’afegeix el requisit que els membres del consell d’administració han d’estar “en disposició d’exercir un bon go-
vern de l’entitat”, per la qual cosa s’ha de tenir en compte, d’una banda, la capacitat de dedicar temps suficient 
per portar a terme les seves funcions i, de l’altra, la presència de potencials conflictes d’interessos que generin 
influències indegudes de terceres persones. 

176

En primer lloc i com a conseqüència de l’establert en el Reglament es modifica la Llei 13/1994, d’1 de juny, 
d’autonomia del Banc d’Espanya per incrementar les competències i adaptar les funcions supervisores d’aquest 
organisme. També es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors per, d’una banda, ampliar i 
adaptar les funcions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i, per l’altra, adaptar-la a l’establert a la Directi-

, de 29 de novembre, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol a la 
normativa de la Unió Europea en matèria de supervisió i solvència d’entitats financeres incorpora directament al 
dret espanyol el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, 
sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses de serveis d’inversió i pel qual es modifica 
el Reglament (UE) núm. 648/2012. Aquests Reial decret llei va ser posteriorment convalidat pel Congrés dels Di-
putats, en data 12 de desembre. 

                                                           
174 DOUE L 115, de 25.04.2013. 
175 Reial decret 256/2013, de 12 d’abril, pel qual s’incorporen a la normativa de les entitats de crèdit els criteris de l’Autoritat Bancària Euro-
pea de 22 de novembre de 2012, sobre l’avaluació de l’adequació dels membres de l’òrgan d’administració i dels titulars de funcions clau.  
BOE núm. 89, de 13.04.2013. 
176 BOE núm. 287, de 30.11.2013. 
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va 2013/36/UE, pel que fa a les empreses de serveis d’inversió. També s’incorporen les obligacions sobre els re-
cursos propis mínims de les entitats de crèdit i de les empreses de serveis d’inversió establertes en el Reglament. 

En segon lloc, la norma regula, en matèria de govern corporatiu, la limitació de la retribució variable dels directius 
de  les entitats de crèdit i de les empreses de serveis d’inversió; es limita a un màxim del 100% respecte a la re-
tribució fixa, excepte si s’autoritza a la junta d’accionistes, que pot arribar a ser del 200%. 

En tercer lloc, es fixen d’altres mesures, com ara la regulació del codi identificador d’entitat jurídica, que ha 
d’emetre i gestionar el Registre Mercantil, la determinació del règim prudencial de les participacions preferents 
sense alterar el seu règim fiscal. Es modifica la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució de 
les entitats de crèdit, per tal d’obrir la possibilitat d’incrementar els recursos propis del FROB mitjançant la capita-
lització dels crèdits, préstecs o qualsevol altra operació d’endeutament en les que l’Administració de l’Estat figuri 
com creditora.  També se’n suprimeix una disposició que fa que, a partit d’ara, els accionistes i els creditors su-
bordinats absorbeixin les pèrdues derivades de la reestructuració o resolució d’una entitat de crèdit.  

Mitjançant la Llei177

El Reial decret llei 2/2013,

 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvi i fundacions bancàries, s’estableix el règim 
jurídic de les caixes d’estalvi i de les fundacions bancàries. 

Aquesta norma defineix les caixes d’estalvi com a entitats de crèdit de caràcter fundacional i amb una finalitat 
social. Pel que fa a la seva activitat financera s’estableix que s’ha de dirigir a la captació de fons reemborsables i 
a la prestació de serveis bancaris i d’inversió per a clients minoristes i per a petites i mitjanes empreses. També 
es determina que pot prestar els serveis en una comunitat autònoma o bé pot excedir l’àmbit d’actuació sense 
superar un màxim de deu províncies limítrofes entre si. 

La norma regula els òrgans de govern, és a dir, l’assemblea general, el consell d’administració i la comissió de 
control. S’exigeix als seus càrrecs els mateixos requisits d’honorabilitat, experiència i bon govern que als càrrecs 
equivalents dels bancs. Pel que fa a la composició de l’assemblea general, es fixa que els impositors han de tenir 
una presència d’entre el 50 i el 60 per cent. 

D’altra banda, es considera una fundació bancària aquella que mantingui una participació en una entitat de crèdit 
d’un 10% del capital o d’un 10% del dret de vot de l’entitat o bé que pugui nomenar o destituir algun membre del 
seu òrgan d’administració. La fundació bancària ha de tenir una finalitat social i ha d’orientar la seva activitat 
principal a l’atenció i el desenvolupament de l’obra social i a la gestió de la seva participació en una entitat de 
crèdit. 

Es determinen i regulen els òrgans de govern de la fundació bancària, el protocol de gestió de la participació fi-
nancera en entitats de crèdit i el pla financer que hauran de presentar anualment al Banc d’Espanya per a la seva 
aprovació.  També s’estableix el règim de control i el règim fiscal de les fundacions bancàries i es regula el proce-
diment de transformació de les caixes d’estalvi, i també de fundacions ordinàries, en fundacions bancàries.  

178

En una disposició final del Reial decret llei 3/2013,

 d’1 de febrer, de mesures urgents en el sistema elèctric i en el sector financer, pos-
teriorment convalidat pel Congrés dels Diputats, va establir que els valors o drets mobiliaris emesos per la Socie-
tat de Gestió d’Actius de Reestructuració Bancària (SAREB) s’han de valorar pel seu cost o pel cost amortitzat tal i 
com ho defineix el Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores. Aquests actius es consideren aptes per a la 
cobertura de provisions tècniques, sense excedir del 3% de les provisions a cobrir. A efectes del marge de solvèn-
cia no es computen les plusvàlues o minusvàlues no realitzades, comptabilitzades o no, derivades d’aquests ac-
tius. 

179

                                                           
177 

 es modifica la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de rees-
tructuració i resolució d’entitats de crèdit per establir que les operacions realitzades per la SAREB no constituei-
xen una operació de concentracions, malgrat que algunes d’elles puguin superar els límits de notificació esta-
blerts legalment. 

BOE núm. 311, de 28.12.2013. 
178 BOE núm. 29, de 02.02.2013. 
179 BOE núm. 47, de 23.02.2013. 
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Mercats financers 

Mitjançant Reial decret llei 180

El títol III de la Llei 14/2013,

, anomenat de protecció als titulars de determinats productes d’estalvi i inversió i al-
tres mesures de caràcter financer, convalidat posteriorment pel Congrés dels Diputats, es crea una Comissió de 
Seguiment d’Instruments Híbrids de Capital i de Deute Subordinat a la qual se li atribueixen bàsicament tres fun-
cions.  La primera seria la d’analitzar els factors que han generat reclamacions judicials i extrajudicials en la co-
mercialització d’instruments híbrids de capital i deute subordinat per part de les entitats en les que el Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària hi tingui participació, la segona de les funcions seria realitzar propostes rela-
cionades amb la comercialització d’aquests instruments, i la tercera, determinar els criteris per a què determina-
des reclamacions puguin ser sotmeses a arbitratge. 

També s’amplien les funcions del Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Credit. Atès que aquest Fons pot 
adoptar mesures per facilitar la implementació de l’assistència financera europea per recapitalitzar les entitats de 
crèdit espanyoles, també se li permet, d’una banda, la subscripció d’accions o deute de la SAREB i, de l’altra, es 
faculta el Fons per adquirir accions de les entitats que han transferit els seus actius a la SAREB, la qual cosa su-
posarà que el Fons tindrà capacitat per poder adquirir les accions no cotitzades que resulten dels bescanvis obli-
gatoris d’instruments híbrids de capital i deute subordinat d’aquestes entitats, a preu de mercat. La norma també 
estableix una contribució especial de les entitats adherides al Fons d’un tres per mil dels dipòsits computables. 

Aquest Reial decret llei habilita el ministre d’Economia i Competitivitat per realitzar autoritzacions i exempcions en 
els supòsits previstos en el Reglament (UE) núm. 260/2012, pel que fa als requisits tècnics i empresarials per a 
les transferències i els rebuts domiciliats en euros i es designa el Banc d’Espanya  autoritat competent responsa-
ble de garantir-ne el compliment. Es permet que les entitats asseguradores espanyoles puguin utilitzar les agèn-
cies de subscripció per contractar assegurances com ja fan les entitats asseguradores d’altres estats membres. 
També es modifica la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, per afe-
gir condicions específiques a les que s’ha de sotmetre la transmissió d’actius a la SAREB. 

181

Al mes d’octubre es va posar en marxa el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) com a instrument per finançar 
les empreses a través dels mercats de capital, mitjançant valors negociables de renda fixa, que siguin emesos per 
entitats en les quals concorrin circumstàncies que requereixin un procediment singular o diferenciat dels altres 
mercats secundaris oficials i estiguin destinats a inversors qualificats. Aquest mercat neix com a conseqüència 
del Memoràndum

 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, de-
fineix un nou règim jurídic de les cèdules d’internacionalització i crea un nou instrument, els bons 
d’internacionalització. Es tracta d’actius garantits per préstecs destinats a la internacionalització d’empreses.  

182

6.2. INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

 d’enteniment entre la Comissió Europea i Espanya, en el que es recull que s’ha d’ajudar a les 
empreses espanyoles a buscar nous canals de finançament. 

Àmbit de la Unió Europea 

El Reglament (UE) núm. 1315/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d’ 11 de desembre de 2013, sobre les 
orientacions de la Unió per al desenvolupament  de la Xarxa Transeuropea de Transport, i pel qual es deroga la 
Decisió núm. 661/2010/UE, publicat al DOUE L348, de 20.12.2013, té quatre objectius.  

El primer objectiu és establir les orientacions sobre el desenvolupament d’una xarxa transeuropea de transport 
amb una estructura de doble capa, que consisteix en una xarxa global i una xarxa bàsica. La xarxa bàsica és un 
subconjunt, superposat, de la xarxa global. En la xarxa bàsica s’han de presentar els nodes i enllaços estratègi-
cament més importants de la xarxa transeuropea de transport, segons les necessitats del tràfic. Ha de ser multi-
modal, és a dir, ha d’incloure tots els modes de transport i les seves connexions i els sistemes de gestió del tràfic 
i la informació. El Reglament estableix que les infraestructures de la xarxa engloben les infraestructures del 
transport ferroviari, del transport per vies de navegació interior, del transport per carretera, del transport marítim, 
del transport aeri i del transport multimodal.  

                                                           
180 Reial decret llei 6/2013, de 22 de març, de protecció als titulars de determinats productes d’estalvi i inversió i altres mesures de caràcter 
financer. BOE núm. 71, de 23.03.2013. 
181 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 71, de 23.03.2013. 
182 Memoràndum d’enteniment sobre condicions de política sectorial financera, fet a Brussel·les i Madrid el 23 de juliol de 2012, i Acord marc 
d’assistència financera, fet a Madrid i Luxemburg el 24 de juliol de 2012. BOE núm. 296, de 10.12.2012.   
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El segon objectiu és determinar els projectes d’interès comú, especificant els requisits que s’han de complir per a 
la gestió de les infraestructures de la xarxa transeuropea. El tercer objectiu de la norma és establir les prioritats 
per al desenvolupament de la xarxa transeuropea i el quart establir les mesures per a l’execució de la xarxa 
transeuropea.  

Es considera que aquesta xarxa transeuropea ha de reforçar la cohesió social, econòmica i territorial de la Unió 
Europea i ha de contribuir a la creació d’un espai únic europeu de transport eficient i sostenible. També ha 
d’augmentar els avantatges per als usuaris i ha de donar suport a un creixement integrador. 

Per tal d’utilitzar eficientment els recursos, s’estableixen una sèrie d’actuacions alhora de planificar, desenvolu-
par i explotar la xarxa. Aquestes actuacions són: 

 Desenvolupar, millorar i mantenir les infraestructures de transport existents. 

 Optimitzar la integració i la interconnexió de les infraestructures. 

 Implantar noves tecnologies i aplicacions telemàtiques, sempre i quan estiguin justificades econòmicament. 

 Considerar possibles sinèrgies amb altres xarxes, com ara les transeuropees d’energia i telecomunicacions. 

 Avaluar els impactes mediambientals estratègics, amb l’establiment de plans i programes. 

 Mesurar la planificació i l’ampliació de la capacitat de les infraestructures. 

 Considerar la vulnerabilitat, amb la finalitat de superar-la, de les infraestructures de transport enfront el canvi 
climàtic, les catàstrofes naturals  o les catàstrofes produïdes pels essers humans. 

El Reglament (UE) núm. 1316/2013183

 Eliminar els colls d’ampolla, millorar la interoperabilitat del transport, realitzar connexions on no n’hi ha i mi-
llorar els trams transfronterers. 

 estableix el Mecanisme Connectar Europa (MCE) i determina les condici-
ons, els mètodes i els procediments per proporcionar ajuda financera de la Unió Europea a les xarxes transeuro-
pees, per tal de donar suport a projectes d’interès comú en el sector de les infraestructures de transport, teleco-
municacions i energia. També s’estableixen els recursos que s’han de facilitar atenent el marc financer plurianual 
del període 2014-2020. 

Pel que fa al sector del transport, el Reglament estableix que es donarà suport a aquells projectes d’interès comú 
que persegueixin els objectius següents:  

 Garantir uns sistemes de transport sostenibles i eficients a llarg termini i optimitzar-ne la seguretat, amb 
l’objectiu de preparar-se per als futurs fluxos de transport previstos, així com fer possible la descarbonització 
de tots els modes de transport mitjançant la transició a tecnologies hipocarbòniques innovadores i eficients 
en l’ús de l’energia. 

 Optimitzar la integració i la interconnexió dels modes de transport i reforçar la interoperabilitat dels serveis de 
transport, garantint al mateix temps l’accessibilitat de les infraestructures de transport. 

La dotació financera per al sector del transport per al període 2014-2020 serà de 26.250.582.000 euros que 
s’executaran mitjançant les formes d’ajuda financera previstes per la UE, és a dir, les subvencions, els contractes 
públics i els instruments financers. Aquest Reglament també regula com es podrà accedir i les condicions esta-
blertes per beneficiar-se d’aquestes ajudes financeres.   

Els projectes de transports prioritaris inclosos en la xarxa bàsica europea, com el Corredor del Mediterrani poden 
rebre una taxa de cofinançament europeu del 40% i han d’estar operatius al 2030. 

                                                           
183 Reglament (UE) núm. 1316/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, pel qual es crea el Mecanisme Con-
nectar Europa, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 913/2010, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 680/2007/UE y (CE) 
núm. 67/2010. DOUE L 348, de 20.12.2013. 
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A finals d’any es va publicar el Reglament (UE) núm. 1300/2013184

Àmbit estatal 

 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, relatiu al Fons de cohesió i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1084/2006. El Fons 
de cohesió que estableix aquest Reglament és per contribuir financerament en el sector de les infraestructures de 
transport als projectes en els àmbits mediambientals i xarxes transeuropees.  S’estableix aquest Fons amb 
l’objectiu de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió per tal de fomentar un desenvolupament 
sostenible. Tenint en compte els objectius de la inversió en creixement i ocupació, el Reglament fixa l’àmbit 
d’aplicació del Fons, el tipus d’ajuda i les prioritats d’inversió. Aquest Fons concedeix els ajuts a les xarxes trans-
europees de transport d’acord amb les orientacions establertes en el Reglament (UE) núm. 1315/2013, abans 
esmentat. 

La Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, va delegar facultats de l’Estat en les comunitats autònomes, en relació 
amb els transports per carretera i per cable. Entre les facultats delegades hi constaven les d’inspecció i sanció.   

Ara, mitjançant la Llei orgànica 5/2013,185

L’objecte de la Llei 9/2013,

  es modifica la redacció de l’article 10 de la Llei orgànica 5/1987, per 
tal de clarificar les competències d’inspecció entre les comunitats autònomes. S’estableix, específicament, que 
cada comunitat autònoma exercirà la inspecció en els centres de treball que les empreses tinguin en els seus ter-
ritoris i en els vehicles que circulin pels seus territoris, amb independència de l’àmbit territorial en què s’hagin 
desenvolupat els serveis i activitats objecte d’inspecció.  

186

La Llei 11/2013, de 26 de juliol ,

 de 4 de juliol, és modificar la legislació vigent en matèria de transports terrestres 
per tal d’adaptar-la a la normativa europea, bàsicament pel que fa al transport terrestre de viatgers i de mercade-
ries. La norma també redueixen els tràmits i les càrregues administratives. 

Aquesta Llei determina les condicions d’accés al mercat del transport i estableix una major capacitat d’autogestió 
de les empreses.  L’arrendament de vehicles amb conductor s’ha incorporat com una de les modalitats de trans-
port discrecional de viatgers en vehicles de turisme, per la qual cosa li seran aplicables les regles referides a les 
activitats de transport. També es redefineixen les activitats auxiliars i complementaries i s’inclou la figura de 
l’operador logístic. En l’àmbit mercantil, es reforcen els principis de llibertat de contractació i d’explotació de les 
activitats de transport de risc i ventura de l’empresari i es reforcen les competències de les juntes arbitrals de 
transport. 

D’altra banda, la Llei 9/2013, modifica la Llei de seguretat aèria per tal de crear una taxa anomenada “Taxa de 
seguretat aèria”. El fet imposable de la taxa és l’activitat i la prestació de serveis de supervisió i inspecció de 
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria en matèries de la seva competència. 

187 de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la crea-
ció d’ocupació, en el títol IV, estableix mesures en el sector ferroviari. Aquesta Llei transmet a l’entitat pública 
empresarial ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) la titularitat de la xarxa ferroviària de l’Estat. ADIF 
ja tenia encomanada l’administració d’aquesta xarxa. S’eximeix aquestes transmissions de qualsevol tribut o 
aranzel o honorari per la intervenció de fedataris públics i registradors de la propietat i mercantils. La norma tam-
bé determina que, a efectes comptables, es considerarà que l’entitat pública empresarial Ferrocarrils Espanyols 
de Via Estreta (FEVE) s’ha extingit en data 1 de gener de 2013. També es preveu que a partir del 31 de juliol el 
transport ferroviari de viatgers amb finalitat prioritàriament turística es prestarà amb règim de lliure competèn-
cia.188

                                                           
184 

 Es disposa que en un termini de sis mesos, el Ministeri de Foment ha d’establir un Catàleg de línies i trams 
de la Xarxa Ferroviària d’Interès General. 

DOUE L 347, de 20.12.2013. 
185 Llei orgànica 5/2013, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l’Estat en 
les comunitats autònomes en relació amb els transports per carretera i per cable. BOE núm. 160, de 05.07.2013. 
186 Llei 9/2013, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres i la Llei 
21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria. BOE núm. 160, de 05.07.2013.  
187 La Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, publicada al 
BOE núm. 179, de 27.07.2013; prové del Real decret llei 4/2013, de 22 de febrer, que va ser convalidat pel Congrés dels Diputats i tramitat 
com a Projecte de llei. 
188 Per tal de regular els serveis de transport ferroviari de viatgers amb finalitat prioritàriament turística s’ha publicat l’Ordre 
FOM/1403/2013, de 19 de juliol. BOE núm. 177, de 25.07.2013. L’Ordre especifica els serveis principals que s’han de prestar a més del 
complement del transport i, per tal d’evitar una competència desigual, també estableix els requisits de coordinació necessaris per acomodar 
la prestació dels serveis turístics amb d’altres als quals se’ls exigeix un títol habilitant o una autorització específica. 
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El Reial decret llei 11/2013189

A finals d’any es va aprovar el Reial decret llei 15/2013, de 13 de desembre,,

 conté unes modificacions normatives en matèria d’infraestructures i de transports. 
En la norma s’estableix el marc general que regula els cànons, els quals han de permetre a l’administrador 
d’infraestructures ferroviàries determinar els que siguin d’aplicació a cadascuna de les línies, trams, estacions i 
altres instal·lacions de la Xarxa Ferroviària d’Interès General que administri. També s’habilita a RENFE-Operadora 
per abonar els imports necessaris per atendre les necessitats econòmiques immediates de les persones amb dret 
a indemnització afectades per l’accident ferroviari de 24 de juliol a Santiago de Compostela i s’emplaça el Govern 
a aprovar un reglament d’assistència a víctimes i familiars d’accidents de transport ferroviari de competència es-
tatal. 

190

Àmbit autonòmic 

 sobre reestructuració de l’entitat 
pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) i altres mesures urgents en l’ordre eco-
nòmic, que va ser convalidat el 22 de gener de 2014 pel Congrés dels Diputats. Aquesta norma crea l’entitat pú-
blica empresarial ADIF-Alta Velocitat. Es crea el 31 de desembre de 2013 mitjançant l’escissió de la rama 
d’activitat de construcció i administració d’aquelles infraestructures ferroviàries d’alta velocitat, i altres que se li 
puguin atribuir, que fins al 15 de desembre de 2013 estan encomanades a l’administrador d’Infraestructures Fer-
roviàries (ADIF). ADIF-Alta Velocitat té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi i 
s’adscriu al Ministeri de Foment. La norma regula els criteris i els procediments per assegurar el compliment del 
principi de la sostenibilitat financera d’aquesta entitat. També s’aproven els seus pressupostos d’explotació i de 
capital i el límit d’endeutament.  

Com ja s’ha comentat en l’apartat de context, els objectius prioritaris del Govern per al període 2013-2016 es 
troben en el Pla de Govern. Les actuacions relatives al desenvolupament sostenible i la cohesió territorial es tro-
ben en l’eix 6  que comprèn, entre d’altres, els següents objectius: exigir el compliment de l’agenda catalana del 
corredor ferroviari del Mediterrani; potenciar l’eix portuari Barcelona-Tarragona i de l’aeroport del Prat; crear una 
xarxa d’infraestructures integrada; disposar d’una xarxa viària segura i accessible a tot el territori i fomentar un 
transport públic de viatgers integrat. 

Mitjançant la Resolució TES/2427/2013, de 14 de novembre, 191

Dictamen 8/2013 sobre el Projecte de Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (PDI) per al període 2011-2020. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 17 de juny de 2013, aprova per 
unanimitat el Dictamen 8/2013 sobre el Projecte de Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu 
de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI) per al període 2011-2020. 

El Dictamen conté vuit observacions generals i cinc observacions al text del Pla. 

El CTESC valora positivament l’elaboració del Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la 
Regió Metropolitana de Barcelona 2011-2020, tant pel que fa a la seva exhaustivitat i concreció, com per la 
complexitat tècnica que suposa. D’altra banda, troba positiu que es presenti l’anàlisi cost-benefici de les inver-
sions més rellevants com un element de priorització de les infraestructures.  

També valora positivament la incorporació en el PDI 2011-2020 de les infraestructures de transport públic per 
carretera i el fet de proposar una línia de tramvia pel Vallès. En canvi, mostra la seva preocupació per la indefi-
nició de la connexió del Trambaix i Trambesós en tractar el tema com a traçat pendent d’estudi i considera que 
caldria concretar-la dins el present PDI. 

 es va aprovar el Pla director d’infraestructures 
de transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona per al període 2011-2020, elaborat i tramitat 
pel consorci Autoritat del Transport Metropolità. S’estableix que l’execució de les infraestructures previstes en 
aquest Pla s’efectuarà en funció de les previsions contingudes anualment en els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya i en els altres instruments de finançament que s’hagin de subscriure atenent la naturalesa i la titu-
laritat de les actuacions que cal executar. Aquest Pla director va ser objecte de dictamen per part del CTESC. 

El CTESC considera que s’ha de prioritzar l’obra més eficient en termes econòmics, socials i ambientals. En 
aquest sentit considera adient aprofitar infraestructures que es troben ja construïdes i actualment en desús i 

                                                           
189 Reial decret llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i 
social. BOE núm. 185, de 03.08.2013. 
190 BOE núm. 299, de 14.12.2013. 
191 DOGC núm. 6506, de 21.11.2013. 
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considera positiu els perllongaments de la xarxa de tramvia. Pel que fa als intercanviadors proposa prioritzar 
microintervencions com els casos de l’intercanviador de Cornellà de Llobregat (Rodalies, metro i tramvia) o Be-
llvitge-El Gornal (Rodalies i FGC, amb metro com a opció).  

El CTESC considera que en els intercanviadors intermodals i en els pàrquings dissuasoris cal tenir en compte 
els aspectes d’acompanyament, com ara l’accessibilitat, la seguretat i la confortabilitat. 

El CTESC lamenta la manca d’una versió actualitzada de l’Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ), com a base 
per analitzar les variables territorials.  

El CTESC considera que el volum agregat d’inversió, tot i el retrocés que experimenta respecte a l’anterior pla, 
no sembla del tot realista, si es té en compte l’ajust pressupostari en el qual es troben immerses les adminis-
tracions públiques (tant l’Estat com la Generalitat). 

6.3. SECTOR PÚBLIC 

Àmbit de la Unió Europea 

El Consell Europeu de 7 i 8 de febrer de 2013 va acordar el Marc financer plurianual 2014-2020, amb la intenció 
de treure Europa de la crisi. S’ha arribat a l’acord que la xifra total màxima de despesa de la UE amb 28 membres 
per a aquests període sigui de 959.988 milions d’euros en crèdits de compromís. Mitjançant Reglament de la 
Unió Europea ,192

Mitjançant el Reglament (UE) núm. 472/2013,

 publicat al desembre de 2013, s’estableix aquest Marc financer plurianual que destina 450.763 
M€ al creixement intel·ligent i integrador, 373.179 M€  al creixement sostenible amb recursos naturals, 15.686 
M€ a seguretat i ciutadania, 58.704 M€ a l’Europa global, 61.629 M€  a Administració, i 27 M€ a indemnitzaci-
ons. El Reglament fixa uns instruments especials, com ara la reserva per a l’ajuda d’emergència, el Fons de soli-
daritat de la Unió Europea, els instruments de flexibilitat, el Fons europeu d’adaptació a la globalització i un mar-
ge per a imprevistos. També es regula la revisió d’aquest marc financer. 

Aquest any han entrat en vigor els anomenats “Two pack”, els Reglaments 472 i 473 de la UE que intensifiquen la 
coordinació econòmica i pressupostària de la zona euro. 

193

L’objecte del Reglament (UE) núm. 473/2013

 s’estableixen disposicions per reforçar la supervisió econòmica i 
pressupostaria dels estats membres que tenen l’euro com a moneda. S’estableixen els requisits per valorar quan 
un Estat s’ha de sotmetre a la supervisió reforçada, es determinen les obligacions, tant d’actuació com 
d’informació, dels estats sotmesos a aquesta supervisió i es regula el programa d’ajustament macroeconòmic 
que aquests estats hauran de presentar.  

Les disposicions d’aquest Reglament s’aplicaran en dos supòsits. El primer supòsit és quan els estats experimen-
ten, o corren el risc d’experimentar, greus dificultats des del punt de vista de la seva estabilitat financera o de la 
sostenibilitat de les seves finances públiques, amb possibles efectes de desbordament adversos en altres estats 
membres de la zona de l’euro. El segon supòsit és quan els estats sol·licitin o rebin ajuda financera d’un o diver-
sos estats membres o tercers països, del Mecanisme Europeu d’Estabilització Financera (MEEF), del Mecanisme 
Europeu d’Estabilitat (MEDE), de la Facilitat Europea d’Estabilització Financera (FEEF), o d’una altra institució fi-
nancera internacional pertinent, com ara el Fons Monetari Internacional (FMI). 

194

El calendari pressupostari comú per als estats de la zona del euro és el següent: els estats membres han de fer 
públic els seu pla fiscal a mitjà termini i el seu programa d’estabilitat abans del 15 d’abril, han de publicar el pro-

 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, 
sobre disposicions comunes per al seguiment i l’avaluació dels projectes de plans pressupostaris i per a la cor-
recció del dèficit excessiu dels estats membres de la zona de l’euro és establir disposicions per reforçar la super-
visió de les polítiques pressupostàries en la zona de l’euro i per garantir que els pressupostos nacionals siguin 
coherents amb les orientacions per a les polítiques econòmiques formulades en el context del Pacte d’estabilitat i 
creixement i del Semestre europeu de coordinació de les polítiques econòmiques.  

                                                           
192 Reglament  (UE,EURATOM) núm. 1311/2013 del Consell de 2 de desembre de 2013 pel qual s’estableix el marc financer plurianual per al 
període 2014-2020. DOUE L 347, de 20.12.2013. 
193 Reglament (UE) núm. 472/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre el reforçament de la supervisió eco-
nòmica i pressupostària dels estats membres de la zona de l’euro que la seva estabilitat financera experimenta o corre el risc d’experimentar 
greus dificultats. DOUE L 140, de 27.05.2013. 
194 DOUE L 140, de 27.05.2013. 
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jecte de pressupost de l’Administració central abans del 15 d’octubre i s’ha d’aprovar el pressupost abans del 31 
de desembre. També s’estableix que els estats han d’informar ex-ante sobre els seus plans d’emissió de deute 
públic. 

Es disposa que els estats s’han de dotar d’organismes independents encarregats del seguiment del compliment 
de les regles pressupostàries. També s’estableix que els estats membres han de presentar anualment a la Co-
missió i a l’Eurogrup, abans del 15 d’octubre, un projecte de pla pressupostari per a l’any següent i es detalla la 
informació que s’hi ha d’incloure. La Comissió ha d’aprovar, abans del 30 de novembre, un dictamen sobre el pro-
jecte de pla pressupostari. 

D’altra banda es fixa un procediment a seguir en el cas que es consideri que un Estat té un dèficit excessiu. 
L’Estat membre afectat ha de presentar a la Comissió i al Consell un programa d’associació econòmica en el qual 
s’hi ha de descriure les mesures polítiques i les reformes estructurals necessàries per assolir una correcció eficaç 
i duradora del dèficit excessiu. Aquest programa ha de desenvolupar el seu programa nacional de reformes i el 
seu programa d’estabilitat i ha de tenir en compte les recomanacions del Consell sobre l’aplicació de les orienta-
cions integrades per a les seves polítiques econòmiques i d’ocupació. També es detallen els requisits 
d’informació als quals queda subjecte l’Estat membre i el procediment a seguir en cas de risc d’incompliment del 
termini per a la correcció del dèficit excessiu. 

El Consell de la Unió Europea recomana195

 Responsabilitzar-se de l’estratègia global de les polítiques de tota la zona de l’euro i permetre l’Eurogrup des-
envolupar un paper central en el marc de la supervisió reforçada per tal de coordinar i controlar les reformes 
necessàries a nivell nacional i de la zona euro. 

 als estat membres de la zona euro que, pel que fa a la coordinació de 
la política econòmica en el marc de l’Eurogrup, adoptin mesures a títol individual i col·lectiu durant els anys 2013 i 
2014 per tal de: 

 Garantir que l’Eurogrup controli i coordini la política fiscal dels estats membres de la zona euro i l’estratègia 
fiscal global. 

 Avaluar els motius sobre les diferencies existents entre els estats membres de la zona euro pel que fa als ti-
pus d’interès dels préstecs, especialment els concedits a les pimes. 

 Promoure un sanejament dels balanços dels bancs per tal de superar la fragmentació del mercat interior i mi-
llorar el flux de crèdit a l’economia real. 

 Coordinar els plans de reforma econòmica dels estats membres de la zona euro i fer el seguiment de 
l’aplicació de les reformes estructurals. 

 Prendre mesures conjuntament per fer front a les conseqüències socials de la crisi i a les creixents taxes 
d’atur. 

En el Reglament (UE) núm. 1297/2013196

El Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell ja va ser modificat pel Reglament (UE) núm. 1311/2011, que va 
permetre un increment dels pagaments intermedis procedents dels Fons abans esmentats per una quantitat 
equivalent a 10 punts percentuals per sobre del percentatge real de cofinançament aplicable a cada eix prioritari 

 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, pel 
qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell pel que fa a determinades disposicions de ges-
tió financera per a determinats estats membres que pateixen o corren el risc de patir greus dificultats en la seva 
estabilitat financera, a les normes d’alliberament de compromisos per a determinats estats membres i a les nor-
mes relatives als pagaments del saldo final, es posa de manifest que la persistència de la crisi financera i la re-
cessió econòmica mundials han danyat greument el creixement econòmic i l’estabilitat financera, provocant un 
accentuat deteriorament de les condicions financeres, econòmiques i socials dels estats membres. Aquests fets 
han comportat que s’incrementés la pressió sobre els recursos financers nacionals i per alleugerar la pressió es 
considera que s’han de prendre mesures utilitzant el finançament procedent dels Fons Estructurals i el Fons de 
Cohesió. 

                                                           
195 Recomanació del Consell de 9 de juliol de 2013, relativa a l’aplicació de les orientacions generals de política econòmica pels estats mem-
bres, la moneda dels quals és l’euro. DOUE C 217, de 30.07.2013. 
196 DOUE L 347, de 20.12.2013. 
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per als estats membres que tenien greus dificultats en relació amb la seva estabilitat financera i que no es van 
poder acollir a aquella mesura. Mitjançant el Reglament 1297/2013, de desembre del 2013, abans esmentat,  
s’estableix que el percentatge de cofinançament incrementat en 10 punts percentuals s’ha d’aplicar fins al 30 de 
juny de 2016.   

En les negociacions del marc financer plurianual per al període 2014-2020, el Consell Europeu va considerar que 
s’havia d’incrementar les assignacions del Fons Social Europeu corresponents al 2013 per fer front als problemes 
específics de desocupació, sobretot juvenil, pobresa i exclusió social de França, Itàlia i Espanya.  Mitjançant Re-
glament197

El Reglament (UE) núm. 1301/2013

 s’adapten les disposicions que fixen els recursos totals dels Fons i s’amplia el termini dels compromi-
sos pressupostaris pel que fa als programes operatius que es beneficiaran dels nous imports. 

198

El Reglament (UE) núm. 1304/2013,

 sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i sobre dis-
posicions específiques relatives a l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació estableix que el FEDER ha de con-
tribuir al finançament d’ajudes orientades a reforçar la cohesió econòmica, social i territorial corregint els princi-
pals desequilibris regionals de la Unió mitjançant el desenvolupament sostenible i l’ajustament estructural de les 
economies regionals, així com de la reconversió de les regions industrials en declivi i de les regions amb un retràs 
de desenvolupament. En l’àmbit del sector públic determina la prioritat d’inversió pel que fa a millorar la capacitat 
institucional de l’Administració pública. 

199

El Reglament (UE) núm. 1309/2013,

 relatiu al Fons Social Europeu, estableix, entre d’altres qüestions, les 
missions del Fons Social Europeu (FSE), l’àmbit de les ajudes i les categories de despeses subvencionables. En 
l’àmbit del sector públic determina la prioritat d’inversió pel que fa a millorar la capacitat institucional de les auto-
ritats públiques i les parts interessades i l’eficiència de l’Administració pública. 

200

Àmbit estatal 

 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, esta-
bleix el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG) per al període de vigència del marc financer plurianual 
2014-2020. Es determina un doble objectiu del FEAG; d’una banda, contribuir a fomentar un creixement econò-
mic intel·ligent, integrador i sostenible. D’altra banda, fomentar l’ocupació sostenible a la Unió Europea fent pos-
sible que aquesta pugui donar mostres de solidaritat i donar suport als treballadors acomiadats i als treballadors 
autònoms que cessin en la seva activitat laboral com a conseqüència dels canvis estructurals en els patrons del 
comerç mundial deguts a la globalització, a la continuació o a una nova crisi financera i econòmica mundial. La 
norma també regula el procediment per accedir al FEAG i estableix una avaluació de l’eficàcia, la sostenibilitat 
dels resultats i l’impacte del Fons. 

Al mes d’agost de 2012 el Consell de Ministres va aprovar el Pla pressupostari per al 2013 i 2014 i que aquest 
fos tramés a la Comissió Europea. Aquest Pla inclou mesures tributàries, d’ocupació i de reordenació i racionalit-
zació de les administracions públiques amb les quals es pretén complir la consolidació fiscal marcada. Per a l’any 
2013 es preveu que aquestes mesures d’ajustament fiscal suposin un estalvi de 39.000 milions i per al 2014 
l’estalvi sigui de 50.100 milions. 

Els pressupostos per al 2013 continuen en la línia de reduir la despesa pública dins el context de consolidació 
fiscal, seguint les orientacions i recomanacions de la Unió Europea. La Llei de pressupostos201

                                                           
197 

 es divideix en vuit 
títols. En el títol I, anomenat “De l’aprovació dels pressupostos i de les seves modificacions”, s’aproven els estats 
d’ingressos i despeses del sector públic estatal. En el títol II es regula la gestió dels pressupostos docents i la ges-
tió de la sanitat i els serveis socials. En el títol III es regulen les despeses de personal. En el títol IV es regulen les 
pensions públiques. En el títol V, que s’anomena “De les operacions financeres”, es regula el deute públic, els 
avals públics i d’altres garanties i relacions de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial. En el títol VI es regulen i  mo-
difiquen diverses normes tributaries. En el títol VII s’estableixen normes relatives al finançament de les entitats 

Reglament (UE) núm. 1298/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, pel qual es modifica el Reglament (CE) 
núm. 1083/2006 del Consell pel que fa a l’assignació financera del Fons Social Europeu per a determinats estats membres. DOUE L 347, de 
20.12.2013. 
198 Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional i sobre disposicions específiques relatives a l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament 
(CE) núm. 1008/2006. DOUE L 347, de 20.12.2013. 
199 Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell. DOUE L 347, de 20.12.2013. 
200 Reglament (UE) núm. 1309/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons Europeu d’Adaptació a 
la Globalització (2014-2020) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1927/2006. DOUE L 347, de 20.12.2013.  
201 Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013. BOE núm. 312, de 28.12.2012. 
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locals i de les comunitats autònomes. El títol VIII determina la normativa relativa a les bases i els tipus de cotitza-
ció dels diferents règims de la Seguretat Social. 

La Llei de pressupostos també inclou noranta-una disposicions addicionals, nou disposicions transitòries, quatre 
disposicions derogatòria i trenta-una disposicions finals on es regulen matèries diverses que, atenent la doctrina 
del Tribunal Constitucional, guarden una relació directa amb les previsions dels ingressos, les habilitacions de 
despesa o els criteris de política econòmica general que siguin necessàries per interpretar i executar els pressu-
postos. La norma conclou amb catorze annexos, on es regulen, entre d’altres qüestions, la distribució dels crèdits 
per programes, els crèdits ampliables, les operacions de crèdit autoritzades a organismes públics, els mòduls 
econòmics de distribució de Fons públics per al sosteniment de centres concertats i els romanents de crèdit in-
corporables a l’exercici 2013. 

L’1 de maig va entrar en vigor per Espanya la Decisió del Consell202

L’any 2012

 que modifica l’article 136 del Tractat de fun-
cionament de la Unió Europea relatiu a l’establiment del mecanisme d’estabilitat per salvaguardar l’estabilitat de 
la zona de l’euro. El Mecanisme Europeu d’Estabilitat és la institució financera intergovernamental que té com a 
objectiu garantir la solvència dels estats membres facilitant-los crèdit. 

203 es van determinar les  obligacions d’informació i procediments necessaris per establir el mecanis-
me de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals que posteriorment es va estendre a les 
comunitats autònomes. En una segona fase204

En una tercera fase,

 s’ha ampliat  l’àmbit objectiu i subjectiu. Així, s’han inclòs les man-
comunitats de municipis i les entitats locals del País Basc i Navarra i, pel que fa a l’àmbit objectiu, s’inclouen les 
obligacions pendents de pagament derivades de convenis de col·laboració, de concessions administratives, 
d’encomanes de gestió a les entitats que tinguin la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’administració, de 
contractes d’arrendaments d’immobles, de contractes previstos en la Llei 31/2007 (contractacions en el sector 
de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals), de contractes de concessió d’obres públiques, de 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat i de contracte de gestió de serveis públics en règim de conces-
sió. 

205

Posteriorment,

 s’han inclòs les obligacions adquirides per les universitats públiques de les comunitats au-
tònomes, les indemnitzacions per expropiacions reconegudes en sentència judicial ferma, les transferències de 
les comunitats autònomes a les entitats locals, les transferències a institucions sense ànim de lucre. També es 
dóna informació als deutors sobre si cobraran els deutes mitjançant aquest mecanisme i en quin moment. 

D’altra banda es posa a disposició dels municipis, que es trobin en situació d’especial dificultat, unes mesures ex-
traordinàries i urgents de suport a la liquiditat, de caràcter temporal i voluntari. S’estableixen totes les condicions, 
tant fiscals com financeres, que s’han de complir per poder accedir a les mesures. Es determinen quatre tipus de 
mesures, les mesures de suport en l’àmbit de la participació en els tributs de l’Estat, les mesures de suport pel 
que fa als deutes dels municipis amb creditors públics, les mesures de suport en relació amb el règim 
d’endeutament, o el finançament dels romanents de tresoreria negatius. 

206

Amb la modificació de l’article 135 de la Constitució es va establir que totes les administracions públiques havien 
d’adequar les seves actuacions al principi d’estabilitat pressupostària. Aquest article va ser desenvolupat per la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquest any s’ha aprovat 
la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre,

 es va ampliar el termini per poder formalitzar una nova operació d’endeutament i es van inclou-
re en aquesta tercera fase les obligacions pendents de pagament dels consells comarcals. 

207

                                                           
202 

 de control del deute comercial en el sector públic, que manté que 
la sostenibilitat financera no és només el control del deute públic financer sinó també el control del deute comer-
cial. Així, s’amplia el concepte del principi de sostenibilitat financera per incloure el control del deute comercial. 
També s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament a proveïdors com a expressió del volum del deute 

Decisió del Consell Europeu de 25 de març de 2011, que modifica l’article 136 del Tractat de funcionament de la Unió Europea en relació 
al mecanisme d’estabilitat per als estats membres la moneda dels quals és l’euro. BOE núm.117, de 16.05.2013. 
203 Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un me-
canisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
204 En el títol III de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, 
BOE núm. 179, de 27.07.2013, es regulen mesures de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i comunitats autò-
nomes. 
205 Establerta pel Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport 
a les entitats locals amb problemes financers. BOE núm. 155, de 29.06.2013. 
206 Mitjançant el Reial decret llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en 
l’ordre econòmic i  social. BOE núm. 185, de 03.08.2013. 
207 BOE núm. 305, de 21.12.2013. 
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comercial i s’obliga totes les administracions, aplicant el principi de transparència, a fer públic aquest període mit-
jà de pagament. La norma estableix unes mesures automàtiques de prevenció i, en el cas que durant dos mesos 
consecutius el període mitjà de pagament a proveïdors superi en més de 30 dies el termini màxim que fixa la 
normativa de morositat (60 dies següents a la data que s’aprovin els documents de conformitat), s’estableixen 
unes mesures automàtiques de correcció i si es persisteix en l’incompliment s’estableixen unes mesures coerciti-
ves. Aquesta norma també modifica la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comuni-
tats autònomes i estableix un nou límit a les retencions o deduccions mensuals que pot realitzar l’Estat dels re-
cursos del sistema de finançament, en cas d’incompliment del període mitjà de pagament a proveïdors establert. 

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, també va fixar que la 
normativa bàsica en matèria d’Administració local s’havia d’adaptar a les exigències derivades de l’aplicació dels 
principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i eficiència en l’ús dels recursos públics. Per aquest 
motiu s’ha aprovat una Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local208

Per tal de reforçar l’àmbit de la consolidació i fiscal i tenint en compte les recomanacions del Consell de la Unió 
Europea, s’ha creat l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

 que, bàsicament , perse-
gueix quatre objectius: clarificar les competències municipals per evitar duplicitats amb les competències d’altres 
administracions, racionalitzar l’estructura organitzativa de l’Administració local d’acord amb els principis 
d’eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, garantir un control financer i pressupostari més rigorós i afavorir 
l’iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades. 

La norma enumera un llistat de matèries sobre les quals els municipis disposen de competències pròpies i 
s’estableix la reserva formal de llei per determinar-les. Es determina la delegació de competències estatals o au-
tonòmiques als municipis que, en tot cas, han d’anar acompanyades de la dotació pressupostària i han de tenir 
una durada no inferior als cinc anys.   

També es reforcen les competències de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars o entitats equiva-
lents. Així, entre d’altres funcions, se’ls atorga la coordinació de determinats serveis mínims, la prestació de ser-
veis de recaptació tributària, administració electrònica o contractació centralitzada en els municipis amb població 
inferior a 20.000 habitants; també han de participar activament en l’elaboració o el seguiment dels plans econo-
micofinancers i en les tasques de coordinació i supervisió en els processos de fusió de municipis. S’introdueixen 
mesures per fomentar la fusió voluntària de municipis. 

L’esmentada Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local regula expressament el règim retributiu 
dels membres de les corporacions locals i del personal al servei de les entitats locals. S’estableixen limitacions en 
el nombre de càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació exclusiva. També es regula el règim dels funcio-
naris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional i el règim del personal eventual de les entitats 
locals. D’altra banda, s’estableix l’obligació que les entitats locals calculin el cost efectiu dels serveis que prestin i 
que ho comuniquin al Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques per a la seva publicació. 

209

La norma de creació d’aquest organisme també fixa una taxa per a la supervisió, l’anàlisi, l’assessorament, i el 
seguiment de la política fiscal. El fet imposable de la taxa és la prestació dels serveis de l’Autoritat Independent 
de Responsabilitat Fiscal a les administracions públiques. Els subjectes obligats a fer efectiva la taxa són l’Estat, 

 amb l’objectiu de garantir el compliment 
efectiu per part de les Administracions Públiques del principi d’estabilitat pressupostària (article 135 de la Consti-
tució Espanyola) mitjançant l’avaluació contínua del cicle pressupostari, l’endeutament públic i l’anàlisi de les 
previsions econòmiques.  

Aquest organisme exercirà les seves funcions mitjançant l’emissió d’informes, d’opinions i d’estudis i els seus in-
formes hauran de versar sobre les previsions macroeconòmiques que s’incorporen als projectes de pressupostos 
de totes les administracions públiques;  sobre la metodologia per calcular les previsions tendencials d’ingressos i 
despeses, i la taxa de referència de creixement; sobre el Projecte del programa d’estabilitat; sobre l’anàlisi de 
l’execució pressupostària, deute públic i de la regla de despesa; sobre l’establiment dels objectiu individuals per 
les comunitats autònomes;  sobre els plans economicofinancers i plans de reequilibri de l’Administració Central i 
de les comunitats autònomes; sobre els projectes i les línies fonamentals dels pressupostos de les administraci-
ons públiques; sobre l’aplicació dels mecanismes de correcció;  sobre la concurrència de les circumstàncies ex-
cepcionals a les que fa referència l’article 11.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera. 

                                                           
208 Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. BOE núm. 312, de 30.12.2013. 
209 Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal. BOE núm. 274, de 15.11.2013. 
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les comunitats autònomes, les ciutats amb Estatut d’autonomia, les corporacions locals i la Tresoreria General de 
la Seguretat Social. 

Àmbit autonòmic 

Mitjançant el Decret 170/2012, de 27 de desembre, 210 es van establir els criteris per a l’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 mentre no entressin en vigor els del 2013, atès que la convocatò-
ria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya el 25 de novembre de 2012 va fer que no es poguessin 
presentar els pressupostos dins el termini necessari perquè poguessin entrar en vigor l’1 de gener de 2013. Al 
mes de gener es va aprovar un Decret llei211

Degut a la pròrroga pressupostària, mitjançant Acord de Govern

 per regular les necessitats financeres del sector públic en pròrroga 
pressupostària. Aquesta norma estableix que determinades activitats financeres, que necessiten endeutament 
públic per al seu equilibri, s’han d’adequar mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària i aquestes 
activitats han de ser autoritzades per una norma amb rang legal. Amb caràcter general, s’autoritza el Govern per-
què faci ús d’operacions d’endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi 
l’autoritzat per la Llei de pressupostos del 2012, incrementat pels imports que derivin dels programes 
d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. També s’estableixen nor-
mes concretes per les operacions d’endeutament de les entitats del sector públic. 

212

Al mes de maig es va aprovar un altre Decret,

 de finals de gener també es va autoritzar la 
formalització d’operacions d’endeutament de la Generalitat en qualsevol modalitat, tant a l’interior com a 
l’exterior; la posada en circulació de valors que poden ser formalitzats en qualsevol divisa i cotitzats en un o més 
mercats dins el programa d’emissió de valors Euro Medium Term Notes (EMTN); la formalització d’operacions de 
cobertura de risc de tipus d’interès i de risc de canvi i la subrogació per part de la Generalitat de Catalunya en les 
posicions contractuals deutores de les operacions d’endeutament a llarg termini que tinguin formalitzades les en-
titats públiques participades en un 100% per la Generalitat. 

213

Al mes d’agost ja es van dictar les normes

 mitjançant el qual es posava de manifest que les limitacions 
pressupostàries establertes en el Decret 170/2012 que estaven definides a partir d’un objectiu de dèficit (0,7%) 
més restrictiu que el previst en aquests moments (1,2%) no facilitaven el funcionament dels serveis públics bà-
sics ni la tramitació de les convocatòries de subvencions que els departaments consideraven imprescindibles, per 
aquest motiu en els capítols 2 (despesa de béns i serveis), 4 (transferències corrents), 5 (fons de contingència), 6 
(inversions reals), 7 (transferències de capital) i 8 (variació d’actius financers) s’amplia el volum de recursos del 
72% al 86%, respecte del pressupost inicial de 2012. D’altra banda, se suprimeix la limitació de la disposició de 
crèdit per a inversions dels capítols 6, 7 i 8, se suprimeixen les mesures en relació amb els procediments 
d’atorgament de subvencions i se suprimeixen l’aplicació de les mesures de reducció de la despesa de personal 
en aquelles entitats no majoritàries classificades com a administració pública de la Generalitat. 

214

En la línia  de simplificació del sector públic i de la reducció de la despesa i del dèficit públic, al mes d’octubre es 
va aprovar una norma

 per elaborar els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014. 

215

                                                           
210 

 sobre la racionalització i simplificació del sector públic. Aquesta norma suprimeix 
l’entitat de dret públic Aeroports de Catalunya i estableix que les seves funcions les assumeixi el departament 
competent en matèria aeroportuària i que la gestió dels aeroports correspondrà al departament competent en 
matèria aeroportuària o bé a una societat mercantil creada a l’efecte amb una participació majoritària de la Gene-
ralitat. 

Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013. DOGC núm. 6283, de 31.12.2012. 
211 Decret llei 1/2013, de 22 de gener, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. DOGC núm. 6300, de 
24.01.2013. 
212 ACORD GOV/6/2013, de 22 de gener, pel qual s’autoritza la formalització d’endeutament de la Generalitat de Catalunya en qualsevol mo-
dalitat, tant a l’interior com a l’exterior, així com la subrogació en les operacions d’endeutament a llarg termini, durant el període de pròrroga 
pressupostària. DOGC núm. 6300, de 24.01.2013. 
213 DECRET 164/2013, de 14 de maig, de modificació del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris 
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013. DOGC núm. 
6377, de 16.05.2013. 
214 ORDRE ECO/190/2013, de 6 d'agost, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2014. DOGC núm. 6435, de 08.08.2013. 
215 Decret llei 5/2013, de 22 d’octubre, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya. DOGC núm. 6487, de 24.10.2013. 
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També es crea l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya com a conseqüència de la fusió de l’Institut Cartogrà-
fic de Catalunya i de l’Institut Geològic de Catalunya i se suprimeix l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball.  

S’extingeix la personalitat jurídica del governs territorials de salut i les seves funcions seran assumides pel Servei 
Català de la Salut o el departament competent en matèria de salut i per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
També s’extingeix la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries i es determina que el Govern ha d’establir l’estructura mitjançant la qual el 
departament competent en matèria de salut ha de dur a terme els objectius i funcions de l’Agència i l’Institut. 
Transitòriament, s’atribueixen les funcions d’aquests organismes a diferents direccions generals del departament 
competent en matèria de salut. 

6.4. ECONOMIA SOCIAL 

Àmbit de la Unió Europea 

Enguany cal destacar l’aprovació del Reglament sobre els fons d'emprenedoria social europeus,216

La necessitat de donar suport a les empreses socials i facilitar-ne l’accés al finançament és una de les recomana-
cions de la Resolució del Parlament Europeu sobre la contribució de les cooperatives a la sortida de la crisi.

 que 
s’emmarca en la iniciativa a favor de l'emprenedoria social (Comunicació de la Comissió Europea de 25 d'octubre 
de 2011) i té com a finalitat donar suport al creixement de les empreses socials a la UE.  

El Reglament defineix l’empresa social com aquella que té per  objectiu principal aconseguir un impacte social 
positiu i mesurable, sempre que proporcioni serveis o béns a persones vulnerables, marginades, desafavorides o 
excloses, i utilitzi un mètode de producció de béns o serveis que representi el seu objectiu social. La norma exi-
geix que aquestes empreses utilitzin els seus beneficis principalment per assolir el seu objectiu social i siguin ges-
tionades de manera responsable i transparent.  

El Reglament estableix un conjunt de requisits i condicions uniformes aplicables als gestors dels organismes d'in-
versió col·lectiva que vulguin utilitzar la designació de fons d'emprenedoria social europeus (FESE) per comercia-
litzar-los, afavorint així el bon funcionament del mercat interior. 

D’altra banda, el Reglament regula i uniformitza per a tots els estats membres els tipus d’instruments d’inversió 
que poden utilitzar els gestors dels FESE, el tipus d’empreses en les que es pot invertir, el perfil dels inversors 
(professionals o que compleixin unes determinades condicions), els drets d’informació dels inversors, l’obligació 
de registrar els fons, entre d’altres aspectes.  

217

Àmbit estatal 

 El 
Parlament destaca el paper essencial de les cooperatives en l’economia europea, tant en termes econòmics (con-
tribueixen aproximadament de mitjana al 5% del PIB dels estats membres), socials (nombroses cooperatives es 
dediquen a la inserció laboral de persones amb discapacitats), laborals (la conversió d’empreses en crisi a coope-
ratives dirigides pels seus treballadors ha salvat molts llocs de treball) com de desenvolupament sostenible (mol-
tes noves cooperatives operen en sectors d’interès general com ara els serveis mediambientals o la gestió 
d’espais naturals).  

El Parlament considera que gran part dels bons resultats d’aquest tipus d’empreses es deu al seu model de go-
vernança, basat en la propietat conjunta, la participació i el control econòmic i de gestió per part dels socis, així 
com en el seu compromís per la comunitat. El Parlament anima els estats membres a millorar el règim jurídic 
aplicable a les cooperatives, a buscar mecanismes europeus i estatals de suport a la seva activitat i a la recerca i 
difusió de bones pràctiques. Una de les pràctiques que destaca la Resolució és el sistema espanyol de capitalit-
zació de la prestació d’atur contributiva per facilitar la constitució de noves cooperatives i societats laborals. 

Enguany s’han aprovat diferents normes amb incidència en les empreses de l’economia social. En primer lloc, cal 
destacar la Llei de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimen-

                                                           
216 Reglament (UE) núm. 346/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2013, sobre els fons d'emprenedoria social euro-
peus. DOUE L 115, de 25.04.2013. 
217 Resolució del Parlament Europeu, de 2 de juliol de 2013, sobre la contribució de les cooperatives a la sortida de la crisi (2012/2321 (INI)).  
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tari,218

La Llei crea també el Registre Nacional d’Entitats Associatives Prioritàries i regula el règim de finançament de les 
ajudes, així com la col·laboració de les comunitats autònomes. Les disposicions finals segona i tercera modifiquen 
la Llei 27/1999, de cooperatives, i la Llei 20/1990, de règim fiscal de les cooperatives.

 aprovada amb previsió de la futura política agrària comuna. La Llei crea les “entitats associatives agroali-
mentàries prioritàries”, definides com els grups cooperatius que associïn diverses empreses cooperatives amb 
l’entitat cap del grup que exerceix facultats o emet instruccions d’acompliment obligat per als integrants del grup, 
i se’n regulen les situacions de preferència pel que fa als ajuts i beneficis previstos. 

219

Cal tenir en compte però, que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha recorregut aquesta Llei davant el Tribu-
nal Constitucional, interposant un recurs positiu d’incompetència, atès que, tal com ha dictaminat el Consell de 
Garanties Estatutàries,

  

220

D’altra banda, al llarg de l’any s’han aprovat altres normes amb incidència en l’àmbit de l’economia social, si bé 
s’analitzen amb més detalls en altres apartats, atès que s’emmarquen en la normativa aplicable al mercat de tre-
ball. Tot i això, cal destacar la Llei de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació,

 considera que vulnera les competències de la Generalitat en aquest àmbit. 

221 que regula una sèrie d’incentius a la incorporació de joves a empreses de l’economia social en 
forma de bonificacions a les quotes a la Seguretat Social; el Reial decret llei de mesures per afavorir la continuïtat 
de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu,222 que introdueix una nova dispo-
sició addicional a la Llei general de la Seguretat Social per equiparar el col·lectiu de socis de cooperatives amb els 
treballadors per compte aliè pel que fa a l’accés a la pensió de jubilació parcial; així com la Llei de suport als em-
prenedors i la seva internacionalització,223 atès que conté alguna previsió aplicable a les cooperatives de crèdit i 
fa referència també als socis treballadors de les cooperatives de treball associat.224

Per últim, cal fer referència als ajuts de promoció de l’economia social i suport a les organitzacions representati-
ves, juntament amb la promoció del treball autònom i la responsabilitat social de les empreses, que cada any 
convoca el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

 

225

Àmbit autonòmic 

 

Al llarg de l’any 2013 no s’ha aprovat cap norma destacada en aquest àmbit, si bé cal destacar l’inici de la trami-
tació administrativa de la nova Llei de cooperatives, que en el moment de redacció d’aquest apartat ja ha finalit-
zat el tràmit d’informació pública.  

Així mateix s’ha aprovat el Pla de suport a la creació d’empreses cooperatives 2013-2016, denominat AraCoop, i 
que té per objectiu la creació de 1.000 cooperatives al llarg d’aquest període.226

                                                           
218 

 Es preveuen tres línies d’ajuts 
econòmics amb diferents finalitats: el foment i la promoció de cooperatives (línia 1), la creació d’empreses coope-

Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari. BOE núm. 
185, de 03.08.2013. 
219 Pel que fa a la primera, es canvia la denominació de les cooperatives agràries per adaptar-les a la seva realitat econòmica i social i passen 
a anomenar-se “agroalimentàries”, i es possibilita que les cooperatives aportin les seves dotacions del Fons d’educació i promoció a les seves 
unions o federacions. Pel que fa a la segona, s’incorpora de manera expressa en l’àmbit subjectiu de la cooperativa agroalimentària les per-
sones titulars de les explotacions que segueixen el règim de titularitat compartida i, pel que fa al règim fiscal de les cooperatives, s’elimina la 
referència a les persones físiques, atesa la obsolescència en el context actual. 
220 Dictamen 12/2013, de 3 d'octubre, sobre la Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats as-
sociatives de caràcter agroalimentari. DOGC núm. 6486, de 23.10.2013. 
221 Llei 11/2013, de 26 de juliol. BOE núm. 179, de 27.07.2013. 
222 Reial decret llei 5/2013, de 15 de març. BOE núm. 65, de 16.03.2013. 
223 Llei 13/2013, de 27 de setembre. BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
224 Així, l’article 34 permet a les cooperatives de crèdit emetre cèdules i bons d’internacionalització, mentre que l’article 58 inclou aquestes 
cooperatives entre les entitats financeres que poden subscriure un conveni d’ajust recíproc d’interessos (CARI). D’altra banda, l’article 29 es-
tén als socis treballadors de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA una sèrie de bonificacions a la Seguretat Social aplica-
bles als treballadors per compte propi. 
225 Ordre ESS/1338/2013, d’11 de juliol, per la que s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions a les activitats de 
promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per finançar les despeses de funcionament 
de les associacions de treballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d’inserció i d’altres ens representatius de 
l’economia social d’àmbit estatal i es convoca la seva concessió per a l’any 2013. BOE núm. 167, de 13.07.2013. 
226 Ordre EMO/275/2013, de 4 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment, la promoció i 
el suport a la creació i el creixement d'empreses d'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013. DOGC núm. 6497, 
de 26.07.2013. 
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ratives (línia 2) i les aliances i el creixement d’empreses d’economia social i cooperatives (línia 3), sent les línies 2 
i 3 les pròpies del programa Aracoop.227

Aracoop es concep com un programa marc de cooperació publicoprivat, promogut pel Departament d’Empresa i 
Ocupació en el context de Catalunya Emprèn,

 

228

Per últim, cal fer referència a dues línies d’ajut impulsades pel Departament d’Empresa i Ocupació amb la finalitat 
de garantir el finançament a les empreses de l’economia social: d’una banda, la línia d’ajuts en forma de garantia 
que facilita l’ICF,

 amb la participació activa d’entitats i institucions representatives. 
Per tal de promoure projectes globals i integradors i alhora incrementar la seva dimensió i millorar-ne competitivi-
tat, el Programa estableix que les actuacions finançades s’han de dur a terme de manera conjunta entre les fede-
racions de cooperatives (a excepció de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que les podrà dur a terme 
de manera individual). 

229 i de l’altra, els ajuts en forma d’avals financers, tècnics i econòmics que emet AVALIS de Cata-
lunya, SGR.230

                                                           
227 Per l’any 2013 s’ha autoritzat un import màxim de 250.000 euros en la línia 1, 250.000 euros més en la línia 2 i 545.000 euros en la línia 
3. Ara bé, la disponibilitat d’aquests imports està condicionada a l’efectiva assignació pressupostària del Ministeri d’Ocupació i Seguretat So-
cial el 2013. Cal afegir a aquests ajuts els que cada any convoca el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant l’

 L’import màxim per l’any 2013 de la primera línia d’ajuts és de 7.601.082,35 euros, mentre que el 
Fons d’aval cooperatiu és de 420.000 euros. 

 

 

Ordre EMO/250/2013, 
de 15 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment de les empreses cooperatives i societats la-
borals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6485, de 22.10.2013. 
228 Per a més informació sobre el programa Catalunya emprèn. Vegeu l’apartat 5 del capítol 4.  
229 Ordre EMO/172/2013, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finan-
çament de les empreses de l'economia social, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013. DOGC núm. 6426, de 26.07.2013. 
230 Ordre EMO/173/2013, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts en forma d'avals financers, tècnics i 
econòmics per contribuir, en el seu finançament, a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les 
seves federacions, i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2013. DOGC núm. 6426, de 26.07.2013. 
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