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1. LA CONJUNTURA ECONÒMICA 

1.1. L’ENTORN EXTERIOR 

L’any 2012 ha estat un any de refredament econòmic global. Tot i que les perspectives al principi de l’any apun-

taven una millora de l’evolució econòmica després del revés del final de l’any 2011, va ressorgir novament la pre-

ocupació per la solidesa del creixement a partir del segon trimestre.1 Les tensions financeres a les economies 

més avançades i les crisis del deute sobirà a algunes economies de la zona euro van generar un clima d’incertesa 

que ràpidament va fer capgirar les perspectives de creixement econòmic.2 Al final de l’any, i tot i les mesures pre-

ses pels governs europeus, encara persistien les inquietuds al voltant del deute sobirà d’alguns països europeus i 

la pressió creixent sobre el sistema bancari europeu.3 

En els darrers sis mesos de l’any 2012, les principals preocupacions van venir de la mà, d’una banda, de l’horitzó 

que plantejava als EUA l’obligació de retraure automàticament la despesa (el que s’anomenava abisme fiscal), i 

també sobretot per aquestes inconsistències a Europa, que han fet témer fins i tot en algun moment per la pròpia 

viabilitat de la moneda única.4  

No obstant això, i tot i que s’han plantejat dubtes a banda i banda de l’Atlàntic, el dualisme que s’havia donat fins 

ara en la recuperació econòmica mundial, amb un dinamisme important de les economies en vies de desenvolu-

pament i un comportament molt més apàtic de les economies més desenvolupades, ara ha desaparegut per pas-

sar a descriure un patró de recuperació a tres velocitats, en la mesura en què l’economia nord-americana s’ha 

mostrat molt més dinàmica que l’economia europea.5 En el fons de tot plegat, hi trobem aquest lent procés de 

despalanquejament, que afecta tots els àmbits institucionals, que resulta complicat de dirigir per part dels go-

verns i autoritats monetàries dels països més afectats, i que no s’ha afrontat de la mateixa manera a tot arreu. 

Un altre dels focus de tensió que s’ha repetit des dels inicis de la crisi ha estat el progressiu encariment dels béns 

energètics i els aliments. Tot i que l’any 2011 es va donar un progressiu encariment dels preus dels productes 

energètics al llarg de l’any,  element que va condicionar segurament el comportament posterior, l’any 2012 ha es-

tat una mica diferent. Tot i que al començament de l’any els preus del petroli es van començar a enfilar nova-

ment, el refredament de les expectatives de creixement global a partir del segon trimestre va tenir un efecte de 

control sobre els preus del cru, i en va relaxar les tensions inflacionistes. En aquest sentit, tot i l’evolució més es-

table dels preus del cru, els preus energètics continuen essent una de les amenaces per a la recuperació global, a 

curt i a mitjà termini, especialment pel fet que es pugui veure condicionada per la inestabilitat política i social en 

alguns països productors.6 

Tot i això, i tornant al principi, el factor que més ha frenat el creixement global ha estat la manca de creixement a 

la zona euro, sotmesa als efectes d’una crisi financera que fins ara ha costat de gestionar, i que no obstant això 

encara genera certs dubtes.7 Tanmateix l’aprovació  d’una política comuna de supervisió del sector bancari a Eu-

ropa, així com les mesures preses pels líders europeus, van conduir a reduir la incertesa i això va estabilitzar el 

deteriorament del creixement econòmic global, tot i que el creixement es va mantenir encara força dèbil.8 També 

es va poder observar una progressiva desacceleració del comerç global, que l’any 2012 només va créixer el 2,2% 

en termes reals, mentre que l’any 2011 havia crescut el 5,8%.9 Un altre element pertorbador va ser l’evolució de 

l’atur a la zona de l’euro. Mentre que l’any 2012 l’atur va baixar als EUA, al Canadà i al Japó, a la zona euro va 

continuar augmentant.10 

L’altre focus de tensió, especialment a partir dels darrers mesos de l’any, ha estat, tal i com ja s’ha comentat, la 

possibilitat que els EUA haguessin de corregir bruscament la despesa, fet que s’havia de negociar políticament 

ateses les constriccions que generava l’existència d’un sostre legal del deute.  

                                                           
1 FMI. Informe anual 2012, p. 16. 
2 BCE. Informe anual 2012, p. 19. 
3 FMI. Informe anual 2012, p. 16. 
4 FMI. Perspectivas de la economía mundial: esperanzas, realidades, riesgos, abril del 2013, p. 15. 
5 Ibídem, p. 13. 
6 FMI. Informe anual 2012, p. 17. 
7 Ibídem, p. 16. 
8 BCE. Informe anual 2012, p. 19. 
9 Ibídem. 
10 Ibídem, p. 20. 
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No obstant això, l’economia dels EUA ha mostrat un creixement robust al llarg de tot l’any. Finalment, tot i el re-

fredament del darrer trimestre, en què l’economia nord-americana no va augmentar gaire, el PIB ha augmentat de 

mitjana anual el 2,2% el 2012, per sobre de l’1,8% del 2011. A part d’això, el perfil trimestral dels creixements 

del PIB han estat molt robustos, i ha presentat taxes interanuals per sobre del 2% en els primers tres trimestres, 

malgrat que s’ha frenat, tal com s’apuntava, per al darrer trimestre de l’any fins a l’1,7%.11 Aquest creixement de 

l’economia dels EUA s’ha vist recolzat per un creixement del consum domèstic de l’1,9%, que en un context de 

molta confiança ha mostrat un perfil de creixement trimestral molt estable al llarg de l’any, i sobretot per una evo-

lució molt dinàmica de la inversió, que ha crescut el 9,9% de mitjana per al conjunt de l’any, i a taxes interanuals 

molt intenses durant els tres primers trimestres.12 Al darrer trimestre de l’any el creixement es va desaccelerar 

fruit sobretot d’una forta contracció en la despesa militar.13 El dèficit exterior, tot i que s’ha corregit lleugerament, 

encara s’ha situat de mitjana en el 3,6% del PIB al llarg de l’any. Tot i això, i a diferència de l’any anterior, l’any 

2012 la demanda exterior també va fer una aportació lleugerament positiva al creixement nord-americà, fruit 

d’una correcció del dèficit de tres dècimes de punt percentual sobre el PIB.14 Tot i això, per al conjunt de l’any el 

dèficit fiscal ha passat del 8,7% del 2011 al 7% del 2012.15 

En aquest context de creixement més o menys modest, i a diferència d’altres economies com la de la zona euro, 

l’economia dels EUA va reduir l’any passat altre cop la seva taxa d’atur, gràcies a un creixement lleugerament 

més dinàmic de l’ocupació que l’any anterior. La taxa d’atur, que se situava en el 8,9% l’any 2011, ha baixat en el 

conjunt del 2012 fins al 8,1%.16Tot i això, la inflació nord-americana, que havia estat del 3,2% l’any 2011, es va 

desaccelerar fins al 2,1% el 2012.17  

Aquesta combinació de creixement, reducció de l’atur, i d’expectatives de baixa inflació s’ha assolit gràcies a una 

aposta decidida i inqüestionable pel creixement per part de les autoritats monetàries nord-americanes. La política 

monetària de la FED, que ha vingut mantenint els tipus en uns nivells històricament molt baixos, ha estat acomo-

datícia en tot moment i ha mantingut una voluntat de donar facilitats quantitatives molt laxes fins al moment, ge-

nerant un context de confiança il·limitada en l’evolució monetària expansiva que ha permès estimular el creixe-

ment en un context complicat. Tot i això, i sense modificar la confiança que ha transmès en la seva orientació de-

cidida vers l’acció acomodatícia, la FED ha fixat per primer cop enguany els límits d’aquesta orientació en base a 

una política de resultats, i ha situat la seva política monetària expansiva no més enllà del moment en què la taxa 

d’atur es torni a situar per sota del 6,5%.18    

El Japó, tot i que per al conjunt de l’any 2011 va mantenir una conjuntura netament contractiva, l’any 2012 ha 

vist com la seva economia creixia, de mitjana, lleugerament per sobre del 2%. En termes intertrimestrals el crei-

xement de l’economia del Japó va ser força intens en el primer trimestre del 2012, mentre que fou fins i tot nega-

tiu en la resta de trimestres de l’any.19 Cal circumscriure el creixement de principi d’any en el marc del creixement 

de la despesa que van suposar les feines de reconstrucció derivades del tsunami de l’any 2011. No obstant això, 

també hi ha contribuït la bona marxa del consum privat, esperonat pel programa de subvencions dirigides a fo-

mentar la compra de vehicles més respectuosos amb el medi ambient.20 A partir del segon trimestre però, 

l’economia es va contraure, fruit d’una aportació negativa del sector exterior en un context de debilitat de la de-

manda internacional, i de forta cotització del ien. A finals d’any, la contracció es va aturar en el darrer trimestre, 

com a resposta a una política de depreciació de la moneda.21 

De fet, el context  monetari de l’economia japonesa ha estat complicat. L’any 2012, tot i que va començar amb 

taxes d’inflació positives, va acabar amb variacions altre cop negatives dels preus, i un context anual clarament 

deflacionista, amb creixements negatius de la inflació subjacent durant tots els mesos del 2012.22  

                                                           
11 Bureau of Economic Analysis. 
12 Ibídem. 
13 BCE. Informe anual 2012, p. 24. 
14 Bureau of Economic Analysis. 
15 BCE. Informe anual 2012, p. 25. 
16 Ibídem, p. 24. 
17 Ibídem., p. 25. El creixement de preus del 2012 als EUA, a diferència del de 2011, s’explica per una combinació d’una  evolució  més inten-

sa de la inflació subjacent i menys intensa de les tensions inflacionistes dels aliments i els productes energètics.  
18 Ibídem, p. 25. 
19 Government of Japan, Cabinet Office. 
20 BCE. Informe anual 2012, p. 26. 
21 Ibídem. 
22 Ibídem. 
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Fruit d’aquest context deflacionista, el Banc  Central del Japó ha mantingut el preu oficial del diner pràcticament a 

zero, ha augmentat les facilitats creditícies al sistema financer i, per donar encara més credibilitat a aquest gir 

més expansiu, ha apujat l’objectiu d’inflació des de l’1% al 2%.23 

A banda, l’economia japonesa també s’ha vist afectada per una nova desacceleració en els creixements de les 

economies de la regió. Tot i això, el conjunt d’economies emergents asiàtiques han crescut encara el 5,9% l’any 

2012. Les polítiques monetàries i creditícies restrictives engegades el 2011, que es va allargar fins al comença-

ment del 2012, van ser una de les causes del refredament del creixement econòmic de la zona. No obstant això, i 

atès que les pressions inflacionistes van remetre, alguns bancs centrals de la zona han revertit aquestes políti-

ques constrictives a partir de la segona meitat de l’any.24  

A la Xina, l’economia més important de la regió, el creixement es va desaccelerar fins al 7,4% interanual en el ter-

cer trimestre, però va reprendre amb certa intensitat, fins al 7,9%, en el darrer trimestre de l’any.25 Amb aquest 

canvi en la tendència, l’economia de la Xina trencava amb un període de 7 mesos frenant progressivament el seu 

creixement.26 Per al conjunt de l’any, l’economia va créixer de mitjana el 7,8%, per sota del 9,3% de l’any anterior. 

Aquest creixement s’ha assolit gràcies a la demanda domèstica, atès que l’aportació al creixement del sector ex-

terior fou lleugerament negativa.27 En aquest context, la inflació s’ha reduït força, i s’ha passat del 5,4% del 2011 

al 2,6% del 2012.  

Ateses aquestes perspectives de poca inflació, les autoritats monetàries xineses van rebaixar el coeficient de re-

serves obligatòries de les entitats bancàries per tal de facilitar el creixement de la massa monetària. Més enda-

vant, també es va rebaixar fins a 56 punts bàsics el tipus d’interès de referència. Tot i aquest context monetari 

expansiu, l’evolució de les exportacions fou més intensa que la de les importacions i es va millorar la balança per 

compte corrent de l’economia. A més, el iuan es va apreciar el 1,7% en termes efectius nominals i el 2,2% en 

termes efectius reals.28  

A l’Amèrica llatina, el creixement ha estat menor del que s’esperava pel comportament de l’economia brasilera, 

que s’ha vist afectat per restriccions d’oferta i per la incertesa d’algunes polítiques.29  Tot i això, en un context de 

caiguda de la demanda externa, de debilitat de la demanda interna, i d’un deteriorament de la relació real 

d’intercanvi d’alguns països exportadors de matèries primeres, l’economia de la regió s’ha desaccelerat, i per al 

conjunt de la regió el creixement s’ha situat en el 3,1% l’any 2012, per sota del 4,5% d’un any abans.30 En un 

context de debilitat de la demanda interna, i de mal comportament dels mercats internacionals, algunes econo-

mies de la zona optaren per relaxar la política monetària, cosa que va fer que el creixement es recuperés lleuge-

rament a finals d’any. Al Brasil, per exemple, amb taxes de creixement més aviat dèbils, des del principi de l’any 

es va optar per retallar els tipus d’interès oficials, que l’any 2012 s’han reduït en 375 punts bàsics.31   

1.1.1. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A LA ZONA EURO 

El creixement econòmic de la zona euro, que l’any 2011 fou finalment del 1,5%, l’any 2012 s’ha convertit en de-

creixement, atès que el PIB ha caigut el -0,6%. Aquesta contracció de l’economia de la zona euro ha estat el resul-

tat d’un perfil trimestral que ha mostrat una evolució dels creixements interanuals cada cop més negatius. Mentre 

que al primer trimestre s’iniciava l’any amb un creixement interanual del -0,1%, el quart trimestre tancava 

l’exercici amb una contracció interanual del -0,9%.  

L’única aportació positiva al creixement del PIB l’any 2012 ha vingut de la mà del sector exterior,32 atès que la 

demanda domèstica ha caigut, tant pel que fa al consum de les llars, que ha disminuït  l’1,3%, com la inversió i la 

variació d’existències, que s’ha reduït el 6,7%, o bé la despesa pública, que s’ha contret lleugerament en el -0,3%.  

 

 

                                                           
23 Ibídem. 
24 Ibídem. 
25 BCE. Monthly bulletin, febrer,  p. 13. 
26 BCE. Monthly bulletin, gener, p. 11. 
27 BCE. Informe anual 2012, p. 27. 
28 Ibídem. 
29 Nota de conjuntura econòmica, núm. 75 (gener 2013), p. 5. 
30 BCE. Informe anual 2012, p. 27. 
31 Ibídem, p. 28. 
32 BCE. Informe anual 2012, p. 63. 
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TAULA I-1. Producte interior brut i components de la demanda. Zona euro, 2011-2012 

  2011 2012 

2012 

I II III IV 

PIB 1,5 -0,6 -0,1 -0,5 -0,7 -0,9 

Consum de les llars 0,1 -1,3 -1,1 -1,2 -1,6 -1,4 

Despesa pública -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 

FBC 2,7 -6,7 -4,7 -7,5 -7,3 -7,1 

Exportacions de béns i serveis 6,5 2,9 2,4 3,5 3,2 2,3 

Importacions de béns i serveis 4,4 -0,8 -1,1 -0,5 -0,9 -0,6 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 

Font: Eurostat 

La contracció del consum de les llars ha estat el resultat d’una caiguda del consum de béns al detall i també d’un 

retrocés de les compres d’automòbils, ja que tot sembla indicar que, tot i que de manera marginal, el consum de 

serveis va tendir a augmentar lleugerament. Aquesta evolució del consum domèstic és atribuïble d’una banda a 

l’empitjorament de les condicions en el mercat laboral, on ha caigut novament l’ocupació, i de l’altre al creixe-

ment de la inflació per sobre de les rendes, cosa que ha motivat una reducció també de la capacitat adquisitiva.  

Aquesta contracció del consum s’ha produït a més en un context de disminució progressiva de l’estalvi, fet que 

ens alerta que, de no existir aquest desestalvi, la contracció del consum encara hauria pogut ser més intensa. 

D’altra banda, la inversió ha disminuït tant pel que fa a la inversió en construcció com pel que fa a la resta. En 

aquesta reducció hi ha contribuït tant l’enduriment de les condicions del crèdit, com el canvi d’expectatives.33 

El perfil d’aportacions als creixements interanuals de cada trimestre des de principis del 2010 també mostra el 

progressiu deteriorament de les aportacions fetes pel conjunt de la demanda domèstica des del tercer trimestre 

de l’any 2011. Tal i com es pot observar al gràfic següent, les aportacions del conjunt  de components de la de-

manda domèstica cada cop són més negatives, i només corregeixen lleugerament la seva aportació en el darrer 

trimestre del 2012. A la vegada, les aportacions que ha fet el sector exterior han estat, fins al tercer trimestre del 

2012, cada cop més intenses. No obstant això, no han estat suficientment intenses com per compensar, des del 

primer trimestre del 2012, les aportacions negatives de la demanda domèstica (vegeu el gràfic següent). 

En aquest context, i des del tercer trimestre del 2011, les aportacions que ha fet el sector públic també han estat 

sistemàticament negatives, pel context de consolidació fiscal que viu Europa. No obstant això, les aportacions del 

sector públic han estat d’una intensitat modesta en comparació als altres components. A part d’això, cal ser 

conscients que les aportacions positives que ha fet el sector exterior són el resultat sobretot d’un feble compor-

tament de les importacions per al conjunt del 2012, que han disminuït en termes interanuals en tots els trimes-

tres de l’any.34    

                                                           
33 Ibídem, p. 64. 
34 Ibídem. 
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GRÀFIC I-1. Contribució a la variació interanual del PIB trimestral segons components de la demanda. Zona euro, 

2010-2012 
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Unitats: Variació del PIB en percentatge i aportacions en punts percentuals. 

Font: Eurostat i elaboració pròpia. 

Des del punt de vista de l’oferta, només alguns serveis han mostrat un comportament tímidament positiu. Tot i ai-

xò, el sector del comerç, el transport i l’hoteleria, que és un dels més importants del conjunt de l’economia,35 ha 

mostrat una caiguda del 0,8% pel conjunt de l’any. 

El sector productiu que més ha retrocedit ha tornat a ser el de la construcció, que ha registrat un retraïment del 

3,9% en el conjunt de la zona euro, una caiguda més intensa que la d’un any abans, i que referma la tendència 

depressiva també en l’àmbit europeu d’aquesta activitat. El sector industrial, que l’any 2011 havia crescut el 

3,5%, l’any 2012 també ha caigut l’1,3%, mostrant un perfil de creixement interanual trimestral molt estable, de 

caigudes regulars per sobre de l’1%. Al sector agrari, relativament poc important en l’àmbit de la zona euro, tam-

bé hi observem un retraïment de  l’1,1%.  

Pel que fa als serveis, tal i com s’ha exposat amb anterioritat, tot i que la majoria d’activitats mostren un lleuger 

creixement per al conjunt de l’any, trobem el sector del comerç, transport i hoteleria que cau, i també el sector 

d’intermediació financera, molt afectat pel context de despalanquejament i de redimensionament que està expe-

rimentant. Per al cas dels serveis però, cal tenir en compte que, tot i que la majoria d’activitats no mostren evolu-

cions negatives per al conjunt de l’any, els perfils trimestrals mostren un deteriorament de les taxes de creixe-

ment que ens alerten d’una tendència a la baixa que s’arrossegarà en el conjunt de la zona euro com a mínim du-

rant  els primers trimestres d’enguany. (Vegeu taula següent)  

TAULA I-2. Producte interior brut i components de l’oferta. Zona euro, 2011-2012 

  2011 2012 

2012 

I II III IV 

PIB 1,5 -0,6 -0,1 -0,5 -0,7 -0,9 

Agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura 2,0 -1,1 0,4 -0,7 -2,2 -2,0 

Indústria 3,5 -1,3 -1,1 -1,2 -1,2 -1,6 

Construcció -0,8 -3,9 -3,5 -3,6 -3,8 -4,7 

Comerç, transport,  i hoteleria 1,7 -0,8 -0,1 -0,6 -1,2 -1,2 

Informació i comunicació 1,9 0,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

Intermediació financera -0,4 -0,2 0,1 0,4 -0,2 -0,9 

                                                           
35 Estem parlant d’un sector, el del comerç, transport i l’hostaleria, que representa el 19% del PIB i el 28% del VAB del sector serveis. Dades 

obtingudes d’Eurostat.  
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Serveis immobiliaris 1,4 1,0 1,2 0,9 0,9 0,8 

Serveis a les empreses 2,5 0,7 1,6 0,7 0,6 -0,3 

Administració pública, educació i sanitat 1,0 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 

Altres serveis personals 0,3 0,3 0,5 0,2 0,4 0,0 

Impostos s/ la producció 0,1 -1,9 -1,1 -2,3 -2,3 -2,0 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 

Font: Eurostat. La variació dels impostos sobre la producció ha estat estimada a partir de la seva aportació al creixement del PIB real, obtingu-

da per diferència, i el pes tenien sobre el PIB en el període inicial.   

Tal i com ja s’ha exposat al principi, l’evolució econòmica de la zona euro ha vingut marcada l’any 2012 per les 

fortes tensions en els mercats financers derivades de la crisi del deute, de les tensions en el sistema financer, i 

en darrera instància, per la incertesa al voltant de les perspectives de continuïtat de la moneda única que van 

anar creixent fins a mig any, a redós de la incertesa generada pels resultats dels comicis electorals a Grècia. 

Aquestes tensions es van reflectir a les primes de risc d’alguns països, que van assolir els seus nivells més ele-

vats just a mitjans d’any. Aquestes tensions a més es van traslladar a les entitats financeres via preus del diner, 

que es va mostrar molt heterogeni entre els països, mostrant una extraordinària segmentació del mercat.36 

Aquestes tensions es van sumar a la ja fràgil confiança econòmica, a les tendències inflacionistes de fons sobre 

les matèries primeres, al feixuc procés de despalanquejament d’empreses i famílies, i al deteriorament del mer-

cat laboral, que ha experimentat una nova pujada de l’atur que s’ha situat ja per sobre de l’11% a la zona euro37 A 

tots aquests factors també cal afegir-hi les polítiques fiscals contractives lligades als processos de sanejament de 

les finances dels diferents països, tots ells elements que van frenar la demanda interna en un context de retraï-

ment també de la demanda global.38 

En aquest context, el BCE ha jugat aquests darrers anys un paper crucial. La inflació es va situar a la zona euro en 

el 2,5% l’any 2012 i el 2,7% el 2011, creixements de preus que segons el mateix BCE calia atribuir al creixement 

dels preus de les matèries primeres, així com també a les aportacions inflacionistes d’algunes mesures 

d’increments d’impostos indirectes i preus públics en el context de consolidació fiscal que es viu a Europa en 

aquests moments.39 Tot i això, el BCE va establir dues operacions de finançament a més llarg termini (OFMLT) 

que de manera excepcional es van projectar a tres anys vista. Les operacions de refinançament, dutes a terme el 

desembre de 2011 i el febrer del 2012 van suposar una mesura addicional i extraordinària de suport a les enti-

tats financeres que hi van accedir.40 Paral·lelament, el BCE també ha interromput de moment les operacions 

d’ajustament dutes a terme al final de cada període de manteniment de reserves, ha reduït el coeficient de reser-

ves des del 2% a l’1% i ha augmentat el ventall d’actius de garantia que accepta retocant novament el llindar  de 

requeriments que demanava.41   

Pel que fa a la política monetària més convencional, el BCE ha establert un marc monetari lleugerament més lax 

que un any abans. Mentre que l’agregat monetari M3 havia crescut l’1,5% l’any 2011, el 2012 ha tingut una pro-

gressió interanual mitjana lleugerament més intensa amb un augment del 3,1%.42 Aquest augment de la massa 

monetària s’ha assolit, entre altres, per la via d’una retallada de tipus d’interès oficials, que el BCE va rebaixar 25 

punts bàsics el mes de juliol. No obstant això, aquesta rebaixa dels tipus oficials no fou suficient per tal que el 

crèdit fluís de manera correcta i arribés a les empreses i a les famílies, especialment en alguns països. Mentre 

que algunes economies han experimentat una rebaixa del preu del diner, en d’altres no només no ha disminuït 

sinó que fins i tot ha arribat a augmentar.43 El problema es deriva altre cop de la manca d’homogeneïtat en el 

mercat del crèdit, atès que el mercat atribueix diferencials de risc a les economies, que finalment s’han acabat 

traslladant a l’economia real de cada país.44  Ha estat precisament per aquests motius, que anaven paral·lels a 

l’amenaça del col·lapse de l’euro, que el BCE s’ha vist obligat a dur a terme polítiques que fugien dels convencio-

nalismes monetaris.  

                                                           
36 BCE. Informe anual 2012, p. 15. 
37 Concretament ha pujat fins a l’11,4% de mitjana pel 2012, 1,2 punts percentuals més que el 2011. BCE. Informe anual 2012, p. 71. 
38 Ibídem, p. 15. 
39 Ibídem, p. 9. 
40 Les OFMLT realitzades el 21 de desembre de 2011 i el 29 de febrer de l’any següent van suposar una injecció de 1.018,7 milers de milions 

d’euros. No obstant això, si tenim en compte els fluxos nets derivats dels venciments que es van produir a mitjan desembre del 2011, 

l’increment net se situaria al voltant dels 500 mm d’euros, a la vegada que feia disminuir els requeriments setmanals de les operacions a curt 

termini més convencionals. BCE Informe Anual, 2012 p. 38. 
41 Ibídem p. 37. 
42 BCE. Informe anual 2012, p. 15. 
43 Ibídem, p. 16. 
44 Ibídem., p. 17. 
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Una de les iniciatives més incisives, fins i tot sense haver-la dut fins ara a la praxis, va ser l’anunci, entre els me-

sos d’agost i de setembre, d’un programa de compravenda de títols als mercats secundaris per tal d’incidir en els 

diferencials de preus que existien. El sol fet d’haver posat aquest compromís sobre la taula va suposar una ajuda 

a la progressiva relaxació de les primes de risc que es pagaven, que a mesura que va anar avançant el segon se-

mestre es van anar corregint. 45    

A banda de les dues injeccions abans esmentades, realitzades a partir de les dues OFMLT del final del 2011 i al 

principi del 2012, el BCE també ha actuat per la via de proporcionar liquiditat a les entitats bancàries a partir de 

subhastes a tipus d’interès fix amb adjudicació plena en un termini temporal que s’allarga almenys fins a mitjan 

2013. En aquest context, el desembre de 2012 el BCE ha anunciat també la prolongació, fins al final del 2014, 

dels acords de provisió de liquiditat en moneda estrangera (línies swap) que mantenia amb altres autoritats mo-

netàries.46 

En aquest context, des de l’àmbit estrictament polític, s’han dut a terme algunes actuacions orientades a reforçar 

la Unió Econòmica i Monetària (UEM). En aquesta línia es va acordar el Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Gover-

nança a la Unió Econòmica i Monetària. Aquest tractat, conegut per Pacte fiscal, pretén enfortir el marc pressu-

postari dels països membres per la via de la transposició a l’ordenament jurídic de la regla de l’equilibri  pressu-

postari estructural. També va en aquesta mateixa direcció l’acord de crear un mecanisme de supervisió bancària 

controlat pel BCE, i que es responsabilitzi del control de totes les entitats financeres d’àmbit europeu. Aquesta 

iniciativa, que encara no es troba tancada, inclou també un acord per a un mecanisme únic per a la resolució 

d’entitats de crèdit, i també nous acords contractuals en matèria de competitivitat i creixement per fomentar re-

formes estructurals i guanyar competitivitat i resistència.47   

D’altra banda, i tal com s’analitza més endavant, la inflació, mesurada amb l’Índex de preus al consum harmonit-

zat (IPCH) ha estat del 2,5% l’any 2012.48 Aquesta inflació ha estat lleugerament més intensa que la de l’any an-

terior, tot i que, tal i com s’ha comentat al principi, cal vincular-la sobretot a l’efecte dels preus de l’energia i els 

aliments, i també a una pressió a l’alça dels preus públics i impostos indirectes. En aquest sentit, tot i que els 

preus del petroli es van relaxar lleugerament en el segon trimestre, els preus de l’energia han mantingut una cer-

ta resistència a la baixa des de llavors (vegeu l’evolució dels preus del petroli en el gràfic I-2).  

Pel que fa als tipus de canvi, l’evolució de la divisa ha ajudat a abaratir la factura energètica a les famílies de la 

zona euro, atès que ha mostrat una progressiva apreciació respecte del dòlar, i d’algunes de les principals divises 

de referència, especialment a partir de la segona meitat de l’any. Respecte de la divisa xinesa l’euro s’ha mostrat 

força estable (vegeu el gràfic I-3). No obstant això, l’evolució del saldo comercial de la zona euro ha mostrat una 

progressiva millora durant tot l’any, cosa que ha fet millorar també progressivament el saldo favorable de la ba-

lança per compte corrent (vegeu el gràfic I-2)   

Malgrat tot, aquest bon comportament del sector exterior no ha estat suficient, tal i com s’ha vist, com per com-

pensar el deteriorament de la demanda domèstica. A més, l’aportació positiva del sector exterior s’explica més 

per una caiguda de les importacions que no pas per un augment de les exportacions. Aquesta situació ha empès 

l’economia de la zona euro a la recessió, fet que, juntament amb les tensions als mercats financers, ha motivat 

una actuació ràpida del BCE relaxant les condicions creditícies, la qual cosa ha arribat a situar l’euribor en nivells 

molt baixos, per sota fins i tot del que resultaria esperable (vegeu el gràfic I-3). 

                                                           
45 El programa, anomenat OMT (Outright Monetary Transactions) encara no s’ha activat i fins al moment no s’han produït les compres de tí-

tols. Tot i això, l’Eurosistema està disposat a dur-les a terme sota determinades condicions. BCE. Informe anual 2012, p. 18.  
46 Ibídem, p. 17. 
47 Ibídem, p. 10. 
48 Vegeu, per a una anàlisi de l’evolució dels preus en termes comparatius entre Catalunya, Espanya i la zona euro, el següent epígraf 

d’aquest capítol, a la pàgina 43.  
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GRÀFIC I-2. Evolució de la balança per compte corrent i de la relació real d’intercanvi. Zona euro, 2010-2012 

Evolució del saldo de la balança per compte corrent de la zona euro i els seus components, 2010-2012 
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Unitat: milions d’euros. 

Dades corregides del comportament estacional i dels efectes del calendari.  

Font: elaboració pròpia a partir del BCE. 

 

Relació real entre els preus de les exportacions de la zona euro i les seves importacions, i evolució del preu del 
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Unitat: IVUE / IVUI en percentatge i preu del petroli en dòlars i euros. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat pels índex de valor unitari de les importacions i exportacions, la OPEP pels preus del 

petroli, i el BCE pels tipus de canvi. 
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GRÀFIC I-3. Evolució del tipus de canvi de l’euro i dels tipus d’interès. Zona euro, 2010-2012 

Evolució del tipus de canvi de diverses divises respecte de l’euro 
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Unitat: 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, 2010-2012 
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Unitat: percentatges. 

Font: BCE. 

Amb tot, el perfil macroeconòmic de l’evolució econòmica de la zona euro no mostra uns registres gaire bons 

quan el comparem amb el dels EUA i el Japó. El creixement del PIB ha estat tant al Japó com als EUA proper al 

2%, mentre que, tal com hem vist, l’economia de la zona euro ha caigut, en un context depressiu, el 0,6%. 
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Paral·lelament, tot i que l’economia de la zona euro va a la cua en termes de creixement, se situa al capdavant en 

termes de taxa d’atur. Amb l’11,4%, la taxa d’atur se situa per sobre de la taxa d’atur als EUA, que ha baixat fins 

al 8,1%, i sobretot molt per sobre de la del Japó, situada al 4,3%. Aquesta situació es deriva d’un comportament 

dolent del mercat del treball en els països de l’euro, atès que l’ocupació també mostra la contracció més intensa 

aquí en comparació a la resta d’economies.  

En aquest context contractiu, però, l’economia de la zona euro no ha sabut tampoc traduir la disminució de 

l’ocupació en un augment intens de la productivitat, atès que l’ocupació i el PIB més o menys s’han contret amb 

la mateixa intensitat. L’economia de la zona euro doncs, també mostra, en termes comparatius, la progressió més 

feble de la productivitat aparent del treball, fins i tot per sota de la que presenta l’economia nord-americana.    

GRÀFIC I-4. Perfil del creixement econòmic al Japó, els Estats Units i la zona euro (2011-2012) 
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Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (variació taxa d’atur en punts percentuals). 

Font: Eurostat i OCDE i elaboració pròpia. 

Al mateix temps, aquesta manca de creixement no s’ha traduït en una evolució millor en termes inflacionistes. 

Sorprenentment, la zona de l’euro mostra també l’evolució més intensa dels preus de consum, fins i tot per sobre 

de l’evolució dels preus a l’economia dels EUA. 

Aquesta evolució més intensa dels preus, unida a l’evolució menys intensa de la productivitat, també ha derivat 

en un comportament comparativament pitjor dels costos laborals unitaris, que han experimentat la pujada més 

intensa de totes tres economies precisament també entre els països de la zona euro. 

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

En general, el creixement de les distintes economies de l’Euroregió ha perfilat un deteriorament encara més in-

tens que el de l’any anterior, almenys pel que fa a les economies situades en aquest cantó de la frontera, que són 

les úniques de les quals disposem de dades més recents. Tot i això, per les economies de l’altre costat dels Piri-

neus, la situació no pot haver estat molt diferent, atès que l’economia francesa, de la mateixa manera que 

l’espanyola tot i que en menor intensitat, també s’ha contret. En aquest cas, i tal com es pot veure a la taula se-

güent, l’evolució global de l’economia espanyola i francesa ha estat similar, si bé amb una divergència pel que fa 

a intensitats. 
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TAULA I-3. Taxes de creixement anual del PIB nominal, el PIB real, el PIB per càpita i el deflactor del PIB 

d’algunes de les economies de l’Euroregió, França i Espanya. 2010-2012 

2010-2011 PIB nominal Població PIB real 

PIB per càpita 

(nom) 

PIB per càpi-

ta (real) 

Deflactor del 

PIB 

Aragó 1,9 0,1 0,3 1,8 0,1 1,6 

Balears 2,6 1,0 1,6 1,6 0,6 1,0 

Catalunya 2,0 1,5 0,6 0,5 -0,9 1,4 

Migdia-Pirineus 2,7 0,8 1,5 1,9 0,7 1,2 

Llenguadoc-Rosselló 3,0 0,9 1,6 2,0 0,6 1,4 

Espanya 1,4 0,4 0,4 1,0 0,1 1,0 

França 3,1 0,5 1,7 2,5 1,2 1,3 

2011-2012             

Aragó -1,1 1,4 -1,5 -2,5 -2,8 0,3 

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

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

Migdia-Pirineus - - - - - - 

Llenguadoc-Rosselló - - - - - - 

Espanya -1,1 0,2 -1,4 -1,3 -1,6 0,3 

França 0,3 0,5 -0,1 -0,2 -0,6 0,4 
Unitats: taxes de creixement (percentatges). 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’Insée. 

A la regió francesa de Migdia-Pirineus, el creixement s’ha vist condicionat per un afebliment de l’activitat industri-

al i de la construcció, però també de les activitats comercials. A la reculada de la construcció cal afegir-hi la bai-

xada de la contractació al comerç, especialment evident a les darreres campanyes de Nadal atès que s’ha vist ar-

rossegada per la disminució del consum de les famílies. La indústria d’altra banda, s’ha vist afectada per la feble-

sa de la demanda interior i també de la dels principals socis comercials. Sortosament, els sectors puntals de 

l’economia de la regió han aguantat mínimament bé, i la indústria aeronàutica, les activitats informàtiques, cientí-

fiques i tècniques, i la indústria agroalimentària han resistit l’empit del canvi de conjuntura.49 

En el cas de la construcció, el sector va mostrar símptomes evidents de contracció des de principis d’any, atès 

que es va començar a replegar fins i tot a una intensitat superior a la de la mitjana del conjunt de l’economia 

francesa.50  

En el cas de l’activitat turística, l’activitat hotelera, a diferència del conjunt de l’economia francesa, va millorar du-

rant el segon trimestre tant a la zona de Tolosa com també a la zona de Lurdes. Tanmateix aquesta millora no es 

va reproduir als altres departaments de la regió.51  

El sector aeroespacial ha estat, tal com s’ha dit, el que millor s’ha comportat  al la regió. L’any 2012, Airbus ha 

entregat un total de 588 aparells, 54 més que l’any 2011. A la regió, aquest bon comportament ha estat també 

seguit per altres empreses auxiliars, i en el conjunt de França el sector ha experimentat un excedent comercial 

rècord que abasta els 20,3 milers de milions d’euros.52 

A la regió francesa del Llenguadoc-Rosselló, l’any va comença amb un cert dinamisme en el sector industrial, però 

amb una caiguda clara de l’activitat constructiva des del primer trimestre. Al mal paper del sector immobiliari s’hi 

va afegir també el tímid comportament de l’activitat comercial, arrossegada per la falta de dinamisme de la de-

manda i unes xifres d’ocupació hotelera poc esperançadores.53 No obstant això, al segon trimestre de l’any, 

l’activitat ja s’havia desinflat a gairebé tots els sectors productius, i només semblaven tenir un comportament 

més positiu les activitats turístiques, que es van mantenir sobretot pel turisme de negocis, i els serveis a les per-

sones. Els petits símptomes de millora de la indústria del primer trimestre van desaparèixer ja a partir del se-

                                                           
49 Insee. Conjoncture Midi-Pyrénées, abril 2013, p. 1. 
50 Insee. Conjoncture Midi-Pyrénées, octubre 2012, p. 1. 
51 Ibídem, p. 1. 
52 Insee. Conjoncture Midi-Pyrénées, abril 2013, p. 1. 
53 Insee. Reères conjoncture pour l’economie du Languedoc-Roussillon, juliol 2012, p. 1. 
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gon.54  Aquest deteriorament, que es va estendre a gairebé tots els sectors, va repercutir ràpidament en el mercat 

de treball, i la pèrdua d’ocupació assalariada als sectors de mercat es va accentuar fins al tercer trimestre.55 

Aquesta situació es va frenar el darrer trimestre de l’any. Els sectors de mercat van mostrar al  final de l’any al-

guns símptomes de millora. Aquesta millora, però, només va suposar una recuperació de l’ocupació temporal, 

atès que les contractacions fixes han continuar baixant a tots els sectors.56  

A Balears, la contracció del PIB ha estat menor que a la resta de comunitats autònomes, incloent-hi Catalunya, i 

que al conjunt de l’economia francesa. Pel que fa a la producció primària, en general ha caigut, tant l’agrària, com 

la ramadera o la pesquera. Només s’han comportat amb un cert dinamisme les exportacions de goma de garro-

fí.57 

El sector secundari es va contraure, sobretot a partir del darrer trimestre de l’any. Al més de desembre la indústria 

balear registrava una evolució molt negativa de l’índex de producció en termes interanuals (-9,6%) i un encari-

ment dels preus industrials superior al que havien registrat altres comunitats autònomes espanyoles. Tot i això, 

les exportacions balears han augmentat el 15,5%, mentre que les importacions han disminuït el 3,7%.58 

Atès que el sector de la construcció va caure encara amb més intensitat, l’únic motor de creixement de 

l’economia balear han estat sens dubte els serveis que, fins al darrer trimestre de l’any, portaven ja deu trimes-

tres continuats sense retraure l’activitat. La clau d’aquest comportament ha vingut de la mà del turisme, que tot i 

el refredament de finals d’any ha experimentat una evolució positiva en termes interanuals per al conjunt de 

l’any.59 

L’economia aragonesa en canvi si que ha mostrat un fort retraïment, superior fins i tot a la mitjana espanyola;60 

no obstant això, sembla ser que el mercat laboral s’ha contingut en el seu deteriorament, i tot i la caiguda del PIB, 

no s’ha produït una caiguda important de l’ocupació, que fins i tot ha repuntat en els darrers mesos. 61  

Sectorialment, la caiguda de l’activitat ha afectat tots els sectors, especialment la construcció, que ja havia caigut 

intensament el 2011, i la industria, que ha passat de créixer a decréixer entre el 2011 i el 2012.62 Sortosament, 

la repuntada de les exportacions en el darrer trimestre ha permès que la producció industrial no caigués tant.63 

Tot i això, el mercat laboral, tal i com avançàvem, ha experimentat un comportament menys dolent del que hom 

podria pensar. L’ocupació, tot i que va créixer poc, va créixer el tres darrers trimestres consecutivament. A més, la 

població activa va disminuir, fet que ha permès reduir l’1,3% el nombre de persones aturades.64  

Aquesta situació ha permès que en termes comparatius a la resta d’economies espanyoles, la relativa millor situ-

ació del mercat laboral aragonès s’hagi mantingut. Tal i com mostra la taula següent, la taxa d’atur de l’economia 

aragonesa s’ha situat clarament per sota de les de l’economia balear, espanyola, o catalana, i el perfil trimestral 

no ha experimentat el deteriorament que s’ha produït a d’altres comunitats autònomes.   

 

 

 

 

                                                           
54 Insee Languedoc-Roussillon. Note trimestrelle de conjoncture, octobre 2012, p. 1. 
55 Insee Languedoc-Roussillon. Note trimestrelle de conjoncture, gener 2013, p. 1. 
56 Insee Languedoc-Roussillon. Note trimestrelle de conjoncture, abril 2013, p. 1. 
57 Govern de les Illes Balears. Conjuntura econòmica de les Illes Balears, març, 2013, p. 4. 
58 Ibídem. 
59 Ibídem, p. 5. 
60 En aquest sentit hem de apuntar que existeixen divergències entre el creixement atribuït pel Govern aragonès i els serveis de l’INE respecte 

de la intensitat de l’evolució del PIB d’Aragó. 
61 Gobierno de Aragón. Economía aragonesa: boletín trimestral de coyuntura, març 2013, p. 12. 
62 Ibídem, p. 14. 
63 Ibídem, p. 15. 
64 Ibídem, p. 18. 
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TAULA I-4. Taxes d’atur de les diferents economies que conformen l’Euroregió, 2011-2012 

  2011 2012 

2012 

I II III IV 

Aragó 17,1 18,6 18,4 18,6 18,8 18,6 

Balears 22,0 23,3 28,0 21,3 19,5 24,3 

Catalunya 19,3 22,7 22,2 22,0 22,6 23,9 

Llenguadoc-Rosselló 12,8 13,8 13,4 13,7 13,8 14,3 

Migdia-Pirineus 9,4 10,1 9,8 10,1 10,1 10,4 

Espanya 21,6 25,0 24,4 24,6 25,0 26,0 

França 9,2 9,9 9,6 9,8 9,9 10,2 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’Insee. Dades estimades a partir de l’EPA que realitza cada institut. 

No obstant això, tot i que l’economia aragonesa mostra la taxa d’atur més baixa de totes les economies espanyo-

les, els registres d’aquesta part dels Pirineus continuen essent pitjors que els de l’altra banda. Tot i això, les eco-

nomies del Llenguadoc-Rosselló i del Migdia-Pirineus continuen mostrant unes taxes d’atur que, tot i trobar-se per 

sota de les de la resta de l’Euroregió, es troben clarament per sobre de les del conjunt de l’economia francesa. En 

aquest sentit, mentre que les taxes d’atur de les economies aragonesa, balear i catalana es troben clarament per 

sobre de les registrades al costat francès, també cal dir que se situen per sota de la de la mitjana del conjunt de 

l’economia espanyola. 

Amb tot, el deteriorament de la taxa d’atur ha estat evident tant a un costat dels Pirineus com a l’altre  i, de fet, les 

taxes que s’hi registren, totes elles per sobre dels dos dígits, comencen a mostrar un deteriorament preocupant 

de la capacitat de generar ocupació del conjunt de l’Euroregió. 

1.1.3. LA CONJUNTURA ECONÒMICA D’ESPANYA 

L’any 2012 l’economia espanyola s’ha contret l’1,4%. Aquesta disminució en termes reals del producte interior 

brut ha estat el resultat d’una evolució trimestral que subratlla el context marcadament recessiu de tots els tri-

mestres. Aquesta contracció s’explica per la forta disminució de la demanda interna, dos punts percentuals més 

intensa que la de l’any anterior. A més, la davallada cal atribuir-la únicament a la demanda interna, atès que la 

demanda exterior, l’altre component, ha fet una aportació mitjana per al conjunt de l’any positiva i fins i tot lleuge-

rament superior a la de l’any 2011.  

El retrocés de la demanda interna s’ha produït per una intensificació de la caiguda del consum de les famílies fins 

al 2,2%, del de les administracions públiques (-3,6%) i del de la inversió, que ha disminuït el 8,7%. Aquesta dismi-

nució de la inversió es produeix en consonància amb una nova caiguda de 4 punts percentuals en el grau 

d’utilització de la capacitat productiva, que s’ha situat en el 68,7%, un nivell pròxim al mínim històric.65 

El deteriorament que mostra el perfil trimestral també mostra l’evolució marcadament negativa de l’exercici. 

L’evolució de la demanda interna mostra per al darrer trimestre de l’any una contracció interanual del 4,7%. Tal i 

com s’observa per la mitjana anual, aquesta caiguda cada cop més intensa de la demanda interna no ha pogut 

ser compensada per la lleugera millora de l’aportació del sector exterior, que ha fet una aportació de 2,8 punts en 

el darrer trimestre.  

 

 

 

 

 

                                                           
65 Banco de España. Boletín económico, febrero 2013, p. 3. 
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TAULA I-5. Evolució del Producte interior brut i els components de la demanda. Espanya, 2011-2012 

  2011 2012 

2012 

I II III IV 

PIBpm 0,4 -1,4 -0,7 -1,4 -1,6 -1,9 

Demanda interna (2) -1,9 -3,9 -3,1 -3,7 -4 -4,7 

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

Consum Adm. púb. -0,9 -3,6 -3,7 -2,7 -3,8 -4,1 

FBC(1) -5,5 -8,7 -7,1 -8,8 -9,2 -9,7 

Saldo exterior (2) 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,8 

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

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

Consum estrangers al territori 6,4 -1,1 -0,7 -1,9 1,1 -2,9 

Importacions total -0,8 -5,0 -5,9 -5,2 -3,4 -5,4 

Importacions béns i serveis -0,7 -4,9 -5,8 -5,3 -3,2 -5,3 

Consum residents a l'estranger -4,5 -7,4 -8,7 -2,5 -8,7 -9,7 
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 2012 s’explica per una cai-

guda de tots els principals sectors tret del de l’agricultura. Amb una contracció del VAB del 8,2%, la construcció se 

situa al capdavant dels sectors més afectats, per davant de la indústria, que s’ha contret el 2,9% i dels serveis, 

que ho han fet el 0,4%.  

TAULA I-6. Evolució del Producte interior brut i del VAB per a grans sectors. Espanya, 2011-2012 

  2011 2012 

2012 

I II III IV 

Total 0,4 -1,4 -0,7 -1,4 -1,6 -1,9 

Agricultura 8,2 2,3 2,5 2,2 2,4 1,9 

Indústria 2,7 -2,9 -3,2 -3,1 -2,9 -2,4 

Construcció -5,9 -8,2 -7,5 -7,7 -8,9 -8,5 

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

Impostos s/ productes -5,5 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,5 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges. (Volum) 

Font: Idescat. 

El perfil trimestral del creixement del sector serveis i del sector de la construcció mostra un deteriorament pro-

gressiu a mesura que avança l’any que no es reprodueix per al sector industrial. Aquesta evolució resulta cohe-

rent en el fet que els dos primers sectors són més dependents de la demanda interna, que és precisament la que 

explica la forta contracció.  

En aquest context regressiu, la destrucció d’ocupació ha situat la taxa d’atur mitjana del conjunt de l’any en el 

25%, 3,4 punts percentuals per sobre de la del 2011. Aquest augment de la taxa d’atur és molt més intens que el 

de l’any anterior, que només va augmentar 1,6 punts, i se situa només per sota de l’evolució experimentada l’any 

2009. La pitjor dada d’aquest deteriorament del mercat de treball la torna a donar en el cas espanyol la taxa 

d’atur dels menors de 25 anys, que s’ha situat de mitjana anual en el 53,2%, amb un creixement de 6,7 punts 

percentuals en aquest darrer any.66 

En aquest context, amb una caiguda intensa de l’ocupació, que el Banc d’Espanya situa en el 4,4%, i tot i 

l’evolució negativa del PIB, la productivitat aparent ha augmentat el 3,2%. A més, aquesta evolució ha anat 

                                                           
66 Dades elaborades a partir de la informació estadística de la EPA, INE. 
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acompanyada d’un descens del 0,3% de la remuneració dels assalariats, fet que ha induït una disminució dels 

costos laborals unitaris del 3,4%.67 

No obstant això, aquests guanys en productivitat aparent s’han basat en una disminució de l’ocupació i les retr i-

bucions, que han debilitat encara més la demanda interna. Paral·lelament, ha suposat un impuls  de la competiti-

vitat, tot i que la demanda exterior ha experimentat una menor aportació al creixement al 2012 i no ha compen-

sat la forta davallada de la demanda interna. Finalment, les mesures de control del dèficit, que han comportat un 

augment dels impostos i una contracció de la despesa també han incidit negativament en l’evolució de la deman-

da domèstica.68 

Amb tot, el gir que ha protagonitzat el BCE en termes de política creditícia ha propiciat una millora substancial de 

les condicions de finançament en els mercats financers a l’engròs. Les entitats de crèdit han pogut reduir la seva 

dependència financera, i s’ha avançat en la reestructuració del sistema financer amb la posada en marxa del SA-

REB, per donar sortida a una part dels actius més problemàtics del sistema. Tot i això, aquesta millora, que sí que 

s’ha traduït en una rebaixa de la prima de risc, encara no ha permès que el crèdit flueixi adequadament fins a 

l’economia real.69 

Tot i això, els principals reptes que afronta l’economia espanyola no han variat, atès que mostra una taxa d’atur 

encara més alta i amb tendència a augmentar encara més, un desequilibri pressupostari encara molt alt i persis-

tent - excloses les ajudes al sistema financer- en el qual s’han fet correccions i un sector financer amb desequili-

bris que també caldrà solucionar. 

                                                           
67 Banco de España. Boletín económico, març 2013, p. 3. 
68 Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. Nota de conjuntura, gener 2013, p. 7. 
69 Ibídem. 
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L’ECONOMIA ESPANYOLA EN EL CONTEXT INTERNACIONAL 

La graella de gràfics I-5 i I-6 mostren quina ha estat l’evolució de les principals economies europees juntament 

amb la dels EUA i el Japó  aquests darrers dos anys. La finalitat de la comparativa, que ja s’ha publicat aquests 

darrers anys, 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, Espanya també sobresurt enguany 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 més que duplica la mitjana de la UE-27. No  obstant això, la dimensió de l’ajust econòmic que està 

experimentant l’economia espanyola situa els registres espanyols juntament amb els d’altres economies també 

sotmeses a profunds canvis estructurals, com ara Grècia, Portugal o Irlanda, totes elles amb creixements dèbils 

o negatius i endeutaments públics encara molt importants. No obstant això, totes aquestes economies han cor-

regit, en major o en menor mesura, el dèficit públic respecte del PIB tret de l’espanyola, sotmesa enguany a un 

esforç extra per tal de sanejar algunes entitats bancàries. 

En un context en el que trobem moltes economies que han decrescut o bé han mostrat uns creixements molt 

dèbils, l’economia espanyola ha mostrat una caiguda del 1,4% del PIB, una contracció només superada per Es-

lovènia, Itàlia, Xipre, Portugal i Grècia. 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 enguany ha estat del 10,6%, el més alt de totes 

les economies sotmeses a l’anàlisi.  

En aquest context regressiu, la inflació experimentada a Espanya s’ha situat en el 2,4%, per sota de la que ha 

experimentat tant la UE-27 com la zona euro. Tot i això, aquest creixement dels preus ha estat més intens que 

el del Regne Unit, Grècia, Irlanda, Alemanya, EUA i França.  

Paral·lelament, l’economia espanyola també ha experimentat un dels augments més intensos de la productivi-

tat  aparent  del  treball durant el darrer any, amb un creixement del 3,3%, només superat per Polònia. Aquesta 

evolució ha fet que els costos laborals unitaris de l’economia espanyola  s’hagin reduït el 0,7%. Aquesta dismi-

nució s’ha produït a més en un context de creixement dels CLU tant de la zona euro com de la UE-27, i situa 

l’economia espanyola en un context de correcció dels seus nivells de competitivitat juntament amb altres eco-

nomies com les d’Irlanda o Grècia. 

Dissortadament, aquesta evolució dels CLU amaga un comportament pèssim del mercat de treball. Amb una 

taxa d’atur del 25% l’economia espanyola encapçala el rànquing entre els països incorporats a la comparativa, 

per sobre fins i tot de l’economia grega, que porta ja diversos anys reduint el seu PIB.    
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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 harmonit-

zat de diverses economies de dins i fora de la zona euro, 2010 i 2011 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat. 
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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 
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1.2. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA 

El PIB de l’economia catalana ha disminuït el 1,3%, una taxa lleugerament menys intensa que per al conjunt 

d’Espanya. L’economia catalana ja va encetar el primer trimestre del 2012 amb un creixement interanual negatiu. 

En el decurs de l’any, el perfil trimestral del creixement ha mostrat, però, un deteriorament progressiu de 

l’evolució econòmica. En el darrer trimestre, l’economia catalana va caure l’1,8%. 

TAULA I-7. Evolució del Producte interior brut i els components de la demanda. Catalunya, 2011-2012 

  2011 2012 

2012 

I II III IV 

PIBpm 0,5 -1,3 -0,4 -1,2 -1,6 -1,8 

Demanda interna -2,4 -3,3 -2,9 -3,6 -2,9 -3,7 

Consum de les llars -1,5 -2,4 -1,9 -2,8 -1,8 -3,1 

Consum Adm. púb. (1) -2,7 -2,5 -2,8 -2,2 -2,2 -2,7 

FBC (2) -4,4 -6,5 -5,7 -7 -6,7 -6,5 

Béns d'equip i altres -0,3 -0,8 -2,6 -2 1,5 -0,2 

Construcció -10,4 -11,1 -9,6 -11,2 -12,6 -10,8 

Saldo exterior (3) (4) 2,7 1,8 2,3 2,2 1,1 1,7 

Saldo amb l'estranger (4) 3,2 3,8 4,2 4,6 2,6 3,6 

Exportacions total 7,0 4,1 5,1 3,9 2,2 5,3 

Exportacions béns  i serveis 7,5 4,3 5 4,1 1,9 6,1 

Consum estrangers al territori 4,1 3,5 5,8 2,9 4,4 0,7 

Importacions total -2,9 -7,1 -7,4 -10 -5,5 -5,4 

Importacions béns i serveis -2,5 -7,3 -7,5 -10,3 -5,8 -5,7 

Consum residents a l'estranger -15,0 1,4 -5,2 1,7 4,1 4,8 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges. (Volum) 

(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. El sector exterior, tot i fer una aportació al creixement menor que la de l’any anterior, en-

cara hi ha aportat 1,8 punts percentuals de mitjana. Aquesta aportació a més, s’explica sobretot pels intercanvis 

amb l’estranger, atès que el saldo amb la resta d’Espanya ha restat punts a l’aportació inicial del saldo amb 

l’estranger. Malgrat tot, la debilitat de la demanda exterior, molt condicionada també per la manca de dinamisme 

del context internacional i sobretot europeu, queda reflectida en el deteriorament de les aportacions dels saldos 

amb l’estranger, que han anat minvant a mesura que avançaven els trimestres. 

La davallada de la demanda interna s’explica per totes les partides, atès que, tot i que cau molt la inversió, el 

consum de les llars i el de les administracions públiques s’ha contret el 2,4% i el 2,5% respectivament. Tot i això, 

la formació bruta de capital, que s’ha contret el 6,5%, ho ha fet bàsicament per la disminució de la inversió en 

construcció, atès que la inversió en bens d’equip només ha retrocedit el 0,8%. 

El perfil trimestral del creixement mostra, tal i com s’ha comentat, un deteriorament molt progressiu. Tot i això, i 

malgrat que la majoria de registres per al darrer trimestre mostren una evolució interanual molt desfavorable, cal 

destacar el perfil trimestral de l’evolució interanual de la inversió en béns d’equip, que no empitjora en termes in-

teranuals el segon semestre. 

La demanda exterior, tal com s’apuntava, ha estat l’única partida que ha evolucionat favorablement. Tot i això, 

l’aportació positiva que s’aconsegueix s’explica sobretot per la forta disminució de les importacions, que l’any 

2012, a diferència de l’any 2011, han tingut una contracció més intensa que no pas el creixement de les exporta-

cions. 
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TAULA I-8. Evolució del Producte interior brut i del VAB per a grans sectors. Catalunya, 2011-2012 

  2011 2012 

2012 

I II III IV 

PIB 0,5 -1,3 -0,4 -1,2 -1,6 -1,8 

Agricultura 4,0 -7,9 -5,4 -8,4 -9,4 -8,5 

Indústria 2,3 -1,1 -0,5 -0,9 -2,2 -0,6 

Construcció -6,0 -7,5 -6,5 -7,4 -8,1 -8 

Serveis 1,6 -0,5 0,6 -0,4 -0,7 -1,4 

Impostos nets s/ productes -5,3 -0,6 -1,2 -0,6 -0,4 -0,2 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges. (Volum). 

Font: Idescat. 

Sectorialment, la contracció ha afectat tots els sectors. La davallada més intensa de la producció la trobem als 

sectors agrari i al sector de la construcció, que es va contraure fins i tot a un ritme més intens que un any abans. 

El sector agrari, que l’any 2011 havia crescut el 4%, l’any 2012 s’ha contret el 7,9%. Aquest fort retraïment de la 

producció agrària s’ha d’atribuir a causes climàtiques que han fet disminuir la producció agrària, especialment la 

de fruita fresca i oli d’oliva.70 Pel que fa a la construcció, l’enfonsament de la producció s’ha de vincular a una da-

vallada de la inversió pública,71 unida a un context de paràlisi total de l’activitat orientada a l’edificació. La indús-

tria, que l’any anterior havia evolucionat positivament, l’any 2012, tot i el bon comportament del sector exterior, 

ha mostrat també un retrocés de l’1,1%. Exactament el mateix ha succeït en el cas del sector serveis, que també 

ha mostrat una contracció del 0,5% per al conjunt de l’any. 

En el cas dels serveis i de la construcció, el perfil trimestral dels creixements interanuals ens alerta d’un progres-

siu deteriorament al llarg de tot l’any. En el cas de la indústria, que també mostra un retraïment en els tres pr i-

mers trimestres, corregeix lleugerament la seva contracció en el darrer trimestre. L’evolució del sector terciari, 

que s’ha deteriorat progressivament a mesura que avançava l’any, s’ha de vincular sobretot al deteriorament de 

la demanda interna.  

                                                           
70 Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. Nota de conjuntura, gener 2013, p. 13. 
71 Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. Nota de conjuntura, gener 2013, p. 11. 
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GRÀFIC I-7. Creixement del PIB i aportació al creixement del PIB segons components de demanda i d’oferta. Cata-

lunya, 2008-2012  

Components de demanda 
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Unitats: percentatges (taxes de creixement anual i punts percentuals). 

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

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

En síntesi, des del punt de vista de la demanda, l’evolució del PIB de l’any 2012 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 l’oferta, el retraïment s’explica per l’aportació clarament negativa que fan tots 

els sectors de l’economia. 
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El gràfic anterior analitza precisament aquesta descomposició i permet visualitzar per a cada any, des del 2008 

fins al 2012, l’aportació al creixement en termes reals que ha fet cadascuna de les partides de demanda i cadas-

cun dels grans sectors d’activitat. 

Tal i com es pot observar, el sector exterior ha mostrat aportacions positives cada any des de l’any 2008. No obs-

tant això, fixem-nos que aquesta aportació ha estat cada any sistemàticament més alta fins al 2012, que tot i ser 

positiva, disminueix d’intensitat respecte de l’any anterior. A l’altre costat de la balança hi trobem la partida 

d’inversió, que durant tot el període ha fet aportacions negatives arrossegada bàsicament per la inversió en cons-

trucció, que ha mostrat una dinàmica contractiva cada any. A partir del 2010, els efectes esmorteïdors de la des-

pesa pública també desapareixen, i observem que les aportacions que fa el sector públic al creixement passen a 

ser  negatives. El consum de les llars, l’altre component, mostra aportacions negatives també durant tot el perío-

de, arrossegat sobretot pel deteriorament del mercat del treball. 

D’altra banda, i des de la perspectiva de l’oferta, la construcció ha mantingut una aportació negativa des de l’any 

2008 en endavant, especialment intensa en els anys 2009 i 2010. Els sectors dels serveis i la indústria, que ha-

vien fet aportacions positives l’any 2010 i el 2011 que havien permès contrarestar l’aportació negativa de la 

construcció, l’any 2012 s’han sumat també a la davallada.  

La nota més negativa de l’evolució econòmica catalana, torna a ser enguany la de l’ocupació. L’ajust està essent, 

en el mercat de treball, molt intens i preocupant. L’any 2012, el nombre de persones ocupades a Catalunya ha 

disminuït el 6,2%, i la taxa d’atur ha tornat a augmentar, passant des del 19,4% al 22,8%.72 Els factors que hi ha 

al darrere els hauríem de cercar en el context clarament recessiu del 2012, que ha fet que la correcció en termes 

d’ocupació també s’hagi intensificat. Addicionalment, també cal tenir en compte les modificacions normatives 

que han flexibilitzat el mercat, element que a la curta hauria incidit també a fer més elàstica la resposta a la con-

tracció en el mercat de treball. 

Per sectors, la contracció més intensa s’ha tornat a produir en el sector de la construcció. L’any 2012, l’ocupació 

del sector de la construcció ha disminuït encara el 21,1%, una xifra terrible si tenim en compte que encadenem ja 

més de cinc anys de crisi continuada. El sector agrari, que també ha contret el VAB intensament el 2012, ha dis-

minuït també la seva ocupació en un 7%. No obstant això, els sectors industrial i de serveis, amb contraccions del 

VAB, com hem vist, de l’1,1% i del 0,5% respectivament, han disminuït també la seva ocupació a unes taxes fran-

cament intenses, del 5,2% per a la indústria, i del 4,8% en els serveis. 

Paral·lelament, l’evolució dels costos laborals, tant per hora treballada com per treballador i mes, han estat molt 

modestes, fins al punt que els costos mensuals fins i tot han disminuït (-0,3). En aquest context, i amb una caigu-

da molt més intensa de l’ocupació que del PIB, la situació ha originat un creixement de la productivitat aparent 

del treball del 3,1%. Amb aquest creixement intens de la productivitat aparent, els costos laborals unitaris han 

tornat a disminuir novament per sobre del 3%, tant en termes reals com nominals.73  

1.2.1. L’EVOLUCIÓ SECTORIAL DE L’ECONOMIA CATALANA 

L’índex de producció industrial ha disminuït l’any 2012 el 2,7%. Aquesta taxa de decreixement és fins i tot més in-

tensa que la que es va registrar l’any anterior. A diferència de l’any passat, però, aquesta caiguda és el reflex 

d’una disminució interanual en els nivells de producció, de major o menor magnitud, que s’ha produït de manera 

generalitzada per a tots els mesos de l’any. 

A part, a diferència de l’any 2011, la caiguda de la producció s’ha concretat a totes les tipologies de béns, també 

els d’equipament, que tot i que l’any passat havien aguantat, enguany registren la caiguda més intensa. Totes les 

tipologies de béns mantenen una evolució de la producció pitjor que la de l’any anterior tret de la de béns de con-

sum, la producció dels quals retrocedeix el 0,9%. 

                                                           
72 Vegeu l’anàlisi més detallada de l’evolució del mercat de treball en el capítol III d’aquesta Memòria. Taxa calculada per a població de 15 

anys i més a partir de les estimacions procedents de l’EPA. 
73 Per veure una anàlisi detallada de l’evolució dels preus i dels costos laborals, vegeu el segon epígraf d’aquest mateix capítol més endavant.  
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GRÀFIC I-8. Índex de producció industrial segons destí econòmic dels béns produïts. Catalunya, 2011-2012 
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Unitats: taxes de creixement interanual de la mitjana de cada any. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Per branques d’activitat, només trobem tres branques que han experimentat una crescuda de l’índex de produc-

ció. Es tracta de les activitats d’Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, de les indústries de l’alimentació, 

begudes i tabac, i finalment de les activitats englobades dins de la categoria d’altres indústries manufactureres.  

El sector agroalimentari és de moment el sector que millor aguanta, en termes de producció, la recaiguda 

d’aquests darrers anys. Tant per al 2011 com per al 2012, la producció d’aliments, begudes i tabac ha augmen-

tat lleugerament. 

Enguany, les caigudes més intenses dels nivells de producció s’han registrat al sector de les Indústries extract i-

ves, el de fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics, i també al de l’automoció, si bé aquest darrer venia 

de créixer l’any anterior, cosa que fa que la seva caiguda acumulada en els darrers dos anys no sigui tan intensa  

(vegeu el gràfic següent). 
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GRÀFIC I-9. Índex de producció industrial segons branques d’activitat. Catalunya, 2011-2012 
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Unitats: taxes de creixement interanual de la mitjana de cada any. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Pel que fa al sector serveis, l’indicador d’activitat del sector serveis (IASS), l’any 2012 ens mostra una disminució 

de l’activitat del 5,3%. Aquesta disminució és força més intensa que la de l’índex de producció industrial i, a més, 

es reprodueix per a totes les branques d’activitat tret de la de Transport i emmagatzematge. 

La intensitat de la caiguda de l’IASS s’explica únicament per la forta disminució de l’activitat en el sector del co-

merç, que amb una caiguda del 7,1% de la seva activitat ha estat l’únic que ha mostrat una evolució pitjor que la 

mitjana del conjunt dels serveis. 

En general, i tret de l’hostaleria, la majoria d’activitats han mostrat una evolució de l’índex pitjor que la de l’any 

anterior. El comportament diferencial en aquest sentit del sector hoteler es pot vincular segurament amb la me-

nor exposició del sector a la demanda domèstica, molt colpida per la conjuntura del moment.    
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GRÀFIC I-10. Índex d’activitat del sector serveis del conjunt de l’economia i per sectors. Catalunya, 2011-2012 
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Unitats: taxes de creixement interanual.  

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Aquest comportament de l’hostaleria, que ha experimentat una caiguda de l’activitat lleugerament més modesta 

que la de l’any anterior, s’ha produït malgrat que el sector hagi patit una lleugera disminució del nombre de viat-

gers. De fet, el nombre de pernoctacions no ha disminuït, fruit d’un allargament de l’estada dels viatgers. Aquesta 

evolució s’ha reproduït per a tots els tipus d’hostatge, si bé els càmpings i els establiments de turisme rural, més 

orientats al turisme domèstic, han disminuït de manera lleugerament més intensa el nombre de viatgers. En el 

cas dels càmpings, els canvis van més enllà, atès que s’han mostrat també incapaços de captar el mateix volum 

de turistes estrangers, si bé sí que han estat capaços d’incrementar-ne les pernoctacions.74  

L’evolució que mostren tant les pernoctacions com el nombre de viatgers tampoc no deixen gaire dubte de la 

transformació que està patint de moment la demanda hotelera del país. En els darrers anys, la disminució pro-

gressiva de viatgers procedents del mercat domèstic català i de la resta d’Espanya ha estat continuada. Al mateix 

temps, l’evolució que han mostrat els estrangers ha estat gairebé sempre positiva per a totes les tipologies 

d’hostatge. Òbviament doncs estem assistint a un procés de reponderació dels viatgers estrangers en el mercat 

turístic català. Aquest procés va deixar en un principi en una situació més compromesa algunes tipologies 

d’establiments com ara els dedicats al turisme rural, que fins llavors havien orientat molt la seva oferta a satisfer 

el mercat més local. No obstant això, l’evolució que ha presentat la seva ocupació en els darrers anys sembla in-

dicar que estan aconseguint reorientar lleugerament la seva oferta vers el mercat turístic estranger.75 

L’altre element que compensa la disminució de viatgers, tal i com dèiem, és també l’augment del nombre de per-

noctacions per viatger, que ha anat creixent els darrers anys, tal i com veurem més endavant.    

 

 

 

 

                                                           
74 Aquests comportaments cal veure’ls també des de la perspectiva de canvis en la tipologia de viatgers que ens visita; malgrat que han dis-

minuït, tot sembla indicar que gaudirien d’una capacitat adquisitiva més gran. 
75 Vegeu l’evolució mostrada per aquest tipus d’hostatge en les darreres edicions de l’MSEL. 
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TAULA I-9. Creixement del nombre de viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge. Catalunya, 2011-2012 

Creixement del nombre de viatgers Hotels Càmpings 

Turisme   

rural 

Total -1,2 -2,9 -1,5 

Domèstic -5,3 -2,8 -5,0 

Catalunya -1,3 -2,6 -2,0 

Resta d’Espanya -9,8 -4,9 -9,6 

Estranger 1,6 -3,0 1,2 

Creixement del nombre de pernoctacions Hotels Càmpings 

Turisme  

rural 

Total 0,3 0,8 0,3 

Domèstic -9,1 -2,2 -7,1 

Catalunya -4,2 -1,8 -3,6 

Resta d’Espanya -13,7 -5,5 -12,9 

Estranger 4,7 3,4 4,5 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 

Font: elaboració pròpia a partir de Idescat. 

De fet, tot i que el nombre de viatgers ha disminuït en total l’1,2%, el de pernoctacions pràcticament no ha variat, 

amb un lleuger augment del 0,3%. Aquesta evolució lleugerament positiva de les pernoctacions s’explica només 

pel creixement de les pernoctacions dels viatgers estrangers, que han estat les úniques que han augmentat 

(4,5%), mentre que les de catalans i la de viatgers de la resta d’Espanya han disminuït, de manera especialment 

intensa per als segons. Mentre que les pernoctacions per viatger estranger augmenten l’1,8%, les dels viatgers 

catalans cauen l’1,6%, i el nombre de pernoctacions mitjanes dels viatgers procedents de la resta d’Espanya ho 

fan en el 3,7%. (vegeu el gràfic I-11) 

No obstant això, en termes generals el nombre de viatgers, tal com s’ha dit, ha disminuït l’1’2%, mentre que el 

nombre de pernoctacions ha augmentat lleugerament, el 0,3%. Aquesta evolució de l’activitat turística ha anat 

associada a un augment del nombre de viatgers estrangers a Catalunya que coincideix tant en les estimacions fe-

tes directament per l’Idescat, com també en les derivades de l’enquesta EGATUR, que també publica des de fa un 

temps el mateix Institut d’Estadística de Catalunya.  

L’any 2012, la despesa estimada total dels turistes estrangers a Catalunya va pujar a 12.608 milions d’euros. 

Aquesta xifra és el 13,8% més alta que la mateixa despesa calculada per al 2011. Aquest augment de la despesa 

turística dels estrangers a Catalunya es deriva tant d’un increment de la despesa per turista, que va pujar el 3,4%, 

com per un augment de la despesa diària per turista, que va pujar el 8,9%.76  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Vegeu Idescat, a partir de Egatur. Aquestes variacions ens mostren implícitament un augment del volum de turistes del 10%, i una disminu-

ció, en canvi, de la seva estada mitjana del 5,1%, dada aquesta darrera que xoca amb les estimacions de viatgers i pernoctacions fetes direc-

tament per Idescat. 
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TAULA I-10. Viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge  i la procedència dels hostes. Catalunya 2011-

2012 

Viatgers 

Pernoctacions Variació (%) 

Percentatge 

sobre el total  

Percentatge sobre el total 

segons origen (2011) 

2011 2012 2011-2012 2012 Hotels Càmpings T. Rural 

Total 19240,6 18955,7 -1,5 100 100 100 100 

Domèstic 8393,4 7977,7 -5,0 42,1 38,4 61,8 90,4 

Catalunya 5142,6 5039 -2,0 26,6 21,3 56,2 85,7 

Resta d’Espanya 3250,6 2938,7 -9,6 15,5 17,1 5,6 4,7 

Estranger 10847,4 10978,1 1,2 57,9 61,6 38,2 9,6 

Pernoctacions 

Pernoctacions Variació (%) 

Percentatge 

sobre el total  

Percentatge sobre el total 

segons origen (2011) 

2011 2012 2011-2012 2012 Hotels Càmpings T. Rural 

Total 63316,5 63524,3 0,3 100 100 100 100 

Domèstic 22795,2 21168,3 -7,1 33,3 28,7 45,9 81,5 

Catalunya 14183,8 13671,3 -3,6 21,5 14,7 41,2 75,4 

Resta d’Espanya 8611,3 7496,9 -12,9 11,8 14,0 4,7 6,1 

Estranger 40521,3 42356 4,5 66,7 71,3 54,1 18,5 
Unitats: milers de persones, nits i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

 

 

GRÀFIC I-11. Mitjana de les pernoctacions per viatger a Catalunya segons procedència, 2012 
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Unitats: pernoctacions per viatger i variació en percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

L’augment de la despesa que es trobem per a l’any 2012 ja fa temps que s’ha vingut produint. Tal i com indica el 

gràfic I-12, la despesa total dels turistes estrangers a Catalunya no ha parat de créixer com a mínim des de l’any 

2005, amb l’única excepció de l’any 2009, any en el qual la conjuntura global fou molt dolenta. 
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GRÀFIC I-12. Evolució de la despesa turística a Catalunya segons components, 2005-2012 
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Unitats: variació en percentatge. 

Font: Idescat i elaboració pròpia. 

 

No obstant això, si ens fixem en l’evolució que ha seguit la composició d’aquest creixement de la despesa, obser-

varem que per als anys previs a la crisi, el creixement va venir derivat sobretot del creixement del nombre de viat-

gers, essent l’aportació que van fer els altres components fins i tot negativa en conjunt. Tanmateix a partir del 

2007 això va canviar. Des de l’any 2007, any en el qual podem situar l’inici de la crisi, el creixement, en els anys 

en què s’ha produït, s’ha explicat sobretot pels altres components, ja sigui la durada de l’estada, o bé ja sigui la 

despesa diària per turista.  

Aquest patró de canvi en l’estratègia de creixement de la despesa turística a Catalunya ens situa en un canvi de 

context, passant d’un sector que creixia, abans de la crisi, en base a un augment del nombre de visitants i a una 

rebaixa de la seva despesa, a un altre patró que situa l’estratègia en una posició diametralment oposada. 

Tot i això, el darrer any 2012, aquest patró de creixement menys extensiu, iniciat l’any 2007, no s’ha reproduït. 

Tot i que el creixement de la despesa diària ha estat intens, el creixement del nombre de turistes l’ha superat, i la 

despesa per turista ha caigut.  Caldrà veure doncs com evoluciona aquesta situació. No obstant això, cal tenir en 

compte que, tal i com s’ha pogut veure amb anterioritat, la cotització de l’euro durant la campanya estiuenca de 

l’any passat va estar en els seus mínims, també respecte d’algunes divises com ara la lliura, fet que no sabem si 

es repetirà enguany o en els anys propers. 

1.2.2. EL SECTOR EXTERIOR A CATALUNYA 

El saldo exterior de l’economia catalana ha millorat i ha passat de 14.6 milers de milions d’euros a 17 mil milions. 

Novament, aquesta evolució es produeix per una millora molt important del saldo amb l’estranger, atès que el 

saldo amb la resta d’Espanya s’ha deteriorat novament, passant de 11 mil milions a només 6,2 mil milions. 

De fet, el saldo amb la resta d’Espanya s’ha anat deteriorant progressivament des de l’any 2005, amb una lleuge-

ra aturada l’any 2010. En canvi, el dèficit crònic que Catalunya mantenia amb l’estranger, es va anar corregint 

progressivament des de l’any 2007, atès que ha acabat passant d’un dèficit de 13,9 mil milions a un superàvit de 

10,8 mil milions.      
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GRÀFIC I-13. Evolució del saldo exterior, el saldo amb l’estranger i el saldo amb la resta d’Espanya. Catalunya, 

2001-2012 
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Unitats: milers de milions. 

Font: Idescat. Estimacions en base 2008. 

 

Una part important d’aquesta millora l’ha protagonitzat la balança comercial, que ha corregit també novament el 

seu dèficit. Mentre que les importacions de béns han disminuït el 3,1%, les exportacions han augmentat el 5,9%. 

Aquest bon comportament de les importacions i exportacions s’ha repetit per a totes les categories de béns, fins i 

tot en els béns intermedis, on les importacions han disminuït l’1,2% i les exportacions han augmentat el 3,6%. Els 

béns de consum han estat els que més intensament han corregit el dèficit enguany, amb una disminució de les 

importacions del 6,4% i un augment de les exportacions del 10%. 

Tot i això, per la seva forta presència en el conjunt de les importacions, la correcció en la balança de béns inter-

medis ha suposat el 40% de la correcció total del saldo. El 53,8% del saldo l’explica la correcció del saldo en  la 

balança de béns de consum, i la correcció en els intercanvis de béns de capital només el 6,2%. Amb aquesta cor-

recció, actualment el saldo dels intercanvis de béns de consum i de béns de capital mostren un superàvit que 

compensa només en una petita part el dèficit que hi ha en els intercanvis de béns intermedis.  
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GRÀFIC I-14. Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons destinació econòmica dels béns. Ca-

talunya, 2011-2012 
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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 dè-

ficit total en termes absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importacions entre 
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Unitats: taxes de creixement (percentatges). 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Per branques d’activitat, observem que, com és d’esperar en un context de correcció com el que ens trobem, les 

úniques activitats que mostren un deteriorament del seu saldo són aquelles més vinculades a l’explotació més 

primària i als recursos naturals, com ara l’agricultura o els del sector energètic. La resta de branques d’activitat 

han corregit enguany el seu saldo, i ho han fet, totes excepte el sector dels equips elèctrics i electrònics, augmen-

tant les exportacions i reduint les importacions.  

El sector dels equips elèctrics i electrònics també ha aconseguit millorar el seu saldo, si bé en aquest cas la millo-

ra ha vingut per una disminució molt més intensa de les importacions (-12,3%), que no pas de les exportacions, 

que, tot i disminuir, ho han fet de manera molt suau (-0,9%). 

No obstant això, la millora del saldo comercial s’ha aconseguit, tal i com avançàvem, millorant els saldos per a to-

tes les activitats tret d’aquelles relacionades amb l’agricultura i els productes energètics. L’any 2011, la balança 

energètica es va poder millorar, i la correcció del seu saldo explicava la millora del saldo comercial català amb 

l’estranger en més del 20%. Enguany això no s’ha repetit, i tot i que no ha empitjorat excessivament; l’evolució del 

saldo en els productes energètics ha anat en detriment de la millora del saldo comercial global. Aquest fet ha ori-

ginat que els saldos deficitaris amb l’estranger dels productes energètics i agraris expliquin més del 100% del 

saldo comercial català, fet que, atesa la forta inelasticitat de la demanda d’aquests productes, complica cada cop 

més la correcció del saldo, que hauria de venir a partir de guanys de productivitat i d’eficiència energètica, factors 

que juguen el seu paper més en el llarg termini. 

Tal i com indica el gràfic següent,  els sectors que mantenen un saldo positiu, per ordre d’importància, són: el sec-

tor de l’automoció, el sector agroalimentari, el calaix de sastre que suposen les dues categories d’altres i no clas-

sificats i, en menor mesura, els sectors químic i metal·lúrgic.  
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GRÀFIC I-15. Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons branca d’activitat productora  dels 

béns. Catalunya, 2011-2012 
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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 dè-

ficit total en termes absoluts. 

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

La categoria Agricultura inclou Agricultura, ramaderia, caça, silvi-

cultura i pesca; La categoria Productes energètics inclou Productes 

energètics; extracció i refinació petroli; La categoria Metal·lúrgia  

inclou Metal·lúrgia i productes metàl·lics; La categoria Màquines 

d'oficina inclou Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica; La 

categoria Vehicles de motor i altres inclou Vehicles de motor i al-

tres materials de transport. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Per grans àrees geogràfiques, podem observar que el saldo comercial català millora amb totes elles. No obstant 

això, la millora del saldo amb la resta de països de la UE explica més del 50% de la millora del saldo total, i la ca-

tegoria “Resta del món”, que engloba els països asiàtics, n’explica el 26%.   

No obstant això, la millora important que es produeix en la balança comercial bilateral amb la resta de països de 

la UE s’explica només per una davallada del 6% de les importacions, atès que les exportacions, en un context 

econòmic complicat en molts dels països que la integren, només han augmentat el 0,2%. 
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GRÀFIC I-16. Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons grans àrees geogràfiques. Catalu-

nya, 2011-2012 
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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 dè-

ficit total en termes absoluts. 

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

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Aquesta atonia en la demanda de la UE no inclou, però, Alemanya, almenys pel que fa a les nostres relacions co-

mercials bilaterals. Les exportacions des de Catalunya a aquell país han augmentat el 21,3%, mentre que les nos-

tres importacions procedents d’allà han caigut el 9,9%. Aquesta evolució ha fet que el comerç bilateral amb Ale-

manya expliqui gairebé el 40% de la millora del nostre saldo global. També han ajudat a millorar el nostre saldo 

l’evolució dels nostres intercanvis comercials amb altres països europeus, com ara  Itàlia, França o Gran Breta-

nya.  

Amb la resta del món, la millora dels nostres intercanvis amb països com ara la Xina o el Japó també ha estat im-

portant. El comerç bilateral amb els EUA també ha evolucionat positivament, explicant el 9,4% de la millora del 

saldo total.  

De fet, de la selecció de països que tenim, només destaca amb una evolució contrària a la millora del saldo el 

comerç amb Portugal, una economia també molt sotmesa al rigor de la disciplina fiscal que ens hem anat impo-

sant. 
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GRÀFIC I-17. Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons els principals països socis comerci-

als. Catalunya, 2011-2012 
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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 dè-

ficit total en termes absoluts. 

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

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Si analitzem l’evolució dels intercanvis comercials de productes industrials, que suposen el 92,2% de les exporta-

cions, el 83,9% de les importacions i que expliquen el 40,2% del dèficit,77 observem primerament que les expor-

tacions totals han augmentat el 4,5% mentre que les importacions han disminuït el 5,9%. Aquesta evolució no di-

fereix excessivament de la que hem observat amb el global de la balança comercial. 

Tot i això, no totes les categories s’han comportat de la mateixa manera. Tot i que el saldo millora per a tots els 

nivells tecnològics, en el cas del nivell tecnològic mitjà-baix aquesta millora s’ha produït en un context de dismi-

nució de les exportacions, que cauen el 6%. Per a la resta de categories, la millora es produeix per la combinació 

d’una disminució de les importacions i un augment de les exportacions. 

L’aportació més intensa a la millora del saldo global per als productes industrials l’han protagonitzat els produc-

tes de nivell  tecnològic mitjà-alt. L’increment més intens de les exportacions el protagonitzen els de nivell tecno-

lògic baix (8,5%) seguits a certa distància pels de nivell tecnològic mitjà-alt (6,1%). La categoria de productes de 

nivell tecnològic mitjà-baix protagonitza també la disminució de les importacions més intensa, seguida aquest cop 

per la categoria de productes de nivell tecnològic més alt, que contrau les importacions en el 7,8%. 

 

                                                           
77 Càlculs elaborats a partir de la informació disponible a Idescat. 
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GRÀFIC I-18. Evolució dels intercanvis comercials de productes industrials amb l’estranger segons contingut 

tecnològic dels béns. Catalunya, 2011-2012 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la seva 

millora entre 2011 i 2012 

43,1

-34,3

78,4

12,9

12,1

42,6

17,5

27,8

Nivell tecnològic alt

Nivell tecnològic mitjà alt

Nivell tecnològic mitjà baix

Nivell tecnològic baix

Contribució a la variació del saldo 2011-2012

Contribució al dèficit 2012
 

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 dè-

ficit total en termes absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importacions en-

tre 2011 i 2012 

4,5

3,1

6,1

-6

8,5

-5,9

-7,8

-5

-9,7

-3,4

Total productes industrials

Nivell tecnològic alt

Nivell tecnològic mitjà alt

Nivell tecnològic mitjà baix

Nivell tecnològic baix

Importacions Exportacions

 
Unitats: taxes de creixement (percentatges). 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Concloent doncs, el dèficit comercial català ha disminuït intensament aquest any 2012 passant dels 17.280,3 

milions als 11.021,4. Aquesta millora s’ha tornat a produir gràcies sobretot a la millora en els intercanvis de pro-

ductes industrials, atès que el dèficit en la balança de productes industrials ha disminuït el 61%, explicant més 

del 100% de la correcció del conjunt del saldo comercial.78 En conjunt, el dèficit comercial català amb l’estranger 

s’ha corregit en total el 36%. 

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 per compte corrent de l’economia catalana amb l’estranger ha 

sumat enguany 10,8 milers de milions d’euros.   

1.2.3. EL SECTOR FINANCER 

El crèdit, que ja s’havia començat a contraure en el decurs de l’any 2011, ha disminuït el 8,1% a Catalunya. La 

caiguda del crèdit ha estat encara més intensa si es calcula només sobre aquell crèdit destinat a finançar la inici-

ativa privada (-8,8%), que ja venia de registrar contraccions del crèdit viu concedit des de l’any 2010. Aquesta 

contracció del crèdit ha estat, però, menys intensa a Catalunya que al conjunt de l’Estat, on ha estat lleugerament 

superior (-9,1%).  

TAULA I-11. Variació del crèdit i dels dipòsits. Catalunya i Espanya, 2010-2012 

  Catalunya Espanya 

  

Crèdit Dipòsits Crèdit Dipòsits 

Total Privat Total Total Privat Total 

IV trimestre 2010 0,7 -0,3 1,9 1,0 0,3 0,3 

IV trimestre 2011 -3,5 -4,5 -5,8 -3,2 -3,8 -3,9 

IV trimestre 2012 -8,1 -8,8 -1,3 -9,1 -10,4 -0,8 
Unitats: taxa de creixement interanual (percentatges). 

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 

                                                           
78 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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Els dipòsits, que havien caigut el 5,8% a Catalunya per l’entrada en vigor del Reial Decret 771/2011 de 3 de juny, 

que va establir un límit a la remuneració dels dipòsits,79  enguany ha tornat a caure, però no tant. La menor con-

tracció dels dipòsits, que se situa en el -1,3% interanual en el darrer trimestre, s’explica sobretot per la “despena-

lització” dels dipòsits al públic de juliol del 2012, que inicialment va permetre redistribuir els dipòsits vers opcions 

de més llarg termini, i per al darrer trimestre, va permetre revertir la tendència, atès que els dipòsits van augmen-

tar en termes intertrimestrals.80 En aquest context, també hi ha ajudat la relaxació de les tensions a les quals 

al·ludíem al principi sobre la zona euro, que generaven tensions sobre el sistema financer d’alguns països, entre 

ells Espanya. De fet, i tot i que al mes de gener del 2013 el Banc d’Espanya ha tornat a intervenir els dipòsits, 

sembla que de moment, aquest creixement dels dipòsits no s’ha invertit.81 No obstant això, caldrà veure en 

aquest sentit com evoluciona la confiança dels dipositaris davant d’actuacions com les de Xipre. No obstant això, i 

per al conjunt del 2012, sembla que la millora dels dipòsits, unida a la disminució del crèdit, que s’ha traspassat 

a l’entitat gestora SAREB, ha permès de moment millorar molt les posicions de les entitats espanyoles, que han 

reduït fins i tot el volum d’apel·lació al BCE.82 . 

TAULA I-12. Variació del crèdit segons finalitat, Espanya 2010-2012  

  

Total       

activitats 

productives 

Activitats productives 

Total         

Finançament 

llars per   

funcions de 

despesa 

Finançament llars per      

funcions de despesa 

Indústria 

(sense 

construcció) 

Serveis 

(sense    

promoció 

immobiliària) Construcció 

Promoció 

immobiliària 

Adquisició i 

rehabilitació 

d'habitatge 

Béns de 

consum i    

altres 

IV TR 2010 -0,6 0,1 4,6 -12,2 -2,2 -0,1 1,3 -5,9 

IV TR 2011 -4,2 -6 0,7 -14 -5,5 -2,4 -1 -8,5 

IV TR 2012 -15,3 -8,5 -8,9 -18,4 -26,2 -4,8 -3,5 -10,7 
Unitats: taxa de creixement interanual (percentatges). 

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 

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 

15,2%, mentre que el crèdit personal només ha disminuït el 4,8%. 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 3,5%, i aquells altres orientats a la compra de béns de consum i altres, que s’ha reduït el 10,7%.  

Entre les activitats productives, fins i tot els serveis sense promoció immobiliària, que l’any 2011 no havien vist 

disminuir el crèdit, l’any 2012 han vist com els reculava el crèdit el 8,9%, una taxa fins i tot més intensa que la 

que ha afectat la Industria sense la construcció. La contracció ha estat òbviament més intensa a l’activitat cons-

tructiva, que ha vist disminuir el crèdit el 18,4% en termes interanuals, i a la promoció immobiliària, on ha caigut 

el 26,2%,83 evolució lògica no només pel context, sinó també pel fet que es tracta de dos sectors molt exposats a 

la morositat i,per tant, amb molta presència en els paquets d’actius traspassats al SAREB.84 

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’evolució de la morositat també ha vingut marcada per l’entrada a es-

cena de la Societat de gestió d’actius SAREB. El procés de transmissió d’actius de dubtós cobrament ha permès 

que desapareguessin dels comptes de les entitats financeres una part important dels actius insolvents. D’aquesta 

manera, tot i que la taxa de morositat ha passat del 7,8% el darrer trimestre del 2011 al 10,4% en el quart tri-

mestre del 2012, aquesta proporció de crèdit morós va disminuir lleugerament des del 10,7% en el tercer trimes-

tre, fruit precisament de l’entrada en funcionament del SAREB.85 La prova que la disminució de la taxa de morosi-

tat entre el tercer i el darrer trimestre del 2012 es deu principalment al efecte del SAREB la trobem sobretot quan 

observem que la taxa de morositat només ha disminuït en el darrer trimestre a les activitats de Construcció i de 

Promoció immobiliària. Amb tot, la taxa de morositat per al darrer trimestre de l’any és molt alta per a aquestes 

dues activitats, atès que arriba fins al 24,5% i el 29,6% respectivament. Tot i això, la taxa també ha augmentat 

amb certa intensitat en altres sectors. Així, entre el darrer trimestre del 2011 i el darrer trimestre del 2012, la ta-

                                                           
79 Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. Nota de conjuntura, abril 2012, p. 39. 
80 Ibídem, p. 55. 
81 Ibídem. 
82 Ibídem. 
83 Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. Nota de conjuntura, abril 2013, p. 52. 
84 Òbviament aquest fet ha determinat també la forta disminució del crèdit viu concedit a l’agregat de les activitats productives. 
85 Ibídem, p. 54. 
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xa ha passat del 5,5% al 9,1 en el sector industrial, del 4,9% al 8,6% al dels serveis, i del 6,5% al 9,2% al sector 

agrari. Per a les persones físiques, la taxa s’ha situat en el 4,9%, després d’augmentar des del 3,6% de finals del 

2011.86  

Pel que fa als mercats de valors, l’índex de referència de les principals empreses espanyoles, l’IBEX 35, ha cotit-

zat al final del 2012 a 8167,5 punts, el 4,7% menys que al final del 2011. L’índex espanyol és dels pocs euro-

peus que ha tingut un resultat negatiu. Aquesta caiguda s’acumula a la dels dos anys anteriors, i en els darrers 

tres anys l’IBEX 35 acumula una caiguda del 29,8%.87 Enguany, el Barcelona Global-100, índex que recull la cotit-

zació mitjana de les 100 empreses més líquides de la borsa catalana, ha estat l’índex que menys ha reculat, atès 

que la seva cotització només ha caigut el 0,7% interanual a finals d’any. El BCN Mid-50, tot i caure el 5,9%, tam-

poc no ha retrocedit, però, en la magnitud en què ho va fer l’any anterior. 

TAULA I-13. Cotització dels principals índexs borsaris espanyols i variació interanual. 2011-2012   

  

Valor  a Variació interanual 

31-12-2012 31/12/2011 31/12/2012 

Ibex 35 8167,5 -13,1 -4,7 

Barcelona Global-100 644,2 -13,6 -0,7 

Madrid 824,7 -14,6 -3,8 

Bilbao 1331 -15,4 -2,6 

València 900,2 -9,1 1,4 

BCN Mid-50 11267,5 -28,0 -5,9 

FTSE Latibex All-Share 2594,2 -23,3 -10,7 
Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement (percentatges). 

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 

Sectorialment, la Borsa de Barcelona ha recollit guanys per a les empreses dels sectors del tèxtil, del paper, co-

merç i finances, bancs, i del ram de l’alimentació, agrícoles i forestals. En canvi, han presentat pèrdues les cotit-

zacions de les empreses dels sectors químic, metal·lúrgic, serveis diversos, i ciments, construcció i immobiliàri-

es.88 

Aquesta davallada de les cotitzacions que s’ha produït en general a totes les borses espanyoles, tret de la de Va-

lència, contrasta amb els resultats positius de la majoria dels principals Índexs europeus. Si l’any 2011 les pèrdu-

es de l’Ibex 35 se situaven per sota de les caigudes de la resta d’índexs europeus, enguany doncs ha estat dife-

rent. Destaquen per la seva evolució el Dax Xetra alemany i el Nikkei 225 japonès, que han obtingut revaloracions 

francament intenses aquest darrer any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Ibídem. 
87 Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. Nota de conjuntura, abril 2013, p. 37-38. 
88 Ibídem, p. 39-40. 
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TAULA I-14. Rendibilitats dels principals índexs borsaris internacionals. 2011-2012 

  

Variació interanual 

31/12/2011 31/12/2012 

Euro Stoxx 50 -17,1 13,8 

CAC 40 -17,9 15,2 

FTSE MIB 40 -25,2 7,8 

Ibex 35 -13,1 -4,7 

Dax Xetra -14,7 29,1 

FTSE 100 -6,7 5,8 

Dow Jones 5,5 7,3 

Nikkei 225 -17,3 22,9 
Unitats: taxes interanuals de creixement (percentatges). 

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 

Finalment, cal subratllar que aquesta caiguda de les cotitzacions a la Borsa de Barcelona ha vingut acompanyada 

novament d’una caiguda del volum negociat, que aquest cop ha estat del 31,8%. Aquesta caiguda del volum ne-

gociat s’ha produït per una disminució del nombre d’operacions negociades de magnitud lleugerament més in-

tensa (-38,9%).89 

TAULA I-15. Volum efectiu de contractació a la Borsa de Barcelona. 2012 

  Volum  2012 

Variació interanual a 

31/12/2012 

Total 190537,6 -31,8 

Efectes públics 55001,2 -14,2 

Obligacions 1608,4 -57,0 

Accions 127278,6 -38,9 

Fons cotitzats 59,8 -54,8 

Warrants 127,5 -39,2 

Drets 6462,1 149,6 

Mercat secundari 0 - 
Unitats: milions d’euros i taxes de creixement interanual (percentatges). 

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 

Pel que fa a la naturalesa de les transaccions efectuades a la Borsa de Barcelona, destaca la disminució genera-

litzada de tots els tipus d’actius negociats tret dels drets, si bé tal com es pot veure a la taula anterior, els inter-

canvis d’obligacions i d’accions són els que han disminuït més. 

1.2.4. 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. 

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.   

                                                           
89 Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. Nota de conjuntura, gener 2013, p. 39. 
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En el cas de Catalunya, atès que no té lògicament la consideració d’Estat membre de la UE, els objectius no s’han 

adaptat. El present epígraf pretén, però, relacionar la situació actual a Catalunya amb els objectius establerts en 

el marc de l’Estratègia Europa 2020. 

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

  Catalunya Espanya UE27 Objectius Any 

Taxa ocupació (T.O.) 63,5 59,3 68,5 75 2012 

T.O. homes 67,5 64,5 74,6 - 2012 

T.O. dones 59,5 54,0 62,4 - 2012 

R+D/PIB 1,6 1,3 2,0 3 2011 

Emissions efecte hivernacle 127,0 126,0 85,0 80 2010 

Energia renovable % 2,3 15,1 13,0 20 2011 

Eficiència energètica var. 92,3 90,6 93,7 86,5 2009 

Eficiència energètica niv. 102,2 117,5 135,8 - 2009 

Abandonament escolar (A. E.) 24,0 24,9 12,8 10 2012 

A. E.  homes 28,2 28,8 14,5 - 2012 

A. E. dones 19,6 20,8 11,0 - 2012 

Estudis superiors (%) (E.S.) 41,8 40,1 35,8 40 2012 

E.S. homes (%) 35,8 35,0 31,6 - 2012 

E.S. dones (%) 47,9 45,3 40,0 - 2012 

AROPE 26,7 27,0 24,2 - 2011 

Intensitat de treball  10,5 12,2 10,0 - 2011 

Risc de pobresa 19,1 21,8 16,9 - 2011 

Risc de pobresa severa 5,8 3,9 8,8 - 2011 
Unitats: percentatges. Les emissions de gasos es mostren en base a un índex 1990=100. L’eficiència energètica es dóna, d’una banda, 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 UE-27. 

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 en el cas de Catalunya.  

A la taula anterior 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, referida 

a les persones entre 20 i 64 anys. Tal i com podem veure, actualment la taxa es troba clarament per sota de 

l’objectiu establert per al conjunt de la UE. En aquest àmbit, el principal objectiu seria doncs revertir aquesta ten-

dència a la destrucció contínua d’ocupació, atès que en els darrers anys, la taxa s’ha allunyat de manera vertig i-

nosa dels objectius que teníem establerts. En aquest sentit, fixem-nos que la nostra posició relativa s’allunya, fins 

i tot, de la mitjana de la UE-27 i ho fa tant en el cas dels homes com en el de les dones. 

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. Aquest objectiu, en el cas de Catalunya, es compliria amb 

escreix, atès que actualment se situa en el 41,8%.90 L’altre objectiu és el de situar la taxa d’abandonament esco-

lar per sota del 10%. En aquest cas, el grau d’acompliment és nefast, atès que, tal i com succeeix per al conjunt 

d’Espanya, la taxa se situa a Catalunya per sobre del 20%, concretament en el 24%.91 

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, 

                                                           
90 No obstant això, cal tenir en compte que, per 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. 
91 Tot i això, l’objectiu establert pel 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 al capítol  V a l’epígraf 3. 
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encara se situa en l’1,6% del PIB, lleugerament per sobre de la situació per al conjunt d’Espanya (1,3%), però per 

sota de la situació per al conjunt de la UE (2%).92 

Més camí ens toca recórrer en el cas de la sostenibilitat ambiental.93 Per al conjunt de la UE-27, 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 crei-

xement del 15% respecte dels nivells de 1990. Tot i això, els nivells d’emissions de 2005 per al conjunt de 

l’economia espanyola ja havien augmentat el 54% respecte del 1990, i tot i que la crisi ha fet disminuir intensa-

ment les emissions, l’any 2010 encara es trobaven 9 punts percentuals per sobre del nivell establert com a ob-

jectiu. En el cas de Catalunya, el nivell de 2010 es trobava el 27% per sobre del de 1990. Aquesta situació era 

similar a l’espanyola, si bé segurament un objectiu d’aquestes característiques establert expressament per a Ca-

talunya ens indicaria un objectiu més ambiciós que l’establert per al conjunt d’Espanya, i per tant, n’estaríem més 

allunyats.  

Un dels objectius que també s’estableixen 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 15,1%, ma-

nifestament millor que el que resulta de la mitjana de la UE-27. No obstant això, en el cas de Catalunya, el per-

centatge se situa només en el 2,3%, molt per sota de l’objectiu establert.  

Finalment, en aquest mateix àmbit de la sostenibilitat ambiental s’estableix l’objectiu de millorar l’eficiència ener-

gètica en un 20%. Tot i això, i atès que els objectius d’eficiència energètica no només depenen del consum 

d’energia, sinó també de la producció generada, l’objectiu no queda fixat de manera automàtica per a cadascun 

dels estats membres, i només s’estableix una xifra de consum aproximat d’energia de 1.474.000 milers de tones 

equivalents de petroli per al conjunt de la UE-27 l’any 2020. Tot i això, cal dir que en termes d’eficiència energèti-

ca, tones de petroli equivalents per euro produït, la situació de l’economia catalana és millor que l’espanyola i a la 

vegada molt millor de la del conjunt de la UE-27 (vegeu taula anterior i gràfic següent).  

Finalment, 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. A Catalunya hem registrat un empitjo-

rament de la taxa de població amb privació severa, que ha 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 ha passat del 4,6% al 10,5%, havent 

estat fins i tot al 3,9% el 2006; i del risc de pobresa que, tot i que ha baixat lleugerament aquest darrer any (0,8 

pp), ha passat del 16,6% al 19,1%, també en el mateix període. 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%.94 

En aquest darrer cas i per al conjunt de la UE-27, els objectius vénen establerts de manera molt vaga, i per al con-

junt de la UE-27. Concretament s’estableix una reducció del nombre de persones en risc de pobresa i exclusió so-

cial de 20 milions. En el cas espanyol, no es determina la contribució a aquest aminorament, si bé cal dir que, en 

qualsevol cas, la tendència mostrada tant al conjunt d’Espanya com a Catalunya en aquest àmbit és exactament 

la contrària de la que hauria de ser, atès que estem per la via d’incrementar ràpidament tots els indicadors de 

pobresa i exclusió social. 

El següent gràfic pretén mostrar de manera visual la situació de Catalunya respecte dels principals objectius es-

tablerts i fixats per l’Agenda Europa 2020.  

El gràfic mostra la situació de cadascun dels indicadors, per a Catalunya, Espanya i la UE-27, en referència als ob-

jectius que s’han establert per a l’horitzó 2020. El valors s’indexen en base al valor objectiu, de manera que es 

pugui veure la distància que separa cada registre de l’objectiu que cal assolir al final de la dècada. 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 visualment més comprensible en conjunt s’han representat en negatiu i 

s’han indicat el nombre de punts percentuals que manquen per arribar a l’objectiu. D’aquesta manera, totes les 

posicions per dins de la marca objectiu representen situacions de dèficit respecte del propòsit establert. Totes 

                                                           
92 Vegeu una anàlisi més detallada al capítol II a l’epígraf 2. 
93 Per a una anàlisi de la situació en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental a Catalunya vegeu el capítol VI. 
94 Vegeu una anàlisi detallada de l’evolució d’aquests indicadors a l’epígraf 5 del capítol V. 
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aquelles situacions en què ens trobem per fora de la marca, representen casos en què s’acompleixen els objec-

tius mitjans per a la UE-27 amb escreix.95 

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

Catalunya, Espanya i UE-27  
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Font: elaboració pròpia a partir de la informació continguda en aquesta Memòria.  

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. Tanmateix, en el cas de la taxa d’ocupació, tot i que ens trobem 

per sota, preocupa 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. 

Finalment, a la pàgina següent, es desenvolupa el mateix exercici tot i que desenvolupant una mica més la com-

parativa, i incorporant, en alguns casos, els mateixos indicadors per generes. Lògicament, en aquests casos no 

trobem definit cap objectiu en el si de l’Estratègia 2020, per tant, els gràfics només mostren la comparativa dels 

diferents registres per a Catalunya, Espanya i la UE-27 de l’últim any disponible. En aquest cas, la xifra per al con-

junt de la UE és la que s’ha fet servi de referència. 

En el darrer dels gràfics de la composició de la pàgina següent, també hi apareix la situació en termes de pobresa 

i d’exclusió social, que no havia aparegut en el gràfic anterior pel fet de no mostrar un horitzó objectivable. En 

aquest cas, s’observa que tant en el cas de la taxa d’intensitat de treball, com en la de risc de pobresa, Catalunya 

se situa per sota de la mitjana europea. No obstant això, i malgrat el fort increment de la taxa de privació severa, 

a Catalunya, aquest registre encara es manté per sobre de la UE-27.  

 

 

 

 

 

                                                           
95 Cal tenir en compte que, tal i com s’ha explicat, cada país té els seus propis objectius determinats, i aquests no tenen perquè coincidir amb 

els del conjunt de la UE27. 
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GRÀFIC I-20. Desviació de la situació a Catalunya i Espanya respecte de la UE-27 de les matèries objectiu a 

l’Agenda 2020 
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2. PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT  

La manca de dinamisme que ha experimentat l’economia catalana s’ha traduït en un lleuger refredament de la 

taxa d’inflació, que no obstant això encara s’ha situat en el 2,9% de mitjana interanual. Aquesta taxa d’inflació ha 

estat cinc punts percentuals superior a la que ha registrat el conjunt de l’economia espanyola (2,4%). Al conjunt 

de la zona euro també ha estat més baixa, atès que s’ha situat en el 2,5%. 

Aquesta evolució situa l’economia catalana en un context més inflacionista que no pas el que ha experimentat el 

conjunt de la zona euro o el del conjunt d’Espanya, on la inflació s’ha situat fins i tot per sota de la mitjana de 

l’Eurozona.  

TAULA I-17. Inflació comparada, Catalunya, Espanya i zona euro, 2011-2012 

  2011 2012 

Catalunya 3,3 2,9 

Espanya 3,2 2,4 

Zona euro 2,7 2,5 

Diferència Catalunya-Espanya 0,1 0,4 

Diferència Catalunya-zona euro 0,6 0,4 
Unitats: percentatges. 

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

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

El perfil mensual del creixement interanual de l’IPC ens permet apreciar que durant el primer semestre de l’any, la 

inflació es manté relativament estable, mentre que és a partir del segon semestre que la inflació comença a créi-

xer novament. Al final de l’any, la taxa d’inflació interanual es torna a desaccelerar en els darrers dos mesos.  

Aquesta intensificació de la taxa d’inflació interanual a partir del segon semestre està relacionada, entre d’altres, 

amb canvis normatius en l’impost sobre el valor afegit. El tipus reduït d’aquest impost s’ha incrementat del 8% al 

10%, i el tipus normal, del 18% al 21%. A més, alguns productes i serveis han passat del gravamen reduït al gene-

ral.96 Als efectes de l’encariment general produït per l’increment del IVA, també s’hi ha afegit l’efecte de la intro-

ducció de mesures de copagament a partir del juliol, que ha tingut repercussions inflacionistes sobre els medica-

ments.97 

D’altra banda, i seguint amb la tònica que es va repetint aquests darrers anys, l’encariment dels productes ener-

gètics també ha pressionat a l’alça la inflació. Si analitzem la taula I-18, s’observa que la rúbrica que ha incre-

mentat més els preus ha estat la dels medicaments (14%), seguida pel transport urbà (13,6%), la llet (12%), i 

l’educació universitària (10,2%), empesa també per un encariment de les taxes. No obstant això, la rúbrica de ca-

lefacció enllumenat i distribució d'aigua també ha augmentat en el 9%, i se situa, juntament amb la rúbrica de 

transport personal, al capdavant de les rúbriques més inflacionistes, a causa del seu fort pes en la nostra cistella 

de consum.   

 

 

                                                           
96 Nota de conjuntura, octubre 2012, p. 24. 
97 Per tenir una idea de l’impacte de la reforma fiscal de l’lVA sobre la inflació mitjana de l’any 2012, cal tenir en compte que la inflació mesu-

rada a impostos constants ha estat per al conjunt d’Espanya del 1,8%, per sota de la inflació mitjana general que s’ha situat en el 2,5%. En 

conjunt, podríem estimar l’impacte de la mesura en aquest diferencial de 0,7 punts percentuals. A Catalunya, tal i com es veu, hi ha factors 

que fan pensar que aquest impacte hagi estat fins i tot més gran, atès el diferencial de preus que ha existit. Càlculs elaborats a partir de l’INE, 

Índex de preus al consum a impostos constants. 
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GRÀFIC I-21. Evolució mensual de la inflació interanual. Catalunya i Espanya, 2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

A banda de les rúbriques de calefacció enllumenat i distribució d'aigua i de transport personal, també trobem en-

tre les més inflacionistes les de turisme i hoteleria, medicaments i material terapèutic i tabac, que juntament amb 

les primeres expliquen més del 60% de la inflació interanual mitjana de tot l’any. Aquestes rúbriques més inflaci-

onistes se circumscriuen sobretot en l’àmbit dels subministraments, del turisme i l’oci, de la sanitat i de 

l’educació. 

No obstant això, tal i com avançàvem, les rúbriques que més s’han encarit, tot i que no es corresponen exacta-

ment amb les que més han aportat al creixement del cost de la vida sí que hi mostren certes similituds. Entre les 

rúbriques que han incrementat els seus preus per sobre de la mitjana del conjunt de la cistella, hi trobem sobre-

tot aliments98, educació (educació infantil i primària, educació secundària i educació universitària) i transport 

(transport personal, transport públic interurbà i transport públic urbà), així com també els medicaments, el tabac i 

l’esbarjo. 

Tanmateix de totes aquestes rúbriques que s’han encarit més, els aliments són els únics que no han mostrat un 

comportament gaire divergent del que han mostrat per al conjunt de l’economia espanyola. En aquest cas, 

l’encariment no està gaire relacionat amb l’aportació al diferencial d’inflació amb el conjunt de l’economia espa-

nyola, atès que només destaquen les aportacions de les rúbriques de medicaments i educació.  

Entre les rúbriques que més expliquen el diferencial d’inflació amb el conjunt de l’economia espanyola hi trobem 

la de medicaments i material terapèutic, turisme i hoteleria, educació universitària, habitatge de lloguer, serveis 

mèdics i similars, calefacció, enllumenat i distribució d'aigua i esbarjo, que expliquen més del 80% del diferencial. 

En alguns d’aquests casos, les divergències es poden interpretar per l’efecte de divergències en la fiscalitat indi-

recta o els preus públics. 

 

 

 

 

                                                           
98 Preparats de llegums i hortalisses, cereals i derivats, olis i greixos, productes làctics, carn de boví, fruites fresques, sucre, cafè, cacau i infu-

sions i llet. 
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TAULA I-18. Inflació, aportacions al creixement del nivell de preus i aportacions al diferencial d’inflació amb el con-

junt de l’economia espanyola. Catalunya, 2012 

  

Infla-

ció 

2012 

Aport. 

a la 

infla-

ció de 

2012 

Aport. 

a la  

dif. 

Cat/Es

p   

Infla-

ció 

2012 

Aport. 

a la 

infla-

ció de 

2012 

Aport. 

a la  

dif. 

Cat/Es

p 

Total 2,9 

100,

0 100,0 Educació secundària 4,6 0,7 2,4 

Comunicacions -3,4 -4,6 -0,1 Altres preparats alimentaris 2,4 0,7 0,4 

Objectes recreatius -4,5 -4,5 -1,1 Llet 12,0 0,7 -1,5 

Patates i llurs preparats -3,9 -0,4 -0,3 Ous 2,6 0,7 1,1 

Complements i reparacions de peces 

de vestir -1,2 -0,4 -1,6 Begudes alcohòliques 2,8 0,8 1,2 

Peces de vestir de dona -0,4 -0,4 -0,9 Educació infantil i primària 3,8 0,8 2,6 

Reparació de calçat 2,4 0,0 0,0 Pa 1,6 0,8 1,8 

Calçat nen 1,0 0,1 0,5 Transport públic interurbà 4,6 1,1 -0,4 

Peces de vestir de nen i bebè 1,8 0,1 0,4 Peces de vestir home 1,7 1,2 3,0 

Peix fresc i congelat 0,3 0,1 -1,5 Carn de boví 3,9 1,3 2,3 

Sucre 4,8 0,1 -0,3 Serveis per a la llar 2,1 1,4 -0,5 

Electrodomèstics i reparacions 0,6 0,2 2,4 Conservació de l'habitatge 1,3 1,5 -3,7 

Calçat home 0,8 0,2 0,5 Articles no duradors par a la llar 2,7 1,5 2,9 

Llegums i hortalisses fresques 0,5 0,2 -0,1 Articles d'us personal 1,5 1,7 3,3 

Tèxtils i accessoris par a la llar 1,0 0,2 2,1 Habitatge de lloguer 1,3 1,7 8,0 

Carn d'oví 2,1 0,2 1,0 Cereals i derivats 3,3 1,8 2,8 

Fruites en conserva i fruits secs 2,4 0,2 -0,1 Altres carns 2,6 1,9 2,9 

Calçat dona 0,9 0,3 0,5 Fruites fresques 4,4 1,9 -1,4 

Publicacions 0,7 0,3 -0,3 Productes làctics 3,8 2,0 2,8 

Carn de porc 1,8 0,3 -0,2 Transport públic urbà 13,6 2,4 3,2 

Carn d'aviram 1,2 0,3 0,4 Serveis mèdics i similars 2,1 2,7 7,8 

Utensilis i eines per a la llar 2,5 0,4 1,0 Educació universitària 10,2 3,1 8,9 

Aigua mineral, refrescos  i sucs 1,5 0,4 0,0 Esbarjo 4,2 3,2 4,7 

Altres despeses d’ensenyament 2,0 0,4 0,7 Altres béns i serveis 5,1 4,0 -0,1 

Mobles i revestiments del terra 0,9 0,4 0,5 Tabac 7,4 4,6 -5,3 

Crustacis, mol·luscs i preparats de peix 1,1 0,5 -3,1 Medicaments i material terapèutic 14,7 7,4 26,0 

Preparats de llegums i hortalisses  3,2 0,5 0,0 Turisme i hoteleria 2,2 9,5 19,9 

Cafè, cacau i infusions 5,7 0,6 -0,2 

Calefacció, enllumenat i distribució 

d'aigua 9,0 19,8 6,5 

Olis i greixos 3,6 0,6 0,6 Transport personal 4,2 22,4 -2,3 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Aquesta pressió més gran de la fiscalitat indirecta a Catalunya, fruit bàsicament de la implantació de l’euro per 

recepta, ha revertit també en l’existència d’un diferencial significatiu en la inflació subjacent que han experimen-

tat l’economia catalana i el conjunt de l’economia espanyola. En aquest cas estem parlant de gairebé mig punt de 

divergència, atès que l’increment de l’índex general elaborat sense tenir en compte els aliments no elaborats ni 

els productes energètics s’ha situat a Catalunya lleugerament per sobre del 2,1%, mentre que en el conjunt 

d’Espanya s’ha situat lleugerament per sota del 1,8. A Catalunya, l’augment del preu dels productes energètics 

s’ha situat al 9%, mentre que el dels aliments ha estat del 2,1%. Aquests comportaments no han diferit excess i-

vament dels del conjunt de l’economia espanyola. El diferencial doncs l’hem de cercar en els serveis i en els béns 

industrials sense productes energètics, que expliquen també la major intensitat de la inflació subjacent a Catalu-

nya. Tot i això, cal ser conscients que tant els serveis com els productes industrials han mantingut un creixement 

de preus molt per sota del de la inflació general, fins i tot de la subjacent, atès que la pressió inflacionista princi-

pal ha vingut exercida per part dels productes energètics.   
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TAULA I-19. Inflació mitjana anual catalana i diferencial Catalunya-Espanya per grups específics de productes, 

2011-2012 

  

2011 2012 
Diferencial Cat-Esp 

2011 2012 

General sense aliments no elaborats ni productes energètics 1,8 2,1 0,1 0,5 

Productes energètics 15,4 9,0 -0,3 0,1 

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

Serveis 2,0 2,0 0,2 0,5 

Aliments amb elaboració, begudes i tabac 3,5 3,3 -0,3 0,2 

Béns industrials sense productes energètics 0,7 1,6 0,1 0,8 

Aliments no elaborats i productes energètics 10,2 6,5 -0,2 0,0 

Carburants i combustibles 16,0 9,0 -0,5 0,2 
Unitats: percentatges (inflació) i punts percentuals (diferencial). 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Tot i el major encariment dels preus al consum a Catalunya en relació amb el conjunt de l’economia espanyola, 

aquest patró inflacionista no s’ha reproduït en el comportament dels preus dels productes industrials. L’índex de 

preus industrials general s’ha incrementat lleugerament, menys a Catalunya que al conjunt d’Espanya. No obstant 

això, amb un increment del 3,3%, l’índex de preus industrials ha estat força més inflacionista aquí que al conjunt 

de l’Eurozona. En aquest cas, l’explicació del diferencial l’hem de cercar sobretot en el comportament dels béns 

energètics, però també en el comportament dels preus industrials dels béns de consum no durador i dels béns in-

termedis, atès que tant els béns d’equipament com els de consum durador han tingut un comportament menys 

inflacionista en termes relatius. 

En aquest context, tot i que l’evolució general de l’índex hagi registrat una inflació lleugerament més baixa a Cata-

lunya en relació amb el conjunt de l’economia espanyola, ens hauria d’alertar tanmateix el fet que tant 

l’encariment de l’energia com el dels béns intermedis hagi estat més intens aquí. Aquest comportament, que 

també es reprodueix respecte de la zona euro, pot estar indicant una tensió més forta a Catalunya sobre els mar-

ges de les empreses industrials. 

TAULA I-20. Taxes de creixement de l’índex de preus industrials a Catalunya, Espanya i zona euro, 2011-2012 

  

2011 2012 

Catalunya Espanya z. euro Catalunya Espanya z. euro 

Índex general 6,4 6,9 5,6 3,3 3,5 2,4 

Béns de consum 2,5 2,4 2,8 2,6 2,1 2,2 

Béns de consum duradors 1,7 1,5 1,8 0,8 1,4 1,6 

Béns de consum no duradors 2,6 2,5 3 2,8 2,2 2,3 

Béns d’equipament 0,8 1,2 1,2 0 0,8 1,4 

Béns intermedis 7 6,1 6,1 2 1,2 0,7 

Energia 17,7 17,2 13,3 9,8 9,5 7,1 

Unitats: percentatges.  

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

 

2.2. COSTOS LABORALS 

A diferència de l’any 2011, en què van augmentar, el 2012 els costos laborals mensuals han disminuït el 0,3%. 

Aquesta disminució és menys intensa que la que han mostrat els mateixos costos per al conjunt d’Espanya, que 

han disminuït el 0,6%.  En canvi, el cost laboral per hora treballada no mostra el mateix comportament, atès que 

en el cas de Catalunya ha evolucionat de manera lleugerament positiva (0,2%). Al conjunt de l’economia espanyo-

la el cost laboral per hora mostra una molt lleugera disminució del 0,1%. 
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TAULA I-21. Evolució del cost laboral total per treballador. Catalunya 2010-2012 

Cost laboral total mensual 2010 2011 2012 

Catalunya 0,6 1,2 -0,3 

Espanya 0,4 1,2 -0,6 

Cost laboral total per hora 2010 2011 2012 

Catalunya 0,6 2,0 0,2 

Espanya 0,6 2,2 -0,1 
Unitats: percentatges (taxes de creixement). 

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

Aquesta lleugera disminució dels costos laborals per treballador i mes contrasta amb l’evolució de l’IPC, que ha 

augmentat el 2,9%, i se situa també per sota de l’increment que es calcula que ha experimentat el deflactor im-

plícit del PIB (0,9%). 

El cost laboral per treballador i mes s’ha situat de mitjana a Catalunya en els 2.724 euros. Els costos laborals 

mensuals per treballador dels sectors industrial i de la construcció s’han situat per sobre de la mitjana en el 19% i 

el 6% respectivament. Els costos mensuals del sector serveis, que és a l’únic  sector on han disminuït, s’han situ-

at en el 95% de la mitjana. 

A la indústria és on el cost laboral mensual ha augmentat més, amb un increment del 2,1%. També ha augmentat 

l’1,4% a la construcció. Al sector serveis és a l’únic gran sector d’activitat on ha disminuït, essent aquest sector, 

pel fort pes que té, el que ha arrossegat la mitjana dels costos salarials a la baixa. Tot i que no tenim dades per a 

Catalunya, per al conjunt de l’economia espanyola els serveis que més han vist disminuït els seus costos laborals 

són els que estan vinculats a l’Administració pública, els immobiliaris, els recreatius i la hoteleria.99 

TAULA I-22. Cost laboral per treballador i mes per components i sectors. Catalunya, 2012 

  Total Indústria Construcció Serveis 

Cost total 2723,8 3227,8 2890,9 2593,5 

Cost salarial total 2033,8 2404,7 2047,8 1946,0 

Cost salarial ordinari 1755,4 2001,7 1761,6 1697,3 

Altres costos 690,0 823,1 843,2 647,6 

Cost per percepcions no salarials 98,4 126,4 156,2 87,5 

Cost per cotitzacions obligatòries 610,5 721,7 705,1 577,5 

Subvencions i bonificacions a la SS 18,8 25,0 18,2 17,4 
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 salari-

al també mostra una lleugeríssima tendència a la baixa, que en aquest cas s’explica per la disminució de les re-

tribucions no ordinàries. 

Cal dir en aquest sentit, que les percepcions salarials no ordinàries només han caigut en el sector serveis, atès 

que a la resta de sectors, o bé pràcticament no han variat, com és el cas de la construcció, o bé han augmentat, 

com en el cas de la indústria. Pel que fa al la partida d’altres costos només podem observar una evolució signifi-

cativa i positiva de la partida en el cas de la indústria. En el cas dels serveis, es percep una disminució important 

d’aquest component del cost laboral (vegeu la taula següent). De fet, en tots els casos es produeix una disminu-

ció de la partida de Subvencions i bonificacions a la SS, que, per tant, hauria de fer augmentar la partida d’altres 

costos (atès que resta). No obstant això, en el cas dels serveis aquesta partida no compensa les aportacions ne-

gatives de les percepcions no salarials i les cotitzacions obligatòries, cosa que fa que el component Altres costos 

                                                           
99 Per al conjunt de l’economia espanyola trobem 6 branques d’activitat que han disminuït els seus costos laborals per sobre de la mitjana, i 

d’aquestes 6, 5 són serveis. Concretament estem parlant de: Activitats sanitàries i de serveis socials, -3,6%; Activitats immobiliàries, -3,3%; 

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment, -2,8%; Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria, -2,5%; Hostaleria, -

2,4%; Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació, -1,1% (Elaboració pròpia a partir de les dades 

de l’ETCL de l’INE). 
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baixi. Aquest encariment dels altres costos cal atribuir-lo a la retirada de bonificacions que va suposar l’aprovació 

del Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol. Aquesta normativa, que va entrar en vigor a partir de mitjans de juliol, 

va ser un factor d’encariment dels costos laborals al restringir els supòsits que donaven dret a l’aplicació 

d’algunes bonificacions per al foment de l’ocupació.100   

TAULA I-23. Evolució del cost laboral per treballador i mes per components i sectors. Catalunya, 2011-2012 

  Total Indústria Construcció Serveis 

Cost laboral total -0,3 2,1 1,4 -1,0 

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

Cost salarial ordinari 0,6 1,8 2,6 0,2 

Altres costos -1,0 2,8 0,1 -1,7 

Cost per percepcions no salarials -10,8 2,2 -14,5 -13,0 

Cost per cotitzacions obligatòries 0,1 1,9 3,2 -0,4 

Subvencions i bonificacions a la SS -19,1 -20,8 -24,0 -17,9 
Unitats: euros. 

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 (20,7 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 (23,1 euros). 

TAULA I-24. Cost laboral hora i els seus components per sectors d’activitat. Catalunya, 2012 

  Total Indústria Construcció Serveis 

Cost laboral total 21,1 23,1 20,7 20,6 

Cost salarial total 15,7 17,2 14,7 15,4 

Cost salarial ordinari 13,6 14,3 12,7 13,5 

Altres costos 5,3 5,9 6,0 5,1 
Unitats: percentatges. 

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

Tot i que, en el cas del cost laboral hora, 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. En aquest cas el sector serveis també ha es-

tat l’únic on ha disminuït el cost laboral hora, i en el cas dels sectors industrial i de la construcció, el primer és on 

ha augmentat més, amb una intensitat lleugerament per sobre de la que ha augmentat al sector de la construc-

ció. 

TAULA I-25. Evolució del cost laboral hora i els seus components per sectors d’activitat. Catalunya, 2011-2012 

  Total Indústria Construcció Serveis 

Cost total 0,2 2,4 2,1 -0,5 

Cost salarial total 0,5 2,1 2,6 -0,3 

Cost salarial ordinari 1,2 2,1 3,3 0,6 

Altres costos -0,4 3,2 0,8 -1,2 
Unitats: percentatges. 

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

Els gràfics I-22 i I-23 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 Catalunya com per al conjunt d’Espanya, per tal que es puguin visualitzar els com-

portaments diferencials.  

                                                           
100 Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat. 
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Fixem-nos que en totes les partides es visualitza un comportament molt similar entre els costos laborals pagats al 

conjunt de l’economia espanyola i a Catalunya. No obstant això, sí que sembla que es pot visualitzar un major di-

namisme a Catalunya en la part dels costos no salarials que no pas en el seu component salarial.  

GRÀFIC I-22. Variació dels components del cost laboral, Catalunya 2011-2012 
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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’encariment dels costos laborals s’explica en el 74% per l’encariment del  

component Altres costos, mentre que per al conjunt de l’economia espanyola aquesta proporció és molt més bai-

xa (31,6%).     

GRÀFIC I-23.  Aportació a la disminució del cost laboral mitjà, Catalunya 2011-2012 
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Unitats: percentatges (contribució sobre el decreixement). 

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 0,9% l’any 2012. Aquest creixement és lleugerament més moderat que el que 

havia experimentat l’any 2011 (1,4%) i trenca amb un període de tres anys, des de l’any 2009, en què el deflactor 

cada any creixia a un ritme lleugerament més intens que l’anterior.  
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La productivitat aparent del treball en termes reals, no obstant això, 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 tornat 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 2012 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 2011, i de la mateixa manera que l’any anterior, 

l’única partida que va augmentar  fou  la de l’EBE, i la RO, que portava una evolució mitjana negativa des de l’any 

2008, va tornar a caure en relació amb l’evolució del PIB en termes reals. Això implica que, mentre que l’EBE ha 

contribuït sistemàticament aquest darrers anys a augmentar els preus  dels productes, la Remuneracions dels 

ocupats no només no ho ha fet, sinó que a més ha mostrat aportacions sistemàticament negatives des de l’any 

2009 (vegeu el gràfic I-24). 

TAULA I-26.  Taxes de creixement anual acumulatiu dels components del deflactor del PIB. Catalunya i Espanya, 

2008-2012 

  

Catalunya Espanya 

2008-2010 2011 2012 2008-2010 2011 2012 

Deflactor del PIB 0,3 1,4 0,9 0,2 1,0 0,3 

EBE / PIB real 1,3 7,8 - 0,5 6,3 - 

RO / PIB real -0,8 -1,5 - -0,3 -1,5 - 

Impostos / PIB real 2,4 -4,4 1,8 2,3 -4,9 1,2 

RO per ocupat 1,8 0,6 - 2,2 0,5 - 

Productivitat real (per persona ocupada) 2,6 2,1 3,1 2,6 2,0 2,9 

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

El desglossament de les aportacions al creixement dels preus a Catalunya, que podem calcular fins al 2011, ens 

mostra, tal i com indica el gràfic següent, que les aportacions tant de les remuneracions del treball com dels im-

postos indirectes sobre la producció han estat negatives aquest darrer any 2011. 

En perspectiva històrica, destaca que l’única partida que no ha fet cap aportació negativa al creixement dels 

preus en tots els anys de crisi ha estat la de l’EBE, que tot i fer contribucions molt modestes els anys 2009 i 

2010, mai ha fet però una contribució negativa  a la inflació de la producció. 

En canvi, si que s’observen aportacions negatives per a les RO, que fan caure el deflactor l’any 2010 i 2011, i 

també dels impostos indirectes sobre la producció, que només mostren una aportació positiva per a l’any 2010. 
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GRÀFIC I-24. Aportació dels factors interns al creixement del deflactor del PIB segons productivitat calculada 

per persona ocupada. Catalunya, 2006-2011 
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Unitats: percentatges.  

(*) Dades elaborades a partir de les estimacions de la CRE en base 2000. Existeix trencament de sèrie i canvi de base amb les següents.    

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya, base 2008. INE.  

 

El gràfic següent, en perspectiva de donar-hi continuïtat en edicions futures, elabora el mateix càlcul emprant, pe-

rò, les hores efectivament treballades per calcular tant el cost laboral per hora treballada com la productivitat 

aparent. A grans trets, les aportacions a la inflació que fan les distintes rendes pràcticament no varia.   

GRÀFIC I-25. Aportació dels factors interns al creixement del deflactor del PIB segons productivitat calculada 

per hores treballades. Catalunya, 2008-2011 
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Unitats: percentatges.  

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya, INE.    

Les taules I-27 i I-28 mostren els mateixos resultats que els gràfics anteriors, però descomponen any a any les 

aportacions en xifres, i presenten els mateixos resultats per al conjunt d’Espanya.  

 



CAPÍTOL I 

54 

TAULA I-27. Factors interns del deflactor del PIB. Catalunya, 2009-2011 

Taxes de creixement anual 2009 2010 2011 

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

EBE/PIB real 1,3 1,3 7,8 

RO/PIB real (CLU nominals) 1,2 -2,7 -1,5 

Impostos / PIB real -11,6 22,2 -3,7 

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

EBE/PIB nominal 33,0 33,4 33,6 

RO/PIB nominals (CLU real ) 58,2 58,9 56,9 

Impostos / PIB nominal 8,8 7,8 9,5 

Aportació al creixement del Deflactor 2009 2010 2011 

Excedent Brut Explotació 0,4 0,4 2,6 

Remuneració dels Ocupats 0,7 -1,6 -0,8 

Impostos s/producció -1,0 1,7 -0,3 

Deflactor 0,1 0,5 1,4 
Unitats: percentatges. 

CLU: costos laborals unitaris. 

EBE: l’excedent brut d’explotació no inclou les rendes mixtes derivades del treball. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya, INE.  

Tal com podem veure, per a l’economia catalana, el creixement nominal de l’EBE ha augmentat, mentre que el de 

la RO i dels impostos ha caigut. Aquesta evolució produeix, tal i com s’ha vist, un increment del deflactor de 

l’1,4%, que s’explica única i exclusivament per una aportació de 2,6 punts percentuals al creixement del deflactor 

per part de l’EBE. L’aportació que fan la RO i els impostos és de -0,8 i -0,3 punts percentuals respectivament.  

Aquesta descomposició de l’aportació de les rendes al creixement dels preus que trobem a Catalunya és molt s i-

milar a la que trobem al conjunt de l’Estat. Tot i això, en el conjunt de l’Estat el creixement del deflactor té unes 

dècimes menys a causa de la menor aportació de l’EBE (2,2 pp) i dels impostos (-0,4 pp). 

TAULA I-28. Factors interns del deflactor del PIB. Espanya, 2009-2011 

Taxes de creixement anual 2009 2010 2011 

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

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

RO/PIB real (CLU nominals) 1,3 -2,0 -1,5 

Impostos / PIB real -13,0 22,6 -4,3 

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

EBE/PIB nominal 34,5 34,9 34,6 

RO/PIB nominals (CLU real ) 57,1 57,8 56,4 

Impostos / PIB nominal 8,5 7,4 9,0 

Aportació al creixement del Deflactor 2009 2010 2011 

Excedent brut d’explotació 0,4 -0,1 2,2 

Remuneració dels ocupats 0,8 -1,2 -0,8 

Impostos s/producció -1,1 1,7 -0,4 

Deflactor 0,1 0,4 1,0 
Unitats: percentatges. 

CLU: costos laborals unitaris. 

EBE: l’excedent brut d’explotació no inclou les rendes mixtes derivades del treball. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya, INE. 

Finalment, la taula I-29 intenta anticipar el comportament de la distribució de les rendes per entendre quines ten-

sions pot haver generat la retribució dels factors l’any 2012 sobre el deflactor del PIB. Sabem de fet que les pri-

meres estimacions de creixement del deflactor ens mostren un increment del 0,9%. Aquest increment del deflac-
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tor és lleugerament menys intens que el de l’any 2011. 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 permetin aproximar el comportament d’aquelles altres variables que encara 

no tenim estimades per la CRE. 

L’Enquesta trimestral dels costos laborals, per exemple, ens permet tenir una idea de com poden haver evolucio-

nat les remuneracions per persona contractada o fins i tot per hora treballada. Tal i com mostra la taula, i com 

hem vist anteriorment, l’evolució dels costos laborals, tant per hora treballada com per treballador i mes, han es-

tat molt modestes, fins al punt que els costos mensuals fins i tot han disminuït (-0,3). Paral·lelament, hi ha hagut 

una disminució molt intensa del nombre de persones ocupades que ha permès un creixement molt intens de la 

productivitat aparent del treball (3,1%), atès que el PIB no ha caigut amb la mateixa intensitat. Això ha fet que els 

costos laborals unitaris hagin disminuït intensament. Això no només implicaria, si es confirma amb estimacions 

posteriors, que les rendes salarials podrien haver fet una aportació positiva a la competitivitat de l’economia cata-

lana, sinó que apunta també al fet que, si es confirma, semblaria que haurien realitzat una aportació clarament 

negativa a la inflació de preus que recull el deflactor per a l’any 2012. 

TAULA I-29. Productivitat, costos laborals i preus. Catalunya, 2008-2012 

  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

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

Productivitat nominal (per ocupat)¹ 2,7 3,2 3,6 4,0 

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

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

Cost laboral nominal per assalariat 3,9 -0,1 0,6 - 

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

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

Cost laboral hora² 4,8 0,6 2,0 0,2 

Cost salarial² 1,9 1,5 1,2 -0,1 

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

IPC 0,2 2,0 3,3 2,9 

CLU nominals³ 1,2 -2,7 -1,5 -3,3* 

CLU reals3  1,1 -3,3 -2,9 -4,1* 

CLU reals3 4 1,1 -3,1 -2,8 -3,6* 
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 2012, 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 ha permès precisament augmentar d’aquesta ma-

nera la productivitat aparent del treball mitjana de l’economia catalana. 
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3. LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA  

La inversió pressupostada en infraestructures de transport l’any 2012 ha disminuït de forma considerable respec-

te a la inversió pressupostada l’any 2011, en un descens iniciat l’any 2009. L’any 2012, aquest retrocés és espe-

cialment significatiu pel que fa a la inversió estatal, mentre que el descens en els recursos invertits per part de la 

Generalitat de Catalunya retrocedeix de forma important, però més moderada. La pèrdua en inversió pressupos-

tada és generalitzada entre els diferents modes de transport, si bé és especialment intensa al ferrocarril, coinci-

dint amb la finalització del gruix de les obres de l’alta velocitat espanyola. 

Pel que fa a l’ús de les infraestructures, només l’activitat aeroportuària manté uns registres similars o lleugera-

ment superiors als de l’any 2011, tant pel que fa a passatgers101 com a mercaderies transportades. En canvi, el 

trànsit, tant de passatgers, com de mercaderies, retrocedeix amb força tant a les carreteres, com al ferrocarril i 

als ports, amb l’única excepció del Port de Tarragona, que incrementa de forma notòria el volum de mercaderies 

transportades. Com a fet rellevant, destaca el fort retrocés experimentat pels creueristes al Port de Barcelona, un 

segment del mercat que havia experimentat forts creixements en un context de crisi econòmica mundial. 

3.1. LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT102 

3.1.1. LA INVERSIÓ PRESSUPOSTADA 

L’any 2012, la inversió de l’Estat103 en infraestructures de transport ha representat el 61,4% del total de les in-

versions en infraestructures de transport a Catalunya, front un 38,6% de la Generalitat, el que suposa que el pes 

de la Generalitat en la inversió augmenta 13,9pp respecte a l’any 2011. 

Així, la inversió de l’Estat a Catalunya retrocedeix un 51,5% respecte a la de l’any 2011. Bona part d’aquest retro-

cés s’explica per la finalització del gruix de les obres ferroviàries per a l’alta velocitat efectuades a Catalunya, que 

fan que en conjunt, la inversió en infraestructures ferroviàries retrocedeixi el 66,4%. També cauen, però, en me-

nor mesura la inversió en infraestructures portuàries (-23,2%), viàries (-17,8%) i aeroportuàries (-16,7%), en un 

context d’austeritat i retallades pressupostàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Aquest comportament favorable s’explicaria en gran mesura pel bon comportament del turisme durant l’any 2012, un dels principals sec-

tors dels quals es nodreix l’activitat aeroportuària, a diferència de les altres infraestructures. 
102 L’elaboració d’aquest apartat es realitza principalment amb la informació continguda als informes que acompanyen els pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya. Atès el retard en la seva elaboració, la informació referent a les inversions de la Generalitat de Catalunya fan refe-

rència al que preveien els pressupostos de l’any 2012. 
103 Les infraestructures energètiques i mediambientals es tracten al capítol VI d’aquesta Memòria, mentre que les infraestructures de teleco-

municacions s’estudien al capítol II, motiu pel qual no s’han inclòs en aquest apartat. 
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TAULA I-30. Inversió pressupostada per organisme inversor i per tipus d’infraestructura de transport(1). Catalunya, 

2011-2012 

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

Total 2.180 100,0 1.058 100,0 -51,5 0,0 

Carreteres 345 15,8 284 26,8 -17,8 11,0 

Ferrocarrils 1.492 68,4 502 47,4 -66,4 -21,0 

Aeroports 150 6,9 125 11,8 -16,7 4,9 

Ports 193 8,9 148 14,0 -23,2 5,1 

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

Total 714 100,0 665 100,0 -6,8 0,0 

Carreteres 210 29,4 190 28,6 -9,4 -0,8 

Ferrocarrils 489 68,6 460 69,1 -6,1 0,5 

Aeroports 4 0,6 7 1,0 64,2 0,4 

Ports 10 1,4 8 1,3 -16,2 -0,1 

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

Total 2.893 100,0 1.723 100,0 -40,4 0,0 

Carreteres 555 19,2 474 27,5 -14,6 8,3 

Ferrocarrils 1.981 68,5 961 55,8 -51,5 -12,7 

Aeroports 154 5,3 132 7,6 -14,5 2,3 

Ports 203 7,0 156 9,1 -22,9 2,1 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 

(1) Les dades per la Generalitat de Catalunya fan referència al Projecte de pressupostos per l’any 2012. 

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012 i pressupostos generals de l’Estat 2013. 

L’any 2012, els pressupostos generals de l’Estat no preveuen cap compensació per tal d’assolir el mínim 

d’inversió a Catalunya establert per la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, situant 

la inversió lluny del pes del PIB català sobre el PIB del conjunt de l’Estat.104 Així mateix, tampoc es compensen els 

desviaments produïts en anys anteriors. 

Pel que fa a la inversió de la Generalitat de Catalunya, en infraestructures de transport, aquesta es redueix el 

6,8% l’any 2012, fruit dels descensos en inversions en infraestructures viàries (-9,4%) i ferroviàries (-6,1%). Tam-

bé disminueix la inversió en infraestructures portuàries (-16,2%) i augmenta la inversió en infraestructures aero-

portuàries (+64,2%), si bé aquestes dues últimes partides representen aproximadament el 2,3% del total invertit 

en infraestructures de transport. 

En referència als sistemes específics de finançament en inversió en infraestructures de transport a Catalunya, la 

quantitat invertida l’any 2012 ascendia a 591 milions d’euros, el 29,7% menys que l’any 2011. Aquests 591 mili-

ons es divideixen en 477 milions en forma de concessió (un 22,1% menys que l’any 2011) i 114 en forma de mè-

tode alemany (el 50,2% menys que l’any 2011). Aquesta inversió representa encara el 47,1% del total invertit en 

infraestructures de transport per la Generalitat de Catalunya (7,0pp menys que l’any 2012). Finalment, convé in-

dicar que el 61,7 del total invertit en infraestructures mitjançant sistemes específics de finançament correspon a 

carreteres (364 milions d’euros, un 17,7% menys que l’any 2011) i el 38,3% restant es destina a ferrocarrils (227 

milions d’euros, un 43,2% menys que l’any 2011). 

3.1.1.1. CARRETERES 

L’any 2011 Catalunya disposava de 12.044 quilometres de carreteres, amb un 11,5% de vies de gran capacitat 

(5,2% d’autopistes, 5,3% d’autopistes lliures i autovies i 0,9% de vies de doble calçada). D’aquests 12.044 qu i-

lòmetres, 1.779 pertanyien a l’Estat (14,8%), 6.074 a la Generalitat (50,4%) i 4.191 a diputacions i ajuntaments 

(34,8%). 

 

 

                                                           
104 Aquesta inversió arribaria a l’11,9%. 
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TAULA I-31. Quilòmetres de carreteres segons tipologia per províncies. Catalunya, 2011 

  BCN % GIR % LLEI % TGN % Total % 

Total 3.992 100,0 2.415 100,0 2.867 100,0 2.770 100,0 12.044 100,0 

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

Autopistes lliures i autovies 338 8,5 91 3,8 116 4,0 92 3,3 636 5,3 

Vies de doble calçada 51 1,3 20 0,8 11 0,4 31 1,1 113 0,9 

Vies de calçada única 3.327 83,3 2.211 91,6 2.680 93,5 2.445 88,3 10.663 88,5 

Unitats: quilòmetres i percentatges. 

Font: Anuari estadístic 2011 del Ministeri de Foment. 

Dels 474 milions pressupostats en carreteres l’any 2012, el 59,9% corresponien a l’Estat (284 milions). 

D’aquests, el 74,3% es va destinar a la construcció de noves carreteres, una de les poques partides que augmen-

ta respecte als pressupostos de l’any 2011. 

TAULA I-32. Inversió pressupostada per l’Estat en carreteres. Catalunya, 2011-2012 

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

Total 345 100,0 284 100,0 -17,8 0,0 

DGC Noves carreteres 182 52,6 211 74,3 16,2 21,7 

 
Conservació 96 27,7 53 18,5 -45,1 -9,2 

SEITTSA 68 19,7 20 7,2 -70,1 -12,5 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012 i pressupostos generals de l’Estat 2013. 

Entre els principals projectes finançats per l’Estat destaquen el tram de l’A-2 entre Sils i Caldes de Malavella, el 

tram de l’A-22 entre Almacelles i el límit de la província d’Osca, un tram de l’A-27 entre Tarragona i el Morell, així 

com les millores en la connexió entre l’aeroport de Reus i Tarragona. 

Dels projectes finançats a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, destaca el condicionament de 

la C-31 i C-252 entre Verges i Torroella de Fluvià (82,4 milions d’euros), si bé el principal projecte viari es finança 

amb sistemes específics de finançament: el desdoblament de l’eix transversal entre Cervera i Caldes de Malavella 

(294,4 milions d’euros). 

3.1.1.2. FERROCARRILS 

La longitud de la xarxa ferroviària l’any 2011 era de 2.003 quilòmetres,105 el 80,3% del qual pertanyia a 

l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), el 14,5% a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

i el 5,1% restant a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

La inversió de l’Estat en infraestructures ferroviàries representava el 52,2% del total invertit a Catalunya en ferro-

carrils, amb 502 milions, el 66,4% menys que l’any 2011, fruit del descens en la inversió per part d’ADIF (-63,2%) 

arran de la finalització del gruix de les obres de l’AVE a Catalunya que, malgrat tot, segueix representant la princi-

pal inversió ferroviària durant l’any 2012. També retrocedeixen amb força les inversions de SEITTSA (-91,0%) i en 

menor mesura de la DGF (-25,2%). 

TAULA I-33. Inversió pressupostada per l’Estat en ferrocarrils. Catalunya, 2011-2012 

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

Total 1.492 100,0 502 100,0 -66,4 0,0 

DGF 118 7,9 88 17,6 -25,2 9,7 

ADIF   1.015 68,0 374 74,5 -63,2 6,5 

SEITTSA 344 23,0 31 6,2 -91,0 -16,9 

RENFE-Operadora 15 1,0 9 1,7 -43,1 0,7 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012 i pressupostos generals de l’Estat 2013. 

                                                           
105 No inclou el tramvia. 
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Entre els principals projectes finançats per la Generalitat de Catalunya destaquen el perllongament del metro del 

Vallès de FGC a Terrassa en el tram entre UPC/Vallparadís i Can Roca (162,5 milions d’euros), el perllongament 

de la línia 5 del metro de Barcelona en els trams entre Horta i la Vall d’Hebron (92,8 milions d’euros), i entre Coll-

blanc i Pubilla Cases (43,0 milions d’euros), així com diverses actuacions a les línies 9 i 3 del metro de Barcelona 

(46,6 i 26,5 milions d’euros, respectivament). 

Pel que fa als sistemes específics de finançament, la major part de la inversió se l’emporta la línia 9 del metro de 

Barcelona, amb 183 milions d’euros. 

3.1.1.3. 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 portuària prové de l’Estat, amb 148 milions d’euros invertits als ports de Barcelona (108 milions) i Tarragona 

(40 milions) l’any 2012, xifra que implica un descens en la quantitat invertida del 23,2%. 

TAULA I-34. Inversió pressupostada per l’Estat en ports. Catalunya, 2011-2012 

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

Total 193 100,0 148 100,0 -23,2 0,0 

BCN 136 70,7 108 73,2 -20,4 2,6 

TGN 57 29,3 40 26,8 -30,0 -2,6 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012 i pressupostos generals de l’Estat 2013. 

A Barcelona, una part important de la inversió se centra en l’ampliació del moll sud i en la reconstrucció de molls. 

A Tarragona, la inversió es concentra en l’ampliació del moll de la química i la zona d’activitats logístiques. 

3.1.1.4. 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 Aeroports de Catalunya, la propietària de l’aeroport. 

L’any 2012, la inversió efectuada a Catalunya l’ha realitzat principalment l’Estat, amb el 94,8% del total invertit. 

Això és, 125 dels 132 milions d’euros invertits en aeroports a Catalunya. El gruix d’aquesta inversió es concentra 

a El Prat, que com la resta d’aeroports veu reduïda la inversió realitzada. 

TAULA I-35. Inversió pressupostada per l’Estat en aeroports(1). Catalunya, 2011-2012 

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

Total 150 100,0 125 100,0 -16,7 0,0 

AENA BCN 130 86,7 110 88,2 -15,2 1,5 

 
GIR 9 5,8 8 6,5 -6,8 0,7 

 
REUS 11 7,5 7 5,3 -41,4 -2,2 

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 

(1) No inclou CLASA. 

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012 i pressupostos generals de l’Estat 2013. 

A l’aeroport de Barcelona, una part important de la inversió se l’emporta el nou edifici terminal i, en menor mesu-

ra, l’adequació de la pista 02-20 i l’expropiació de terrenys. A Girona es millora el camp de vols i a Reus se cen-

tren a condicionar les àrees d’aparcament i, en menor mesura, a adequar el camp de vols. 
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3.1.2. LA INVERSIÓ LIQUIDADA 

Pel que fa a la inversió liquidada per part de l’Estat a Catalunya106, aquesta s’hauria reduït un 32,2% entre els 

anys 2010 i 2011. El major descens es produiria en infraestructures aeroportuàries (-42,1%), seguit de les infra-

estructures ferroviàries (-34,3%) i viàries (-32,3%), mentre que la inversió en infraestructures portuàries hauria 

augmentat durant el període. En qualsevol cas, la inversió ferroviària hauria representat la major part de la inver-

sió estatal en territori català (62,6%). 

TAULA I-36. Inversió liquidada per part de l’Estat per tipus d’infraestructura de transport. Catalunya, 2010-2011 

 
2010 Pes (%) 2011 Pes (%) Var. 2009-2010 (%) Var. 2009-2010 (pp) 

Total 2.417 100,0 1.637 100,0 -32,3 0,0 

Carreteres 482 20,0 327 19,9 -32,3 0,0 

Ferrocarrils 1.561 64,6 1.025 62,6 -34,3 -2,0 

Aeroports 239 9,9 138 8,5 -42,1 -1,4 

Ports 135 5,6 147 9,0 9,2 3,4 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: Anuari estadístic 2011 del Ministeri de Foment. 

3.2. SERVEIS DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

3.2.1. CARRETERES 

L’any 2012 l’ús de les autopistes de peatge gestionades per l’Estat que transcórren parcialment o total per terri-

tori català107 ha retrocedit de forma notòria, aprofundint una tendència que ja es feia palesa l’any 2011. Així, la 

intensitat mitjana diària (IMD)108 al conjunt d’autopistes de peatge s’ha reduït un 8,1%: un 8,3% entre els vehicles 

lleugers i un 7,4% entre els vehicles pesants109. Amb la caiguda registrada l’any 2012 ja són 5 anys consecutius 

amb descensos en la IMD, que acumula un retrocés del 26,5% des del màxim registrat al final de l’any 2007, més 

acusat entre els vehicles pesants. 

GRÀFIC I-26. Intensitat mitjana diària (IMD) de les autopistes de peatge AP-2 i AP-7. Variació anual. Catalunya, 

2008-2012 
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Unitats: percentatges. 

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

                                                           
106 No es disposa de dades d’inversió liquidada de la Generalitat de Catalunya. 
107 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. 
108 Vehicles al dia. 
109 Això implica un augment del pes dels vehicles pesants sobre el total, que se situa en el 17,9%, 0,2pp més que l’any 2011, però lluny enca-

ra del màxim històric de l’any 2000, quan el pes dels vehicles pesants sobre el total era del 21,3%. 
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Els trams amb un major descens de trànsit l’any 2012 són els que uneixen València amb Tarragona (-12,2%) i Sa-

ragossa amb el peatge del Mediterrani (-10,9%). També cau amb força el tram entre Tarragona i Barcelona (-

8,2%), i retrocedeixen en menor mesura, però de forma intensa, els trams entre Montmeló i la Jonquera (-6,0%) i 

entre Montmeló i el Papiol (-3,7%). 

Pel que fa al transport col·lectiu per carretera, i en base a dades de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per 

a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), s’observa un descens del 4,1% del nombre de passatgers, i es re-

dueixen el nombre de desplaçaments fins als 322 milions. 

Pel que fa al transport de mercaderies per carretera, l’any 2012 el volum transportat a Catalunya s’ha reduït el 

7,3%, situant-se en 235 milions de tones, segons dades de l’Enquesta permanent de transport de mercaderies 

per carretera.110 Aquest descens s’explica principalment per un descens en el transport intraregional (-8,0%) i, en 

menor mesura pel descens en el transport interregional (-5,1%), intramunicipal (-7,7%) i internacional (-8,1%). 

GRÀFIC I-27. Transport interior de mercaderies (tones) per carretera,(1) per tipus de desplaçament. Variació 

anual. Catalunya 2004-2012 
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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 cinc anys consecutius de 

caiguda, en què el volum transportat s’ha reduït el 40,8% respecte al volum transportat l’any 2007. 

3.2.2. FERROCARRILS 

Comptabilitzant els usuaris de metro, tramvia, rodalies (RENFE i FGC), regionals i trens de llarg recorregut, el 

nombre d’usuaris del ferrocarril a Catalunya l’any 2012 retrocedeix el 4,1%, i se situa en 595,9 milions de pas-

satgers. 

La major part dels desplaçaments que es realitzen mitjançant el mode ferroviari a Catalunya es realitzen a la Re-

gió Metropolitana de Barcelona (RMB). L’any 2012, el nombre d’usuaris del ferrocarril a la RMB ha estat de 578,1 

milions, un 3,6% menys que l’any 2011. Tots els modes ferroviaris han disminuït en nombre de passatgers sent el 

servei de Rodalies de Barcelona (RENFE) el que menys cau (-0,2% i 105,9 milions d’usuaris). El descens més re-

llevant es produeix a FGC (-6,9% i 75,0 milions d’usuaris), si bé també és destacada al metro de Barcelona (-4,0% 

i 373,5 milions d’usuaris) i rellevant al Tramvia (-2,2% i 23,7 milions d’usuaris). 

                                                           
110 No inclou el trànsit de pas. 
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Pel que fa a usuaris de trens regionals, el descens és del 15,2%, i situa el nombre de passatgers transportats en 

9,9 milions l’any 2012. Finalment, els usuaris de trens de llarg recorregut cauen el 17,4%, i se situen en 8,0 mili-

ons l’any 2012. 

Referent al transport de mercaderies a Catalunya l’any 2012 el volum transportat retrocedeix un 23,1% (després 

dels increments registrats entre 2009 i 2011) un descens considerable, si es compara amb l’evolució a Espanya, 

on el volum transportat pràcticament es manté. 

GRÀFIC I-28. Tones transportades en ferrocarril. Catalunya i Espanya, 2006-2012 
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Unitats: milions de tones. 

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

L’any 2012, el 90,3% del volum de mercaderies transportat discorria per vies d’ample ibèric (RENFE), mentre que 

el 9,7% restant ho feia per vies d’ample europeu (FGC). El descens més acusat es concentra en les primeres, on 

el volum transportat retrocedeix un 24,5%, mentre que a les segones ho fa un 6,7%. 

3.2.3. PORTS 

L’any 2012 el trànsit de passatgers al port de Barcelona ha retrocedit un 10,0%, i ha disminuït tant en nombre de 

passatgers en línia regular (-12,5%), com en creueristes (-8,8%). Així, durant l’any 2012 el port de Barcelona ha 

transportat 3,4 milions de passatgers: 1,0 milions de passatgers en línia regular i 2,4 milions de creueristes. Això 

fa que es mantingui com el primer port de l’Estat espanyol en volum de creueristes i que baixi fins a la sisena po-

sició en nombre de passatgers en línia regular, sent, en conjunt, el quart port en transport de passatgers.111 

 

 

                                                           
111 El descens de passatgers al port de Barcelona (-10,0%) és més acusat que al conjunt de l’Estat (-1,7%). Aquesta diferència és notòria en 

passatgers de línies regulars (-12,5% a Barcelona i -0,1% al conjunt de l’Estat), si bé no és menor en creueristes (-8,8% a Barcelona i -5,4% al 

conjunt de l’Estat), on el port de Barcelona concentra pràcticament un terç del mercat espanyol (31,8%). 



 

63 

MEMÒRIA  

SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  

CATALUNYA 2012 

GRÀFIC I-29. Passatgers transportats per via marítima. Variació anual. Port de Barcelona, 2008-2012 
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Unitats: percentatges. 

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

Referent al transport de mercaderies per via portuària, l’any 2012 el port de Barcelona retrocedeix el 3,3%, men-

tre que el port de Tarragona augmenta en un 3,9% el volum transportat, el que es tradueix en un decreixement 

conjunt del 0,3%, fruit del major pes del port de Barcelona (56,0% per 44,0% el de Tarragona). Aquesta variació fa 

que el volum transportat entre els dos ports l’any 2012 se situï en 75,3 milions de tones. 

GRÀFIC I-30. Tones transportades per via marítima. Variació anual. Ports de Barcelona i Tarragona, 2008-

2012 
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Unitats: percentatges. 

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

Al port de Barcelona, centrat en mercaderies, el descens experimentat durant l’any 2012 s’explica per un fort 

descens de les mercaderies transportades (-7,9%) combinat amb un increment del transport de mercaderies a 

granel (+6,0%), motivat principalment per l’augment de granel sòlids (+31,6%). Al port de Tarragona la situació és 

pràcticament la mateixa, amb un descens de les mercaderies transportades (-17,9%) i un increment del transport 

de mercaderies a granel (+6,9%), motivat principalment per l’augment dels granel sòlids (+17,3%). El major pes 

dels granel al port de Tarragona fa que el conjunt de mercaderies transportades augmenti. 
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3.2.4. AEROPORTS 

L’any 2012  el trànsit de passatgers als aeroports catalans ha augmentat un 0,4% respecte a l’any 2011, arribant 

als 38,9 milions de passatgers i situant-se en nivells pròxims al màxim històric (39,0 milions de passatgers de 

l’any 2007). Aquest lleuger increment, però, ha estat desigual entre els tres principals aeroports de Catalunya. Ai-

xí, a l’aeroport de Barcelona augmenten un 2,2% el nombre de viatgers, situant-se en més de 35,1 milions de 

passatgers, mentre que a Girona retrocedeixen un 5,4%, i se situa amb 2,8 milions de persones, i a Reus decreix 

un 31,2%, i tanca l’any amb 0,9 milions de passatgers transportats.112 Així mateix, cal destacar que l’activitat ae-

roportuària s’ha vist afectada per l’increment de les taxes aeroportuàries per part d’AENA durant l’any 2012.  

GRÀFIC I-31. Nombre de passatgers als aeroports comercials. Variació anual. Catalunya, 2008-2012 
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Unitats: percentatges. 

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

L’increment de passatgers a l’aeroport de El Prat contrasta amb aeroports com el de Barajas, on retrocedeixen el 

9,0%, si bé encara n’hi viatgen 10,0 milions més que a l’aeroport de Barcelona. En general, la tònica a Espanya 

és d’un decreixement en el nombre de passatgers als aeroports, amb un 5,0% menys que durant l’any 2011, el 

que fa que el pes dels aeroports catalans augmenti fins al 20,0% del conjunt. A nivell mundial, els principals ae-

roports experimenten creixements importants (Atlanta: +3,0% i 96 milions de passatgers: Pekin: +4,1% i 82 mili-

ons de passatgers; Tokyo: +8,5% i 68 milions de passatgers; etc.)113, en contrast amb la situació generalitzada a 

Espanya. 

Si s’estudia l’evolució dels passatgers als aeroports catalans en funció del destí o origen dels vols, s’observa un 

increment del 2,0% dels passatgers en vols intercontinentals, un augment del 6,3% en vols internacionals dins 

del continent europeu, i un descens del 10,2% en vols nacionals, el que estaria associat al debilitament de la de-

manda interna. 

Aquesta evolució és diferent per cada aeroport114. Així, a Girona decreixen els vols internacionals amb origen o 

destí a Europa (-7,8%), mentre que augmenten el passatgers en vols nacionals (+12,1%). A Reus, en canvi, pràcti-

cament desapareixen els passatgers en vols intercontinentals fruit de la pèrdua de connexió amb el Marroc, men-

tre que tant els vols internacionals a escala europea (-20,9%), com el vols nacionals (-75,9%) pateixen forts retro-

cessos. 

                                                           
112 Això fa que l’aeroport de Barcelona-El Prat segueixi batent rècords de passatgers, mentre que l’aeroport de Girona i Reus retrocedeixen 

fins al nombre de passatgers que tenien l’any 2004. En bona mesura, aquests resultats s’expliquen per la retirada progressiva de la compa-

nyia Ryanair de Girona i Reus per establir-se a l’aeroport de Barcelona. 
113 Dades obtingudes de l’AIC. Les dades fan referència al període comprès entre el febrer de 2012 i gener de 2013 i tenen caràcter provisio-

nal, atès que el resum final per al conjunt del 2012 encara no es trobava disponible en el moment d’elaboració d’aquesta Memòria. 
114 L’aeroport de Barcelona, al concentrar el 90,3% del trànsit de passatgers, és el que marca la tendència del conjunt, motiu pel qual 

l’evolució en aquest aeroport és similar a la del conjunt de Catalunya. 



 

65 

MEMÒRIA  

SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  

CATALUNYA 2012 

Per al conjunt d’aeroports catalans, sobresurt l’increment del nombre de passatgers amb origen o destí a l’Àsia 

Occidental (+13,8%),115 que se situa com a principal connexió intercontinental a Catalunya. Així mateix, dins de 

les connexions internacionals europees, són molt rellevants els increments dels passatgers amb origen o destí al 

Regne Unit (+15,5%) i Rússia (+35,0%), i no són menyspreables els increments experimentats amb França 

(+11,8%) i Alemanya (+7,9%). 

TAULA I-37. Passatgers als aeroports comercials, per regió de destí/origen. Catalunya, 2012 

  Passatgers Var. 2011-2012(%) Pes (%) Var. 2011-2012 (pp) 

Total 38.874 0,4 100,0 0,0 

Intercontinentals 2.931 2,0 7,5 0,1 

Àfrica del Nord 686 -0,3 23,4 -0,6 

Amèrica del Nord 863 1,4 29,4 -0,2 

Àsia Occidental 951 13,8 32,5 3,3 

Amèrica Llatina (Sud, Centre i Carib) 302 -5,7 10,3 -0,8 

Altres 128 -27,0 4,4 -1,7 

Continentals internacionals 24.210 6,3 62,3 3,5 

Regne Unit 4.290 15,5 17,7 1,4 

Itàlia 3.471 -2,0 14,3 -1,2 

Alemanya 3.212 7,9 13,3 0,2 

França 2.829 11,8 11,7 0,6 

Holanda 1.661 -5,0 6,9 -0,8 

Suïssa 1.348 3,8 5,6 -0,1 

Portugal 900 -3,0 3,7 -0,4 

Rússia 1.273 35,0 5,3 1,1 

Resta d'Europa 5.227 2,7 21,6 -0,8 

Nacionals 11.734 -10,2 30,2 -3,6 

Unitats: milers de passatgers, percentatges i punts percentuals. 

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

Pel que fa a les principals companyies que operen en aeroports catalans, destaca el cessament de les activitats 

d’Spanair el 28 de gener de 2012. La desaparició de la companyia, la segona en volum de passatgers a l’aeroport 

de Barcelona l’any 2011, s’ha compensat amb increments del nombre de passatgers a Ryanair (+49,9%) i Vueling 

(+35,1%). Així, Vueling incrementa el seu pes a l’aeroport barceloní en 7,3pp, i se situa en el 29,9%, mentre que 

Ryanair se situa com a segona companyia, amb 4,7pp més i un pes del 14,8%.116 Tant a Girona com a Reus, Rya-

nair segueix sent la companyia predominant amb quotes del 91,4% i 60,1%, si bé a Reus la companyia experi-

menta una pèrdua de pes de 10,0pp. 

Pel que fa al transport de mercaderies per via aeroportuària, el volum transportat no ha variat respecte a l’any 

2011 al conjunt d’aeroports catalans, amb poc menys de 96,7 milers de tones, de les quals l’aeroport de Barce-

lona en concentra la pràctica totalitat (99,9%). Al conjunt d’Espanya el transport de mercaderies disminueix un 

3,3%, el que situa la quota de mercat catalana a Espanya en el 14,9%, 0,5pp més que l’any 2011. A nivell mun-

dial la situació contrasta amb el context espanyol, amb augments importants de trànsit de mercaderies als princi-

pals aeroports mundials (Memphis: +12,1 i 350 milers de tones; Honk Kong: +20,8% i 337 milions de tones; 

Shanghai: +15,2% i 230 milions de tones; etc.). 117 

 

 

 

                                                           
115 Aquest increment s’explica per l’augment de passatgers amb origen o destí a Qatar i els Emirats Àrabs a l’aeroport de Barcelona. 
116 El pes de Spanair l’any 2011 era del 12,6%, així que l’increment del pes de Vueling (+7,3pp) i Ryanair (+4,7pp), pràcticament compensa la 

caiguda de Spanair. 
117 Dades obtingudes de l’AIC. Les dades fan referència al període comprès entre el febrer de 2012 i gener de 2013 i tenen caràcter provisio-

nal, atès que el resum final per al conjunt del 2012 encara no es trobava disponible en el moment d’elaboració d’aquesta Memòria. 
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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 2012. 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 un pressupost de 37.024,5 milions d’euros per al 2012; l’Administració de la Seguretat 

Social, a través del sistema de pensions i prestacions, amb una despesa executada a Catalunya l’any 2012 de 

20.198,3 milions d’euros118; les administracions locals, amb uns pressupostos aprovats de 9.830,0 milions 

d’euros l’any 2012; i l’Administració General de l’Estat, principalment a través de les inversions estatals, que l’any 

2012 té pressupostada una despesa en inversió real a Catalunya de 1.414,5 milions d’euros, i la despesa en 

prestacions del Servei Públic d’Ocupació estatal que l’any 2012 ha significat una despesa executada de 5.310,2 

milions d’euros. 

En un context de recessió de l’activitat econòmica catalana amb una caiguda de l’1,3%, l’acció de les AP a Cata-

lunya, l’any 2012, amb una reducció en conjunt de la despesa, ha fet una contribució negativa al creixement del 

PIB nominal 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 mostren reduccions que més que compensen l’increment del 3% de la despesa executada a 

Catalunya de l’Administració de la Seguretat Social i del Servei Públic d’Ocupació estatal. 

Així la despesa pressupostada d’inversions reals de l’Estat a Catalunya cau un 44,5% respecte dels pressupostos 

de l’any precedent; la despesa no financera pressupostada el 2012 de les entitats locals en relació amb la des-

pesa executada el 2011 cau el 12,0%; mentre que la despesa no financera executada de la Generalitat, consoli-

dada sense el sector públic empresarial, es redueix el 10,2%. 

En línies generals, la caiguda de la despesa pública a Catalunya del conjunt de les AP ho ha estat, principalment, 

com a conseqüència de la caiguda de la despesa de capital. Així, la despesa de capital executada de la Generali-

tat consolidada sense el sector públic empresarial cau el 32,9%; la despesa de capital conjunta pressupostada de 

les entitats locals en relació amb la despesa executada el 2011 cau el 47,7%; mentre que la despesa en inversi-

ons reals pressupostada el 2012 per l’Estat a Catalunya cau el 44,5%. De totes maneres, també és de destacar la 

caiguda en la despesa de personal, de compra de béns i serveis i de transferències corrents, que en el cas de la 

Generalitat consolidada sense el sector públic empresarial cauen el 9,4%, el 3,0% i el 16,7%, respectivament; i en 

el cas de la despesa pressupostada el 2012 en relació amb l’executada el 2011 de les entitats locals es reduei-

xen el 2,0%, el 2,1% i l’11,2%, respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 L’anàlisi del sistema de protecció social es desenvolupa en l’apartat 5 del capítol 5 d’aquesta Memòria socioeconòmica.  
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TAULA I-38. Evolució de les despeses no financeres de les administracions públiques de Catalunya. Catalunya, 

2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 

Variació  

2009-

2012 

Variació  

2011-

2012 

Sector públic Generalitat de Catalunya1 34.069,1 35.178,0 32.067,9 31.273,6 -8,2% -2,5% 

Sector públic Generalitat de Catalunya (AGG, OOAA, 

ICS, SCS, ICASS) depurat de IFL i PAC2 
29.062,0 26.461,4 26.383,1 23.695,5 -18,5% -10,2% 

Administració de la Seguretat Social a Catalunya3 17.767,1 18.803,1 19.523,7 20.197,6 13,7% 3,5% 

Entitats locals4 12.085,8 11.362,8 10.425,3 9.175,0 -24,1% -12,0% 

Despeses en inversió real de l’Estat a Catalunya5 3.790,6 3.625,9 2.548,4 1.414,5 -62,7% -44,5% 

Servei Públic d’Ocupació estatal a Catalunya  5.675,3 5.708,2 5.236,2 5.310,9 -6,4% 1,4% 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

(1) Despeses no financeres pressupostades; 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 de les mateixes comunitats, ja que en aquestes operacions actuen com a meres intermediàries entre el pagador i re-

ceptor dels fons. 

(3) Despeses no financeres executades (obligacions reconegudes). 

(4) Despeses no financeres executades (obligacions reconegudes) fins l’any 2011 i despeses no financeres pressupostades per al 2012 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 públic119 del conjunt de les AP a Catalunya, amb un valor de 32.810 milions d’euros i 

un disminució en termes reals del 2,5% respecte de l’any 2011, ha fet una contribució negativa al creixement de 

l’economia catalana, amb una aportació de -0,41 punts percentuals al creixement del PIB real l’any 2012. 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 15,79% l’any 2012. 

 

                                                           
119 El consum públic no inclou les inversions del sector públic i inclou les despeses en consum de les institucions sense finalitat de lucre al 

servei de les llars. 
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GRÀFIC I-32. Evolució del consum de les administracions públiques de Catalunya sobre el PIB. Catalunya, 

2004-2012 
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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 AP a Catalunya. 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya l’any 2012 en l’àmbit institucional del sector públic,120 amb un 

import de 37.024 milions d’euros, preveien una reducció del 5,9%121 en termes homogenis i respecte de l’any 

2011. Aquesta reducció hauria tingut un efecte de contracció en relació amb l’evolució prevista del PIB nominal 

de l’economia catalana per al 2011, que, en el moment d’aprovar els pressupostos, el Govern estimava que in-

crementaria el 2,3% en termes nominals. 

4.1.1. ELS INGRESSOS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Des de la perspectiva dels ingressos, l’any 2012 els pressupostos aprovats del sector públic de la Generalitat 

preveien una reducció dels recursos disponibles de 2.329,5 milions d’euros. 

Aquest volum més petit de recursos disponibles respon a la reducció del 31,0% dels ingressos financers, 4.083,1 

milions d’euros menys que els pressupostos del 2011, que més que compensa l’increment previst del 6,7% dels 

ingressos no financers, 1.753,5 milions d’euros més que els pressupostos del 2011. La davallada de la necessi-

tat d’ingressos financers està principalment associada a la previsió de reducció del dèficit, 2.547,8 milions 

d’euros menys que en els pressupostos del 2011, i a un calendari d’amortització de l’endeutament més favorable 

que l’any precedent, amb una reducció de 1.930,6 milions d’euros respecte del 2011. 

Els més elevats ingressos no financers previstos en els pressupostos responen, principalment, a l’increment dels 

ingressos associats al model de finançament autonòmic, que en conjunt augmenten en 1.688,1 milions d’euros, 

el 9,6% més que en els pressupostos del 2011; a la creació del l’impost sobre estades en allotjaments turístics, 

que es preveu que aporti 100 milions d’euros, i a l’augment de 604,4 milions d’euros per vendes d’inversions re-

                                                           
120 Inclou l’Administració de la Generalitat i els organismes superiors; el Servei Català de la Salut i les entitats gestores de la Seguretat Social; 

les entitats autònomes administratives; les entitats autònomes comercials i financeres; les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament ju-

rídic privat; les societats mercantils; i els altres organismes i entitats del sector públic de la Generalitat: consorcis i fundacions. En aquest sen-

tit queden incloses totes aquelles entitats sobre les quals la Generalitat n’exerceix el control a través d’una posició majoritària, ja sigui per la 

capacitat de nomenar o designar via estatutària la majoria de representants amb dret a vot dels seus òrgans de govern, o bé amb una partici-

pació superior al 50% en el seu capital o fons patrimonial.   
121 El pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2012 inclou, en l’àmbit institucional del sector públic de la Generalitat, un total de 228 

pressupostos, amb una reducció de 13 entitats en aquest àmbit institucional (dues entitats autònomes administratives, dues entitats autò-

nomes comercials i financeres, cinc societats mercantils, un consorci, i tres fundacions), i l’alta d’una entitat de dret públic.  
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als. Aquests increments es veuen en part compensats per la reducció prevista de 646,9 milions d’euros de les 

transferències de capital com a conseqüència d’una liquidació més baixa de la disposició addicional tercera de 

l’Estatut corresponent a l’any 2009. 

D’acord amb les previsions pressupostàries, l’augment dels recursos del model de finançament autonòmic respon 

tant a l’increment de les transferències de l’Estat associades al propi model, que augmenten en 1.345,0 milions 

d’euros, com a l’augment de 343,0 milions d’euros en dels ingressos dels tributs cedits de la cistella de tributs 

del model. 

Aquest increment, en 343,0 milions d’euros, dels recursos aportats pel tributs cedits es desglossa en un augment 

de 680,6 milions d’euros en la previsió de recaptació de l’IVA associada a la previsió del Ministeri d’Economia per 

l’augment dels tipus impositius; l’augment en 109,6 milions d’euros en la recaptació prevista de l’impost sobre 

vendes minoristes de determinats hidrocarburs per l’augment dels tipus en el tram autonòmic; l’increment en 

31,9 milions d’euros en l’impost sobre l’electricitat; l’augment en 4,2 milions d’euros en l’impost sobre determi-

nats mitjans de transport; un milió d’euros en els impostos sobre alcohols; i l’increment en 240,4 milions d’euros 

per la recuperació de l’impost sobre el patrimoni. Aquests increments es veuen en part compensats per una re-

ducció de 724,7 milions d’euros en les previsions de recaptació de la resta de tributs de la cistella. Així, es preveu 

una reducció de 391,8 milions d’euros en l’IRPF per les menors previsions de recaptació que ha fet el Govern 

central; una reducció de 91,2 milions d’euros en l’impost de successions i donacions; 65,5 milions d’euros menys 

en l’impost sobre actes jurídics documentats i transmissions patrimonials, associada a l’evolució negativa del 

mercat immobiliari; 96 milions d’euros menys en l’impost especial sobre labors del tabac; 13,6 milions d’euros 

menys en l’impost especial sobre hidrocarburs; 54,3 milions d’euros menys en els tributs sobre el joc i 12,5 mili-

ons d’euros menys en les liquidacions pendents dels impostos sobre consums específics (vegeu la taula I-39). 

TAULA I-39. Evolució del pressupost d’ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 2010-2012 

  

 2010 Pres-

supost apro-

vat   

 2011 Pressu-

post aprovat   

 2012 Pres-

supost apro-

vat  

 % Variació 

2010-2011   

 % Variació 

2011-2012   

 1. Impostos directes 6.387,5 8.358,5 8.116,3 30,9% -2,9% 

 2. Impostos indirectes 6.322,9 8.567,4 9.307,1 35,5% 8,6% 

 3. Taxes i altres ingressos 2.941,3 3.099,0 3.056,0 5,4% -1,4% 

 4. Transferències corrents 10.049,3 4.431,6 5.717,0 -55,9% 29,0% 

 5. Ingressos patrimonials 211,1 301,6 357,6 42,9% 18,5% 

 Total ingressos corrents 25.912,1 24.758,1 26.554,1 -4,5% 7,3% 

 6. Alienació d’inversions reals 694,6 436,5 1.040,9 -37,2% 138,5% 

 7. Transferències de capital 1.155,8 988,5 341,7 -14,5% -65,4% 

 Total ingressos de capital 1.850,4 1.425,0 1.382,6 -23,0% -3,0% 

 Total ingressos no financers 27.762,5 26.183,1 27.936,6 -5,7% 6,7% 

 8. Actius financers 504,6 1.019,3 1.331,7 102,0% 30,7% 

 9. Passius financers 11.432,1 12.151,6 7.756,1 6,3% -36,2% 

 Total ingressos financers 11.936,8 13.170,9 9.087,8 10,3% -31,0% 

 Total ingressos 39.699,3 39.354,0 37.024,5 -0,9% -5,9% 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2010 inclouen un total de 224 pressupostos, amb un augment de 38 entitats 

(una entitat autònoma administrativa, tres entitats de dret públic, 20 societats mercantils, sis consorcis, i set fundacions), i la baixa de quatre 

entitats (una entitat autònoma administrativa, una societat mercantil, un consorci i una fundació) en relació amb el 2009; els pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya per al 2011 inclouen un total de 240 pressupostos, amb un augment de 26 entitats (tres entitats de dret públic, 

set societats mercantils, cinc consorcis, i onze fundacions), i la baixa de deu entitats (una entitat autònoma administrativa, una entitat de dret 

públic, cinc societats mercantils, dos consorcis i una fundació); els pressupost per al 2012 inclouen un total de 228 pressupostos, amb una 

reducció de 13 entitats en aquest àmbit institucional (dues entitats autònomes administratives, dues entitats autònomes comercials i finance-

res, cinc societats mercantils, 1 consorci, i tres fundacions), i l’alta d’una entitat de dret públic en relació amb el 2011. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2010-2012. 

D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, l’exercici 2012 pre-

veia finançar-se el 55,3% amb ingressos tributaris; el 16,4% amb transferències rebudes, tant corrents com de 
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capital; i el 24,5% restant amb ingressos derivats de les operacions financeres, que principalment responen al 

nou endeutament. En relació amb l’any 2011 destaca la pèrdua de pes relatiu de les operacions financeres com 

a font d’ingrés, per la reducció del dèficit i el calendari més favorable d’amortització de l’endeutament, i 

l’increment del pes relatiu dels recursos derivats dels ingressos tributaris i de les transferències, per la millora 

comentada dels recursos del model de finançament, la creació de l’impost sobre estades en allotjament turístics i 

la alienació d’inversions reals (vegeu el gràfic I-33). 

GRÀFIC I-33. Estructura econòmica dels ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 2006-

2012 
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Unitats: percentatges. 

Nota: ingressos tributaris (cap. 1, 2, i 3, dels pressupostos), ingressos per  transferències (cap. 4 i 7 dels pressupostos), ingressos per opera-

cions financeres (cap. 8 i 9 dels pressupostos), altres ingressos (cap. 5 i 6 dels pressupostos). 

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006-2012. 

En el moment d’elaborar la Memòria no es disposen de dades executades d’ingressos (drets liquidats) per com-

ponents en el perímetre institucional del sector públic de la Generalitat per a l’any 2011. 

Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic 

Els pressupostos de 2012 preveien una aportació de 19.332,5 milions d’euros dels ingressos derivats del model 

del nou finançament autonòmic vigent des de l’any 2009,122 quantitat que representa el 52,2% de tots els recur-

sos del sector públic de la Generalitat de Catalunya i que significa una suma de 2.555,3 euros per habitant a Ca-

talunya. Aquestes quantitats significaven un increment respecte dels pressupostos executats del 2011 del 7,7% 

dels recursos del model de finançament autonòmic, i un increment també del 7,7% en termes per càpita. 

Els ingressos executats vinculats al sistema de finançament l’any 2012 han estat de 17.951,7 milions d’euros, 

amb un increment de 332,2 milions d’euros, l’1,9% més que els ingressos executats el 2011. 

Aquest increment respon, principalment, a l’increment en 3.704,1 milions d’euros dels ingressos tributaris, que 

s’explica per les liquidacions pendents dels rendiments d’exercicis precedents de l’IRPF, l’IVA, i els impostos so-

bre consums específics i que aporten 4.575 milions d’euros més que el 2011;123 a la recaptació pel restabliment 

de l’impost sobre el patrimoni, 292,0 milions d’euros més que el 2011; i a l’augment de recaptació de l’impost 

sobre vendes minoristes sobre determinats hidrocarburs, 44,0 milions d’euros més que el 2011, per l’increment 

dels tipus en el tram autonòmic. 

                                                           
122 Acordat per la signatura de l’Acord 6/2009 del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), del 15 de juliol, per a la reforma del sistema de 

finançament de les comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatuts d’autonomia. 
123 Aquesta quantitat respon a dos conceptes diferents. Per una part, a la liquidació positiva de les bestretes sobre tributs corresponents a 

l’exercici 2010 de l’IRPF, IVA i Impostos especials. I per una altra, als reintegraments a l’Estat d’una cinquena part de les liquidacions negati-

ves dels tributs del model de finançament corresponent als exercicis 2008 i 2009 i que els pressupostos per al 2012 estimaven en 522,1 mi-

lions d’euros. 
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La resta d’impostos de la cistella dels tributs cedits han reduït els seus imports liquidats en 1.206,9 milions 

d’euros, el 7,6% menys que el 2011, com a conseqüència, per una part, de les menors bestretes en els tributs 

cedits parcialment i el resultat de les previsions a la baixa que el Govern central ha fet sobre la seva recaptació: 

seva amb una reducció del 7,8% en la bestreta per IRPF; del 2,1% en l’IVA; del 17,8% en l’impost sobre labors del 

tabac; del 7,7% en els impostos sobre alcohols; del 8,6% en l’impost sobre hidrocarburs; i del 3,4% en l’impost 

sobre l’electricitat. I per l’altra, per l’evolució negativa dels drets liquidats el 2012 en l’impost de successions i 

donacions, amb una reducció del 0,7%; en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, 

amb una reducció de l’11,4%; en l’impost sobre determinats mitjans de transport, amb una reducció del 27,2%: i 

en els tributs sobre el joc, amb una reducció del 14,9%. 

L’increment dels ingressos tributaris ha estat en bona part compensat per la forta reducció dels ingressos per 

transferències associades al model de finançament autonòmic, que es redueixen en 3.371,9 milions d’euros amb 

relació als ingressos executats el 2011. Aquesta reducció s’explica per l’impacte negatiu, 3.823,4 milions menys 

que el 2011, de les liquidacions pendents de transferències d’exercicis anteriors,124 compensats només en part 

per l’increment en 434,6 milions d’euros de les bestretes dels fons del model i l’increment en 16,9 milions 

d’euros dels fons específics vinculats a la sanitat. 

TAULA I-40. Evolució i grau d’execució dels ingressos de la Generalitat de Catalunya vinculats al sistema de finan-

çament autonòmic. Catalunya, 2011-2012 

  2011 2012 
2011-

2012 

Desviació 

2012 

Impost sobre successions i donacions 398,2 395,3 -0,7% 200,1% 

Impost sobre el patrimoni 13,0 305,0 - 126,9% 

Impost sobre transmissions patrimonials i AJD 1.231,8 1.091,4 -11,4% 89,4% 

Tributs sobre el joc 267,7 227,7 -14,9% 89,7% 

IRPF (tram autonòmic) 8.055,9 9.440,6 17,2% 123,2% 

   IRPF (bestreta tram autonòmic) 8.055,9 7.430,7 -7,8% 94,7% 

   IRPF (liquidació tram autonòmic) 0,0 2.009,9 - -1124,8% 

IVA (participació en l’impost estatal) 4.538,6 6.502,2 43,3% 124,6% 

   IVA (bestreta participació en l’impost estatal) 4.619,0 4.522,7 -2,1% 81,5% 

   IVA (liquidació participació en l’impost estatal) -80,3 1.979,5 -2564,4% -598,2% 

Impost sobre labors del tabac (bestreta participació en l’impost estatal) 953,7 783,5 -17,8% 91,3% 

Impost sobre alcohols (bestreta participació en l’impost estatal) 122,3 112,8 -7,7% 91,6% 

Impost sobre hidrocarburs (bestreta participació en l’impost estatal) 996,6 910,5 -8,6% 92,6% 

Impost sobre energia (participació en l’impost estatal) 279,3 269,8 -3,4% 86,7% 

Impost sobre determinats mitjans de transport (participació en l’impost estatal) 99,6 72,5 -27,2% 63,5% 

Impost sobre vendes minoristes det. hidrocarburs (participació en l’impost esta-

tal) 
132,3 113,4 -14,2% 87,2% 

Impost sobre vendes minoristes det. hidrocarburs (tram autonòmic) 132,3 195,1 47,5% 75,0% 

Liquidacions pendents participació en impostos cedits 0,0 505,3 - -4044,6% 

A. Total ingressos tributs cedits  17.221,0 20.925,1 21,5% 119,1% 

                                                           
124 Aquesta quantitat respon a dos conceptes diferents. Per una part, a la liquidació negativa de les bestretes sobre transferències correspo-

nents a l’exercici 2010 dels fons del model. I per una altra, als reintegraments a l’Estat d’una cinquena part de les liquidacions negatives de 

les transferències del model de finançament corresponent als exercicis 2008 i 2009 i que els pressupostos per al 2012 estimaven en 111,7 

milions d’euros. L’import total de la liquidació 2008 dels recursos del model de finançament és -690 milions d’euros (que es retornen a raó de 

138,1 milions d’euros/any de 2011 a 2015) i l’import total de la liquidació 2009 és de -2.478 milions d’euros (que es retornen a raó de 495,6 

milions d’euros/any de 2012 a 2016). 
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Liquidacions pendents del Fons de suficiència  -57,8 -3.289,9 5590,2% 5690,2% 

Liquidació bestreta a compte dels recursos previstos en el sistema de finança-

ment aprovat per acord  
0,0 -2.189,6 - 4066,1% 

Fons de suficiència global (bestreta) 1.840,1 1.753,2 -4,7% 99,3% 

Fons de garantia de serveis públics fonamentals (bestreta) -1.460,0 -938,6 -35,7% 88,1% 

Fons de garantia serveis públics fonamentals (liquidació) 0,0 405,1 - - 

Fons de competitivitat (liquidació) 0,0 862,6 - - 

Regularització del model de finançament 0,0 330,7 - - 

Fons específics de l’Acord de finançament (Conveni control incapacitat tempo-

ral) 
50,8 52,9 4,2% 88,2% 

Fons específics de l’Acord de finançament (fons de cohesió sanitària) 7,6 15,4 101,7% 90,7% 

Acord de finançament sanitari (facturació accidents i estrangers) 17,8 24,8 39,4% 177,5% 

B. Total ingressos per transferències 398,5 -2.973,4 -846,2% -168,1% 

          

Bestretes tributs cedits parcialment 14.747,4 13.760,2 -6,7% 89,6% 

Liquidacions tributs cedit parcialment -80,3 4.494,7 -5695,6% -860,9% 

Tributs cedits totalment 2.554,0 2.670,2 4,6% 97,9% 

Transferències liquidacions pendents -57,8 -3.881,2 6612,8% -396,6% 

Transferències de Fons del model de finançament1 380,0 814,6 114,0% 116% 

Fons específics vinculats a la sanitat 76,3 93,2 22,2% 102,4% 

          

Total ingressos per Model de finançament (A + B) 17.619,5 17.951,7 1,9% 92,9% 

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 2.883,2 euros per habitant de 

Catalunya l’any 2009, als 2.372,8 euros per habitant el 2012, i han augmentat l’1,5% respecte del 2011. 
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GRÀFIC I-34. Evolució dels recursos executats del model de finançament autonòmic. Catalunya, 2007-2012 
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Unitat: milions d’euros. 

Font elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-

xement. 

Evolució dels recursos executats per càpita del model de fi-

nançament autonòmic. Catalunya, 2007-2012 

2.774,2 2.667,1
2.883,2

2.478,7
2.336,9 2.372,8

-3,9%

8,1%

-14,0%

-5,7%

1,5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingressos per càpita Taxa de creixement

 

Unitat: milions d’euros. 

Font elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-

xement i Idescat. 

 

4.1.2. LES DESPESES DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Des de la perspectiva de la despesa, l’any 2012 la reducció pressupostada de 2.329,5 milions d’euros s’explica 

per la caiguda del 2,5% de la despesa no financera, que disminueix en 794,3 milions d’euros, i per la reducció 

encara més acusada de les despeses financeres previstes, de 1.535,9 milions d’euros menys que el 2011, com a 

conseqüència, com ja s’ha comentat, del calendari més favorable d’amortització de l’endeutament. 

La reducció pressupostada en la despesa no financera és conseqüència, principalment, de la menor previsió de 

despesa en inversions reals i transferències de capital, que es redueixen en 489,3 milions d’euros; en la despesa 

de transferències corrents, que es redueix en 608,7 milions d’euros, especialment per la caiguda de les transfe-

rències a famílies i institucions sense ànim de lucre; i en la despesa de personal, que es redueix en 100,9 milions 

d’euros; i en la despesa de compra de béns corrents i serveis. De la despesa no financera classificada per capí-

tols, només s’incrementa el pagament d’interessos associats a l’endeutament, amb un augment de 573,9 milions 

d’euros. 

TAULA I-41. Evolució del pressupost de despeses del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 2010-2012 

  

 2010 Pres-

supost apro-

vat   

 2011 Pressu-

post aprovat   

 2012 Pres-

supost apro-

vat  

 % Variació 

2010-2011   

 % Variació 

2011-2012   

 1. Remuneracions personal 10.144,0 9.649,7 9.548,7 -4,9% -1,0% 

 2. Béns corrents i de serveis 8.516,2 8.316,4 7.936,1 -2,3% -4,6% 

 3. Interessos 1.439,4 1.869,6 2.443,6 29,9% 30,7% 

 4. Transferències corrents 9.799,5 9.221,6 8.612,9 -5,9% -6,6% 

 5. Fons de contingència 150,0 39,0 250,0 -74,0% 541,0% 

 Total despeses corrents 30.049,2 29.096,3 28.791,3 -3,2% -1,0% 

 6. Inversions reals 4.163,6 2.231,0 1.900,8 -46,4% -14,8% 

 7. Transferències de capital 965,2 740,6 581,5 -23,3% -21,5% 

 Total despeses de capital 5.128,8 2.971,6 2.482,3 -42,1% -16,5% 
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 Total despeses no financeres 35.178,0 32.067,9 31.273,6 -8,8% -2,5% 

 8. Actius financers 1.740,6 1.861,6 2.256,9 6,9% 21,2% 

 9. Passius financers 2.780,6 5.424,6 3.493,9 95,1% -35,6% 

 Total despeses financeres 4.521,2 7.286,1 5.750,8 61,2% -21,1% 

 Total despeses 39.699,3 39.354,0 37.024,5 -0,9% -5,9% 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2010 inclouen un total de 224 pressupostos, amb un augment de 38 entitats 

(una entitat autònoma administrativa, tres entitats de dret públic, 20 societats mercantils, sis consorcis, i set fundacions) i la baixa de quatre 

entitats (una entitat autònoma administrativa, una societat mercantil, un consorci i una fundació) en relació amb el 2009; els pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya per al 2011 inclouen un total de 240 pressupostos, amb un augment de 26 entitats (tres entitats de dret públic, 

set societats mercantils, cinc consorcis, i onze fundacions), i la baixa de deu entitats (una entitat autònoma administrativa, una entitat de dret 

públic, cinc societats mercantils, dos consorcis i una fundació); els pressupost per al 2012 inclouen un total de 228 pressupostos, amb una 

reducció de 13 entitats en aquest àmbit institucional (dues entitats autònomes administratives, dues entitats autònomes comercials i finance-

res, cinc societats mercantils, un consorci, i tres fundacions), i l’alta d’una entitat de dret públic en relació amb el 2011.  

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2010-2013. 

Així, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, preveia per al 2012 que el 28,7% 

de la despesa es destinés a altres despeses corrents de funcionament (compra de béns i serveis i interessos de 

l’endeutament, que augmenta el seu pes fins al 6,6% del pressupost); que el 25,8% de la despesa es destinés a 

despeses de personal; i el 23,3% a transferències corrents (principalment a famílies i institucions sense finalitat 

de lucre i a ens i corporacions locals). Pel que fa a les despeses de capital representen el 6,7% del total, mentre 

que les despeses per operacions financeres en signifiquen el 15,5% (principalment amortitzacions de préstecs en 

euros, i concessions de préstecs i bestretes). 

L’estructura econòmica de la despesa pressupostada es manté relativament estable en el període 2005-2012, si 

bé cal destacar el creixement els darrers anys del pes relatiu de les despeses financeres d’amortització del deute 

en detriment de les despeses de capital i les transferències corrents, especialment a famílies i institucions sense 

ànim de lucre. 

GRÀFIC I-35. Estructura econòmica de les despeses del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 2006-

2012 
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Unitats: percentatges. 

Nota: transferències corrents (cap. 4 dels pressupostos), altres despeses corrents de funcionament (cap. 2, 3, i 5 dels pressupostos), remune-

ració de personal (cap. 1 dels pressupostos), despeses de capital (cap. 6 i 7 dels pressupostos), despeses per operacions financeres (cap. 8 i 

9 dels pressupostos). 

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006-2012. 

La reducció de la despesa de personal en els pressupostos de 2012, de l’1,0% (que en termes homogenis repre-

senta una caiguda de l’1,6%), s’explica, per una part, per la disminució en la remuneració de personal per plaça 

pressupostada, que passa de 41.771,13 euros a 41.483,4 euros el 2012 amb una caiguda del 0,7%, i per la cai-
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guda menor, del 0,4%, en el nombre de places pressupostades,125 que passen de 231.013 a 230.182 places el 

2012, amb una reducció de 831 noves places. De totes maneres, en termes homogenis amb el perímetre institu-

cional del 2011, entre el 2011 i el 2012 té lloc una disminució de 2.122 places pressupostades, el 0,9% menys 

que el 2010. 

La reducció de la retribució per ocupats no inclou la reducció general del 3% de les retribucions íntegres anuals, 

que s’aprova per Acord de Govern el 28 de febrer del 2012, un dia després de l’aprovació dels pressupostos i en 

què s’aplica la meitat de la reducció el mes de juny i l’altra meitat al mes de desembre. Posteriorment, l’Acord de 

Govern del 29 de maig augmenta la reducció fins al 5%, amplia l’àmbit d’aplicació d’aquesta mesura incorporant 

les universitats i el personal al servei de l’Administració de justícia, i es fa efectiva la part corresponent al mes de 

juny i la resta, de forma mensual, de juliol a desembre. Finalment, cal a més tenir en compte que com a conse-

qüència de l’aprovació del Reial Decret Llei 20/2010, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressu-

postària i de foment de la competitivitat, que suprimia la paga extraordinària i el seus complements del mes de 

desembre de 2012 a tot el personal de les administracions públiques, el Govern de la Generalitat, per Acord de 

Govern del 24 de juliol, adapta la reducció de les retribucions a la mesura estatal, suprimint la paga extraordinà-

ria del mes de desembre del 2012, la qual cosa significa en termes efectius que les retribucions anuals de cada 

treballador de l’Administració pública es redueixi el 7,4%.  

La despesa per programes del sector públic de la Generalitat de Catalunya 

Els objectius de la política pressupostària tenen des de l’any 2006 un instrument d’anàlisi en la presentació dels 

pressupostos de despesa per programes. El Govern de la Generalitat classifica el 2012 el pressupost de despesa 

en 104 programes, agrupats en 34 polítiques de despesa, agrupades a la vegada en 9 àrees de despesa. 

De l’estructura pressupostària per àrees de despesa del sector públic de la Generalitat se’n pot destacar per a 

l’exercici 2012 que (vegeu la taula I-42): 

 El 61,7% de la despesa es concentra en les àrees que conformen la despesa social i la producció de béns 

públics de caràcter econòmic. Així, la despesa social (àrees de despesa 3 i 4) amb 17.817,6 milions d’euros, 

significa el 48,1% del pressupost, i la producció de béns públics de caràcter econòmic (àrea de despesa 5) 

amb 5.035,7 milions d’euros, el 13,6%. 

 El 13,9% de la despesa es destina a les dues àrees restants, amb finalitats específiques: 2.002,3 milions 

d’euros, el 5,4% del total, a serveis públics generals (àrea de despesa 2), i 3.127,6 milions d’euros, el 8,4% 

del total, a foment i regulació dels sectors productius (àrea de despesa 6). 

 El 24,4% restant de la despesa s’agrupa en quatre àrees més genèriques pel que fa al destí final dels recur-

sos: 2.897,7 milions d’euros, el 7,8% del total, a suport financer als ens locals (àrea de despesa 7); 2.219,4 

milions d’euros, el 6,0% del total, a funcionament de les institucions i administració general (àrea de despesa 

1); 3.674,4 milions d’euros, el 9,9% del total, a deute públic (àrea de despesa 9); i 250 milions d’euros, el 

0,7% del total, al Fons de contingència. 

Els pressupostos aprovats de 2012 mantenen, respecte del 2011, relativament estable l’ordre de prioritats de la 

despesa per grans àrees de despesa, i destaca la pèrdua relativa de posició de l’àrea de Deute públic (àrea 9), 

com a conseqüència de l’important disminució l’amortització de deute públic que passa del segon lloc al tercer 

lloc en ordre de prioritats en relació amb els pressupostos del 2011. És de destacar en uns pressupostos que en 

termes mitjans es redueixen el 5,9%: 

 El creixement de la despesa en les àrees de Foment i regulació dels sectors productius (àrea 6), amb un in-

crement del 15,5% com a conseqüència de l’increment en els programes de Crèdit oficial per facilitar finan-

çament al sector públic i privat de l’economia catalana; de Funcionament de les institucions i administració 

generals (àrea 1) amb un creixement del 23,8%, si bé aquest increment es deu a l’increment de l’amortització 

de l’endeutament assignat en aquesta àrea, sense aquesta amortització la despesa d’aquesta àrea es redu-

eix el 8,9%; de Producció dels béns públics de caràcter econòmic (àrea 5) amb un augment del 3,9%; i en 

menor mesura, en Protecció i promoció social (àrea 3) amb un creixement de l’1,4%. 

                                                           
125 Les places pressupostades es corresponen amb les dotacions de personal previstes en els pressupostos en alts càrrecs, personal eventu-

al, funcionaris, personal laboral fix i personal laboral temporal. Les dotacions pressupostàries inclouen les places ocupades, les vacants que 

es preveu ocupar i les dotacions per substitucions. 
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 A la resta d’àrees es redueix la despesa, i destaquen la caiguda del 38,5% de la despesa de l’àrea del Deute 

públic, pel calendari favorable d’amortitzacions, i la disminució del 7,5% en la Producció de béns públics de 

caràcter general (àrea 4), associada a les disminucions de despesa de les polítiques de salut, educació i habi-

tatge. 

TAULA I-42. Despesa per programes del sector públic de la Generalitat. Pressupostos 2011 i 2012. Catalunya, 

2011-2012 

Codi  Política de despesa 

 2011 Pres-

supost  

aprovat 

 2012 

Pressupost 

aprovat   

 Pes 

sobre 

total  

2012 

 % Vari-

ació 

2010-

2011   

 % Vari-

ació 

2011-

2012   

1 Funcionament de les institucions i administració general 1.792,4 2.219,4 6,0% -19,5% 23,8% 

11 Alta direcció de la Generalitat i el seu Govern 105,0 117,4 0,3% -11,5% 11,9% 

12 Administració i serveis generals 1.663,6 2.089,9 5,6% -19,2% 25,6% 

13 Relacions institucionals i processos electorals 23,8 12,1 0,0% -50,5% -49,3% 

2 Serveis públics generals 2.080,6 2.002,0 5,4% -9,4% -3,8% 

21 Justícia 866,0 845,4 2,3% -9,1% -2,4% 

22 Seguretat i protecció civil 1.179,5 1.129,7 3,1% -8,4% -4,2% 

23 Relacions exteriors i cooperació desenvolupament 35,0 26,9 0,1% -38,3% -23,2% 

3 Protecció i promoció social 2.681,0 2.719,0 7,3% -8,9% 1,4% 

31 Protecció social 1.988,5 1.995,9 5,4% -5,8% 0,4% 

32 Promoció social 78,5 78,7 0,2% -22,0% 0,3% 

33 Foment de l’ocupació 614,0 644,4 1,7% -16,2% 4,9% 

4 Producció de béns públics de caràcter social 16.319,2 15.098,6 40,8% -6,5% -7,5% 

41 Salut 9.550,7 8.861,9 23,9% -3,6% -7,2% 

42 Educació 5.837,8 5.471,6 14,8% -7,5% -6,3% 

43 Habitatge i altres actuacions urbanes 506,2 350,7 0,9% -30,1% -30,7% 

44 Cultura 240,2 236,9 0,6% -18,5% -1,4% 

45 Llengua catalana 40,7 40,5 0,1% -4,0% -0,7% 

46 Consum 9,9 9,8 0,0% -32,7% -1,6% 

47 Esports 133,7 127,2 0,3% -18,3% -4,9% 

5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 4.846,1 5.035,7 13,6% -27,7% 3,9% 

51 Cicle de l’aigua 703,1 732,1 2,0% -44,5% 4,1% 

52 Transport 2.335,3 2.468,5 6,7% -26,0% 5,7% 

53 Societat de la informació i el coneixement i telecomunicació 700,7 702,3 1,9% -15,5% 0,2% 

54 Ordenació del territori i urbanisme 114,7 114,3 0,3% -18,7% -0,3% 

55 Actuacions ambientals 247,5 187,7 0,5% -29,2% -24,2% 

56 Infraestructures agràries i rurals 220,0 263,3 0,7% -20,6% 19,7% 

57 Recerca, desenvolupament i innovació 478,0 521,5 1,4% -23,1% 9,1% 

58 Altres actuacions de caràcter econòmic 46,9 46,0 0,1% -20,1% -2,0% 

6 Foment i regulació de sectors productius 2.708,4 3.127,6 8,4% 16,5% 15,5% 

61 Agricultura, ramaderia i pesca 153,4 155,9 0,4% -17,0% 1,7% 

62 Indústria 152,7 113,4 0,3% -8,0% -25,7% 

63 Energia i mines 60,0 21,9 0,1% 45,3% -63,6% 
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64 Comerç 121,4 69,8 0,2% 52,6% -42,5% 

65 Turisme 66,9 56,5 0,2% -26,7% -15,5% 

66 Desenvolupament empresarial 33,0 80,6 0,2% 94,5% 144,3% 

67 Crèdit oficial i sector financer 2.119,3 2.627,8 7,1% 21,6% 24,0% 

68 Promoció i defensa de la competència 1,8 1,6 0,0% -10,2% -10,0% 

7 Suport financer als ens locals 2.911,9 2.897,7 7,8% 8,3% -0,5% 

8 Fons de contingència 39,0 250,0 0,7% -74,0% 541,0% 

9 Deute públic 5.975,5 3.674,4 9,9% 105,0% -38,5% 

  Total consolidat   39.354,0 37.024,5 100,0% -0,9% -5,9% 

Unitats: milions d’euros. 

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2010-2012. 

De les trenta quatre polítiques de despesa en què està classificat el pressupost de l’exercici 2012, tretze concen-

tren el 92,2% de la despesa. Entre aquestes, se’n poden destacar (vegeu el gràfic I-36): 

 Les polítiques de salut, educació, i transport, les tres principals finalitats pressupostàries de la Generalitat, 

concentren el 45,4% de la despesa i mantenen el pes relatiu respecte dels pressupostos precedents. 

 Un segon grup de quatre polítiques amb un destí final dels recursos més genèrics -suport financer als ens lo-

cals, administració i serveis generals, sector financer, i amortització del deute- acumulen el 30,5% de la des-

pesa, i redueixen el seu pes respecte dels pressupostos dels anys precedents. 

 D’altra banda, protecció social, seguretat i protecció civil, justícia, cicle de l’aigua, societats de la informació 

coneixements i telecomunicacions, i protecció de l’ocupació acumulen el 16,3% dels recursos, i guanyen to-

tes elles pes relatiu respecte dels pressupostos dels anys precedents. 

 Cap de les vint-i-una polítiques de despesa restants arriba a acumular l’1,6% dels recursos. 

GRÀFIC I-36. Pes de la despesa per polítiques de despesa del sector públic de la Generalitat. Catalunya, 

20121 
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Unitats: percentatges. 

(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb un pes relatiu superior o igual al 1,7% del total de la despesa. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2012. 

L’ordre de prioritats de les trenta quatre polítiques de despesa es manté relativament estable respecte del 2011. 

Els canvis més significatius són, per una banda, els increments de la despesa en Sector financer (508,8 milions 
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d’euros més) -increment associat a l’augment del crèdit o finançament previst al sector públic i privat de 

l’economia catalana-; en Transport (133,2 milions d’euros més); en Desenvolupament empresarial (47,6 milions 

d’euros més); en Infraestructures agràries i rurals (43,3 milions d’euros més);  i en Recerca, desenvolupament i 

innovació (43,5 milions d’euros més), amb increments superiors al 5% respecte dels pressupostos del 2011. 

Per una altra banda destaquen la caiguda en la despesa en les polítiques de despesa d’Amortització i despeses 

financeres del deute públic (2.301,1 milions d’euros menys); de Salut (688,7 milions d’euros menys); d’Educació 

(366,1 milions d’euros menys); d’Habitatge i altres actuacions urbanes (155,6 milions d’euros menys); 

d’Actuacions ambientals (59,8 milions d’euros menys); de Comerç (51,6 milions d’euros menys); i d’Indústria 

(39,3 milions d’euros menys), totes elles amb un percentatge de reducció superior al de la mitjana dels pressu-

postos. 

En el gràfic I-37 es mostren les vint-i-tres polítiques que experimenten un increment de la despesa respecte de 

l’exercici 2011 o una reducció inferior a la mitjana de reducció dels pressupostos. 

L’increment de la primera partida, el Fons de contingència, de fet es produeix perquè en les previsions pressupos-

tàries de l’any 2011 pràcticament no es va dotar aquest fons. 

Pel que fa a l’increment de la despesa en política de Desenvolupament empresarial, de 33,0 milions d’euros en 

els pressupostos per al 2011 a 80,6 milions en els pressupostos pel 2012, s’ha de tenir en compte que el 40% 

d’aquest increment respon a l’augment de préstecs, bestretes i aportacions de capital a entitats i empreses de fo-

ra del sector públic (capítol VIII del pressupost).  

GRÀFIC I-37. Evolució de les polítiques de despesa en els pressupostos 2012. Sector públic de la Generalitat 

de Catalunya, 2011-20121 
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Unitats: taxes de creixement en percentatges. 

(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2011 i el 2012 superior a la taxa de creixe-

ment mitjana de tota la despesa del sector públic de la Generalitat. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2011 i 2012. 

Finalment, en el gràfic I-38 es mostren les dotze polítiques que experimenten una reducció de la despesa respec-

te de l’exercici 2011, superior en tots els casos a la mitjana de reducció total de despesa dels pressupostos de 

2012. 
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GRÀFIC I-38. Evolució de les polítiques de despesa en els pressupostos 2012. Sector públic de la Generalitat 

de Catalunya, 2011-20121 
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Unitats: taxes de creixement en percentatges. 

(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2011 i el 2012 inferior a la taxa de creixement 

mitjana de tota la despesa del sector públic de la Generalitat. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2011 i 2012. 

Les inversions reals del sector públic de la Generalitat de Catalunya 

La inversió real consolidada de la Generalitat de Catalunya126 ha estat un dels capítols de despesa dels pressu-

postos que més clarament s’ha vist afectat per les mesures d’austeritat impulsades des del Govern i dirigides a 

reduir el dèficit dels sector públic de la Generalitat. 

Els pressupostos del 2012 preveuen una reducció de la inversió real, tant en termes absoluts com en termes per 

càpita fins a situar-la en els 1.900,8 milions d’euros per a l’exercici 2012, el 14,8% menys que els pressupostos 

de 2011 i lluny dels 4.767,0 milions d’euros executats l’exercici 2008 i que se situen com un màxim en la sèrie 

d’inversió real de la Generalitat i el seu sector empresarial. En termes per càpita s’ha passat del màxim històric 

de 647,3 euros per habitant d’inversió real executada l’any 2008 als 251,2 euros per habitant pressupostats per 

a l’exercici 2012. Així, la inversió pressupostada se situa en el 0,9% del PIB català. 

En una perspectiva temporal més àmplia la inversió real consolidada executada de la Generalitat havia assolit en 

termes mitjans els anys 2004-2010 el valor de 3.449,9 milions anuals, amb una taxa de creixement anual mitjà 

de l’11,5% 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 475,2 euros per habitant, passant dels 285,2 euros per habi-

tant l’any 2004 als 471,1 euros per habitant el 2010. 

Pel que fa a l’execució de la inversió real, l’any 2012 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.127 Aquest àmbit instituci-

onal, 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 64% de tota la inversió consolidada i 

liquidada del sector públic de la Generalitat els anys 2007-2010. L’any 2012 ha executat despeses de capital per 

valor de 1.424,7 milions d’euros i significa una reducció de la inversió liquidada del 32,9% respecte del 2011. 

                                                           
126 En el seu perímetre institucional del sector públic de la Generalitat. 
127 Les dades d’execució dels pressupostos de les CA provenen del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i estan depurades de les 

operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i a les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comuni-

tària (PAC), en ser les principals operacions que, al costat d’altres, estan incloses en els pressupostos d’algunes comunitats autònomes sense 

suposar estrictament despesa pròpia de les dites comunitats. En aquestes operacions les comunitats actuen com a meres intermediàries en-

tre el pagador i receptor dels fons. 
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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 dels 2.845,6 milions d’euros executats l’any 2008 i 

que està associada a l’esforç de consolidació fiscal impulsat pel govern.  

GRÀFIC I-39. 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, 2005-2012 
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Unitats: inversió total milions d’euros; inversió per càpita, euros. 

Nota: les dades d’inversió per càpita 2005-2010 són dades liquidades; per al 2011 i 2012 són pressupostades. Les dades de despesa de ca-

pital (inversió real més transferències de capital) són dades executades per a tot el període i per a l’àmbit institucional de la Generalitat sense 

el seu sector públic empresarial. 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2008-2012, i dades de liquidació del pressupostos de les CA 

publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Per polítiques de despesa, els pressupostos de 2012 concentren el 56,3% de la inversió consolidada del sector 

públic de la Generalitat de Catalunya, com ja s’ha vist per al conjunt de tota la despesa, en les polítiques de 

transport, educació i salut. 

La reducció de 330,1 milions d’euros de la inversió pressupostada per al 2012 es concentra en la política de Ci-

cle de l’aigua, amb una reducció del 63,1%; en Educació amb una caiguda del 28,2%; en Comerç, amb una ca i-

guda del 76,4% i, en menor mesura, en les polítiques de transport en l’àmbit de les infraestructures ferroviàries i 

de carreteres, en la política d’Habitatge i altres actuacions urbanes i en la política de Seguretat i protecció civil. 

D’altra banda, els pressupostos de 2012 incrementen de forma més destacada la inversió en les polítiques 

d’infraestructures agràries i rurals, amb un increment de 18,1 milions d’euros; en la política de Salut, amb un in-

crement del 9,9 milions d’euros; i en la política de Foment de l’ocupació amb un increment de 8,6 milions 

d’euros. 

L’ordre de prioritats de les principals polítiques d’inversió de la Generalitat de Catalunya es manté relativament 

estable, essent la pèrdua de pes relatiu de la política de cicle de l’aigua el canvi més destacat. 

En el gràfic I-40 es mostra aquest ordre de prioritats per a l’any 2012. 
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GRÀFIC I-40. Inversió real consolidada pressupostada del sector públic per polítiques de despesa. Pressupos-

tos de la Generalitat de Catalunya, 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 total d’inversions. 

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2012. 

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 en base a sistemes específics. Aquestes obres es pagaran amb càrrec a exercicis 

futurs, ja sigui amb càrrec a despeses de capital (mètode alemany), o amb càrrec a despeses corrents (drets de 

superfície i concessions). 

En el període 2004-2010 l’import mig liquidat anualment en aquest tipus d’obres ha estat de 635,6 milions 

d’euros a l’any, amb un increment al llarg d’aquests anys a una taxa de creixement anual acumulativa del 38,9%. 

Aquest increment, del 8,4%, supera la taxa de creixement anual acumulativa de la inversió real liquidada del con-

junt del sector públic de la Generalitat en aquest mateix període. 

L’exercici 2012 preveu una reducció en l’ús d’aquests mètodes de finançament d’inversions amb 647,0 milions 

d’euros, i una disminució del 30,4% respecte del pressupost del 2011. 

En la  taula I-43 es mostra l’evolució, per tipologies, d’aquestes inversions. 
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TAULA I-43. Evolució de la inversió executada sense impacte pressupostari en l’exercici. Catalunya, 2006-2012 

  Imports liquidats Pressupostat 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Carreteres  135,2 229,4 286,6 219,6 438,4 442,6 364,5 

Ferrocarril i metro  39,9 75,2 133,9 546,8 414,4 398,8 226,7 

Ports i transports 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Abastament i sanejament d’aigua  4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regadius  72,2 87,1 126,3 194,2 178,9 11,6 14,5 

Obres d’Interior  43,2 47,2 25,3 0,0 0,0 0,0 10,5 

Obres de Justícia  125,2 218,9 162,7 54,7 108,2 71,7 27,8 

Obres de Presidència  1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 5,2 3,2 

Sanitat 0,0 0,0 5,0 13,1 2,4 0,0 0,0 

TOTAL  420,8 667,0 739,8 1.028,3 1.142,2 930,0 647,2 

Unitats: milions d’euros. 

Nota: les dades 2006-2010 són dades liquidades;  per al 2011 i 2012 són inversions pressupostades. 

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008-2012. 

El dèficit de la Generalitat de Catalunya 

L’any 2011 la Generalitat de Catalunya va tancar els pressupostos amb un dèficit en termes SEC de 7.987,5 mili-

ons d’euros, que significava el -4,02% del PIB català. 

El Programa d’estabilitat d’Espanya 2011-2014, aprovat l’abril del 2011 seguint les recomanacions oficials del 

Consell de la Unió Europea, fixava una senda de consolidació fiscal per al conjunt d’administracions públiques 

espanyoles que, partint d’un dèficit executat del 9,3% del PIB l’any 2010, havia de permetre assolir de manera 

progressiva l’objectiu del 2,1% del PIB l’any 2014. El Programa establia per a les CA una senda més exigent en els 

primers anys que, partint d’un dèficit executat del 3,39% del PIB l’any 2010, fixava ja un objectiu per al 2011 de 

l’1,3% del PIB per arribar al 2014 a l’1% del PIB. 

Per al Govern de la Generalitat de Catalunya, el compliment del Programa encara es feia més intens si tenim en 

compte que l’any 2010 partia d’un dèficit executat del 4,28% del PIB, i que l’any 2011 tanca l’exercici amb un dè-

ficit del 4,02% del PIB, lluny, per tant, de l’objectiu inicial. 

En ple procés electoral, tant a Catalunya com en el conjunt de l’Estat, al final del 2011, el Programa mantenia per 

al 2012 l’objectiu de l’1,3% del PIB de dèficit per a les CA, mentre que fixava el 4,4% del PIB per al conjunt 

d’administracions públiques espanyoles. És així que, tenint en compte les dades liquidades del 2011, el compli-

ment dels objectius fixats per al 2012 exigeixen un esforç molt important del Govern de la Generalitat en haver de 

reduir pràcticament en una tercera part el dèficit existent, que significa un ajust de 5.247,5 milions d’euros, un 

esforç de contenció i de consolidació fiscal molt rellevants. 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012 s’aproven al mes de febrer amb aquest horitzó i fixen 

un objectiu de dèficit de 2.740 milions d’euros, que permetien, d’acord amb les previsions macroeconòmiques 

del moment, assolir l’objectiu de l’1,3% del PIB. La reducció del dèficit es repartia de forma relativament homogè-

nia entre ingressos i despeses.128 Per una part, es preveia un increment dels ingressos no financers de 2.521, 8 

milions d’euros, com a conseqüència, principalment, de l’augment en 1.164,7 milions d’euros, dels ingressos de 

la tributació indirecta, que recullen les previsions de més ingressos en la recaptació de l’IVA, la creació de l’impost 

sobre estades en allotjaments turístics, i l’augment dels tipus en el tram autonòmic de l’impost sobre vendes mi-

noristes de determinats hidrocarburs; de l’augment en 1.128,5 milions d’euros en les transferències corrents re-

budes, associat a les previsions de liquidació del model de finançament de l’any 2010; i per l’augment en 887,5 

milions associat al programa de venda d’actius reals de la Generalitat. Des del vessant dels ingressos tributaris 

cal tenir en compte que la previsió d’ingressos d’impostos directes es reduïa el 2,2%, ja que s’estimava una lleu-

                                                           
128  En aquest apartat es comparen les previsions inicials dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 amb les dades liquidades dels 

pressupostos del 2011. Cal tenir en compte que les dades de liquidació i del pressupost no són estrictament comparables, ja que les primeres 

inclouen les generacions de crèdit associades a ingressos finalistes (transferències corrents i de capital) que amb un criteri de prudència no 

s’inclouen en les dades del pressupost. 
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gera reducció dels recursos de l’IRPF, mentre que l’augment associat a la recuperació de l’impost sobre el patri-

moni, d’uns 200 milions d’euros es compensava per la pèrdua prevista en la recaptació de l’impost de successi-

ons i donacions. També cal tenir present l’augment en 50 milions d’euros derivat de la creació de la taxa per 

l’expedició de la recepta farmacèutica o producte sanitari. 

Per una altra part, els pressupostos s’aproven amb una reducció de la despesa no financera de 1.986,8 milions 

d’euros, que responen, principalment, a la reducció de les transferències corrents en 1.723,0 milions d’euros, as-

sociada majoritàriament a reduccions en transferències a famílies, empreses, i a entitats del sector públic; a la 

reducció en 839,8 milions d’euros de les despeses de capital; i, en menor mesura, a una reducció de 205,5 mili-

ons d’euros de les despeses de funcionament associades a la compra de béns i serveis. Aquests elements per-

metien més que compensar l’augment en 514,8 milions d’euros de la despesa financera associada a l’augment 

de l’endeutament i permetien mantenir pràcticament inalterat el volum de despesa de personal. 

Finalment, els ajustos en termes SEC aportaven 790,0 milions d’euros a la reducció del dèficit com a conseqüèn-

cia de la reducció de les aportacions de capital a diferents entitats del sector públic fetes per la Generalitat, i a la 

reducció del dèficit generat per empreses de l’àmbit institucional del sector empresarial de Generalitat. 

TAULA I-44. Comparació de la composició del dèficit públic de la Generalitat l’any 2011 amb el dèficit públic de la 

Generalitat aprovat en els pressupostos inicials i ajustats segons el Pla econòmic i financer de reequilibri, 

2012-2014 / Pla econòmic i financer de reequilibri de la Generalitat. Catalunya, 2011-2012  

  2011 2012 
2011-

2012 

2011-

2012 

  Liquidat1 
Pressupost 

inicial2 

Pressupost  

ajustat3 
Liquidat4 absolut5 % 

 1. Impostos directes 8.482 8.482 8.482 10.156 1.674 19,7% 

 2. Impostos indirectes 8.486 8.566 8.566 10.557 2.070 24,4% 

 3. Taxes i altres interessos 809 809 809 801 -8 -1,0% 

 4. Transferències corrents 4.153 4.212 4.212 542 -3.612 -87,0% 

 5. Ingressos patrimonials 10 10 10 642 633 6412,5% 

 Total ingressos corrents 21.941 22.079 22.079 22.697 757 3,4% 

 6. Alienació d’inversions reals 0 0 0 20 20 4713,8% 

 7. Transferències de capital 773 773 773 549 -224 -29,0% 

 Total ingressos de capital 774 773 773 569 -204 -26,4% 

 Total ingressos no financers 22.714 22.852 22.852 23.267 552 2,4% 

              

 1. Remuneracions personal 7.235 7.235 7.235 6.557 -678 -9,4% 

 2. Béns corrents i de serveis 7.465 7.467 7.467 7.238 -227 -3,0% 

 3. Interessos 1.479 1.479 1.479 1.743 264 17,8% 

 4. Transferències corrents 10.848 10.848 10.848 9.625 -1.223 -11,3% 

 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 - 

 Total despeses corrents 27.028 27.029 27.029 25.163 -1.864 -6,9% 

 6. Inversions reals 903 903 903 717 -185 -20,5% 

 7. Transferències de capital 1.545 1.544 1.544 1.030 -514 -33,3% 

 Total despeses de capital 2.447 2.447 2.447 1.747 -700 -28,6% 

 Total despeses no financeres 29.475 29.476 29.476 26.911 -2.564 -8,7% 

              

Dèficit superàvit pressupostari no financer -6.761 -6.624 -6.624 -3.644 3.117 -46,1% 

              

Ajustos SEC -1.227 -488 -488 -247 980 -79,9% 

  Altres unitats considerades AP -624 -245 -245 0 624 - 

  Aportacions a entitats no AP-SEC assimilables a transfe-

rències de capital 
-918 -138 -138 0 918 - 
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  Despesa desplaçada -232 -215 -215 0 232 - 

  Recaptació incerta 470 0 0 0 -470 - 

  Altres ajustos 75 110 110 0 -75 - 

              

Dèficit superàvit SEC95 -7.988 -2.740 -2.967 -3.891 4.097 -51,3% 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

(1) Dades liquidades del Compte general de la Generalitat. 

(2) Dades del Pla econòmic i financer de reequilibri, 2012-2014, dades dels pressupostos inicials pe 2012 aprovat el febrer del 2012. 

(3) Dades del Pla econòmic i financer de reequilibri, 2012-2014, dades dels ajustos dels pressupostos previstos pel Pla. 

(4) Les dades del 2012 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 Pel que 

fa als ajustos SEC de l’any 2012, s’obtenen com a diferència entre el dèficit en termes SEC i el dèficit comptable. 

(5) Diferència entre pressupostos liquidats en valors absoluts. 

(6) Diferència entre pressupostos liquidats en percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir de Pla econòmic i financer de reequilibri, 2012-214, Sindicatura de Comptes, Ministeri d’Hisenda i Administra-

cions Públiques. 

De totes maneres, l’aprovació d’aquests pressupostos es fa en un context en què el Govern de la Generalitat, com 

a conseqüència de la desviació pressupostària de l’exercici 2010 presentada en un Informe del Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Púbiques en el Ple del CPFF el 17 de gener del 2012, es planteja la necessitat de 

formular un nou Pla econòmic i financer de reequilibri a tres anys, que presenta inicialment al mateix mes de fe-

brer amb l’objectiu mantingut de l’1,3% de dèficit sobre el PIB pel 2012. 

A més, la mala evolució dels indicadors econòmics ja des del darrer trimestre del 2011 i que es confirma en els 

primers mesos del 2012, altera les perspectives del Govern central de compliment dels compromisos del Progra-

ma d’estabilitat d’Espanya 2011-2014, aprovat l’abril del 2011. El nou Govern del Partit Popular està iniciant, a 

més, les negociacions amb la UE per donar un nou impuls al procés de reestructuració i recapitalització del siste-

ma bancari espanyol. 

En aquests context, el CPFF aprova el 6 de març un nou objectiu de dèficit per a les CA que es fixa en l’1,5% del 

PIB, i que posteriorment quedarà recollit en l’actualització del Programa d’estabilitat per al Regne d’Espanya, 

2012-2012, aprovada el 14 d’abril, que fixa per al conjunt de les administracions públiques espanyoles un sostre 

de dèficit del 5,5% del PIB per al 2012. Paral·lelament, a principis d’abril el Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques dóna les dades definitives de les bestretes del sistema de finançament autonòmic i la previsió de liqui-

dació per al 2010 del model de finançament. Posteriorment, el mes de juliol, el Consell Ecofin ha aprovat per 

unanimitat una pròrroga del 2013 al 2014 dels objectius de dèficit públic d’Espanya passant pel conjunt de les 

administracions púbiques de l’Estat del 4,4% al 6,3% del PIB per a l’any 2012, sense comptabilitzar en aquest 

marge el dèficit generat pel compromís d’assistència financera externa al procés de reestructuració i recapitalit-

zació del sistema bancari espanyol. En aquest nou escenari, que es materialitza en la modificació de 

l’actualització del Programa d’estabilitat per al Regne d’Espanya, 2012-2015, aprovada el mateix més de juliol, 

no s’ha relaxat de forma proporcional a la reducció agregada, l’objectiu de dèficit per a les CA, que es manté en 

l’1,5% pel 2012. 

Com a resultat, el Govern de la Generalitat ha presentat al maig del 2012 una modificació del Pla econòmic i 

financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya, 2012-2014. Aquesta revisió del Pla concreta un seguit de 

mesures d’ingressos i despeses addicionals a les ja previstes en els pressupostos aprovats inicialment per al 

2012 i estableix un nou objectiu de dèficit en termes SEC de 2.967 milions d’euros corresponent  a l’1,5% del 

PIB, que significa una reducció de 5.020,5 milions d’euros en relació als pressupostos liquidats el 2011. 

La revisió del Pla canvia dràsticament el repartiment del nou ajust entre ingressos i despeses,129 i decanta la càr-

rega de l’esforç en el vessant de la despesa. Les males perspectives macroeconòmiques i la decisió del Govern 

central de revisar les previsions d’ingressos tributaris estatals, a partir de les quals es fixen les bestretes dels 

rendiments tributaris del sistema de finançament autonòmic, ha fet ajustar a la baixa les perspectives d’ingressos 

en el nou escenari pressupostari plantejat a partir de l’aprovació del Pla. Així, es preveu un increment de 341,8 

milions d’euros dels ingressos no financers. Aquest menor increment dels ingressos en relació amb els pressu-

postos aprovats al mes de febrer s’explica, principalment, per la modificació a la baixa, en 1.733 milions d’euros, 

                                                           
129 En aquest apartat es comparen les previsions inicials dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 amb les dades liquidades dels pres-

supostos del 2011. Cal tenir en compte que les dades de liquidació i del pressupost no són estrictament comparables, ja que les primeres in-

clouen les generacions de crèdit associades a ingressos finalistes (transferències corrents i de capital) que amb un criteri de prudència no 

s’inclouen en les dades del pressupost. 
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de les bestretes en els impostos cedits parcialment de la cistella tributària del model de finançament (IRPF, IVA, 

impostos sobre alcohols, impost sobre el tabac, i l’impost sobre hidrocarburs), i per una previsió de menor incre-

ment en els recursos per transferències corrents que provenen majoritàriament de l’Estat. 

Pel que fa a les despeses, el Pla preveu una reducció de 3.940,8 milions d’euros en les despeses no financeres, 

que es reparteix en una reducció de 831,2 milions d’euros en despeses de personal; una reducció de 800,4 mili-

ons d’euros en les despeses per compra de béns i serveis; una reducció de 1.984,0 milions d’euros en les trans-

ferències corrents; i una reducció de 889,3 milions d’euros en la despesa de capital. 

En la part de l’ajust des del vessant de la despesa es poden destacar les següents mesures: 

En la despeses de personal: reducció de la paga addicional dels empleats públics, del complement de productivi-

tat i del pagament en concepte de direcció per objectius; increment de les hores lectives dels professors i elimi-

nació transitòria de la possibilitat de crear nous complements de retribució, i modificació del criteri de nomena-

ment de substituts de professors en baixes inferiors a deu dies lectius. 

En la despesa de béns i serveis: suspensió dels pagaments en concepte del Fons d’acció social i de les ajudes al 

menjador; copagament de la despesa sanitària en funció del nivell de renda i altres mesures estatals en sanitat, 

com la creació de la plataforma de compres centralitzades; mesures diverses de reduccions en despesa de funci-

onament. 

En la despesa de transferències corrents i de capital: reduccions en els concerts; reducció de les transferències a 

famílies, empreses i a entitats del sector públic. 

I, finalment, es mantenen els ajustos en termes SEC com en els pressupostos inicials, que aporten 790,0 milions 

d’euros a la reducció del dèficit. 

Al llarg del 2012, l’economia espanyola i la catalana han accentuat la profunditat de la crisi econòmica; augmen-

ten les dificultats per recuperar les bases tributàries i la necessitat de fer front a les conseqüències que té sobre 

la població la caiguda de l’activitat econòmica. 

En aquest context i en el marc del Pla econòmic i financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya, 2012-

2014, l’evolució dels ingressos i les despeses liquidades en l’exercici 2012 ha tingut com a conseqüència una re-

ducció del 51,3%, del dèficit de la Generalitat (mesurat en termes SEC-95 base 2000), des dels 7.987,5 milions 

d’euros l’any 2011 als 3.891,0 milions d’euros del 2012, 4.096,5 milions d’euros menys que el 2011, si bé s’ha 

situat en l’1,96% del PIB, superant l’objectiu inicial de l’1,5%. 

L’ajust en 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 el 8,7%, 2.564,2 milions d’euros menys que el 2011, i explica el 62,6% de l’ajust; l’increment dels in-

gressos no financers, en el mateix àmbit institucional, explica el 13,5% de l’ajust, amb un augment del 2,4%, 

552,3 milions d’euros més que el 2011; mentre que la resta de reducció del dèficit, el 23,9% de l’ajust, es cor-

respon amb els diferents ajustos en termes SEC95 que cal aplicar a les dades de liquidació comptable dels pres-

supostos i que responen a una tipologia molt diversa d’elements. Aquests elements, que l’any 2012 aporten al 

dèficit 980,0 milions d’euros menys que el 2011 responen, principalment, a la incorporació del resultat de les 

empreses públiques que formen part de l’àmbit institucional del sector públic empresarial en termes SEC; a de-

terminades aportacions de capital de la Generalitat, que en termes comptables computen com a despesa finan-

cera del capítol VIII dels pressupostos, però que han de ser comptades com a despesa financera en termes SEC; 

a la variació de la despesa desplaçada, que aquest any ha fet augmentar el dèficit en termes SEC per un import 

del 466,8 milions d’euros; i, finalment, a la part de la liquidació negativa del sistema de finançament dels exerci-

cis 2008 i 2009 que s’ha pagat en l’exercici 2012, que a efectes dels objectius d’estabilitat pressupostària i per 

acord del Consell de Política Fiscal i Financera no es comptabilitza com a dèficit. 

L’increment dels ingressos no financers respon, principalment, a l’augment en 608 milions d’euros per la conces-

sió de la gestió de les infraestructures dels túnels de Vallvidrera i del Cadí, i la gestió d’Aigües Ter Llobregat; per 

l’increment en 332 milions d’euros dels recursos del model de finançament; i, en menor mesura, per l’increment 

en 31,8 milions d’euros de la resta de taxes i venda de béns i serveis i altres ingressos del capítol III del pressu-

post, com a conseqüència, principalment, de l’augment de la nova taxa per l’expedició de la recepta farmacèuti-

ca. De totes maneres, la reducció de les transferències finalistes provinents de l’Estat ha contrarestat part 

d’aquest increment.  
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Malgrat que els pressupostos inicialment aprovats al mes de febrer preveien un increment de 1.713 milions 

d’euros dels recursos del model de finançament, dos elements expliquen que l’increment final hagi estat menor. 

Per una part, la revisió a la baixa sobre els ingressos dels cinc impostos cedits parcialment del model de finança-

ment, feta en el primer trimestre de l’any pel Govern central, ha significat una reducció de 987 milions de les bes-

tretes lligades a aquests tributs (IRPF, IVA, impostos sobre alcohols, impost sobre labors del tabac i l’impost sobre 

hidrocarburs). Per una altra, el pitjor comportament del previst inicialment ens els pressupostos de cinc dels set 

tributs cedits totalment (l’Impost sobre l’energia, l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documen-

tats, l’impost sobre determinats mitjans de transport, els tributs sobre el joc, i en menor mesura, l’impost de suc-

cions i donacions), han fet  reduir la seva recaptació en 219,7 milions d’euros. 

Paral·lelament, tres elements han incrementat els recursos del model. Per una part, les liquidacions del model de 

finançament d’exercicis anteriors aporten 751,6 milions d’euros més que el 2011, superant les previsions pres-

supostàries. Per una altra, les transferències associades a les bestretes dels fons de garantia, del Fons de serveis 

públics fonamentals i dels fons específics vinculats a la sanitat incrementen els ingressos en 451,5 milions 

d’euros, superant també les previsions del pressupost. Finalment, la reincorporació de l’impost sobre el patrimoni 

i l’augment en els tipus en el tram autonòmic de l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs 

han aportat 336,0 milions d’euros més que el 2011. 

Com ja s’ha comentat, l’ajust més important s’ha dut a terme en el vessant de la despesa, que concentra el seu 

impacte en la forta caiguda, de l’11,3% de les transferències corrents de la Generalitat a famílies, empreses pri-

vades i a entitats del sector públic, 1.223 milions d’euros menys que el 2011; en la reducció del 9,4% de la des-

pesa de personal, 677,9 milions d’euros menys que el 2011, vinculada principalment a la disminució del 7,4% de 

la retribució dels empleats públics; la caiguda del 28,6% de la despesa de capital, tant en inversió real com en 

transferències de capital, 699,8 milions d’euros menys que el 2011; i en menor mesura a la reducció de les 

despeses de compra de béns i serveis que es redueixen el 3,0%, 227,5 milions d’euros menys. En termes gene-

rals aquestes reduccions són inferiors a les establertes en el Pla econòmic i financer de reequilibri de la Generali-

tat de Catalunya, 2012-2014, principalment, com a conseqüència del menor impacte del previst de les mesures 

d’estalvi, establertes pel Govern central, en els àmbit de l’educació i la sanitat. 

TAULA I-45. Evolució de la capacitat/necessitat de finançament de la Generalitat sense sector empresarial1 i en 

termes SEC-95 base 2000. Catalunya, 2008-2011 

  
Dades executades dels Comp-

tes generals de la Generalitat 

Dades executades del 

Ministeri d’Hisenda2 

  2009 2010 2011 2012 (P) 2011-2012 

(1) Ingressos corrents   26.348,5 22.909,9 21.940,6 22.697,3 3,4% 

         Impostos directes 8.128,9 6.158,5 8.482,1 10.156,0 19,7% 

         Impostos indirectes 6.800,4 5.991,7 8.486,3 10.556,5 24,4% 

         Altres ingressos corrents 11.419,2 10.759,7 4.972,2 1.984,8 -60,1% 

(2) Despeses corrents   29.411,8 26.701,8 27.027,5 25.163,2 -6,9% 

         Remuneració de personal 7.709,5 7.589,6 7.234,8 6.556,9 -9,4% 

         Despeses corrents de béns i serveis 9.064,4 7.659,1 7.465,5 7.238,0 -3,0% 

         Interessos 797,0 919,2 1.479,2 1.743,1 17,8% 

         Transferències corrents 11.840,9 10.533,9 10.848,0 9.625,1 -11,3% 

(3) = (1) - (2) Estalvi per operacions corrents   -3.063,3 -3.791,9 -5.087,0 -2.465,9 -51,5% 

(3)’ = (3) + Interessos. Estalvi brut primari   -2.266,3 -2.872,7 -3.607,8 -722,7 -80,0% 

(4) Ingressos de capital   1.192,7 1.252,3 773,7 569,3 -26,4% 

(5) Despeses de capital   3.098,8 2.706,6 2.447,3 1.747,5 -28,6% 

(6) = (4) - (5) Necessitat de finançament  per operacions de capital -1.906,1 -1.454,2 -1.673,6 -1.178,2 -29,6% 

(7) Fons de contingència   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 
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(8) = (3) + (6) - (7) Resultat no financer (+) superàvit / (-) dèficit del 

pressupost   
-4.969,4 -5.246,1 -6.760,5 -3.644,0 -46,1% 

(8)’ = (8) + Interessos. Saldo Primari   -4.172,4 -4.327,0 -5.281,3 -1.900,9 -64,0% 

            

Ajustos SEC-95 265,0 -3.106,0 -1.227,0 -247,0 -79,9% 

Capacitat/Necessitat de finançament SEC-95 base 2000 -4.704,4 -8.352,0 -7.987,5 -3.891,0 -51,3% 

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 2012 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 Pel que 

fa als ajustos SEC de l’any 2012 s’obtenen com a diferència entre el dèficit en termes SEC i el dèficit comptable. 

Font: Comptes generals de la Generalitat 2008-2011 i informes de la Sindicatura de Comptes, Departament d’Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya i Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

El dèficit públic de la Generalitat significa l’any 2012 el 1,96% del PIB de l’economia catalana i redueix el seu pes 

a la meitat respecte del 2011. Tot i així, se situa per sobre del límit de l’1,5% fixat en la revisió del Programa 

d’estabilitat del Regne d’Espanya 2012-2015, d’abril del 2012, revisat en el Consell de Política Fiscal i Financera 

el 12 de juliol del 2012. 

GRÀFIC I-41. Evolució del dèficit de la Generalitat segons SEC-95. Catalunya, 2008-2012 
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Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB de Catalunya. 

Nota: les dades del 2012 són provisionals. 

Font: Departament d’Economia i Coneixement, i Comptabilitat regional d’Espanya pel PIB de l’economia catalana. 

Endeutament de la Generalitat de Catalunya 

La conseqüència de les necessitats de finançament de la Generalitat generades el 2012 conjuntament amb el re-

finançament de deute que vencia i la inclusió de noves entitats dins el perímetre de consolidació SEC ha significat 

per al 2012 un important increment del deute en termes SEC de la Generalitat de Catalunya. 

L’endeutament financer130 de la Generalitat s’ha incrementat el 2012131 7.282 milions d’euros, un augment del 

15,1% respecte del 2011, fins als 55.651 milions d’euros. Aquest increment és inferior al de l’exercici 2011 que 

                                                           
130 No inclou els altres instruments d’endeutament com els censos, confirming, pagament a tercers, titulització, i crèdits ICF/ICCA. 
131 Dades a 31 de desembre del 2011. 
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va ser de 8.267 milions d’euros. De tota manera, augmenta el pes de l’endeutament financer sobre el PIB fins al 

26,79% l’any 2012. Aquesta evolució de l’endeutament respon, principalment, al comportament associat al con-

junt d’entitats del sector Administració pública de la Generalitat segons SEC, que incrementa el seu endeutament 

el 19,4%, mentre que en les empreses no SEC l’endeutament es redueix el 13,2%. 

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. Catalu-

nya, 2007-2012 (segons SEC) 

  Dades dels Comptes generals de la Generalitat 

Dades Departament 

Economia i Coneixe-

ment 

  2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 

Total endeutament SEC 951 14.819 18.070 22.514 31.741 41.912 41.912 50.045 

Endeutament empreses no SEC 95 4.833 6.409 7.854 7.931 6.027 6.458 5.606 

Total endeutament financer 19.652 24.479 30.368 39.672 47.939 48.369 55.651 

Altres instruments financers2 2.476 3.424 3.712 3.391 2.673 2.193 - 

Endeutament TOTAL 22.128 27.903 34.080 43.063 50.612 50.562 - 

Endeutament financer sobre PIB3 9,44% 11,50% 14,87% 19,32% 22,94% 23,15% 26,79% 

Endeutament TOTAL sobre PIB3 10,63% 13,11% 16,69% 20,97% 24,22% 24,20% - 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

(1) L’any 2012 l’augment de l’endeutament incorpora el dèficit generat l’exercici 2012, l’efecte del refinançament del deute que vencia, i la 

incorporació de noves entitats dins el perímetre de consolidació SEC. 

(2) Censos, confirming, pagaments a tercers, titulització i préstecs rebuts d’altres administracions públiques. 

(3) PIB nominal de Catalunya base 2008 segons Idescat. 

Font: Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Idescat. 

L’evolució del deute manté a 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. 

GRÀFIC I-42. Deute sobre PIB del sector Administració pública de la Generalitat (SEC) i del conjunt de comuni-

tats autònomes. 2006-2012 
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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 2012 s’accentua la reducció en 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’Estat132 l’any 2012 ha estat de 

15.530,2 milions d’euros, amb una reducció del 24,2% respecte de l’exercici 2011. 

D’aquesta inversió Catalunya té pressupostats 1.414,5 milions, amb una reducció del 44,5% respecte del 2011, i 

redueix el seu pes fins a l’11,5% del total de la inversió regionalitzada. Catalunya passa a ser la quarta CA recep-

tora d’inversions estatals en termes absoluts després d’Andalusia, Galícia i Castella i Lleó. 

En termes per càpita, en el conjunt de les CA, la inversió real regionalitzada pressupostada l’any 2012 és de 269 

euros per habitant, amb una caiguda del 24,3% respecte dels pressuposts del 2011. Mentre que a Catalunya 

aquesta inversió significa una despesa de 187 euros per càpita, amb una reducció del 44,7% respecte del 2011 i 

que situa Catalunya en la posició catorzena entre les disset CA, el 30,5% menys que la mitjana per càpita espa-

nyola. 

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 2012, els pressupostos generals de l’Estat no preveuen l’aplicació de la disposició addicional tercera. 

GRÀFIC I-43. Inversió per càpita pressupostada de l’Estat a Catalunya en relació a la mitjana espanyola, 2001-

2012 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

                                                           
132 Inversió real prevista de l’Administració general de l’Estat, els seus organismes autònoms, Seguretat Social, agències estatals i altres or-

ganismes públics, el sector públic empresarial, fundacional i consorcis. Aquest concepte computa la despesa en inversió del capítol 6 dels 

pressupostos i no té en compte el capítol 7 de transferències de capital.  
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Pel que fa al compliment dels compromisos pressupostaris, el nivell d’execució de les obres pressupostades pel 

Ministeri de Foment, l’any 2011133, es va situar en el 67,7%, clarament per sota de la mitjana d’execució del perí-

ode 2001-2010, que va ser del 78%. Cal tenir en compte que aquest Ministeri administra durant els anys 2001-

2012 el 84% de la inversió regionalitzada i pressupostada a Catalunya de l’Estat, i que l’any 2011 va ser del 

86,9%. Aquest percentatge en els pressupostos del 2012 se situa en el 82,1%. (vegeu el gràfic I-44). 

GRÀFIC I-44. Inversió pressupostada i liquidada per l’Estat a Catalunya. Catalunya, 2001-2012 
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Unitats: milions d’euros. 

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007, 2008, 2009, i 2010. 

Per a l’any 2012, 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 Foment134 a Catalunya. 

Aquestes xifres indiquen una reducció de la inversió adjudicada i de la inversió licitada en el territori català per al 

2012, amb caigudes del 47,5% i del 40,5%, respectivament. 

                                                           
133 Darrera dada disponible. 
134Inclou les licitacions d’obra i les adjudicacions publicades per les diferents direccions generals del Departament, els seus organismes autò-

noms, així com les dutes a terme per les entitats públiques empresarials i societats mercantils estatals dependents del Ministeri: Aeroports 

Espanyols i Navegació Aèria (AENA), Ferrocarrils Espanyoles de Via Estreta (FEVE), Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), RENFE- 

Operadora, Correus i Telègrafs, Ports de l’Estat i la Societat Estatal d’Infraestructures del Transport Terrestre (SEITT). No es recullen aquelles 

obres que per les seves característiques no es publiquen en els diaris oficials (obres complementàries que es contracten amb el mateix licita-

dor que executa l’obra principal, obres d’emergència, procediment negociat sense publicitat, contractes menors, etc), ni les licitacions i adju-

dicacions sobre estudis o redacció de projectes d’obra, ja que es tracta d’un contracte de serveis. 
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GRÀFIC I-45. Licitació oficial d’obres i adjudicació d’obres de construcció del grup Foment a Catalunya. Cata-

lunya, 2006-2012 
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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 2012  accelera el seu creixement i contri-

bueix a recuperar una part de la caiguda dels anys 2008 i 2009, tot i que se situa encara 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 

el 3,8%, 1.301,8 milions d’euros més que el 2011, amb uns ingressos liquidats de 35.492,7 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 cinc anys l’economia catalana ha acumulat una reducció de 12.115,4 milions d’euros, amb una caiguda del 

25,4%. 

L’estructura de la recaptació tributària a Catalunya l’any 2012, amb un increment del 8,1% de la imposició direc-

ta, una reducció de l’1,3% de la indirecta, i un augment del 4,3% de les taxes i altres ingressos, ha recuperat en 

2,2 punts percentuals el pes dels impostos directes en la composició dels ingressos entre impostos directes, indi-

rectes, i taxes i altres ingressos tributaris. En l’exercici 2012 el 55,4% dels ingressos tributaris s’obtenen de la 

imposició directa, el 43,2% dels ingressos de la imposició indirecta, mentre que l’1,5% restant prové de taxes i al-

tres ingressos tributaris (vegeu el gràfic I-46). 
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GRÀFIC I-46. Distribució dels ingressos tributaris estatals a Catalunya. Catalunya 2004-2012 
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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 2011 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 ha incrementat 0,7 punts percentuals, des del 16,4% l’exercici 2011 fins al 17,1% el 2012, si bé acumula una 

caiguda de 5,8 punts percentuals en els cinc darrers anys. 

GRÀFIC I-47. Evolució del pes de la recaptació tributària estatal sobre el PIB català. Catalunya, 2004-2012 
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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 2011, de la Direcció General de Tributs; i dades del PIB català (base 2008) de l’Idescat. 

El 93,6% 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. 
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La recaptació tributària135 de les delegacions de l’AEAT a Catalunya s’incrementa l’any 2011 el 3,6%, si bé acumu-

la una caiguda del 21,2% des de l’any 2007. Per la seva part, la recaptació de tributs estatals cedits totalment a 

la Generalitat de Catalunya136 s’ha incrementat el 6,6% l’any 2012, després de cinc anys consecutius de caigu-

des, i acumula des del 2007 un descens del 58,4%. 

Tot i així, l’evolució positiva dels ingressos tributaris estatals recaptats per les delegacions de l’AEAT s’ha situat 

sis dècimes per sota del creixement de la recaptació de tributs estatals en el conjunt de l’Estat, que ha augmentat 

el 4,2%, 6.807 milions d’euros més que el 2011, amb uns ingressos totals de 168.567 milions d’euros, si bé en 

els quatre darrers exercicis acumula una caiguda del 16,0% amb 32.109 milions d’euros menys que l’any 2007. 

En el conjunt de l’Estat, l’increment de la recaptació, amb un perfil creixent al llarg de l’any, respon, principa lment, 

a l’evolució positiva de quatre figures tributàries: en primer lloc per un increment del 29,0% en l’impost de socie-

tats, 4.824 milions d’euros més que el 2012; en segon lloc per l’augment en 1.200 milions d’euros de la partida 

d’altres ingressos impositius directes, que recull l’efecte de la Declaració tributària especial (el procés de regula-

rització de rendes no declarades); en tercer lloc per l’increment del 2,4% en l’IVA, 1.162 milions d’euros més que 

el 2011; i finalment per un increment de l’1,2% de l’IRPF, 815 milions d’euros més que el 2011. Paral·lelament, 

se segueix reduint, el 4,1%, la recaptació dels impostos especials, 774 milions d’euros menys que el 2011, i cau 

el 4,2% la recaptació de les taxes i altres ingressos estatals, 46 milions d’euros menys que el 2011. 

L’Agència Tributària Estatal, estima137 que l’increment en la recaptació l’any 2012 té el seu origen, principalment, 

en les mesures tributàries dirigides a la consolidació fiscal i amb efectes recaptatoris l’exercici 2012 introduïdes a 

escala estatal, que haurien aportat 11.237 milions d’euros a la recaptació. Aquesta també s’hauria vist afavorida 

per un increment significatiu dels ingressos derivats d’actuacions de control i ingressos procedents d’ajornaments 

sol·licitats en períodes anteriors, més de 1.600 milions d’euros. Mentre que, en termes agregats, la caiguda de les 

bases tributàries, associada al retrocés del creixement econòmic hauria contrarestat part de l’increment anterior 

amb una caiguda associada de la recaptació de 6.438 milions d’euros. 

El retrocés de l’activitat econòmica l’any 2012 ha provocat una caiguda de les bases tributàries dels principals 

impostos estatals. 

En el cas de l’IRPF ha tingut lloc una reducció propera al 3,9% de la renda bruta de les famílies aproximada per 

fonts fiscals, tornant a reduir el seu volum com en el 2009 i el 2010. Les rendes del treball (incloses les pensions) 

cauen per sota del 3%, mentre que les rendes del capital es redueixen entorn del 8%, i la renda d’empreses per-

sonals es redueix per sobre del 2%. En el cas de les rendes del treball la caiguda respon principalment a la reduc-

ció del 4% de la massa salarial, mentre que augmenta lleugerament la base imposable de les pensions. En el cas 

de les rendes del capital, la caiguda és conseqüència de la reducció dels interessos dels comptes bancaris i dels 

guanys patrimonials, mentre que els dividends se segueixen incrementant, si bé a un ritme inferior que el 2011. 

En l’impost sobre societats les bases de beneficis empresarials declarats segueixen reduint-se, el 18,9% respecte 

del 2011, si bé aquesta reducció respon al comportament de les bases declarades dels grups consolidats amb 

una reducció dels beneficis del 50%, mentre que creix el 3% la base imposable de les grans empreses no integra-

des en grups. 

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 entre un 4% i un 5%%: cau al voltant del 4% la despesa en consum de les llars; cau al 

voltant del 10% la despesa de les administracions públiques; i cau la despesa en compra d’habitatge nou, si bé 

menys que el 2011. 

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 7,0% el consum de gasolines i ga-

soils; en l’impost sobre labors del tabac es redueix el 10,0% el consum de paquets de tabac; mentre que en 

l’impost sobre l’energia es redueix l’1,5% el consum d’electricitat. 

                                                           
135 Les dades de recaptació tributària de les delegacions de l’AEAT estan expressades en termes de caixa, per tant s’entén la recaptació líqui-

da aplicada, que s’obté com a diferència entre la recaptació bruta aplicada i les devolucions pagades i, per tant, inclou ingressos del pressu-

post corrent i els corresponents a exercicis tancats. Aquest criteri comptable difereix del concepte de drets liquidats o reconeguts, en el qual 

es recullen els drets pendents de cobrament de l’exercici i s’exclouen els drets procedents de pressupostos tancats. 
136 Els impostos estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya, expressats en termes de caixa, inclouen: l’impost de successions i 

donacions, l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre transmissions patrimonials i sobre actes jurídics documentats, l’impost sobre determi-

nats mitjans de transports, l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs i la taxa del joc. Tot i que la recaptació de l’impost 

sobre electricitat també està cedida totalment a la Generalitat, la seva gestió depèn de l’AEAT. 
137 Vegeu Informe mensual de recaudación tributaria. Diciembre 2012. Agència Estatal d’Administració Tributària. 
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Així, l’Agència Tributària Estatal, estima138 que la caiguda en la recaptació de 32.109 milions d’euros acumulada 

els exercicis 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012  respon principalment al deteriorament de les bases tributàries du-

rant la crisi econòmica, raó per la qual s’haurien perdut 39.349 milions d’euros, el 122,5% de tota la caiguda, 

mentre que els canvis normatius estatals en la tributació (aquells introduïts a partir del 2008 fins al 2012) hauri-

en permès recuperar 7.388 milions d’euros. Mentre que en els anys 2008 a 2009 s’haurien deixat d’ingressar 

19.735 milions d’euros per la política normativa de rebaixes fiscals, l’any 2010, 2011 i 2012 la política de conso-

lidació fiscal hauria recuperat 27.123 milions d’euros. 

En el gràfic I-48 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 Go-

vern central, i per una altra l’evolució de l’activitat econòmica i el recurs a l’ajornament del deute tributari i altres 

elements que afecten la gestió dels impostos. 

En el conjunt del impostos directes els canvis normatius de consolidació fiscals introduïts des del 2010 encara no 

haurien estat suficients per compensar les rebaixes fiscals normatives que van afectar la recaptació del anys 

2008 i 2009 i encara aportarien un saldo negatiu de 752 milions d’euros en aquests cinc anys des de l’inici de la 

crisi. A aquesta aportació negativa s’hi afegiria el deteriorament de les bases fiscals en tots els anys, especial-

ment en els anys 2008 i 2009, fent que en conjunt la tributació directa hagi perdut en el global del cinc anys 

24.988 milions d’euros. El 2012, si bé els canvis normatius han impulsat la recuperació de la recaptació de la tri-

butació directa, l’empitjorament de les bases fiscals ha restat capacitat de recaptació al conjunt d’aquests tributs. 

En el conjunt dels impostos indirectes les rebaixes tributàries dels primers anys de crisi han estat més que com-

pensades pels canvis normatius a partir del 2010, que en el conjunt del període aporten un increment de la re-

captació de 4.640 milions d’euros. Aquesta aportació positiva ha estat més que compensada pel deteriorament 

econòmic i fa que en termes globals la imposició indirecta hagi perdut, entre el 2008 i el 2012, 9.767 milions 

d’euros. En el 2012, si bé el canvis normatius han impulsat la recaptació per al conjunt de la tributació indirecta, 

aquest augment ha estat gairebé compensat pel deteriorament de les bases tributàries, amb un increment de 

344 milions d’euros de la recaptació. 

GRÀFIC I-48. Impacte normatiu en la recaptació de tributs estatals en el conjunt de CCAA. Espanya, 2008-

2012 
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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, i 2012 i 

Informe anual de recaptació tributària 2011, Agència Estatal d’Administració Tributària. 

                                                           
138 Vegeu Informe mensual de recaudación tributaria: diciembre, 2007, 2008, 2009, 2010, i 2011, i Informe anual de recaudación tributaria 

2008-2011. Agència Estatal d’Administració Tributària. 
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En els gràfics I-49 i I-50 es mostra per grans figures tributàries d’imposició directa i d’imposició indirecta respecti-

vament, 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 a 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, de 1.996 m ilions d’euros 

en el conjunt dels cincs anys de l’impost amb més volum de recaptació respon, principalment, a l’empitjorament 

de les bases tributàries que acceleren el seu deteriorament l’any 2012. 

En l’impost de societats tot i l’impacte normatiu positiu en la recaptació de l’impost dels dos darrers anys, espec i-

alment el 2012, no s’han compensat les fortes rebaixes normatives, especialment del 2008, que en conjunt dels 

cinc anys han fet perdre 1.113 milions d’euros. A aquesta pèrdua de recaptació cal afegir la derivada principal-

ment del deteriorament de l’activitat econòmica i els seus efectes negatius sobre la base fiscal de l’impost que en 

el conjunt del període ha fet perdre 23.061 milions d’euros.  Al llarg d’aquest cinc anys l’impost de societats ha 

reduït la seva recaptació en 23.388 milions d’euros. De totes maneres destaca l’impacte positiu que han tingut 

en la recaptació per a l’any 2012 els canvis normatius que expliquen pràcticament tot l’augment de la recaptació 

en aquesta figura tributària aquest darrer any. 

L’increment el 2012 de 808 milions d’euros en la partida de la Resta del capítol 1 respon  a la creació de la De-

claració tributària especial (el procés de regularització de rendes no declarades) que aporten uns ingressos de 

1.196 milions d’euros compensats en part per la reducció dels ingressos en la resta de tributs directes d’aquest 

epígraf. 

Finalment, es destaca en la tributació indirecta l’evolució de l’IVA que, en el conjunt del període ha perdut 5.387 

milions d’euros. Mentre que els canvis normatius dels tres darrers anys haurien fet que en el conjunt del període 

augmentés la recaptació en 3.966 milions d’euros, l’impacte negatiu de l’activitat econòmica ha més que com-

pensat l’anterior efecte amb una pèrdua d’11.993 milions d’euros. Així en termes agregats l’IVA ha reduït la seva 

recaptació en 8.561 milions d’euros. L’any 2012 els canvis normatius haurien més que compensat la pèrdua de 

recaptació pel deteriorament de les bases fiscals. 

GRÀFIC I-49. Impacte normatiu en la recaptació dels impostos directes estatals en el conjunt de CCAA. Espa-

nya, 2008-2012 
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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, i 2012 i 

Informe anual de recaptació tributària 2011, Agència Estatal d’Administració Tributària. 



CAPÍTOL I 

96 

GRÀFIC I-50. Impacte normatiu en la recaptació dels impostos indirectes estatals en el conjunt de CCAA. Es-

panya, 2008-2012 
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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, i 2012 i 

Informe anual de recaptació tributària 2011, Agència Estatal d’Administració Tributària. 

Per tant, per a l’any 2012 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 2012.139 

En l’IRPF els canvis normatius més importants amb efectes positius en la recaptació en termes de caixa el 2012 

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 (Reial decret llei 20/2011, de 30 de de-

sembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit pú-

blic140). 

 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 (Reial de-

cret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera 

per a la correcció del dèficit públic141). 

 Efectes en les retencions del treball: s’incrementa a 33.007,20 euros l’import dels rendiments del treball per 

poder anticipar via retencions la deducció per inversió en habitatge habitual (Reial decret llei 20/2011, de 30 

de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèfi-

cit públic142). 

 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 

                                                           
139 Vegeu Informe mensual de recaudación tributaria: diciembre 2012. Agència Estatal d’Administració Tributària. 
140 BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
141 BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
142 BOE núm. 315, de 31.12.2011. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
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2014 el tipus de retenció serà el 19% (Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat143). 

 Efectes en les retencions de les rendes dels capital, d’arrendaments i de fons d’inversió, amb efectes en 

2012 i 2013: s’eleva el tipus de retenció del 19% al 21% (Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de 

mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic144). 

 Efectes en la quota diferencial: s’eleven els tipus de gravamen fins a 2 punts per a rendes superiors a 

120.000 euros (Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011).145 

 Efectes en la quota diferencial, en la llibertat d’amortització en actius fixos nous se suprimeix la necessitat de 

mantenir o augmentar l’ocupació (Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fis-

cal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació).146 Aquesta mesura té previsi-

blement un impacte negatiu en la recaptació. 

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 2012 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 establiments permanents i als dividends, interessos i guanys patri-

monials obtinguts sense mediació d’establiment permanent (Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, 

de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic147). 

En l’impost sobre societats els canvis normatius més importants amb efectes el 2012 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 (Reial decret 

llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competit i-

vitat148). 

 Efecte sobre el 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 una 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 

dèficit públic),149 en pagaments fraccionats presentats amb posterioritat al 15 de juliol de 2012 s’eleva el pa-

gament mínim al 12% del resultat comptable i es restringeixen les minoracions (eliminant la compensació de 

bases negatives) als pagaments fraccionats anteriors (Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 

per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat150). 

 Efecte sobre els pagaments fraccionats, per als dividends i plusvàlues de font estrangera meritats en l’any 

2012 s’introdueix l’opció de la seva subjecció a un gravamen especial i no integrar-los en la base imposable, 

el gravamen és d’un 8% per als dividends i plusvàlues establerts a la DA 15a del text refós de la Llei de 

l’impost de societats (Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tri-

butàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic151), i un 10% per als establerts a la DA 17a 

de text refós de la Llei de l’impost de societats (Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per ga-

                                                           
143 BOE núm. 168, de 14.07.2012. 
144 BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
145 BOE núm. 311, de 23.12.2010. 
146 BOE núm. 293, de 03.12.2010. 
147 BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
148 BOE núm. 168, de 14.07.2012. 
149 BOE núm. 78, de 31.03.2012. 
150 BOE núm. 168, de 14.07.2012. 
151 BOE núm. 78, de 31.03.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-19703
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
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rantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat152). Aquesta mesura té previsiblement un 

impacte negatiu en la recaptació. 

 Efecte sobre el 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 públic153). 

 Efecte sobre el pagaments fraccionats: amb caràcter indefinit es deroga la llibertat d’amortització (Reial de-

cret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigi-

des a la reducció del dèficit públic154). 

 Efecte sobre els pagaments fraccionats, per a períodes impositius iniciats a partir de l’1 gener de 2012, en 

redacció vigent des de l’abril; no són deduïbles les despeses financeres de crèdits amb entitats del grup per a 

l’adquisició a altres entitats del grup de participacions o aportacions de capital i desapareix la regla de sub-

capitalització, que se substitueix per un règim de limitació a la deduïbilitat de les despeses financeres a enti-

tats que formin part d’un grup, i en nova redacció vigent des de meitat de juliol, es limiten aquestes despeses 

per a totes les societats (Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures 

tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic155 i Reial decret llei 20/2012, de 13 de ju-

liol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat156). 

 Amb efectes en 2012 i 2013, s’augmenta la limitació a la compensació de bases imposables negatives, del 

75% al 50% en empreses amb una xifra de negocis superior a 60 milions d’euros i del 50% al 25% en què 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 competitivitat).157 

 Efectes sobre la quota diferencial: en la llibertat d’amortització en actius fixos nous se suprimeix la necessitat 

de mantenir o augmentar l’ocupació (Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit 

fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació).158 Aquesta mesura té previsi-

blement un impacte negatiu en la recaptació. 

 Efectes sobre la quota diferencial: el límit de la xifra de negocis per tenir la consideració d’empresa de reduï-

da dimensió s’eleva de 8 a 10 milions €, i s’augmenta la part de base imposable que tributa al tipus reduït de 

120.202,41-300000 € (Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i 

liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació159). Aquesta mesura té previsiblement un im-

pacte negatiu en la recaptació. 

 Efectes sobre la quota diferencial: es rebaixa del 5% a l’1% la deducció del fons de comerç financer i en les 

empreses amb xifra de negocis igual o superior a 20 milions € es limita la compensació de bases imposables 

negatives (Reial decret llei 9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la millora de la qualitat i la cohesió del 

Sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal i d’elevació de l’import màxim dels avals de 

l’Estat per al 2011).160. 

En el gravamen especial o la Declaració tributària especial: 

 Els contribuents de l’IRPF, IS o IRNR titulars de béns o drets no declarats podran regularitzar la seva situació 

tributària presentant una declaració d’ingrés del 10% de la seva valoració (Reial decret llei 12/2012, de 30 

                                                           
152 BOE núm. 168, de 14.07.2012. 
153 BOE núm. 78, de 31.03.2012. 
154 BOE núm. 78, de 31.03.2012. 
155 BOE núm. 78, de 31.03.2012. 
156 BOE núm. 168, de 14.07.2012. 
157 BOE núm. 168, de 14.07.2012. 
158 BOE núm. 293, de 03.12.2010. 
159 BOE núm. 293, de 03.12.2010. 
160 BOE núm. 200, de 20.08.2011. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/20/pdfs/BOE-A-2011-14021.pdf
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de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèfi-

cit públic).161 

En l’IVA els canvis normatius més importants amb efectes el 2012 han estat: 

 S’incrementen els tipus impositius, amb efectes des de l’1 de setembre: el general passa del 18% al 21%, el 

reduït del 8% al 10% i per a certs béns i serveis des dels tipus reduïts al general del 21%, s’augmenta la 

compensació a tant alçat a percebre per la venda de productes naturals; en les explotacions agrícoles o fo-

restals, passa al 12%, i per a les explotacions ramaderes i pesqueres al 10,5%, s’incrementen els tipus del 

recàrrec d’equivalència: el general del 4% al 5,2% i el reduït de l’1% al 1,4% (Reial decret llei 20/2012, de 13 

de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat).162 

 Es prorroga fins al 31 de desembre de 2012 l’aplicació del tipus impositiu reduït del 4% als lliuraments 

d’habitatges (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).163 

En els impostos especials els canvis normatius més importants amb efectes el 2012 són: 

 Impost sobre hidrocarburs, es redueix de 29 € per cada mil litres a 1 € per cada mil litres la bonificació del 

gasoil professional (Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressu-

postària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic).164 

 Impost sobre labors del tabacs, amb efectes des de l’1 d’abril s’incrementa l’impost específic de 12,7 a 19 

euros per cada 1000 cigarretes i es rebaixa el tram ad valorem del 57% al 55% (Reial decret llei 12/2012, de 

30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del 

dèficit públic165) , des del 15 de juliol s’augmenta la fiscalitat de certes labors de tabac, per evitar el despla-

çament del consum cap a les de baix preu, i a partir de l’1 de setembre per als cigarrets s’incrementa l’impost 

específic a 19,1 euros per cada 1000 i es rebaixa el tram ad valorem del 55% al 53,1% per compensar la pu-

jada de l’IVA (Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 

de foment de la competitivitat).166 

Pel que fa als impostos estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya, l’increment de la recaptació del 

6,6% l’any 2012 s’explica en un 208,8% per l’augment de la imposició directa, que més que compensa la caiguda 

de la tributació indirecta, i la menor recaptació en les taxes sobre el joc. 

De les set figures tributàries només tres han experimentat un increment en la recaptació: destaca la reintroducció 

de l’impost sobre el patrimoni que aporta 290,8 milions d’euros a la recaptació i, en menor mesura, l’augment en 

l’impost sobre vendes minoristes sobre determinats hidrocarburs, que aporta 43,8 milions d’increment, mentre 

que l’impost de successions i donacions manté la seva recaptació amb un lleuger increment de 0,9 milions 

d’euros. 

L’increment de l’impost sobre el patrimoni és atribuïble a un canvi normatiu d’introducció de l’impost, mentre que 

l’augment de l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs respon a l’augment dels tipus en el 

tram autonòmic. De fet, la recaptació en el tram estatal de l’impost, on no s’ha aplicat aquest canvi normatiu  es 

redueix el 14,2%, que es correspon amb la reducció del 7% en el consum de gasolines i gasoil en l’àmbit estatal. 

La resta de figures tributàries redueixen el seu rendiment, amb la caiguda del 9,1% de l’impost sobre transmissi-

ons patrimonials, afectat probablement per la caiguda dels preus dels pisos; la caiguda del 17,8% en l’impost so-

bre actes jurídics documentats, afectat per la menor constitució d’hipoteques, i malgrat l’increment de tipus in-

troduït aquest any; el retrocés del 19,6% de l’impost sobre determinats mitjans de transports com a conseqüèn-

cia de la reducció en la matriculació; i la reducció en la recaptació de les taxes sobre el joc, del 14,0%. 

                                                           
161 BOE núm. 78, de 31.03.2012. 
162 BOE núm. 168, de 14.07.2012. 
163 BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
164 BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
165 BOE núm. 78, de 31.03.2012. 
166 BOE núm. 168, de 14.07.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
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A continuació es detallen els canvis normatius més rellevants amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2012 

en relació amb els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya167, introduïts per la Llei 5/2012, 

del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en es-

tabliments turístics168. 

En l’impost sobre el patrimoni els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2012 han estat: 

 Es reintrodueix l’impost sobre el patrimoni, si bé es fixa el mínim exempt en 700.000 euros, i es crea una bo-

nificació per a les propietats forestals: el 95% en la part de la quota que correspongui proporcionalment a les 

propietats forestals, sempre que disposin d’un instrument d’ordenació degudament aprovat per a 

l’administració forestal competent de Catalunya 

En l’impost de successions i donacions els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2012 

han estat: 

 S’amplia fins al 31 de desembre de 2013 l’ajornament excepcional fins a dos anys que concedeixen els òr-

gans de gestió, previst inicialment per als fets imposables meritats en el període que va de l’1 d’agost de 

2009 al 31 de desembre de 2011. 

En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats els canvis normatius amb efectes en 

els ingressos liquidats l’any 2012 han estat: 

En la modalitat d’actes jurídics documentats per a documents notarials: 

 S’eleva a l’1,5% el tipus general. 

 S’eleva a l’1,8% el tipus aplicable en el cas de documents en què s’hagi renunciat a l’exempció en l’IVA. 

 Es crea una bonificació del 100% de la quota tributària per a les primeres còpies d’escriptures públiques que 

documentin la novació modificativa dels crèdits hipotecaris. Requisits: 

 El creditor ha de ser una de les entitats a què fa referència l’article 1 de la Llei de l’Estat 2/1994, del 

30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris. 

 La modificació s’ha de referir al tipus d’interès inicialment pactat o vigent o a l’alteració del termini 

del crèdit o a ambdues modificacions. 

 Límit de 500.000 euros de base imposable. 

En la modalitat de transmissions patrimonials oneroses: 

 S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributaria en la transmissió de l’habitatge habitual que efec-

tuï el seu propietari (persona física) a favor de l’entitat financera creditora, o d’una filial immobiliària del seu 

grup, perquè no pot fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris concedits per a la seva adquisi-

ció. Amb els següents requisits: 

 El transmitent ha de continuar ocupant l’habitatge mitjançant contracte d’arrendament amb opció de 

compra signat amb l’entitat financera. Tant el contracte d’arrendament com l’opció de compra també 

gaudeixen d’una bonificació del 100% en la quota de l’impost. L’import màxim de la bonificació es fi-

xa en la quantia equivalent a l’aplicació del tipus impositiu sobre els primers 100.000 euros de base 

imposable. 

 La durada del contracte d’arrendament ha d’ésser, com a mínim, per deu anys, sens perjudici del 

dret de l’arrendatari de tornar a adquirir l’habitatge abans de la finalització d’aquest termini. 

                                                           
167 Vegeu el document Novetats fiscals 2012. Direcció General de Tributs i Joc. Departament d’Economia i Coneixement. 
168 DOGC núm. 6094, de 23.03.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6094/1231911.pdf
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 La mesura preveu l’aplicació de la bonificació a l’adquisició dels habitatges per part de les persones 

físiques que, en no fer front als pagaments, havien transmès l’habitatge a l’entitat financera credito-

ra o a una filial immobiliària del seu grup i que, posteriorment, i en el termini de deu anys des de la 

dita transmissió, el tornen a adquirir. 

En la tributació sobre el joc els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2012 han estat les 

regulacions de: 

 Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. 

 Taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries. 

En l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs els canvis normatius amb efectes en els ingres-

sos liquidats l’any 2012 han estat: 

 Es modifica el tipus de gravamen autonòmic de les gasolines i el gasoil d’ús general, que passen a ser de 48 

euros per 1.000 litres, cada un d’ells. 

Es crea l’impost sobre les estades en establiments turístics, com a tribut propi de la Generalitat, si bé l’impost en-

tra en vigor l’1 de novembre del 2012:   

 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. 

En les taxes els canvis normatius amb efectes més significatius en els ingressos liquidats l’any 2012 han estat la 

creació de les següents taxes: 

 Taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a 

la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i 

ordres de dispensació. 

 Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia i per la utilitza-

ció o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia. 

 Taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia. 

TAULA I-47. Recaptació dels tributs estatals per l’Administració central i la Generalitat a Catalunya, 2009-2011 

  2010 2011 2012 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Delegacions AEAT (A) 31.169,2 32.068,3 33.230,5 10,3% 2,9% 3,6% 

Impostos directes 17.461,7 17.824,5 19.007,5 -1,3% 2,1% 6,6% 

IRPF   13.634,4 14.108,8 14.297,9 2,1% 3,5% 1,3% 

Societats 3.455,4 3.411,6 4.408,4 -14,0% -1,3% 29,2% 

Impost sobre renda no residents 358,5 276,2 286,2 14,1% -23,0% 3,6% 

Altres impostos directes 13,4 27,9 14,9 126,0% 107,7% -46,5% 

Impostos indirectes 13.457,5 13.984,5 13.906,6 29,7% 3,9% -0,6% 

IVA  11.546,8 12.050,4 11.914,5 36,8% 4,4% -1,1% 

Especials 965,9 989,6 1.137,0 -11,2% 2,4% 14,9% 

  Alcohols 232,0 240,509 nd. 2,7% 3,7% nd. 

  Hidrocarburs 552,0 595,1 nd. -2,2% 7,8% nd. 

  Labors del tabac 38,3 21,663 nd. 34,3% -43,4% nd. 

  Electricitat 143,6 132,3 nd. -46,6% -7,9% nd. 

Tràfic exterior 611,0 639,1 553,5 16,3% 4,6% -13,4% 

Impost sobre primes d’assegurances i altres 333,8 305,4 301,6 -16,6% -8,5% -1,2% 

Taxes i altres ingressos tributaris  (cap.3) 250,0 259,4 316,4 35,8% 3,7% 22,0% 
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Govern autonòmic (B) 2.227,4 1.766,3 1.880,3 -11,0% -20,7% 6,5% 

Impostos directes 621,7 349,1 640,8 -26,7% -43,9% 83,6% 

Successions i donacions 609,5 338,3 339,1 -27,9% -44,5% 0,3% 

Patrimoni 12,2 10,8 301,7 335,8% -11,3% 2686,9% 

Impostos indirectes 1.333,3 1.175,7 1.031,7 -2,3% -11,8% -12,2% 

Impostos indirectes 1.747,3 1.531,9 1.413,6 -2,2% -12,3% -7,7% 

Transmissions patrimonials 834,4 750,5 682,4 10,3% -10,0% -9,1% 

Actes jurídics documentats   498,9 425,1 349,3 -18,1% -14,8% -17,8% 

Taxa del joc   272,3 241,5 207,8 -6,2% -11,3% -14,0% 

Altres (C)       0,0% 0,0% 0,0% 

Sobre determinats mitjans de transport 141,2 92,1 74,1 -1,0% -34,7% -19,6% 

Sobre vendes minoristes determinats hidro-

carburs   
272,7 264,0 307,8 -2,4% -3,2% 16,6% 

              

Total (A + B + C) 33.810,5 34.190,8 35.492,7 8,4% 1,1% 3,8% 

Impostos directes 18.083,5 18.173,6 19.648,3 -2,5% 0,5% 8,1% 

Impostos indirectes 15.204,7 15.516,4 15.320,2 25,0% 2,0% -1,3% 

Taxes i altres ingressos tributaris 522,3 500,9 524,2 10,1% -4,1% 4,6% 

Total (B + C) 2.641,3 2.122,5 2.262,2 -9,7% -19,6% 6,6% 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Nota: Les dades de recaptació tributària són recaptació líquida aplicada. 

Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; i Informe mensual dels tributs de la Ge-

neralitat de Catalunya. Desembre 2011 de la Direcció General de Tributs. 
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5. ECONOMIA SOCIAL 

5.1. LES EMPRESES DE L’ECONOMIA SOCIAL 

5.1.1. COOPERATIVES 

Des de l’any 2008 el Registre de Cooperatives del Departament d’Empresa i Ocupació dóna una imatge més ex-

acta de les cooperatives actives, atès que va ser l’any en què es van donar de baixa les darreres cooperatives que 

no havien adequat els seus estatuts a la Llei 18/2002. Així, l’any 2008 hi havia inscrites 4.056 cooperatives, que 

van davallar fins a les 3.952 l’any 2009. Ara bé, a partir del 2010, tal com reflecteix la taula següent, el nombre 

de cooperatives existents creix fins arribar a les 4.122 de l’any 2012.  

La distribució territorial és la mateixa que anys anteriors, concentrant-se més de la meitat de les cooperatives (el 

67,8%) a la demarcació de Barcelona, seguida per la de Tarragona, Lleida i Girona. 

TAULA I-48. Cooperatives existents, segons àmbit territorial. Catalunya, 2010-2012 

Any Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (excepte 

Terres de l'Ebre) 

Terres de 

l'Ebre 

2010 4.023 2.703 236 513 571 286 285 

2011 4.071 2.753 232 516 570 291 279 

2012 4.122 2.794 239 520 569 289 280 

Variació Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (excepte 

Terres de l'Ebre) 

Terres de 

l'Ebre 

2009-2010 71 50 18 3 0 2 -2 

2010-2011 48 50 -4 3 -1 5 -6 

2011-2012 51 41 7 4 -1 -2 1 

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Com en anys anteriors, gairebé tres de cada quatre cooperatives existents són de treball associat (el 74,2%); el 

25% restant es reparteix entre les agràries, de serveis, de consumidors i usuaris, d’habitatges i ensenyament, en-

tre d’altres, tal com mostra el gràfic següent. Cal destacar l’augment de les cooperatives de segon grau, en pas-

sar de 48 l’any 2010, a 50 el 2011 i a 55 el 2012, fet que pot reflectir un procés de concentració en aquest àm-

bit. 
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GRÀFIC I-51. Cooperatives existents, segons tipus de cooperativa. Catalunya, 2012 
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Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

D’altra banda, en l’actual context de crisi econòmica i alt atur, cal destacar la creació de 147 cooperatives durant 

el 2012, 34 més de les que es van crear l’any anterior (113). Tal com reflecteix el gràfic següent, gairebé tres de 

cada quatre d’aquestes cooperatives pertany al sector serveis, un sector que ha augmentat la seva importància 

respecte dels anys anteriors. La indústria també ha incrementat el seu pes (del 7,1% al 10,9%), mentre que la 

construcció ha perdut prop de 10 punts percentuals, atesos els efectes de la crisi en aquest sector que no propi-

cia que noves empreses s’hi dediquin. 

GRÀFIC I-52. Distribució per sectors de les noves cooperatives constituïdes. Catalunya, 2008-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació. 

Pel que fa a la branca d’activitat d’aquestes noves societats destaca l’increment registrat pel sector del transport, 

tal com reflecteix el gràfic següent, en concentrar el 24,7% de les noves cooperatives (36 de 147). Els serveis a la 

comunitat, el comerç, l’hoteleria i la restauració i la indústria manufacturera experimenten també increments im-

portants. Cal tenir en compte que el nombre de noves cooperatives dedicades als serveis a la comunitat només 

van davallar l’any 2011, atès que els anys anteriors havia acumulat un nombre important de noves constitucions 

(29 el 2009 i 26 el 2010). 
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Així mateix, cal destacar que l’any 2012 s’han transformat 7 cooperatives (és a dir, han adoptat una altra forma 

jurídica) i 9 s’han dissolt. En conseqüència, la creació neta de cooperatives és positiva (138). 

GRÀFIC I-53. Cooperatives constituïdes, segons activitat econòmica. Catalunya, 2010-2012 
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Unitats: nombres absoluts. 

Nota: l’any 2012 s’han creat 147 noves cooperatives, si bé el total que reflecteix el gràfic són 146, atès que de les dades facilitades pel De-

partament d’Empresa i Ocupació n’hi ha una en la qual no consta el sector d’activitat. 

D’altra banda l’agrupació per branques d’activitat es relaciona a continuació: 

Primari: Agricultura, ramaderia i caça; Silvicultura i explotació forestal; Pesca i aqüicultura. 

Indústria no manufacturera: Antracita, hulla i lignit; Petroli i gas natural; Minerals metàl·lics; Minerals no metàl·lics ni energètics; Suport a les 

indústries extractives; Coqueries i refinació del petroli; Energia elèctrica i gas; Aigua; Tractament d’aigües residuals; Tractament de residus; 

Gestió de residus. 

Indústria manufacturera: Ind. de productes alimentaris; Fabricació de begudes; Ind. del tabac; Ind. tèxtils; Confecció de peces de vestir; Ind. 

del cuir i del calçat; Ind. de fusta i suro, excepte mobles; Ind. del paper; Arts gràfiques i suports enregistrats; Ind. químiques; Productes farma-

cèutics; Cautxú i plàstic; Prod. minerals no metàl·lics; Metal·lúrgia; Prod. metàl·lics, excepte maquinària; Prod. informàtics i electrònics; Materi-

als i equips elèctrics; Maquinària i equips; Vehicles motor, remolcs i semiremolcs; Altres materials de transport; Mobles; Ind. manufactures di-

verses; Reparació i instal·lació de maquinària; Edició. 

Construcció: Construcció d’immobles; Construcció d’obres d’enginyeria civil; Activitats especialitzades construcció. 

Comerç, hoteleria i restauració: Venda i reparació de vehicles motor; Comerç engròs, excepte vehicles de motor; Comerç detall, excepte vehi-

cles de motor; Serveis d’allotjament; Serveis de menjar i begudes; Reparació ordinadors i efectes personals. 

Transports: Transport terrestre i per canonades; Transport marítim i per vies interiors; Transport aeri; Emmagatzematge i afins al transport; 

Agències de viatges i operadors turístics. 

Serveis a les empreses i serveis personals: Act. postals i de correus; Telecomunicacions; Serveis de tecnologies de la informació; Serveis 

d’informació; Mediació financera; Assegurances i fons de pensions; Act. auxiliars mediació financera; Act. immobiliàries; Act. jurídiques i de 

comptabilitat; Seus centrals i consultoria empresarial; Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; Recerca i desenvolupament; Publicitat i es-

tudis de mercat; Act. professionals i tècniques; Act. de lloguer; Act. relacionades amb l’ocupació; Act. de seguretat i investigació; Serveis a edi-

ficis i de jardineria; Act. administratives d’oficina. 

Serveis a la comunitat: Cinema i vídeo, enregistrament de so; Ràdio i televisió; Act. veterinàries; Adm. pública, defensa i SS obligatòria; Educa-

ció; Act. sanitàries; Serveis socials amb allotjament; Serveis socials sense allotjament; Act. artístiques i d’espectacles; Biblioteques i museus; 

Jocs d’atzar i apostes; Act. esportives i d’entreteniment; Act. associatives; Altres act. de serveis personals. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.1.2. SOCIETATS LABORALS 

Seguint la tendència decreixent d’anys anteriors, el nombre de societats laborals existents a Catalunya l’any 2012 

és menor al de l’any anterior: 5.325 vs. 5.417 (l’1,7% menys).  

La distribució territorial no ha variat: més de tres quartes parts de les societats laborals existents (el 78,8%) es 

concentren en la demarcació de Barcelona, seguida de la de Girona, Tarragona i Lleida. Respecte a l’any 2011 

davalla el nombre de societats existents en totes les demarcacions (a diferència de l’any anterior, que va créixer 

en algunes i davallar en altres). Destaca sobretot la davallada registrada a Barcelona: 75 societats menys, que 

suposa un 1,8% menys en termes relatius. 
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TAULA I-49. Societats laborals existents, segons àmbit territorial. Catalunya, 2010-2012 

Any Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Tarragona (ex-

cepte Terres de 

l'Ebre) 

Terres de 

l'Ebre 

2010 5.444 4.249 486 291 418 259 159 

2011 5.417 4.269 489 286 373 229 144 

2012 5.325 4.194 487 278 366 225 141 

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 

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

D’altra banda, al llarg del 2012 s’han creat 94 noves societats laborals, 33 menys de les que es van crear el 

2011 (127).169 Cal destacar que el ritme de creació de societats laborals s’ha alentit els darrers anys, amb inde-

pendència del context econòmic. Així, per exemple, l’any 2005 se’n van crear 397, l’any 2006 se’n van crear 297, 

216 el 2007, 199 el 2008, etc.  

Pel que fa al sector d’activitat de les noves societats laborals, els serveis concentren la gran majoria de les noves 

societats, tal com reflecteix el gràfic següent. Els darrers cinc anys creix la importància relativa del sector serveis i 

de la indústria (6 i 7 punts percentuals respectivament), mentre que la construcció davalla de manera significati-

va (12,5 punts percentuals), atesos els efectes de la crisi en aquest sector, tal com ja s’ha comentat anterior-

ment. 

GRÀFIC I-54. Distribució per sectors de les noves societats laborals constituïdes. Catalunya, 2008-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació. 

Pel que fa a la branca d’activitat econòmica de les societats registrades al llarg del 2012 el gràfic següent reflec-

teix com els sectors que en concentren un major nombre són el comerç, l’hoteleria i la restauració (el 34%), els 

serveis a les empreses (el 27,7%), la indústria manufacturera (el 18,1%) i la construcció (el 9,6%). 

Els sectors del comerç, hoteleria i restauració els darrers tres anys han perdut progressivament importància en 

les noves societats laborals creades, mantenint-se, però, al capdavant en nombre. Mentre que els serveis a les 

                                                           
169 Cal tenir en compte també que durant el 2012 una societat laboral s’ha transformat en una altra forma societària, s’ha produït una fusió 

entre societats laborals i se n’han dissolt 7. 
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empreses i a la comunitat es mantenen més estables, el sector dels transports té una disminució important tot i 

que el nombre de treballadors ha crescut, com es comentarà més endavant. 

GRÀFIC I-55. Societats laborals registrades, segons activitat econòmica. Catalunya, 2010-2012 
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Unitats: nombres absoluts. 

Nota: vegeu el gràfic anterior pel detall de les activitats incloses en cada branca. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.2. LA POBLACIÓ OCUPADA A L’ECONOMIA SOCIAL 

El perfil de les persones treballadores a l’economia social 

Les dades que publica trimestralment el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social sobre les característiques de les 

persones que treballen en cooperatives i societats laborals presenten poques variacions d’un any a l’altre. Així, tal 

com reflecteix la taula següent, a Catalunya el quart trimestre del 2012 la majoria d’aquests treballadors són ho-

mes, tenen més de 40 anys, de nacionalitat espanyola, amb un contracte laboral de duració indefinida i jornada a 

temps complert, de durada superior als tres anys, del sector serveis i treballen en una empresa de menys de 250 

treballadors. 

Respecte a anys anteriors cal destacar l’increment dels treballadors de més de 40 anys (que han passat de con-

centrar el 50,6% del total el 2010 al 53,6% el 2012), fet que reflecteix un cert envelliment de la població treba-

lladora en aquest àmbit i la lleugera pèrdua de importància relativa del pes de les pimes en el total d’empreses 

de l’economia social, atès que han passat de ser el 72,9% el 2010 al 69,9% el 2012. D’altra banda, baixa el per-

centatge de treballadors en el sector de la construcció (del 6,8% el 2010 al 4,9% el 2012) i creix a la indústria 

(passa del 21,2% el 2010 al 22,6% el 2012).  

En comparació amb el perfil majoritari a nivell estatal, Catalunya destaca per tenir una participació superior 

d’estrangers (6,5 punts percentuals de diferència), una major participació del tipus de relació indefinida (5,9 

punts percentuals), menys pes de les relacions laborals de curta durada (11,3 punts percentuals) i una menor 

importància relativa del sector agrari (10,6 punts percentuals), combinada amb una major importància del sector 

serveis (4,9 punts percentuals) i la indústria (5,7 punts percentuals). 
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TAULA I-50. Perfil de les persones treballadores a l’economia social. Catalunya i Espanya, quart trimestre de 2012 

Sexe Catalunya Espanya Diferència 

Homes 53,5 54,2 -0,7 

Edat       

Menors de 25 anys 6,3 5,3 1 

De 25 a 39 anys 40,1 42,1 -2,0 

De 40 a 54 anys 40,6 40,4 0,2 

De 55 anys o més 13 12,3 0,7 

Nacionalitat       

Espanyola 85,2 91,7 -6,5 

Tipus de relació       

Indefinida 82,6 76,7 5,9 

Tipus de jornada       

Temps complet 76,8 80,4 -3,6 

Antiguitat       

Fins a 6 mesos 23,3 34,6 -11,3 

De 6 mesos a 1 any 9,4 10 -0,6 

D’1 a 3 anys 17,5 14 3,5 

De 3 a 5 anys 13,7 10 3,7 

Més de 5 anys 36,2 31,5 4,7 

Dimensió de la societat       

De 0 a 5 treballadors 14,1 16,1 -2 

De 6 a 10 treballadors 8 11,2 -3,2 

D’11 a 25 treballadors 12,7 13,9 -1,2 

De 26 a 50 treballadors 9,3 9,6 -0,3 

De 51 a 100 treballadors 12,1 8,6 3,5 

De 101 a 250 treballadors 13,7 7,5 6,2 

Més de 250 treballadors 30 33,2 -3,2 

Sector econòmic       

Agricultura 2,1 12,7 -10,6 

Indústria 22,6 16,9 5,7 

Construcció 4,9 4,9 0 

Serveis 70,4 65,5 4,9 

Unitats: percentatges i diferències en punts percentuals. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

El darrer trimestre de l’any 2012, la població ocupada a l’economia social a Catalunya era de 43.894 persones, 

l’1,4% menys que el mateix període de l’any anterior. A nivell estatal també es registra una davallada d’aquesta 

població ocupada, si bé més intensa (del 2,9%). Ara bé, aquests decrements són menors als registrats pel total de 

la població ocupada (7% a Catalunya i 5% a Espanya), fet que reflecteix una major resistència a la destrucció 

d’ocupació en les cooperatives i societats laborals en comparació amb la resta d’empreses.  

Tal com reflecteix el quadre següent, la davallada de la població ocupada a l’economia social es distribueix de 

manera desigual entre els sectors d’activitat. Així, a Catalunya, davalla tant a l’agricultura, com a la construcció i 

als serveis (sent la construcció el sector que registra la principal davallada); en canvi, la població ocupada creix a 

la indústria. En l’àmbit estatal el sector d’activitat on creix la població ocupada a l’economia social és l’agricultura, 

fet que accentua la diferent distribució sectorial de les cooperatives i societats laborals respecte a Catalunya. Així, 

el pes d’aquest sector en la població ocupada a l’economia social a Catalunya és del 2,3%, mentre que a nivell 

estatal, és del 9,6%. La importància relativa de la indústria i la construcció és similar en ambdós casos (22,7% vs. 

22,1% i 4,9% vs. 5,1%, respectivament) i la diferència radica també en els serveis: concentren el 70,1% de la po-

blació ocupada a l’economia social a Catalunya i el 63,4% a la resta de l’Estat. 
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TAULA I-51. Població ocupada en l’economia social i població ocupada total (EPA), per sectors d’activitat. Catalu-

nya i Espanya, quart trimestre de 2012 

Catalunya 
2012 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 43.894 1.010 9.951 2.170 30.763 

Total ocupació 2.811.400 49.700 519.800 169.900 2.072.000 

Economia social / Total ocupació 1,56 2,03 1,91 1,28 1,48 

Catalunya 
Variació 2011-2012 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social -1,4 -4,8 2,6 -16,1 -1,6 

Total ocupació -7,0 -22,3 -7,9 -30,5 -4,4 

Economia social / Total ocupació 0,08 0,29 0,18 0,14 0,04 

Espanya 
2012 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 354.357 34.146 78.218 17.921 224.702 

Total ocupació 16.957.100 784.000 2.383.500 1.073.900 12.715.600 

Economia social / Total ocupació 2,09 4,36 3,28 1,61 1,77 

Espanya 
Variació 2011-2012 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social -2,9 2,9 -4,8 -22,7 -1,3 

Total ocupació -5,0 -3,1 -6,0 -18,9 -3,8 

Economia social / Total ocupació 0,04 0,26 0,04 -0,11 0,04 

Unitats: nombre de persones i variació en percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

La població ocupada en cooperatives i societats laborals 

El darrer trimestre de l’any 2012 hi ha a Catalunya 43.898 persones afiliades a la Seguretat Social que treballen 

en empreses de l’economia social, 37.752 de les quals ho fan en una cooperativa (el 86% del total) i 6.146 en 

una societat laboral (el 14% restant). Aquests percentatges són similars als de la resta de l’Estat, si bé el pes dels 

treballadors de les societats laborals és més elevat (del 19%), en detriment dels treballadors de les cooperatives 

(que són el 81% restant). 

Per sectors d’activitat, s’aprecien diferències significatives entre societats laborals i cooperatives, i, dins 

d’aquestes, entre treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social (RGSS) i els que cotitzen com a au-

tònoms. Així, entre els treballadors de cooperatives afiliats al RGSS, quatre de cada deu treballen en els serveis a 

la comunitat (el 42,3%), sent el comerç, l’hoteleria i la restauració la següent branca d’activitat amb més treballa-

dors (el 24,3%) seguida dels serveis a les empreses (13,7%) i la indústria (12,4%). En canvi, gairebé la meitat dels 

treballadors de cooperatives (de treball associat) que cotitzen al règim especial de treballadors autònoms (RETA) 

ho fan a la indústria (45,9%), seguit del transport (18%), la construcció (10,3%) i el comerç, l’hoteleria i la restau-

ració (9,2%).  

En canvi, els treballadors de les societats laborals es concentren principalment en la indústria (25,4%) i el co-

merç, l’hoteleria i la restauració (24,4%), seguida a més distància pel transport (17,4%) i els serveis a les empre-

ses (12,1%). 

Respecte el darrer trimestre de l’any 2011, les dades del Ministeri reflecteixen com la davallada general de 

l’afiliació ha estat més intensa en els treballadors de les societats laborals que els de les cooperatives que cotit-

zen al RG (7,4% vs. 2,5%), davallades que contrasten amb l’increment dels treballadors de cooperatives que co-

titzen al RETA: 5,3% (557 persones més).  

La davallada general dels treballadors de cooperatives que cotitzen al RGSS es concentra sobretot en els serveis 

a la comunitat (354 persones menys), la indústria (261 persones menys) i el comerç, l’hoteleria i la restaurac ió 
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(228 menys). Només creixen en els serveis a les empreses, amb 366 persones més. En canvi, les davallades són 

menors entre els treballadors de cooperatives que cotitzen al RETA (151 persones menys en la construcció, 63 

menys en el comerç, hoteleria i restauració, o 42 menys en els serveis a les empreses), i, a la vegada, creixen en 

la indústria (635 persones més), el transport (195) i el sector primari (8).  

L’únic sector on creix el nombre de treballadors de societats laborals és el transport (26 persones), mentre que a 

la resta registren davallades significatives: 115 treballadors menys en el comerç, l’hoteleria i la restauració, 113 

menys en la indústria i 110 menys en els serveis a la comunitat, entre d’altres. 

GRÀFIC I-56. Treballadors afiliats a la Seguretat Social que treballen en cooperatives, segons branques 

d’activitat i règim d’afiliació. Catalunya, 2011-2012 
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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 auxili-ars (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-57. Treballadors afiliats a la Seguretat Social que treballen en societats laborals, segons branques 

d’activitat. Catalunya, 2011-2012 
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Unitats: nombre de persones. 

Nota: vegeu el gràfic anterior pel detall de les activitats incloses en cada branca. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

5.3. PERSPECTIVES DEL SECTOR DE L’ECONOMIA SOCIAL 

Les perspectives de futur per al sector de l’economia social no permeten ser molt optimistes tenint en compte 

l’actual context de crisi econòmica, si bé hi ha algun indicador positiu que cal destacar. 

Així, al llarg d’aquest apartat es constata com les cooperatives, en concret, mostren una certa resistència a la crisi 

i apunten un creixement en determinats sectors, en tant que el ritme de creació d’aquestes societats creix des del 

2010 i malgrat decaure en termes absoluts el nombre de treballadors; en branques d’activitat concretes es regis-

tren creixements significatius, com ara els serveis a les empreses (entre els treballadors de cooperatives afiliats 

al RGSS), la indústria i el transport (en aquests dos darrers casos entre els treballadors de cooperatives afiliats al 

RETA).  

En canvi, la situació que dibuixa aquest apartat per a les societats laborals és menys optimista. S’ha constatat 

com anualment decau el nombre de noves societats registrades i com també s’alenteix el ritme de creació. Pel 

que fa al nombre de treballadors en societats laborals, es constata com únicament creixen en el transport. 

Ara bé, la davallada de la població ocupada en empreses d’economia social és inferior a la davallada que ha ex-

perimentat la població ocupada en general, fet que reflecteix la resistència d’aquest tipus de societats davant 

l’actual context. Aquest bon comportament és emfasitzat pel Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), en el seu 

informe sobre l’economia social a la UE,170 on destaca que durant el període 2008-2012 l’economia social ha 

demostrat una capacitat extraordinària per a fer front a les conseqüències negatives de l’actual crisi i ha contribu-

ït de manera específica als tres objectius de l’Estratègia Europa 2020 (creixement intel·ligent, sostenible i inte-

grador). 

Aquest informe destaca també com les empreses de l’economia social estan guanyant fama d’institucions neces-

sàries per a l’estabilitat i la sostenibilitat del creixement econòmic, la distribució més equitativa de la renda i la ri-

quesa, l’ajust entre els serveis i les necessitats, la valorització de l’activitat econòmica al servei de les necessitats 

socials, la correcció dels desequilibris del mercat laboral i l’aprofundiment i enfortiment de la democràcia econò-

mica. 

                                                           
170 Comitè Econòmic i Social Europeu. L’economia social a la Unió Europea. Brussel·les: el Comitè, 2012. Consulta a 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-es-c.pdf  

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-es-c.pdf
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El CESE considera que és clau posar fi a la seva “invisibilitat institucional”, motivada no pel seu caràcter emergent 

sinó per la manca d’identificació conceptual, és a dir, manca una definició clara i rigorosa de les característiques 

comunes de les diferents classes d’empreses i organitzacions de l’economia social i dels trets específics que po-

den distingir-les de la resta d’entitats. En aquest sentit, considera que cal avançar en la delimitació jurídica de 

l’àmbit de l’economia social i dels requisits que han de complir les empreses que s’hi consideren per evitar la ba-

nalització dels seus trets identitaris i la pèrdua de la seva utilitat social. 

Així mateix, el Comitè destaca la invisibilitat d’aquest sector també en la comptabilitat nacional: no es reconeix 

com un sector institucional diferenciat, fet que impedeix disposar d’estadístiques econòmiques periòdiques, pre-

cises i fiables sobres els agents que la integren.  
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6. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

6.1. EVOLUCIÓ ECONÒMICA 

6.1.1. CONTEXT ECONÒMIC I FINANCER 

Àmbit de la Unió Europea 

El 2 de març de 2012 els caps d’Estat i de Govern dels països membres de la UE, a excepció del Regne Unit i de 

la República Txeca, varen signar el Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança en la Unió Econòmica i Monetà-

ria (TECG) que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2013.   

Aquest Tractat regula bàsicament tres aspectes: El pacte pressupostari que obliga als signants a registrar equilibri 

o superàvit en els comptes públics i s’articulen mecanismes correctors de forma automàtica en cas que es pro-

dueixin desviacions significatives, la coordinació reforçada de polítiques econòmiques i la governança de la zona 

euro realitzant cimeres Euro al menys dos cop l’any, on també poden participar-hi els estats membres no Euro, 

quan es consideri oportú, i al menys un cop l’any. Aquests aspectes han d’ajudar a aconseguir els objectius de la 

Unió Europea en matèria de creixement sostenible, ocupació, competitivitat i cohesió social. 

S’estableix que les normes sobre el pacte pressupostari s’han d’incorporar al dret nacional abans d’un any de 

l’entrada en vigor del Tractat mitjançant disposicions amb força vinculant i de caràcter permanent, preferentment 

de rang constitucional.  

Com a complement del TECG, per tal de promoure la responsabilitat i solidaritat pressupostaria, es va signar a 

Brussel·les el 2 de febrer de 2012, el Tractat Constitutiu del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) que va en-

trar en vigor el 27 de setembre de 2012.  La finalitat del MEDE és mobilitzar fons i donar suport a l’estabilitat a 

aquells estats que són membres del MEDE i que tinguin o corren el risc de tenir greus problemes de finançament, 

quan sigui indispensable per salvaguardar l’estabilitat financera de la zona del euro en el seu conjunt o dels seus 

estats membres. Amb aquesta finalitat el MEDE pot obtenir fons mitjançant l’emissió d’instruments financers o 

mitjançant acords o convenis financers o de qualsevol altre tipus amb els seus membres, amb entitats financeres 

o amb altres tercers. El MEDE està dirigit per un Consell de Governadors, els ministres d’economia dels diferents 

països, i disposa d’un capital autoritzat de 700 000 milions d’euros. 

El Consell de la Unió Europea ha emès, per a Espanya, unes recomanacions171 sobre el Programa nacional de re-

forma 2012 i un dictamen sobre el Programa d’estabilitat d’Espanya 2012-2015.  El Consell recomana realitzar 

un esforç pressupostari estructural mitjà anual que sigui superior a l’1,5 % del PIB en el període 2010-2013. Re-

comana adoptar i aplicar mesures en l’àmbit autonòmic d’acord amb els plans de reequilibri aprovats i aplicar es-

trictament la Llei d’estabilitat pressupostària. També recomana crear una institució pressupostària independent 

que realitzi funcions d’anàlisi, assessorament i control pel que fa a la política pressupostària. Una altra de les re-

comanacions és aplicar reformes al sector públic destinades a millorar l’eficiència i la qualitat de la despesa pú-

blica. Recomana introduir un sistema tributari compatible amb els esforços sobre el sanejament pressupostari i 

que desplaci la pressió fiscal cap al consum i el medi ambient. Una altra recomanació és la d’aplicar les reformes 

del sector financer i les reformes del mercat laboral. Recomana revisar les prioritats de despesa i reassignar els 

fons per facilitar l’accés al finançament per a petites i mitjanes empreses, investigació, innovació i joventut. Tam-

bé recomana prendre mesures per liberalitzar els serveis professionals, reduir els terminis d’obtenció de llicènci-

es d’activitat i eliminar els obstacles per l’exercici d’aquestes activitats. 

Aquest any també s’ha publicat la Directiva 2012/6/UE del Parlament Europeu i del Consell de 14 de març de 

2012, per la qual es modifica la Directiva 78/660/CEE del Consell, relativa als comptes anuals de determinades 

formes de societat, pel que fa a les microentitats.172 El Consell Europeu de 8 y 9 de març de 2007 ja va remarcar 

que era important reduir la càrrega administrativa per estimular l’economia europea i que es podria reduir en la 

comptabilitat, pel que fa a les empreses. Ara s’ha cregut oportú eximir les microentitats d’algunes obligacions que 

els poden suposar una càrrega administrativa excessivament onerosa. L’objectiu de la Directiva és permetre que 

els estats membres creïn un entorn d’informació financera senzill per a les microentitats. S’estableix que els es-

tats membres podran establir exempcions d’algunes de les obligacions previstes a la Directiva per aquelles socie-

tats que, en la data del tancament del balanç, no superin els límits de dos dels tres criteris següents: tenir un ba-

                                                           
171 Recomanació del Consell de 10 de juliol de 2012 sobre el Programa nacional de reforma 2012 d’Espanya i per la qual s’emet un dictamen 

del Consell sobre el Programa d’estabilitat d’Espanya per a 2012-2015. DOUE C 219, de 24.07.2012. 
172 DOUE L 81, de 21.03.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:219:0081:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:219:0081:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0003:0006:ES:PDF
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lanç total de 350.000€, que l’import net del volum de negoci sigui 700.000€, i que el nombre mitjà de treballa-

dors durant l’exercici no sigui superior a 10. 

Aquest any s’ha publicat la refosa173 d’una Directiva que coordina les garanties exigides pels estats  a les socie-

tats anònimes pel que fa a la constitució de la societat i al manteniment i modificació del seu capital. Es conside-

ra que la coordinació de les disposicions nacionals relatives a la constitució, el manteniment, l’augment i la re-

ducció del capital de les societats és una garantia per protegir els accionistes i els creditors de la societat. 

S’estableix que els estatuts o l’escriptura de constitució d’una societat anònima han de permetre conèixer les ca-

racterístiques essencials de la societat, i en especial la composició del capital. Per tal d’assegurar el capital es 

prohibeix la seva reducció mitjançant distribucions indegudes als accionistes i limitant la possibilitat a la societat 

d’adquirir les seves pròpies accions, ja sigui per sí mateixa o mitjançant una persona que actuï en nom propi per 

compte de la societat. També s’estableix que els estats membres han d’harmonitzar l’aplicació dels principis que 

garanteixin el tracte igual als accionistes que es trobin en condicions idèntiques i la protecció dels titulars de deu-

tes anteriors a la decisió de la reducció.   

El Parlament i el Consell Europeu han dictat un Reglament174 sobre l’emissió de monedes en euro on s’estableix 

que els estats membres poden emetre dos tipus de monedes d’euros, les destinades a la circulació i les monedes 

de col·lecció. Les destinades a la circulació també poden ser commemoratives i d’aquestes se’n pot emetre dues 

l’any. Les monedes de col·lecció només tenen curs legal en l’Estat emissor  i el valor nominal ha de ser diferent al 

de les monedes destinades a circulació. 

 Àmbit estatal 

Mitjançant Llei orgànica175 es va autoritzar la ratificació al Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança en la 

Unió Econòmica i Monetària, que el president del Govern va signar al març del 2012.  La utilització de la llei orgà-

nica es deu al fet que s’ha atribuït a una institució internacional l’exercici de competències derivades de la Consti-

tució, com ara, l’exercici de les competències executives i jurisdiccionals en relació amb els processos d’aprovació 

i execució pressupostaris i d’endeutament públic regulats als articles 134 i 135 de la Constitució. Al mes 

d’octubre també es va publicar l’Instrument de ratificació176 del Tractat Constitutiu del Mecanisme Europeu 

d’Estabilitat. 

El Govern ha presentat l’actualització del Programa d’estabilitat177 del Regne d’Espanya per al període 2012-

2015 i el Programa nacional de reformes 2012178. 

En el Programa nacional de reformes  es posa de manifest que la crisi econòmica actual es caracteritza per pro-

blemes de creixement i ocupació, falta de credibilitat del sistema financer i restriccions de crèdit. Per superar la 

crisi, el Govern planteja una estratègia basada en l’estratègia econòmica de la UE, s’indica que les àrees 

d’actuació seran el disseny d’una estratègia de consolidació fiscal adaptada i compatible amb el creixement, la 

restauració del canal de crèdit a l’activitat econòmica, l’impuls  del creixement i de la competitivitat, la creació 

d’ocupació i la modernització de les administracions públiques.  

Pel que fa a la consolidació fiscal,  s’estableix la prohibició que l’Estat o les comunitats autònomes incorrin en dè-

ficit estructural superior al dictat per la UE , es crea el mecanisme de finançament a entitats locals i comunitats 

autònomes, es retallen les despeses de l’administració i es modifiquen, a l’alça, determinats impostos i taxes. 

                                                           
173 Directiva 2012/30/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012 tendent a coordinar, per fer-les equivalents, les ga-

ranties exigides en els estats membres a les societats, definides en l’article 54, paràgraf segon, del Tractat de Funcionament de la Unió Euro-

pea, amb la finalitat de protegir els interessos dels socis i de tercers, pel que fa a la constitució de la societat anònima, així com al manteni-

ment i modificacions del seu capital. DOUE L315, de 14.11.2012. 
174 Reglament (UE) núm. 651/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2012 relatiu a l’emissió de monedes en euro. DOUE 

L 201, de 27.07.2012. 
175 Llei orgànica 3/2012, de 25 de juliol, per la qual s’autoritza la ratificació per Espanya del Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança en 

la Unió Econòmica i Monetària entre el Regne de Bèlgica, la República de Bulgària, el Regne de Dinamarca, la República Federal d’Alemanya, 

la República d’Estònia, Irlanda, la República Hel·lènica, el Regne d’Espanya, la República Francesa, la República Italiana, la República de Xipre, 

la República de Letònia, la República de Lituània, el Gran Ducat de Luxemburg, Hongria, Malta, el Regne dels Països Baixos, la República 

d’Àustria, la República de Polònia, la República Portuguesa, Romania, la República d’Eslovènia, la República Eslovaca, la República de Finlàn-

dia i el Regne de Suècia, signat a Brussel·les el 2 de març de 2012. BOE núm.178, de 26.07.2012.  
176 Tractat constitutiu del Mecanisme Europeu d’Estabilitat entre el Regne de Bèlgica, la República Federal d’Alemanya, la República 

d’Estònia, Irlanda, la República Hel·lènica, el Regne d’Espanya, la República Francesa, la República Italiana, la República de Xipre, el Gran Du-

cat de Luxemburg, Malta, el Regne dels Països Baixos, la República d’Àustria, la República Portuguesa, la República d’Eslovènia, la República 

Eslovaca i la República de Finlàndia. 
177 Actualización del Programa de estabilidad, 2012-2015. Reino de España. 
178 Programa nacional de reformas, 2012. Reino de España. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0074:0097:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0074:0097:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0074:0097:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0074:0097:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0135:0137:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-9981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-9981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-9981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-9981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-9981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-9981.pdf
http://www.european-council.europa.eu/media/582869/01-tesm2.es12.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/ADAB8001-F650-4132-9221-FFEB2CEB784E/202007/ActualizacinProgramaEstabilidad2.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/ADAB8001-F650-4132-9221-FFEB2CEB784E/202005/PNRDEFINITIVO.pdf
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L’actualització del Programa d’estabilitat estableix l’estratègia, els objectius i les mesures de política fiscal del 

Govern d’Espanya a curt, mig i llarg termini. Es reconeix que l’economia espanyola té importants desequilibris fi-

nancers i econòmics i s’ha dissenyat una política econòmica de mig i llarg termini per fer front als desequilibris 

tant en l’àmbit financer, com en el creixement negatiu com en la destrucció d’ocupació. Un dels objectius és re-

duir el dèficit del conjunt de les administracions públiques amb la major brevetat possible; es considera que 

s’assolirà l’equilibri pressupostari l’any 2016 

En l’exposició de motius del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pres-

supostària i de foment de la competitivitat179 es posa de manifest que l’estratègia de política econòmica té com a 

objectius dos eixos, la consolidació fiscal i les reformes estructurals. Aquesta norma regula una sèrie de mesures 

en diferents àmbits; així s’estableixen mesures de reordenació i racionalització de les administracions públiques, 

mesures en matèria de seguretat social i ocupació, mesures de racionalització del sistema de dependència, me-

sures fiscals, mesures de liberalització comercial i de foment de la internacionalització empresarial, mesures en 

matèria d’infraestructures, transport i habitatge i mesures per a la supressió dels desajustaments entre els costos 

i els ingressos en el sector elèctric. 

Pel que fa a la modernització de les administracions públiques, s’estableixen mesures per reduir l’estructura ad-

ministrativa i fer-la més racional i eficient. Es posa de manifest que s’estalviarà en despesa de personal, 

s’augmentarà la productivitat dels empleats públics, es disminuirà la contractació de personal interí i s’actuarà 

contra l’absentisme laboral, també s’eliminaran duplicitats i es clarificaran les competències de les administrac i-

ons públiques. Es reformarà el Sistema nacional de salut, el Sistema d’atenció a la dependència i el Sistema pú-

blic de la Seguretat Social per garantir-ne la seva sostenibilitat. Es redueixen els costos del sistema educatiu pel 

que fa al personal docent i als mitjans materials i es vol apropar els preus públics al cost dels serveis. Es pretén 

millorar l’eficiència de l’Administració de justícia, optimitzar l’ús i les inversions en infraestructures i flexibilitzar 

els models de gestió de les televisions autonòmiques. 

Aquest any s’ha desenvolupat reglamentàriament180 la Llei 21/2011, de 26 de juliol, de diners electrònics. Mit-

jançant aquesta norma s’estableix el règim jurídic per a la creació d’entitats de diners electrònics, es regulen els 

requisits necessaris per obtenir i conservar l’autorització i els requisits i la documentació que ha d’acompanyar la 

sol·licitud i el registre de l’entitat.  

La norma estableix les condicions en les quals les entitats de diners electrònics espanyoles poden obrir sucursals 

i prestar lliurement serveis, tant en els estats membres de la UE com en estats no membres, i a l’inversa, 

s’estableixen les condicions per tal que les entitats que hagin estat autoritzades en algun país membre de la UE 

puguin actuar a Espanya.  D’altra banda, es regula l’autorització de l’establiment a Espanya de sucursals 

d’entitats que hagin estat autoritzades o domiciliades en un Estat no membre de la UE, i també es regulen les 

condicions per tal que una entitat espanyola pugui crear una entitat en un Estat no membre de la UE o bé pugui 

adquirir participacions d’entitats d’un Estat no membre de la UE. 

També s’estableix que a les entitats que vulguin prestar els seus serveis de pagament mitjançant un agent se’ls 

aplicarà el Reial decret 712/2010, de 28 de maig, del règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de 

pagament, i aquestes entitats no podran emetre diners electrònics per mitjà dels seus agents. També es regulen 

les entitats de diners electrònics híbrides, que són aquelles que, a més d’emetre diners electrònics, realitzen al-

guna altra activitat econòmica i s’estableix el deure de constituir una entitat de diners electrònics separada. 

La norma estableix que les entitats han de salvaguardar els fons rebuts a canvi dels diners electrònics emesos o 

per prestar serveis de pagament no vinculats a aquesta emissió, se’n regulen els requisits per garantir-los. També 

s’estableixen els recursos propis dels que ha de disposar l’entitat i les mesures que s’han d’adoptar per complir 

les normes relatives a aquests recursos. Finalment, es desenvolupa el règim de supervisió i sancionador i 

s’estableix l’obligació d’informar semestralment el Banc d’Espanya sobre l’estructura de capital de les entitats.  

Al mes de maig es va publicar el Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització 

del comerç i de determinats serveis;181 aquesta norma va seguir el tràmit parlamentari i es va convertir en la Llei 

12/2012.182 L’objecte d’aquestes normes és impulsar i dinamitzar l’activitat comercial minorista i impulsar i di-

namitzar determinats serveis eliminant càrregues i restriccions administratives que afecten tant l’inici com 

                                                           
179 BOE núm. 168, de 14.07.2012. 
180 Reial decret 788/2012, de 4 de maig, de règim jurídic de les entitats de diners electrònics. BOE núm. 108, de 05.05.2012.  
181 BOE núm. 126, de 26.05.2012. 
182 Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. BOE núm. 311, de 

27.12.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5993.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6929.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15595.pdf
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l’exercici de l’activitat comercial. Així se suprimeixen les llicències d’àmbit municipal vinculades amb els establi-

ments comercials, les seves instal·lacions i determinades obres prèvies i se substitueixen per declaracions res-

ponsables o comunicacions prèvies. 

També s’introdueix un nou mecanisme de suport a l’exportació, desenvolupant les capacitats del Ministeri de De-

fensa en matèria de gestió dels programes de material de defensa que es destini a l’exportació. 

Es modifica la Llei reguladora de les hisendes locals a fi de regular que els tributs que es pagaven per l’obtenció 

de les llicències es continuïn pagant. També es modifica la disposició addicional primera del Reial decret llei 

12/2012 que regula les declaracions tributaries especials per tal de determinar el valor a efectes fiscals dels 

bens o drets que s’hagin declarat i s’intenta evitar situacions de desimposició. 

Àmbit autonòmic 

Al mes de febrer el Govern va aprovar183 un Pla d’actuacions industrials i empresarials per al període 2012-2014. 

Mitjançant aquest Pla es vol fer front als canvis en l’economia i la indústria mundials i es vol millorar la competiti-

vitat del teixit productiu de Catalunya, per la qual cosa s’estableix 31 iniciatives dividides en dos grups de políti-

ques, la política de manteniment i la política de canvi i desenvolupament. La política de manteniment es basa, 

d’una banda, en el suport a l’actual teixit industrial i la intervenció per tal de garantir la continuïtat industrial de 

projectes estratègics, i d’altra banda, en una política de suport a la creació de clústers i programes de millora de 

la gestió empresarial. 

Les polítiques de canvi i desenvolupament es desagreguen en tres tipus de plans: els plans estructurals, els plans 

instrumentals i els plans tractors. Els plans estructurals es basen en la política d’innovació, en la 

d’internacionalització i en la de captació d’inversions. Els plans instrumentals es basen en eines per donar suport 

als plans estructurals, així hi ha l’àmbit de l’start-up Catalunya, l’àmbit de simplificació administrativa i normativa, 

l’àmbit de finançament alternatiu i l’àmbit de formació professional. Els plans tractors es basen en iniciatives sec-

torials com ara la iniciativa Barcelona Mobile World Capital i la iniciativa per a la mobilitat sostenible. 

Al mes d’abril el Govern va aprovar un document de bases de l’Estratègia Catalunya 2020: Acord estratègic per a 

la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació (ECAT 2020), inspirat en l’Estratègia Europa 

2020. Els seus eixos estratègics són: millorar l’ocupabilitat de les persones, millorar el funcionament del mercat 

laboral, facilitar l’accés de les empreses al finançament, promoure la reorientació estratègica de les empreses, 

promoure l’emprenedoria, impulsar la transició cap a una economia més eficient en l’ús dels recursos, impulsar la 

modernització de l’Administració i la simplificació administrativa i impulsar les infraestructures estratègiques que 

necessita el teixit productiu. Cal destacar, com una de les dinàmiques que es portarà a terme, el foment del dià-

leg i la col·laboració amb els agents econòmics i socials per fer front als reptes de l’economia catalana en el con-

text actual. 

6.1.2. FISCALITAT 

Àmbit de la Unió Europea 

L’any 2004, mitjançant el Reglament (CE) núm. 2073/2004, i amb la finalitat de garantir una aplicació correcta 

de la legislació en matèria d’impostos especials i lluitar contra l’evasió d’aquests impostos es va crear un sistema 

comú mitjançant el qual els estats membres s’ajudaven mútuament i cooperaven amb la Comissió. Aquest any 

s’ha substituït aquell Reglament per un altre sobre cooperació administrativa en l’àmbit dels impostos especi-

als,184 atès que el primer havia quedat obsolet. S’estableixen les condicions perquè les autoritats competents en 

matèria d’impostos especials  cooperin entre si i amb la Comissió a fi de garantir el compliment de les normes. 

Amb el nou reglament es vol millorar el paper dels mitjans electrònics en l’intercanvi d’informació i es generalitza 

l’ús de formats estàndard per l’intercanvi d’informació. També es regula que els estats membres no poden dene-

gar informació tenint en compte exclusivament les normes nacionals en matèria de secret bancari. 

                                                           
183 Acord GOV/7/2012, de 14 de febrer, pel qual s’aprova el Pla d’actuacions industrials i empresarials per al període 2012-2014. DOGC 

núm. 6069, de 17.02.2012. 
184 Reglament (UE) núm. 389/2012 del Consell de 2 de maig de 2012 sobre cooperació administrativa en l’àmbit dels impostos especials i 

pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 2073/2004. DOUE L 121, de 08.05.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6069/1224838.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:121:0001:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:121:0001:0015:ES:PDF
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Àmbit estatal 

A finals de 2011, mitjançant el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, es van establir mesures urgents 

amb l’objectiu de corregir el dèficit públic; posteriorment aquestes mesures es van complementar i se’n van afegir 

de noves mitjançant el Reial decret llei 12/2012185.  Les noves mesures es van adoptar en cinc àmbits: En 

l’impost sobre societats, en l’impost sobre les labors del tabac, en l’impost sobre l’increment de valor dels ter-

renys de naturalesa urbana, en la gestió del patrimoni immobiliari del sector públic i  en l’establiment d’una de-

claració tributaria especial per a determinades rendes. 

Pel que fa a l’impost sobre societats, es pretén incrementar els ingressos fiscals que provenen d’aquest impost. 

Amb caràcter temporal, només pels exercicis 2012 i 2013, es limita la deducció del fons de comerç, tant en ad-

quisicions de negocis com en reestructuracions empresarials i es redueixen els límits de les deduccions incloent-

hi la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris. Amb caràcter indefinit es limita la deducció de despeses 

financeres: no seran deduïbles les generades en el si del grup mercantil i destinades a realitzar operacions entre 

entitats que pertanyen al mateix grup. També s’estableix una limitació general en la deducció de despeses finan-

ceres que en la pràctica és una regla d’imputació temporal específica que permet la deducció en exercicis futurs 

de manera similar a la compensació de bases imposables negatives. Pel que fa a la internacionalització de 

l’empresa es modifica el règim d’exempció en la transmissió de participacions en entitats no residents al territori 

espanyol. S’elimina la llibertat d’amortització que s’establia a la Llei de l’impost de societats. Per al 2012 

s’estableix un gravamen sobre les rendes estrangeres que permeten la repatriació de dividends o la transmissió 

de participacions pel que fa a les entitats que realitzen activitats empresarials a l’estranger i es localitzen en pa-

radisos fiscals.  

Pel que fa a l’impost sobre labors de tabac, es modifica la tarifa de l’impost i la definició de tabac per fumar. 

En l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana es deixa a potestat dels ajuntaments 

l’aplicació de la reducció de la base imposable quan es modifiquen els valors cadastrals com a conseqüència 

d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 

En la gestió del patrimoni immobiliari del sector públic se simplifiquen estructures i se’n modifica la coordinació.   

Pel que fa a la declaració tributaria especial per a determinades rendes s’exonera de responsabilitat penal si els 

obligats tributaris regularitzen voluntàriament les seves obligacions tributaries i s’aplica un percentatge del 10% a 

l’import o al valor d’adquisició dels bens o drets.  

Com ja s’ha esmentat en l’apartat anterior, en l’exposició de motius del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, 

de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat186 s’assenyala que l’estratègia 

de política econòmica té com a objectius dos eixos, la consolidació fiscal i les reformes estructurals.  

En aquesta norma es posa de manifest que per garantir que Espanya compleixi amb els seus compromisos fis-

cals, dins el marc de Dèficit excessiu establert per la Unió Europea, es fa imprescindible adoptar mesures 

d’ajustament fiscal. Aquestes mesures formen part de les Recomanacions específiques formulades, al mes de 

juny, pel Consell Europea a Espanya i es tracta d’ampliar les principals bases impositives, eliminar desgravacions i 

exempcions i substitució parcial de la imposició sobre el treball per imposició directa. 

Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit (IVA) s’eleven els tipus de gravamen; el general passa del 18% al 21% i 

el reduït passa del 8% al 10%. A alguns productes i serveis se’ls canvia el tipus impositiu i passen del reduït del 

8% al general del 21%: es tracta de les flors i plantes ornamentals, les entrades als espectacles, els serveis fune-

raris, els serveis de perruqueria, els serveis de televisió digital i l’adquisició d’obres d’arts, entre d’altres. 

Pel que fa a l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), s’eliminen les desgravacions per habitatge 

habitual adquirida abans del 2006. 

En l’impost de societats s’estableix un límit d’aplicació temporal a la compensació de bases imposables negatives 

generades en exercicis anteriors. Es fa extensiva a totes les empreses la limitació a la deducció de despeses fi-

nanceres. 

                                                           
185 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 31.03.2012. 
186 BOE núm. 168, de 14.07.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
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També s’estableix un gravamen especial sobre rendes estrangeres derivades de la transmissió de valors repre-

sentatius dels fons propis d’entitats no residents en territori espanyol. 

Al mes d’octubre es va publicar la Llei 7/2012;187 aquesta norma recull, d’una banda, una sèrie de mesures per 

combatre els diferents mètodes de frau detectats i de l’altra, una sèrie de mesures per perfeccionar les normes 

que garanteixen el crèdit tributari a fi d’actualitzar-les o d’aclarir la seva interpretació. Com a noves mesures es 

destaca la possibilitat d’adopció de mesures cautelars vinculades a supòsits de presumptes delictes contra 

l’Hisenda pública, la investigació patrimonial en el cas anterior, la limitació de pagaments en efectiu i 

l’establiment de noves obligacions d’informació sobre bens i drets situats a l’estranger.  

La Llei 7/2012 modifica la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria. Entre d’altres qüestions, es mo-

difica el sistema de successions de les entitats amb personalitat jurídica; s’estableix quina és la naturalesa jurídi-

ca del responsable tributari i s’estableix un sistema de reducció de sancions per conformitat i per pagament im-

mediat; s’estableix un nou supòsit de responsabilitat subsidiària; s’elimina la possibilitat d’ajornaments o fraccio-

naments de crèdit contra la massa en les situacions de concurs; es modifica el règim jurídic dels terminis de 

prescripció; es modifica el règim de les mesures cautelars en expedients per delicte fiscal; es prohibeix la disposi-

ció de béns immobles de societats, les accions o les participacions de les quals hagin estat objecte 

d’embargament; es modifica el règim jurídic de l’embargament dels bens i drets en entitats de crèdit i dipòsit; es 

crea un nou tipus d’infracció tributaria pel que fa a la presentació d’autoliquidacions o declaracions informatives 

sense atenir-se a l’obligació de presentació telemàtica; es modifica la infracció per resistència, obstrucció, excusa 

o negativa a les actuacions de l’administració tributaria i s’estableix l’obligació específica d’informació en matèria 

de bens i drets situats a l’estranger.  

La mateixa Llei 7/2012 també modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les 

persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no resi-

dents i sobre el patrimoni. Es regula la incidència que en l’àmbit dels guanys patrimonials no justificats pot tenir la 

no presentació en el termini establert de la informació sobre bens i drets situats a l’estranger. S’estableixen nous 

supòsits d’exclusió del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i s’actualitza el perfil del contribuent destinatari de 

l’esborrany de la declaració. 

Una altra de les lleis modificades és la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, ja que 

es regulen els supòsits d’operacions d’entregues d’immobles i les situacions en què s’ha produït una declaració 

de concurs. Es regula un nou supòsit d’infracció i sanció tributaria pels incompliments relatius a la correcta decla-

ració d’operacions assimilades a les importacions. 

També es modifica la Llei 24/1998, de 28 de juliol, del mercat de valors on s’estableix que no estan exemptes de 

tributar les transmissions de valors que siguin una cobertura d’una transmissió d’immobles mitjançant la interpo-

sició de figures societàries. 

La Llei 7/2012 també estableix limitacions als pagaments en efectiu que no podran superar els 2.500 euros i es 

regulen infraccions i sancions per al seu incompliment. D’altra banda s’estableix un règim sancionador en supò-

sits de guanys patrimonials no justificats i de presumpció d’obtenció de rendes. 

Al mes de novembre es va aprovar la Llei que regula les taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia188. Aquesta 

Llei regula una taxa per a l’exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós administratiu i soci-

al. En l’exposició de motius de la norma es posa de manifest que la determinació de la càrrega tributaria no es fa 

sobre la capacitat econòmica del contribuent, sinó sobre el cost del servei prestat, que en cap cas pot superar-se, 

i la quantia de la taxa s’estableix tenint en compte dos factors, la quantia del procés judicial, que suposarà una 

quantia variable i el tipus de procés, que suposarà una quantia fixa. També es posa de manifest que els fets im-

posables s’amplien substancialment i que en el cas dels subjectes passius s’inclouen les persones físiques. Pel 

que fa a la taxa en l’ordre social s’estableix per als recursos de suplicació i cassació. També s’estableix una devo-

lució de la quota de la taxa quan s’assoleixi un acabament extrajudicial que estalvi part dels costos de la presta-

ció dels serveis i en el cas d’acumulació de processos també es retornarà la taxa abonada per cadascuna de les 

demandes que varen originar els processos que ara s’acumulen. 

                                                           
187 Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributaria i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la 

intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. BOE núm. 261, de 30.10.2012. 
188 Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia i de l’Institut Nacio-

nal de Toxicologia i Ciències Forenses. BOE núm. 280, de 21.11.2012.  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13416.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13416.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf
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Aquesta Llei també crea una taxa per l’alta (30 euros) i la modificació (15 euros) de fitxes toxicològiques en el re-

gistre de productes químics comercialitzats amb la informació pertinent per a la formulació de mesures preventi-

ves i curatives i per a la resposta sanitària en cas d’urgència. En el cas de les microempreses i de les petites i de 

les mitjanes empreses es redueix l’import d’aquesta taxa. 

Amb la finalitat de consolidar les finances públiques i impulsar l’activitat econòmica es va elaborar la Llei 

16/2012,189 que modifica diversos impostos i estableix mesures sobre els ingressos públics.  

Pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques se suprimeix la deducció per habitatge habitual i 

s’estableix un règim transitori pels qui hagin adquirit habitatge abans del 31 de desembre de 2012 i se sotmet a 

gravamen especial els premis de loteries. En l’impost sobre la renda dels no residents també s’estableix un gra-

vamen especial sobre els premis de loteries. 

En l’impost sobre societats es prorroga per a l’any 2013 un gravamen reduït per al manteniment o creació 

d’ocupació per a microempreses. També es flexibilitzen els criteris per aplicar el règim fiscal d’arrendament 

d’habitatges i es modifica el règim fiscal previst per a contractes d’arrendament financer. 

Es prorroga, per a l’any 2013, la vigència de l’impost sobre el patrimoni. En l’impost sobre transmissions patrimo-

nials i actes jurídics documentats s’estableix que no estaran subjectes les anotacions preventives 

d’embargament  ordenades d’ofici per l’administració. 

Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit s’estableix que l’adjudicació dels immobles promoguts per comunitats 

de béns als comuners s’ha de considerar entrega de béns. 

Pel que fa als tributs locals s’exclou de l’exempció de l’impost sobre béns immobles a aquells immobles que inte-

gren el Patrimoni Històric i que porten a terme explotacions econòmiques, però també es crea una bonificació 

perquè, potestativament, els ajuntaments la puguin utilitzar per beneficiar fiscalment aquests immobles. 

Es crea l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit que grava els dipòsits constituïts en les entitats de 

crèdit. 

També s’introdueixen mesures pel que fa a la formació i al manteniment del cadastre immobiliari i es flexibilitza 

l’actualització dels valors cadastrals mitjançant les lleis dels pressupostos generals de l’Estat. Es regula una ac-

tualització de balanços. Es tracta d’una actualització monetària de valors comptables que comporta una càrrega 

fiscal reduïda. Es modifica el règim econòmic i fiscal de Canàries i també es modifica la regulació aplicable a les 

societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari. 

Mitjançant el Reial decret 1558/2012, de 15 de novembre,190 es transposa la Directiva 2011/16/UE del Consell, 

de 15 de febrer de 2011, relativa a la cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat i per la qual es deroga 

la Directiva 77/799/CEE191, aquesta Directiva reforça la cooperació entre els estats en l’intercanvi d’informació 

necessària per a la liquidació dels tributs. El Reial decret preveu actuacions d’assistència mútua derivades 

d’altres normes internacionals sobre la mateixa matèria i incorpora modificacions en matèria d’obligacions 

d’informació, així, els obligats tributaris hauran de subministrar informació en relació amb els comptes que tin-

guin oberts a l’estranger en entitats dedicades al tràfic bancari o creditici, així com sobre determinats béns o 

drets  dipositats, situats o gestionats a l’estranger inclosos béns immobles i els seus drets. 

A final d’any es va publicar la Llei orgànica 7/2012, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 

10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal en matèria de transparència i lluita contra el frau fiscal i en la Segu-

retat Social192. Pel que fa a l’àmbit tributari s’efectuen millores tècniques en la tipificació dels delictes contra 

l’Hisenda Pública i contra els pressupostos de la Unió Europea per tal de facilitar la persecució d’aquests delictes. 

Es crea un nou tipus per sancionar els fraus de més gravetat, s’eleva la pena de presó fins una durada màxima de 

sis anys i s’estableix un període de prescripció de les infraccions més greus de deu anys. Tenint en compte la 

                                                           
189 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 28.12.2012. 
190 Reial decret 1558/2012, de 15 de novembre, pel qual s’adapten les normes de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desem-

bre, General Tributaria, a la normativa comunitària e internacional en matèria d’assistència mútua, s’estableixen obligacions d’informació so-

bre bens i drets situats a l’estranger, i es modifica el reglament de procediments amistosos en matèria d’imposició directa, aprovat pel Reial 

decret 1794/2008, de 3 de novembre. BOE núm. 283, de 24.11.2012.   
191 DOUE L 64, d’11.03.2011. 
192 BOE núm. 312, de 28.12.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14452.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14452.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14452.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14452.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0001:0012:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15647.pdf
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normativa comunitària, es permet que l’administració tributaria pugui continuar amb el procediment administratiu 

de cobrament del deute tributari malgrat que hi hagi pendent el procés penal, és a dir que l’existència d’un procés 

penal no paralitzarà l‘acció de cobrament dels deutes tributaris. Es preveuen mecanismes per tal de rebaixar la 

pena per a aquells imputats que, un cop iniciat el procediment penal, satisfacin el deute tributari o col·laborin en 

la investigació policial. També s’estableix que es podrà perseguir les trames organitzades de frau fiscal de mane-

ra immediata des del moment en el que el frau superi la quantia mínima determinant del delicte. 

Àmbit autonòmic 

A finals de març es va publicar la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i 

de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.193 Aquesta norma s’estructura en tres títols on 

es regulen les mesures fiscals, les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques i les mesures en 

matèria de funció pública i es crea l’impost sobre les estades en establiments turístics. 

Pel que fa a les taxes que es regulen en aquesta Llei, algunes ja existien i es modifica, bàsicament, la quota, al-

tres són de nova creació. Les de nova creació són: la taxa per la prestació de serveis personals i materials en 

l’àmbit de l’Administració de justícia; la taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laborato-

ri d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris i de la inspecció per la verificació del 

compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb medicaments veterina-

ris; la taxa per a la tramitació de la certificació perquè les botigues de conveniència puguin vendre tabac; la taxa 

per l’emissió d’informes preceptius en matèria de consum; la taxa per a la inscripció en les proves per a obtenir el 

títol de tècnic/a de formació professional i de tècnic/a superior de formació professional; la taxa per l’expedició 

de llicències de caça, matrícules d’àrees de caça i precintes d’art per a la caça; la taxa sobre els actes preparato-

ris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de 

medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació; la taxa pel 

servei d’acreditació de formació sanitària; la taxa pel servei de comprovació del compliment de les normes de fa-

bricació correcta de principis actius farmacèutics i per l’emissió del certificat de compliment corresponent; la taxa 

per la realització d’actuacions d’activitat administrativa del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació als 

prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya; la taxa per a l’expedició de certificats de profes-

sionalitat, acreditacions parcials i expedició de duplicats; la taxa per la tramitació dels expedients de sol·licitud 

d’autorització de treball de menors de 16 anys en espectacles públics; la taxa per les actuacions del Registre 

d’Empreses Acreditades de Catalunya; les taxes pels serveis prestats per la Direcció General d’Economia Social i 

Cooperativa i Treball Autònom; la taxa pels drets d’inscripció a les proves d’habilitació de guia de turisme de Cata-

lunya i d’ampliació d’idiomes; la taxa pels drets de renovació o emissió de duplicats del carnet acreditatiu de 

l’habilitació de guia de turisme de Catalunya. 

Pel que fa als tributs cedits es modifica, en l’impost sobre la renda de les persones físiques, la deducció per in-

versió en l’habitatge habitual. Es fixa en 700.000 euros l’import mínim exempt en l’impost sobre el patrimoni. En 

l’impost sobre successions i donacions es modifiquen les reduccions aplicables en les transmissions per causa de 

mort. En l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats s’introdueixen unes bonificacions en 

la quota tributària. Pel que fa als tributs sobre el joc, es modifica la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar i 

la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries. També s’incrementa l’impost sobre les 

vendes minoristes de determinats hidrocarburs. 

Es crea com a tribut propi de la Generalitat, l’impost sobre les estades en establiments turístics el qual grava 

l’estada en establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural, albergs de jo-

ventut, habitatges d’ús turístic, àrees de pernoctació destinades a albergs mòbils, embarcacions de creuer turístic 

i qualsevol altre establiment o equipament que s’estableixi per llei. També es regula la quota tributària de 

l’impost, segons el tipus d’establiment, i si es tracta de Barcelona ciutat o bé a la resta de Catalunya. 

S’estableixen exempcions de l’aplicació de l’impost a les estades subvencionades per a programes socials d’una 

administració pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea i a les persones d’edat igual o inferior a set-

ze anys. Aquest impost va entrar en vigor l’1 de novembre de 2012. 

Aquesta norma va ser objecte de dictamen per part del CTESC a finals de 2011, però en l’Avantprojecte de llei no 

hi constava la creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 

 

 

                                                           
193 DOGC núm. 6094, de 23.03.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6094/1231911.pdf
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Dictamen 14/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 de desembre de 2011, va 

aprovar per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 14/2011. 

El Dictamen conté set observacions generals i dotze observacions a l’articulat. 

El CTESC considera que la creació de noves taxes, de nous fets imposables i l’ampliació de la base imposable 

d’algunes de les ja existents no estan prou justificades a la memòria general de l’Avantprojecte de llei. 

Es considera positiva la revisió a l’alça dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals desti-

nats a incineració o abocament. 

Es valora la proposta de tipus de gravamen aplicable al cànon de l’aigua dels habitatges per la seva progressivi-

tat i pels augments moderats per als consums de la majoria de la població. Es considera positiva l’extensió in-

definida de la tarifa social per al consum de l’aigua, però es consideren excessivament restrictives les condici-

ons per accedir a aquesta tarifa social i es proposa que s’apliqui a totes les unitats familiars que no arribin a un 

determinat topall d’ingressos mensuals. També es posa de manifest que amb l’increment del cànon de l’aigua 

no es podrà solucionar l’elevat nivell de dèficit i d’endeutament de l’Agència Catalana de l’Aigua i que caldria 

emprar altres vies complementàries de finançament per solucionar aquesta situació. El CTESC considera que 

caldria incloure la pujada del cànon de l’aigua en els usos industrials, estimada en un 3%, tant en el gravamen 

general com en l’específic i respecte al cànon que paguen les instal·lacions hidroelèctriques de règim general, 

el CTESC recomana que l’augment sigui superior al 3%, ja que actualment per aquestes instal·lacions la quanti-

tat és molt baixa i es tracta d’instal·lacions àmpliament amortitzades. 

El CTESC considera que s’haurien d’establir les modificacions necessàries a la Llei 7/2005, de 8 de juny, de 

creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i a la Llei 5/2005, de 2 de maig de la Comissió 

Jurídica Assessora per tal que la seva autonomia i independència quedin suficientment garantides i alhora se 

superin les possibles disfuncions jurídiques que s’hagin pogut produir en la pràctica portada a terme des de 

l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Es considera que s’hauria de substituir el concepte 

“d’adscripció a un departament”, pel de “relacionar-se amb el Govern mitjançant el departament”. Seria conve-

nient que el propi Govern tingués la possibilitat de determinar, mitjançant decret, amb quin departament es re-

laciona el CTESC amb el Govern. Així mateix, entén que cal mantenir i garantir que aquests alts òrgans consul-

tius del Govern disposin de secció pressupostària pròpia dins dels pressupostos de la Generalitat. 

El CTESC considera que a causa de la greu conjuntura econòmica i financera que travessen la majoria 

d’empreses no escau l’increment de taxes pels serveis d’autorització ambientals. 

El CTESC considera que l’exercici de les funcions polítiques en l’àmbit de l’habitatge ha de correspondre al de-

partament competent, i s’han de deixar les eines de gestió a l’Agència corresponent. 

El CTESC considera que, per tal de garantir la transparència, no s’hauria d’eliminar el control parlamentari de 

les operacions de crèdit que excedeixen el 5% de l’estat de despeses del pressupost de la Generalitat de l’any 

corrent. 

Posteriorment es va aprovar el Reglament194 de l’impost sobre les estades en establiments turístics amb l’objecte 

de desenvolupar normativament l’aplicació d’aquest impost i on es regula, bàsicament, els elements essencials 

de l’impost, com el fet imposable, la quota tributària o els responsables solidaris. Aquesta norma també va ser ob-

jecte de dictamen pel CTESC.  

Dictamen 12/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre les estades en 

establiments turístics. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2012, va apro-

var per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 12/2012. 

El Dictamen conté una observació general i quatre observacions a l’articulat. 

El CTESC posa de manifest que, juntament amb aquest Projecte de decret, s’hauria d’haver disposat de la nor-

ma que regularà el Fons per al foment turístic, atès que l’impost sobre les estades en establiments turístics és 

                                                           
194 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. 

http://www.ctesc.cat/dictamens/dictamens_2011/index.html
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de caire finalista, d’acord amb l’article 98 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 

administratives i de creació d’un impost sobre les estades en establiments turístics. 

Pel que fa al fet imposable, el CTESC considera que s’hauria d’afegir que no es considerarà a cap efecte fracció 

gravable el lapse temporal que estigui dins de les condicions d’ús que l’establiment tingui pel que fa al còmput 

de l’estada. 

El CTESC considera que la responsabilitat solidària només es pot referir a la quota tributària i no ha d’afectar 

recàrrecs i interessos. Així, el CTESC considera que si el subjecte passiu substitut ingressa la quota tributària 

corresponent a l’estada del contribuent sense haver-l’hi pogut repercutir, pot adreçar-se a la persona interme-

diària per reclamar la quota, però no li podria reclamar ni els recàrrecs ni els interessos que hagi hagut de satis-

fer a l’Administració tributària per aquest concepte. 

El CTESC considera que s’hauria d’afegir que, a efectes de l’impost, només s’haurien de computar les estades 

als càmpings en els períodes diürns, amb una estada superior a 12 hores al càmping. I també s’hauria d’afegir 

que no s’ha de considerar fet imposable i no ha de generar quota tributària l’estada de professionals del turis-

me, on no hi ha contraprestació econòmica per l’estada. 

Mitjançant el Decret llei 7/2012195 s’efectuen dues modificacions a l’impost sobre el patrimoni. En primer lloc es 

fixa l’import mínim exempt per tributar en 500.000€, quan fins ara aquest import se situava en els 700.000€. En 

segon lloc, s’aprova la tarifa de l’impost, tot mantenint els imports dels vuit trams de la tarifa estatal, però incre-

mentant el tipus de gravamen en un 5%, llevat del corresponent al darrer tram que s’incrementa un 10%. 

6.1.3. SISTEMA FINANCER 

Àmbit de la Unió Europea 

L’any 2011 es va implantar una estructura de supervisió bancària amb tres autoritats europees de supervisió. 

L’Autoritat Bancària Europea , responsable de la supervisió bancària inclosa la supervisió de recapitalització dels 

bancs, l’Autoritat Europea de Valors i Mercats responsable de la supervisió dels mercats de capital i l’Autoritat Eu-

ropea d’Assegurances i Pensions de Jubilació responsable de la supervisió del sector de les assegurances. Aquest 

any s’han publicat reglaments delegats per desenvolupar la normativa sobre les agències de qualificació credití-

cia196 en relació amb l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM). 

Un dels Reglaments delegats197 estableix les normes relatives a les taxes que l’AEVM  cobrarà a les agències de 

qualificació creditícia en concepte de supervisió, de registre i de certificació.  Aquesta serà una de les fonts 

d’ingressos de l’AEVM juntament amb les contribucions de les autoritats públiques nacionals i la subvenció de la 

Unió europea. 

En un altre Reglament delegat198 s’estableix el contingut i el format dels informes periòdics sobre les dades relati-

ves a les qualificacions que l’AEVM sol·licitarà a les agències de qualificació creditícia a efectes de la supervisió 

permanent. 

L’article 8.3 del Reglament (CE) 1060/2009 estableix que les agències de qualificació creditícia han d’utilitzar 

mètodes de qualificació rigorosos, sistemàtics, continuats i que puguin ser validats mitjançant l’experiència histò-

rica, inclosa la simulació retrospectiva. S’ha elaborat un  Reglament delegat199 en el qual, per garantir la transpa-

rència de l’avaluació portada a terme per l’AEVM, s’estableixen les normes que s’hauran d’aplicar a l’avaluar la 

conformitat dels mètodes de qualificació creditícia. 

                                                           
195 Decret llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l’impost sobre el patrimoni. DOGC núm. 6282, 

de 28.10.2012 
196 Reglament (CE) núm. 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 2009 sobre les agències de qualificació cre-

ditícia. DOUE L 302, de 17.11.2009.  
197 Reglament delegat (UE) núm. 272/2012 de la Comissió, de 7 de febrer de 2012, pel qual es completa el Reglament (CE) núm. 

1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb les taxes que han de pagar les agències de qualificació creditícia a l’Autoritat 

Europea de Valors i Mercats. DOUE L 90, de 28.03.2012.  
198 Reglament delegat (UE) núm. 446/2012 de la Comissió, de 21 de març de 2012, pel qual es completa el Reglament (CE) núm. 

1060/2009 del Parlament Europeu i del  Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació sobre el contingut i el format dels informes 

periòdics sobre les dades relatives a les qualificacions que hauran de presentar les agències de qualificació creditícia a l’Autoritat Europea de 

Valors i Mercats. DOUE L 140, de 30.05.2012. 
199 Reglament delegat (UE) núm. 447/2012 de la Comissió, de 21 de març de 2012, pel qual es completa el Reglament (CE) núm. 

1060/2009 del Parlament Europeu i del  Consell sobre les agències de qualificació creditícia, mitjançant l’establiment de normes tècniques 

de regulació aplicables a l’avaluació de la conformitat dels mètodes de qualificació creditícia. DOUE L 140, de 30.05.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6282/1276742.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0001:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0001:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:090:0006:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:090:0006:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:090:0006:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0002:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0002:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0002:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0002:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0014:0016:ES:PDF
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L’article 11.2 del Reglament (CE) 1060/2009 estableix que les agències de qualificació creditícia han de comuni-

car a un registre central establert per l’AEVM determinada informació sobre els seus resultats històrics; mitjan-

çant Reglament delegat200 s’estableixen les normes de presentació de la informació, pel que fa a l’estructura, el 

format, el mètode i el període d’informació. 

En un altre dels reglaments delegats201 s’estableixen les normes sobre la informació que les agències de qualifi-

cació creditícia han de facilitar a l’AEVM quan sol·liciten el seu registre o la seva certificació. 

Amb l’objectiu d’incorporar a l’ordenament jurídic europeu l’acord internacional aprovat pel G-20 al novembre del 

2010, l’anomenat “Acord de Basilea III”, al mes de maig el Consell de la Unió Europea- Assumptes econòmics i fi-

nancers- va acordar una orientació general sobre dues propostes anomenades “paquet DRC4” mitjançant les 

quals s’ha de modificar la normativa europea sobre els requisits de capital per a bancs i empreses d’inversió. 

Aquestes propostes estan en tràmit parlamentari. 

A finals d’any el Consell Europeu va acordar crear un supervisor bancari únic, el Mecanisme únic de supervisió; la 

responsabilitat última sobre les tasques específiques de supervisió relacionades amb l’estabilitat financera dels 

bancs de la zona euro recaurà en el Banc Central Europeu. Això comporta que s’hagi d’elaborar un Reglament que 

atorgui al Banc Central Europeu funcions de supervisió i un altre Reglament que modifiqui el Reglament 

1093/2012 pel qual es va crear l’Autoritat Bancària Europea.202 

Al mes de juliol es va publicar una Decisió del Consell dirigida a Espanya sobre mesures concretes per reforçar 

l’estabilitat financera.203 En aquesta Decisió es posa de manifest que la Comissió Europea ha acordat amb el Go-

vern espanyol les condicions específiques per al sector financer, que porten associades ajuda financera, per tal 

que Espanya recapitalitzi de forma adequada i reestructuri a fons el seu sistema bancari. S’estableix que Espanya 

ha de desenvolupar, en coordinació amb la Comissió i consultant el Banc Central Europeu, una estratègia per a 

l’estructura, el funcionament i la viabilitat futura dels banc espanyols i que s’ha de determinar la manera de ga-

rantir la seva capacitat d’operar sense rebre més suport estatal. 

Pel que fa als mercats financers, per tal de garantir el correcte funcionament del mercat interior i de millorar les 

condicions del seu funcionament es va considerar necessari establir un marc reglamentari comú,204 tant pel que 

fa als requisits i a les facultats en relació amb les vendes a curt i les permutes de cobertura per impagament com 

pel que fa a assegurar una major coordinació i coherència entre els estats membres quan s’hagin d’adoptar me-

sures en circumstàncies excepcionals. Es considera que s’han d’harmonitzar les normes de les vendes a curt i de-

terminades qüestions de les permutes de cobertura per impagament per impedir que es creïn obstacles per al 

correcte funcionament del mercat interior. Aquest reglament farà que les normes s’apliquin de manera uniforme a 

tota la Unió i es confereixen a l’Autoritat europea de supervisió els poders per prendre mesures  o per coordinar 

les mesures que adoptin les autoritats competents. Per garantir condicions uniformes per a l’execució del Regla-

ment es confereixen a la Comissió competències d’execució. 

Àmbit estatal 

El Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria i f i-

nancera per a la correcció del dèficit públic va autoritzar l’atorgament d’avals de l’Administració de l’Estat a les 

noves emissions de bons i obligacions que realitzin les entitats de crèdit residents a Espanya amb una activitat 

                                                           
200 Reglament delegat (UE) núm. 448/2012 de la Comissió, de 21 de març de 2012, pel qual es completa el Reglament (CE) núm. 

1060/2009 del Parlament Europeu i del  Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació aplicables a la presentació de la informació 

que les agències de qualificació creditícia hauran de comunicar a un registre central establert per l’Autoritat Europea de Valors i Mercats. DO-

UE L 140, de 30.05.2012. 
201 Reglament delegat (UE) núm. 449/2012 de la Comissió, de 21 de març de 2012, pel qual es completa el Reglament (CE) núm. 

1060/2009 del Parlament Europeu i del  Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació  relatives a la informació que s’ha de facilitar 

per al registre i la certificació de les agències de qualificació creditícia. DOUE L 140, de 30.05.2012. 
202 Reglament (UE) núm. 1093/2010 del Parlament Europeu i del consell de 24 de novembre de 2010 pel qual es crea una Autoritat europea 

de supervisió (Autoritat Bancària Europea), es modifica la Decisió núm. 716/2009/CE i es deroga la Decisió 20089/78/CE de la Comissió. 

DOUE L 331, de 15.12.2010. 
203 Decisió del Consell de 23 de juliol de 2012 dirigida a Espanya sobre mesures concretes per reforçar l’estabilitat financera. DOUE L 202, de 

28.07.2012. 
204 Reglament (UE) núm. 236/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2012, sobre la venda a curt i determinats aspec-

tes de les permutes de cobertura per impagament. DOUE L86, de 24.03.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0032:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0032:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0032:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0012:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0012:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:202:0017:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:086:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:086:0001:0024:ES:PDF
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significativa en el mercat de crèdit nacional. S’ha publicat una Ordre205 que determina els requisits per poder 

sol·licitar l’aval, el procediment i les comissions d’atorgament i d’utilització dels avals atorgats. 

Al mes de febrer es va publicar el Reial decret llei 2/2012, de 3 de febrer, de sanejament del sector financer206, 

posteriorment convalidat pel Congrés dels Diputats207 amb l’objectiu d’augmentar la transparència, millorar la 

confiança i la credibilitat del sector, facilitar el crèdit a l’economia real, incentivar la sortida al mercat dels actius 

immobiliaris i millorar la governança de les entitats. La norma estableix un pla de sanejament del sector, un pla 

de reestructuració, la simplificació dels òrgans rectors de les caixes d’estalvi i les limitacions a les remuneracions 

dels administradors i directius de les entitats financeres que reben ajudes.  

Aquest Reial decret llei estableix mesures per al sanejament dels balanços de les entitats de crèdit que s’articula, 

d’una banda, mitjançant un nou esquema de cobertura per al finançament i,  de l’altra, pels actius adjudicats o 

rebuts en pagament del deute relacionats amb el sector immobiliari. L’ajustament als nous requisits s‘ha de rea-

litzar durant aquest mateix any, excepte en el cas de les entitats que per realitzar els ajustaments necessitin mo-

dificacions organitzatives de caràcter estructural –es regulen les condicions que han de complir els processos 

d’integració–, que disposaran d’un any més.  

També modifica dues normes, el Reial decret llei 9/2009, de 26 de juny, sobre reestructuració bancària i refor-

çament dels recursos propis de les entitats de crèdit i el Reial decret llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans de go-

vern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvi. 

Pel que fa a la reestructuració bancària es restringeix el suport financer del Fons de reestructuració ordenada 

bancària (FROB) a l’adquisició d’accions. Es redueix el termini de desinversió, que passa de cinc a tres anys.  Se 

suprimeix la possibilitat del FROB de desinvertir, en el termini d’un o dos anys, els títols adquirits a les entitats 

que els emeten o a tercers inversors proposats per l’entitat beneficiaria de l’actuació. D’altra banda, s’amplien els 

instruments que pot adquirir el FROB per incloure els convertibles en accions. 

En relació amb les caixes d’estalvi se simplifica l’estructura organitzativa i els requisits operatius de les caixes 

d’estalvi que exerceixen la seva activitat de forma indirecta –les fusionades que han cedit el seu negoci financer a 

un banc de nova creació-. Es redueixen els òrgans de govern -només hi haurà Assemblea General i Consell 

d’Administració-, s’estableix que no podran destinar més del 10% dels seus excedents de lliure disposició a des-

peses diferents de les que corresponen a la obra social i se les eximeix del compliment de les obligacions referi-

des a serveis d’atenció al client. 

S’estableix el règim aplicable a les retribucions dels administradors i directius d’entitats de crèdit que hagin gau-

dit o necessitin en el futur del suport financer del FROB. En les entitats participades majoritàriament pel FROB, no 

hi ha retribució variable, els consellers poden rebre un màxim de 50.000 € i els alts directius un màxim de 

300.000 €. En les entitats finançades pel FROB, només hi ha remuneració variable si es justifica en un període de 

tres anys, els consellers poden rebre un màxim de 100.000 € i els alts directius un màxim de 600.000 €. 

La norma també estableix la possibilitat que les entitats retardin un any el pagament de les accions preferents i 

els instruments de deute obligatòriament convertibles en accions. S’incrementa la dotació del FROB en 6.000 mi-

lions d’euros. També es modifica el règim jurídic aplicable a les garanties constituïdes a favor del Banc d’Espanya, 

del Banc Central Europeu o d’altres bancs centrals nacionals de la Unió Europea, en l’exercici de les seves funci-

ons. 

Al mes de maig es va publicar un Reial decret llei208 que continuava regulant el sanejament del sector financer; 

posteriorment va seguir el tràmit parlamentari i es va convertir en la Llei 8/2012.209   

Aquesta norma estableix requeriments de cobertura addicionals, que cal realitzar abans del 31 de desembre de 

2012 pel que fa als finançaments vinculats a l’activitat immobiliària; per al finançament del sòl s’estableix un 

percentatge del 45%; si la promoció d’habitatge està en curs el percentatge és del 22%, si ja està acabada és el 

7% i si el tipus de finançament no té garantia hipotecaria el percentatge serà del 45%. Per a aquelles entitats que 

                                                           
205 Ordre ECC/149/2012, de 30 de gener, per la qual es desenvolupa l’apartat dos. b) de l’article 49 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, 

de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011. BOE núm. 27, de 01.02.2012. 
206 Reial decret llei 2/2012, de 3 de febrer, de sanejament del sector financer. BOE núm. 27, de 01.02.2012. 
207 Resolució 16 de febrer de 2012. BOE núm. 44, de 21.02.2012. 
208 Reial decret llei 18/2012, d’11 de maig, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. BOE núm. 114, de 

12.05.2012. 
209 Llei 8/2012, de 30 d’octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris dels sector financer. BOE núm. 262, de 31.10.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1533.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1533.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/21/pdfs/BOE-A-2012-2537.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/12/pdfs/BOE-A-2012-6280.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/31/pdfs/BOE-A-2012-13487.pdf
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realitzin processos d’integració el compliment dels requeriments de provisions s’estableix en 12 meses posteriors 

a l’obtenció de l’autorització per a la integració. 

Les entitats han de presentar un pla en el qual es detallin les mesures que tenen previst adoptar pel que fa a les 

provisions, també han d’incloure un programa de desinversió d’actius relacionats amb riscos immobiliaris i un ca-

lendari per a la seva execució. 

Es preveu que les entitats de crèdit constitueixin societats de capital on aportin els immobles adjudicats o rebuts 

en pagament de deutes relacionades amb el sòl per a la promoció immobiliària i amb les construccions o promo-

cions immobiliàries. A aquelles entitats que rebin suport financer per part del FROB se’ls obliga a vendre anual-

ment un 5% dels seus actius. 

S’estableix una exempció parcial de les rendes derivades de la transmissió de béns immobles urbans adquirits a 

partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma i fins al 31 de desembre de 2012. També es regulen els aranzels no-

tarials i registrals que s’han d’aplicar a la inscripció de traspassos d’actius financers o immobiliaris com a conse-

qüència de les operacions de sanejament i reestructuració d’entitats financeres i els que s’han d’aplicar a les no-

vacions, subrogacions o cancel·lacions d’hipoteca. 

Es modifica el Reial decret llei 9/2009, de 26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos 

propis de les entitats de crèdit, per tal que el FROB pugui adquirir els títols emesos i donar suport a les entitats 

que se sanegen. 

Pel que fa a la Llei 8/2012, a part de mantenir  les mesures introduïdes pel Reial decret llei 18/2012,  modifica 

la normativa sobre bitllets i monedes de curs legal210, així com la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del Banc 

d’Espanya. 

El 31 d’agost es va publicar el Reial decret llei 24/2012, de 31 d'agost, de reestructuració i resolució d'entitats de 

crèdit.211 Posteriorment va seguir el tràmit parlamentari i es va convertir en la Llei 9/2012.212 

Amb aquestes normes es pretén millorar els mecanismes per tal de reforçar i sanejar el sistema financer així com 

assegurar els estalvis dels dipositaris amb el menor cost per al contribuent. Per fer-ho, la normativa es basa en 

els principis d’atenció primerenca, reestructuració i resolució. S’estableix que les entitats que s’han d’acollir al 

procés d’actuació primerenca són les que no compleixen els requisits de solvència, però és previsible que puguin 

superar-ho pels seus propis mitjans o mitjançant un suport financer d’instruments convertibles en accions.  El 

procés de reestructuració s’aplicarà a entitats que necessitin suport financer públic per garantir la viabilitat i te-

nen capacitat de tornar el suport financer rebut. El procés de resolució s’aplica a entitats no viables. 

En aquests processos es reforça el paper del FROB, modificant-ne l’estructura organitzativa per tal d’evitar con-

flictes d’interessos amb l’àmbit privat i incloent exercicis de subordinació de passius de caràcter voluntari i obliga-

tori entre les seves potestats. 

Es constitueix una Societat de gestió d’actius com instrument per concentrar els actius considerats problemàtics 

o els que puguin danyar el balanç de les entitats. Es preveuen mesures orientades a millorar la protecció dels in-

versors minoristes davant dels productes financers no coberts pel Fons de garantia de dipòsits. Es modifiquen els 

requeriments de capital principal obligatoris per a les entitats -es faculta el Banc d’Espanya per dictar les disposi-

cions per executar  aquests requeriments-,213  que passen a una ràtio única del 9% de l’exposició ponderada pel 

risc que s’ha de complir l’1 de gener de 2013.  

S’augmenta el poder de control de la Comissió Nacional del Mercat de Valors en els processos de comercialització 

de productes d’inversió; estableix mecanismes de protecció de l’inversor davant de la comercialització de produc-

tes complexos per tal d’evitar casos com el de les participacions preferents; i transfereix potestats en matèria 

d’autorització i sanció des del Ministeri d’Economia i Competitivitat al Banc d’Espanya. 

                                                           
210 La Llei 10/1975, de 12 de març, sobre regulació de la moneda metàl·lica i la Llei 46/1998, de 17 de desembre, d’introducció de l’euro. 
211 Reial decret llei 24/2012, de 31 d’agost, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. BOE núm. 210, de 31.08.2012. 
212 Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. BOE núm. 275, de 15.11.2012. 
213 Mitjançant la Circular 7/2012, de 30 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre requeriments mínims de capital princi-

pal. BOE núm. 297, d’11.12.2012, es relacionen els instruments computables que han d’integrar la definició de capital principal, la manera 

de computar-se i els requisits de la seva emissió.  
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/15/pdfs/BOE-A-2012-14062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/11/pdfs/BOE-A-2012-14977.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/11/pdfs/BOE-A-2012-14977.pdf
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El règim jurídic de les societats de gestió d’actius es va regular mitjançant Reial decret,214 se’n va establir el règim 

d’organització i funcionament i les facultats que tenen sobre aquestes societats el FROB i el Banc d’Espanya.  

També es regula que el FROB ha de constituir una Societat de gestió d’actius procedents de la reestructuració 

bancària (SAREB) com una societat anònima i per un període no superior a 15 anys, s’estableix el seu règim de 

funcionament i quin tipus d’actius se li han de transferir. 

El Govern ha publicat dos reials decrets lleis per protegir els deutors hipotecaris sense recursos. El primer,215 pu-

blicat al mes de març, té per objecte establir mesures per procurar la reestructuració del deute hipotecari dels 

que tenen dificultats extraordinàries per pagar-lo i establir mecanismes de flexibilització en els procediments 

d’execució hipotecaria. Aquestes mesures s’apliquen a aquelles persones que es trobin en un llindar d’exclusió; la 

mateixa norma defineix les circumstàncies que han de concórrer per considerar que els deutors es troben en 

aquest llindar. 

S’elabora un codi de bones pràctiques al qual poden adherir-se de manera voluntària les entitats de crèdit i 

d’altres entitats que, professionalment, es dediquen a concedir préstecs o crèdits hipotecaris; tot el procés el su-

pervisarà una comissió de control. Les mesures establertes en el codi són tres, amb la primera es pretén una re-

estructuració viable del deute hipotecari amb una carència en l’amortització del capital i una reducció del tipus 

d’interès durant 4 anys i l’ampliació del termini d’amortització fins a un total de 40 anys.  La segona mesura seria 

que davant la inviabilitat de l’establert anteriorment les entitats poden oferir una quitació sobre el conjunt del 

deute. Si els deutors no poden assumir cap de les condicions anteriors poden demanar una dació en pagament 

com a mitjà que els alliberi definitivament del deute i poden sol·licitar el lloguer de l’habitatge per un període de 

dos anys. 

També es realitzen modificacions fiscals i processals. En matèria fiscal s’eximeix de la quota gradual dels actes 

jurídics documentats a les escriptures que formalitzin les novacions contractuals  seguint el codi de bones pràcti-

ques i es bonifiquen en un 50% els drets aranzelaris. En matèria processal se simplifica el procediment 

d’execució extrajudicial i es remet a un posterior desenvolupament reglamentari. 

D’altra banda, s’incorpora al col·lectiu de beneficiaris d’ajudes a llogaters les persones que hagin estat objecte de 

processos judicials o extrajudicials de llançament del seu habitatge habitual com a conseqüència de processos 

judicials o extrajudicials d’execució hipotecaria i a aquells que hagin subscrit un contracte de lloguer com a con-

seqüència de les mesures del codi de bones pràctiques. 

L’altre Reial decret llei,216 publicat al mes de novembre, té per objecte la suspensió immediata i per un termini de 

dos anys dels desnonaments de les famílies que es trobin en una situació d’especial risc d’exclusió. Per valorar la 

situació d’especial risc social d’exclusió la norma estableix dos tipus de requisits, d’una banda es consideren 

d’especial vulnerabilitat les famílies nombroses, les famílies monoparentals amb dos fills a càrrec, les famílies 

amb un menor de tres anys, les famílies amb algun membre discapacitat o dependent, les famílies en què el deu-

tor hipotecari estigui a l’atur i hagi esgotat les prestacions socials, les famílies en que hi hagi víctimes de violència 

de gènere. D’altra banda, els ingressos d’aquestes famílies no han de superar el límit de tres vegades l’Indicador 

públic de renda d’efectes múltiples; en els quatre anys anteriors la família ha d’haver sofert una alteració signifi-

cativa de les circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge, la quota tributària ha de re-

sultar superior al 50% dels ingressos nets de la unitat familiar i s’ha de tractar d’una hipoteca que recaigui sobre 

l’habitatge en propietat del deutor.  

Aquest any també s’ha aprovat el Reglament217 que desenvolupa la Llei 35/2003, de 4 de novembre, 

d’institucions d’inversió col·lectiva. La Llei va ser modificada per adaptar la tercera reforma dels fons d’inversió 

harmonitzats218 a la normativa espanyola. 

L’objectiu de les modificacions és reforçar la competitivitat del sector i establir mesures per millorar la supervisió 

de les institucions d’inversió col·lectiva i de les societats gestores d’aquestes institucions per part de la Comissió 

Nacional del Mercat de Valors. 

                                                           
214 Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de les societats de gestió d’actius. BOE núm. 276, de 

16.11.2012. 
215 Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. BOE núm. 60, de 

15.03.2012 
216 Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris. BOE núm. 276, de 

16.11.2012. 
217 Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, 

d’institucions d’inversió col·lectiva. BOE núm. 173, de 20.07.2012. 
218 Aquesta reforma es va dur a terme mitjançant la Directiva 2009/65/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009. 
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Es regula el passaport europeu de la societat gestora, es garanteix que aquestes societats estiguin sotmeses a un 

règim similar pel que fa a la gestió de riscs i de conflicte d’interessos i, pel que fa als recursos propis, s’aproxima 

la regulació a l’estàndard mínim determinat per la normativa europea. També se simplifiquen els tràmits i es re-

dueixen els terminis pel que fa al funcionament del passaport de comercialització i es reforcen els mecanismes 

de cooperació, consulta i intercanvi d’informació entre les autoritats competents. S’harmonitza la regulació de les 

estructures de tipus principal-subordinat que podran disposar de passaport. 

D’altra banda s’harmonitza el règim de les fusions transfrontereres de les institucions d’inversió col·lectiva, és a 

dir, aquestes institucions podran fusionar-se, amb independència de la seva forma jurídica, prèvia autorització de 

les autoritats competents. També es reforça la protecció a l’inversor i s’amplia la informació obligatòria que ha de 

rebre. S’harmonitza el document de les dades fonamentals per a l’inversor, amb la qual cosa l’inversor podrà 

comparar els fons i les societats harmonitzades de qualsevol Estat membre. També s’introdueixen algunes de les 

qüestions sobre fons d’inversió alternatius que estableix la Directiva 2011/61/UE, del Parlament Europeu i del  

Consell, de 8 de juny de 2011. 

Mitjançant Reial decret llei219 es va transposar la Directiva 2012/78/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 

24 de novembre de 2010.220 Aquesta Directiva té la seva base en l’encàrrec que l’any 2008 va fer la Comissió a  

un grup d’experts per tal que elaboressin unes recomanacions de com reforçar les mesures de supervisió per m i-

llorar la protecció del ciutadà i restaurar la confiança en el sistema financer. Tenint en compte l’informe presentat 

es va crear un Sistema europeu de supervisors financers compost per tres noves autoritats europees de supervi-

sió: l’Autoritat Bancària Europea, l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació i l’Autoritat Europea 

de Valors i Mercats. La creació d’aquest Sistema va fer necessari que es modifiqués la normativa comunitària i es 

va fer mitjançant la Directiva esmentada. 

La transposició efectuada pel Reial decret llei, que suposa la modificació de set normes,221 afecta aspectes, com 

ara, l’obligació de cooperació amb l’Autoritat Bancària Europea, l’Autoritat Europea de Valors i Mercats i la Junta 

Europea dels Risc Sistèmic; la comunicació a l’Autoritat Bancària Europea i a l’Autoritat Europea de Valors i Mer-

cats de les qüestions relacionades amb la supervisió de la solvència de les entitats financeres; la mediació vincu-

lant de l’Autoritat Bancària Europea i l’Autoritat Europea de Valors i Mercats en cas de conflicte entre supervisors 

de diferents estats membres; l’obligació de consulta a l’Autoritat Bancària Europea; Informació a l’Autoritat Euro-

pea d’Assegurances i Pensions de Jubilació de les qüestions relatives a l’activitat i supervisió dels fons de pensi-

ons. 

Posteriorment, mitjançant Reial decret,222 es va incorporar l’obligació de col·laboració, informació i comunicació 

del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb les autoritats europees de supervisió cor-

responents i amb això es va completar la transposició de la Directiva 2010/78/CE. Per fer-ho possible, el Reial 

decret modifica una sèrie de normes per introduir-hi aquesta qüestió. 

Àmbit autonòmic 

La Llei 9/2012223, modifica el text refós de la Llei de caixes d’estalvi de Catalunya i regula el règim de les caixes, 

tant pel que fa a la seva transformació com a les peculiaritats del seu règim per raó del seu origen i del seu objec-

te específic. Tot això, atenent les noves disposicions de la normativa estatal que estableixen que algunes caixes 

d’estalvi s’han de transformar en fundacions especials.  

                                                           
219 Reial decret llei 10/2012, de 23 de març, pel qual es modifiquen determinades normes financeres en relació a les facultats de les autori-

tats europees de supervisió. BOE núm. 72, de 24.03.2012. S’ha utilitzat el Reial decret llei per transposar la Directiva atès que hi havia un re-

tard en la transposició i s’incorria en el risc de multa segons l’article 260.3 del Tractat de la Unió Europea. 
220 Directiva 2010/78/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, per la qual es modifiquen les Directives 

98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, i 

2009/65/CE, en relació amb les facultats de l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Bancària Europea), l’Autoritat Europea de Supervisió 

(Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació) i l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats). 
221 Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d’inversió, recursos propis i obligacions d’informació dels intermediaris financers. Reial decret 

legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, sobre adaptació del dret vigent en matèria d’entitats de crèdit al de les Comunitats Europees. Llei 

24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors. Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit. Llei 

41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes de pagament i liquidació de valors. Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de regulació dels plana i fons de pensions. Llei 5/2005, de 22 d’abril, de supervisió dels conglomerats finan-

cers i per la qual es modifiquen altres lleis del sector financer. 
222 Reial decret 1336/2012, de 21 de setembre, pel qual es modifiquen determinats reials decrets en relació amb les facultats de les autori-

tats europees de supervisió. BOE núm. 240, de 05.10.2012. 
223 Llei 9/2012,del 25 de juliol de modificació del text refós de la Llei de caixes d’estalvi de Catalunya. DOGC núm. 6181, de 30.07.2012 
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S’estableix que hauran de transformar-se en fundacions especials les caixes d’estalvis que participin en un sis-

tema institucional de protecció o que estiguin participades pel Fons de reestructuració ordenada bancària i redu-

ïssin la seva participació en l’entitat bancària de manera que no arribés a tenir el control o reduís la seva partici-

pació per sota del 25%. S’afegeix un nou capítol al Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març, on es regulen les fun-

dacions especials i  s’afegeix una disposició transitòria al mateix Decret legislatiu on s’estableix la composició 

dels òrgans de govern de les caixes d’estalvi que mantenen el control de l’entitat financera. Aquesta norma va ser 

objecte de dictamen per part del CTESC. 

Dictamen 9/2012 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de caixes d’estalvi de Ca-

talunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de juny de 2012, va apro-

var per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció aquest Dictamen.  

El Dictamen conté dues observacions generals i vint-i-cinc observacions a l’articulat. 

Pel que fa a les observacions generals, el CTESC recomana que, a fi de garantir la transparència, s’aclareixi qui 

constitueix una caixa d’estalvi i qui constitueix una fundació especial. També considera que els òrgans de go-

vern d’unes i altres entitats han d’estar perfectament definits i diferenciats. D’altra banda, considera que 

s’hauria d’establir el procediment i els supòsits en què una fundació especial es pugui convertir en fundació de 

règim comú. 

Pel que fa a les observacions a l’articulat, algunes d’elles van dirigides a clarificar la redacció de la norma o a 

fer-la més entenedora. 

El CTESC considera que, en la regulació de la pèrdua de control i la reducció de la participació per sota del 25%, 

s’hauria de preveure que fos del conjunt d’entitats del Sistema institucional de protecció (SIP) i no entitat per 

entitat. 

El CTESC considera que la fundació especial sorgeix de les caixes que no poden actuar com a entitat de crèdit, 

per la qual cosa proposa que les entitats que exerceixen activitat financera no puguin constituir una fundació 

especial. 

Pel que fa a la composició del Patronat, es considera que existeix una excessiva discrecionalitat en la relació de 

grups que n’han de format part i recomana que es defineixin i concretin aquests grups. També considera que 

s’hauria de donar un pes més important a les entitats fundadores, en lloc del grup c) i, si no és així, es conside-

ra que tots els grups haurien de tenir el mateix nombre màxim potencial de membres. D’altra banda es consta-

ta que els treballadors i els impositors, que tenien representació en els òrgans de govern de les caixes, no es-

tan representats en el Patronat de la fundació de caràcter especial, per la qual cosa es proposa la incorporació 

al patronat de persones designades per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives. 

El CTESC considera desproporcionat que a totes les dissolucions i liquidacions de caixes se’ls apliqui automàti-

cament el règim de les fundacions especials, per la qual cosa es recomana la seva concreció. 

El CTESC considera que no està suficientment justificat que hi hagi d’haver un control de les fundacions espe-

cials pel departament competent en caixes d’estalvis, atès que aquestes ja no ostenten la condició d’entitat de 

crèdit. 

Mitjançant el Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit224,  es 

crea un impost propi de la Generalitat de Catalunya sobre els dipòsits en les entitats de crèdit que grava els dipò-

sits efectuats pels clients sempre que comportin l’obligació de restitució. 

Els subjectes passius de l’impost són les entitats de crèdit que captin fons de tercers amb l’obligació de restituir-

los. Es prohibeix la repercussió a tercers de la quota de l’impost. S’estableix que la gestió, la recaptació i la in-

specció de l’impost corresponen a l’Agència Tributaria de Catalunya. 

El Govern central ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat contra aquest Decret llei que va ser admès a tràmit 

el dia 15 de gener de 2013 i ha implicat la suspensió automàtica de la vigència i aplicació de la norma. 

 

                                                           
224 DOGC núm. 6277, de 19.12.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6277/1275772.pdf
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6.2. INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

Àmbit de la Unió Europea 

Aquest any s’ha publicat la Directiva 2012/34/UE,225 que es tracta d’una refosa en matèria d’espai ferroviari eu-

ropeu. La directiva té tres objectius clarament diferenciats. El primer d’ells és establir les normes aplicables a 

l’administració de les infraestructures ferroviàries i a les activitats de transport per ferrocarril de les empreses fer-

roviàries establertes, o que es puguin establir, en un Estat membre. Es posa de manifest que hi ha d’haver una 

distinció entre la prestació del servei de transport i  l’explotació de la infraestructura i que aquestes dues activi-

tats s’han de fer per separat i amb comptabilitats diferents. S’estableix que els Estats tenen la responsabilitat ge-

neral del desenvolupament de la infraestructura ferroviària apropiada. 

El segon objectiu és regular  els criteris per a que un Estat membre pugui concedir, renovar o modificar les llicèn-

cies destinades a les empreses ferroviàries i s’estableix que cada Estat membre ha de designar una autoritat res-

ponsable de concedir les llicències i també s’estableixen les condicions per poder obtenir-les. 

El tercer és establir els principis i procediments aplicables per a la determinació i percepció de cànons per a la uti-

lització d’infraestructures ferroviàries i per a l’adjudicació de capacitats de les infraestructures. S’estableix que els 

sistemes de cànons i adjudicació de capacitat han de tenir en compte l’escassetat de la capacitat 

d’infraestructura i que aquests sistemes de cànons per a la utilització d’infraestructures han d’incentivar els ad-

ministradors per a que realitzin les inversions adequades. 

D’altra banda s’estableix un organisme regulador per supervisar l’aplicació de la Directiva. 

Aquest any també s’ha publicat un Reglament que modifica certes normes pel que fa a la concessió d’ajudes fi-

nanceres comunitàries en l’àmbit de les xarxes transeuropees de transport i energia.226 La Iniciativa europea 

2020 d’obligacions per al finançament de projectes tracta de proporcionar un suport limitat amb càrrec als pres-

supostos de la Unió Europea i augmentar l’interès dels inversors privats per participar en projectes prioritaris ate-

nent els objectius de l’Estratègia Europa 2020. Per tal de poder aplicar la fase pilot d’aquesta iniciativa s’ha ha-

gut de modificar les normes, així s’han establert els terminis, les condicions i els procediments principals de 

l’instrument de risc compartit pel que fa a les obligacions per al finançament de projectes. Aquesta fase pilot es 

finançarà mitjançant la reassignació en els pressupostos de 2012 i 2013 de programes ja existents en els sec-

tors de transport, energia i telecomunicacions, pel que fa als transports es pretén reassignar fins a 200 milions 

d’euros per a xarxes transeuropees de transport. 

Àmbit estatal 

El ja esmentat  Reial decret llei  20/2012, de 13 de juliol,227  també conté mesures en matèria d’infraestructures i 

transports.  Aquesta norma modifica l’actualització de les prestacions públiques patrimonials percebudes per AE-

NA Aeroports SA suprimint els ingressos procedents de l’explotació comercial de les terminals. Amb la finalitat de 

facilitar la participació de les comunitats autònomes, les corporacions locals i les organitzacions empresarials i 

socials representatives en la gestió aeroportuària es modifica la regulació dels comitès de Coordinació Aeroportu-

ària. 

També s’ha publicat un Reial decret llei228 mitjançant el qual s’adopten mesures en matèria d’infraestructures i 

serveis ferroviaris. D’una banda s’estableix la reestructuració de l’entitat pública empresarial RENFE-Operadora 

en quatre societats mercantils,  que tindran com a objecte, els viatgers, les mercaderies i la logística, la fabricació 

i el manteniment i la gestió d’actius. D’altra banda s’estableix l’extinció de l’entitat pública empresarial Ferrocarri-

les Españoles de Vía Estrecha (FEVE) per al dia 31 de desembre de 2012 i s’estableix la subrogació de les enti-

                                                           
225 Directiva 2012/34/UE del Parlament Europeu i del Consell de 21 de novembre de 2012 per la qual s’estableix un espai ferroviari europeu 

únic. DOUE núm. L 343, de 14.12.2012.  
226 Reglament (UE) núm. 670/2012 del Parlament Europeu i del Consell d’11 d juliol de 2012 que modifica la Decisió núm. 1639/2006/CE 

per la qual s’estableix un programa marc per a la innovació i l a competitivitat (2007 a 2013) i el Reglament (CE) núm. 680/2007 pel qual es 

determinen les normes generals per a la concessió d’ajudes financeres comunitàries en l’àmbit de les xarxes transeuropees de transport i 

energia. DOUE L 204, de 31.07.2012. 
227 Real Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. BOE núm. 

168, de 14.07.2012. 
228 Reial decret llei 22/2012, de 20 de juliol, pel qual s’adopten mesures en matèria d’infraestructures i serveis ferroviaris. BOE núm. 174, de 

21.07.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0001:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0001:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0001:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0001:0010:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/21/pdfs/BOE-A-2012-9772.pdf
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tats públiques empresarials ADIF i Renfe-operadora en els seus drets i obligacions. També es fixa la plena libera-

lització del tràfic de viatgers per al 31 de juliol de 2013. 

6.3. SECTOR PÚBLIC 

Àmbit de la Unió Europea 

El pressupost general de la Unió Europea per a l’exercici 2012 es va aprovar l’1 de desembre de 2011 i es va pu-

blicar al Diari Oficial de la Unió Europea el 29 de febrer de 2012.229 Es va establir un pressupost global de 

129.100 milions en crèdits de pagament i 147.200 milions en compromisos. Posteriorment s’han aprovat fins a 

sis pressupostos rectificatius per a aquest exercici 2012. 

Al mes d’octubre es va aprovar un Reglament230 amb l’objecte especificar les normes d’establiment i execució del 

pressupost general de la Unió Europea i també especificar les normes de presentació i auditoria dels comptes. 

Posteriorment231 es van establir les normes de desplegament d’aquest Reglament.  

S’ha modificat232 un Reglament pel que fa a les disposicions sobre els instruments de risc compartit pels estats 

membres que sofreixen o corren el risc de sofrir, greus dificultats en relació amb la seva estabilitat financera. Amb 

aquesta modificació s’estableix que la Comissió ha de poder crear instruments de risc compartit, signant un acord 

de cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions amb aquesta finalitat. En aquest acord s’han de definir les con-

dicions i els termes específics de cada cooperació. També s’estableix que la Comissió pot crear instruments de 

risc compartit amb organismes públics nacionals o internacionals u organismes de dret privat amb una missió de 

servei públic. S’especifica que els instruments de risc compartit s’han d’utilitzar per fer front als préstecs i garan-

ties, així com altres facilitats financeres, per tal de finançar les operacions cofinançades pel Fons europeu de 

desenvolupament regional o el Fons de cohesió pel que fa a despeses d’inversió que no puguin finançar-se com 

despeses subvencionables. 

Àmbit estatal 

Aquest any els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012 no es van aprovar fins al mes de juny.233 Aquests 

són els primers pressupostos que s’elaboren després de la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola 

que estableix el principi d’estabilitat pressupostària. Atenent la recomanació de la Unió Europea s’estableix un dè-

ficit públic del 5,3 %, que es reparteix de la següent manera: l’Administració central el 3,5%, les comunitats autò-

nomes l’1,5% i l’Administració local el 0,3%. 

En el títol I de la norma s’aproven els pressupostos i les seves modificacions. Així, s’aproven els ingressos i les 

despeses del sector públic estatal, s’estableixen les normes de modificació i execució dels crèdits pressupostaris i 

es regula el finançament de l’assistència sanitària. El títol II regula la gestió pressupostària. En el títol III 

s’estableixen les despeses de personal al servei del sector públic, que no tindran cap increment respecte les del 

31 de desembre de 2011. En el títol IV es regulen les pensions públiques. S’estableix un límit màxim a les pens i-

ons públiques i la revaloració (increment de l’1%) i modificació dels valors de les pensions públiques i es determi-

nen les pensions que no seran revaloritzades. També s’estableix el reconeixement de complement per a mínims. 

D’altra banda es regula la determinació inicial i revalorització de les pensions no contributives i es fixa la quantia 

de les pensions del SOVI.  

En el títol V es regulen les operacions financeres, és a dir, el deute públic, els avals públics i altres garanties i re-

lacions de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial. El títol VI es modifiquen diverses normes tributaries i les taxes 

s’actualitzen, amb caràcter general amb un 1%. En el títol VII es regulen els ens territorials. En el títol VIII es regu-

len les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social,  desocupació, protecció per cessament de l’activitat, Fons 

                                                           
229 Parlament Europeu (2012/70/UE, Euratom) Aprovació definitiva del pressupost general de la Unió Europea per a l’exercici 2012. DOUE L 

56, de 29.02.2012. 
230 Reglament (UE, EURATOM) núm. 966/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012 sobre les normes financeres 

aplicables al pressupost general de la Unió i pel qual es deroga el Reglament (CE, Euratom) núm. 1605/2002 del Consell. DOUE L 298, de 

26.10.2012. 
231 Reglament delegat (UE) núm. 1268/2012 de la Comissió de 29 d’octubre de 2012 sobre les normes de desenvolupament del Reglament 

(UE, EURATOM) núm. 966/2012 del Parlament Europeu i del Consell, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

DOUE L 362, de 31.12.2012. 
232 Reglament (UE) núm. 423/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 22 de maig de 2012 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 

1083/2006 pel que fa a determinades disposicions relatives als instruments de risc compartit per als estats membres que sofreixen, o corren 

el risc de sofrir, greus dificultats en relació amb la seva estabilitat financera. DOUE L 133, de 23.05.2012. 
233 Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012. BOE núm. 156, de 30.06.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:056:0001:0556:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0111:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0111:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:133:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:133:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:133:0001:0006:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8745.pdf
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de garantía salarial i formació professional. També es regula la cotització a drets passius i a les mutualitats gene-

rals de funcionaris. 

En les vuitanta-tres disposicions addicionals s’introdueixen modificacions, entre d’altres, en matèria de pensions 

públiques i prestacions assistencials, de cotitzacions a la Seguretat Social. S’estableix l’interès legal del diner 

(4%) i es determina l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples  en 532,51 euros mensuals. Es regula la subs-

cripció de convenis amb comunitats autònomes que incompleixen el seu objectiu d’estabilitat pressupostaria. 

També es regula el suport financer a les empreses de base tecnològica, a joves emprenedors i a petites i mitjanes 

empreses i a les actuacions en parcs científics i tecnològics. Es doten fons de foment a la inversió espanyola amb 

interès espanyol en l’exterior. Es regula el finançament de la formació professional per a l’ocupació.   

En les vuit disposicions transitòries es regula, entre d’altres, la indemnització per residència del personal al servei 

del sector públic estatal i la compensació fiscal per deducció en l’adquisició d’habitatge habitual en 2011. 

En les quatre disposicions derogatòries, es deroga la compensació per l’extracost de generació d’energia elèctrica 

insular i extrapeninsular i, a partir de l’1 de gener de 2013, es deroga l’impost sobre les vendes minoristes de de-

terminats hidrocarburs.  

Les trenta-quatre disposicions finals modifiquen normes legals entre les quals es pot assenyalar la Llei 47/2003, 

de 26 de novembre, general pressupostària i la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el siste-

ma de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d’autonomia i es modifi-

quen determinades normes tributaries. 

El Govern mitjançant Reial decret llei,234 posteriorment convalidat pel Congrés dels Diputats, va establir un meca-

nisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. La norma es justifica per la caiguda 

de l’activitat econòmica i pel descens de recaptació de les entitats locals que ocasiona retardaments acumulats 

en el pagament de les obligacions contretes amb els proveïdors.  La norma determina que les obligacions pen-

dents de pagament han de  ser vençudes, líquides, exigibles i la factura s’ha d’haver presentat abans de l’1 de 

gener de 2012. Les entitats locals, mitjançant l’interventor, han de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administraci-

ons públiques, abans del 15 de març una relació certificada de les obligacions pendents de pagament. Un cop 

tramesa la relació, l’entitat local ha d’aprovar, abans del 31 de març, un pla d’ajustament a fi i efecte de garantir 

la sostenibilitat financera de l’operació, que també s’ha de trametre a l’esmentat Ministeri. Un cop valorat favora-

blement el pla d’ajustament s’entén autoritzada l’operació d’endeutament a llarg termini per finançar les obliga-

cions de pagament. La norma recull la garantia de la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat i 

l’habilitació perquè es pugui executar mitjançant la compensació de deutes a través de retencions aplicables en 

les transferències dels tributs. 

Posteriorment i novament per Reial decret llei235, convalidat pel Congrés dels Diputats, es van regular les condici-

ons d’execució de les operacions destinades al pagament de les obligacions pendents de les entitats locals i es 

va fer extensiu a les comunitats autònomes que s’haguessin acollit al mecanisme extraordinari de finançament 

per al pagament a proveïdors, esmentat anteriorment. Es va crear un Fons amb personalitat jurídica pròpia i plena 

capacitat d’obrar amb una aportació de 6.000.000.000 € a càrrec dels pressupostos de l’Estat, dels quals 

1.500.000.000 seran aportats l’any 2012 i es finançaran amb deute públic.  S’habilita el Fons per concertar, amb 

la garantia de l’Estat, tota classe d’operacions d’endeutament en els mercats de capitals i per concertar amb les 

entitats locals i comunitats autònomes les operacions de crèdit necessàries per al pagament de les seves obliga-

cions. Es preveu que el Fons satisfaci directament les obligacions pendents de pagament i es subrogui en el dret 

de crèdit davant l’Administració territorial deutora. També es regula el procediment per fer el seguiment del pla 

d’ajustament.  

Per poder posar en marxa aquest mecanisme extraordinari de finançament, el Govern va haver de modificar la 

disposició addicional de la Llei orgànica 3/2006 que estableix que l’Estat no assumirà ni respondrà dels com-

promisos de les comunitats autònomes i dels ens vinculats o dependents d’elles, sens perjudici de les garanties 

financeres mútues per a la realització conjunta de projectes específics.  Així mitjançant la Llei orgànica 1/2012236 

                                                           
234 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. BOE núm. 48, de 25.02.2012. 
235 Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors. BOE núm. 60, de 

10.03.2012. 
236 Llei orgànica 1/2012, de 3 d’abril, per la qual s’exclou de l’àmbit d’aplicació de la disposició addicional de la Llei orgànica 3/2006, de 26 

de maig, de reforma de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementaria de la Llei general d’estabilitat pressupostaria, determi-

nats mecanismes de finançament. BOE núm. 81, de 04.04.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4646.pdf
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va excloure de l’àmbit d’aplicació de la disposició addicional esmentada els mecanismes extraordinaris de finan-

çament que l’Estat pugui habilitar per a l’exercici 2012 amb la finalitat que les comunitats autònomes puguin fer 

front a les obligacions pendents de pagament amb els seus proveïdors que siguin anteriors a l’1 de gener de 

2012. 

La nova redacció de l’article 135 de la Constitució espanyola estableix que una llei orgànica ha de desenvolupar 

el contingut d’aquest article. Atenent aquest mandat constitucional es va aprovar la Llei orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.237 

L’objecte d’aquesta Llei és establir els principis rectors als quals s’haurà d’adequar la política pressupostària del 

sector públic, entenent-se com a tal l’Administració central, les comunitats autònomes, les corporacions locals i la 

Seguretat Social. 

Els principis generals en què es basa la Llei són l’estabilitat pressupostària (equilibri financer), la sostenibilitat fi-

nancera, plurianualitat, transparència, eficiència en l’assignació i la utilització de recursos, responsabilitat i lleial-

tat institucional. 

Pel que fa a l’estabilitat pressupostària i a la sostenibilitat financera s’estableix que les administracions públiques 

han de presentar equilibri o superàvit i no podran incórrer en dèficit estructural, excepte l’Estat i les comunitats 

autònomes en casos de catàstrofe natural, recessió econòmica o situació d’emergència extraordinària. 

S’estableix que la despesa computable no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB de mitjà 

termini de l’economia espanyola, que el deute públic no podrà superar el 60% del PIB i s’estableix una prioritat 

absoluta del pagament dels interessos i el capital del deute públic enfront qualsevol altra despesa. 

Es regulen unes mesures preventives, correctives i coercitives. En les mesures preventives es recull fer un segui-

ment de les dades d’execució pressupostària i ajustar la despesa per garantir que al tancament de l’exercici no 

s’incompleix amb l’objectiu d’estabilitat. Pel que fa a les mesures correctives destaca que a l’Administració que 

no compleixi amb els objectius, se li exigirà  un pla economicofinancer (se’n regula el contingut, la tramitació i el 

seguiment) per assolir aquests objectius en el termini d’un any. Les administracions que tinguin dèficit per cir-

cumstàncies excepcionals han de presentar un pla de reequilibrament. En les mesures coercitives s’estableix que 

l’Administració que no hagi presentat, aprovat o complert el pla economicofinancer haurà d’aprovar una no dis-

ponibilitat de crèdit que garanteixi el compliment de l’objectiu establert i haurà de constituir un dipòsit amb inte-

ressos al Banc d’Espanya. També s’habiliten mesures per obligar al compliment forçós de les mesures coercitives. 

En relació amb el principi de transparència s’estableix que els pressupostos s’han d’acompanyar de la informació 

precisa per poder-los relacionar amb les normes del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals i que les 

comunitats autònomes i les corporacions locals han d’informar, prèviament a la seva aprovació, de les línies fo-

namentals dels seus pressupostos. 

Pel que fa a la gestió pressupostària s’estableix que totes les administracions públiques han d’elaborar un marc 

pressupostari a mitjà termini (mínim tres anys) en el qual s’ha d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos anuals. 

També han de presentar un límit màxim de despesa no financera i incloure en els pressupostos un fons de con-

tingència per atendre necessitats imprevistes i no discrecionals. 

S’estableix que en cas de superàvit pressupostari s’ha de destinar a reduir l’endeutament net i si el genera la Se-

guretat Social el destinarà al Fons de reserva. 

També es regula que les sancions seran assumides per l’administració responsable, en el cas que la Unió Euro-

pea imposés sancions a Espanya en matèria d’estabilitat. 

Les mesures del Govern de suport al finançament de les comunitats autònomes i a entitats locals ha portat a què 

s’hagués de modificar la Llei orgànica 2/2012. La modificació s’ha dut a terme mitjançant la Llei orgànica 

4/2012.238 En primer lloc, es modifica la disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012 relativa als me-

canismes de finançament per les comunitats autònomes i les corporacions locals. 

S’estableix que mitjançant acord de la Comissió Delegada del Govern per a assumptes econòmics es poden pror-

rogar els terminis establerts en el pla d’ajustament per accedir als mecanismes extraordinaris de liquiditat. 

                                                           
237 BOE núm. 103, de 30.04.2012. 
238 Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sos-

tenibilitat financera. BOE núm. 235, de 29.09.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/29/pdfs/BOE-A-2012-12192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/29/pdfs/BOE-A-2012-12192.pdf
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S’especifica que ha de ser mensual, i no trimestral, la tramesa de la informació de les comunitats autònomes al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre els avals públics rebuts, el deute contret i les operacions 

amb derivats. També s’estableixen noves obligacions d’informació, com ara, l’execució pressupostària mensual 

de despeses i ingressos, l’anàlisi de les desviacions que s’han produït en l’execució del pla d’ajustament o la in-

formació actualitzada del pla de tresoreria. 

D’altra banda, s’afegeix una nova disposició addicional relativa al compliment del pagament dels venciments dels 

deutes financers i s’estableix que les administracions públiques han de disposar de plans de tresoreria que posin 

de manifest la seva capacitat per atendre els venciments de deute financer amb especial previsió dels paga-

ments d’interessos i capital del deute públic. 

Finalment, es modifica la disposició transitòria quarta per adaptar-la a la possibilitat de prorrogar els mecanismes 

extraordinaris de liquiditat a exercicis posteriors a 2012. 

La norma conté una disposició addicional única que concreta l’aplicació dels criteris de distribució del volum de 

deute públic de les administracions. 

L’esmentada Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera va preveure que les 

comunitats autònomes i corporacions locals poguessin sol·licitar a l’Estat l’accés a mesures extraordinàries de 

suport a la liquiditat, per desenvolupar aquesta qüestió es va aprovar el Reial decret llei 21/2012239, posterior-

ment convalidat pel Congrés dels diputats. 

L’objecte del Reial decret llei es crear un mecanisme de suport a la liquiditat de les comunitats autònomes, de ca-

ràcter temporal i voluntari, per atendre les seves necessitats financeres, entenent-se per necessitats financeres 

els venciments de deute públic i les quantitats addicionals necessàries per finançar l’endeutament.  

L’acord entre l’Administració central i l’autonòmica per garantir el compliment dels objectius d’estabilitat pressu-

postaria i sostenibilitat financera es concreta en un pla d’ajustament únic i dinàmic per adaptar-se a l’evolució 

dels ingressos i despeses. S’estableix l’obligació de la comunitat autònoma d’enviar mensualment al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques un pla de tresoreria i el detall de les operacions de deute viu i tota la in-

formació econòmica, financera i pressupostària relativa al pla d’ajustament. El Ministeri esmentat fa el seguiment 

dels plans d’ajustament i pot enviar a la comunitat autònoma missions de control amb l’objectiu de concretar el 

diagnòstic de la seva situació financera. 

D’altra banda, la norma crea el Fons de liquiditat autonòmic amb un import de 18.000 milions d’euros adscrit al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. La gestió financera l’efectuarà l’Institut de Crèdit Oficial. 

Àmbit autonòmic 

En data 3 d’abril de 2012 el Govern de la Generalitat va adoptar un acord mitjançant el qual sol·licita a 

l’Administració de l’Estat la inclusió de la Generalitat en el mecanisme extraordinari de finançament de proveïdors 

de les comunitats autònomes.240 Manifesta també l’adhesió a l’Acord 6/2012, del 6 de març, del Consell de Polí-

tica Fiscal i Financera que va fixar les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al paga-

ment als proveïdors de les comunitats autònomes i a l’Acord de posada en marxa de 22 de març de 2012 de la 

Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics. 

Els pressupostos de la Generalitat van ser aprovats a finals del mes de febrer.241 Tal i com s’indica en l’exposició 

de motius de la norma,  aquests pressupostos donen continuïtat als pressupostos del 2011 que es van basar en 

l’austeritat, la prioritat en la despesa social, la credibilitat i la coresponsabilitat. S’estableixen com a prioritats, ob-

jectius i principis del pressupost, consolidar l’esforç d’austeritat iniciat al 2011, continuar amb les mesures de re-

organització i simplificació administrativa, reduir el dèficit fins a l’1,3% del PIB, prioritzar la despesa social, donar 

credibilitat davant la ciutadania i davant els creditors, establir la coresponsabilitat i donar suport a l’economia 

productiva per a impulsar la reactivació econòmica. Aquests pressupostos tenen un import consolidat, pel que fa 

a tot el sector públic de la Generalitat, de 37.024.462.959,12 euros. 

                                                           
239 Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions publiques i en l’àmbit financer. BOE núm. 168, 

de 14.07.2012. 
240 Regulat en el Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors 
241 Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. DOGC núm. 6075, de 27.02.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9365.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6075/1226591.pdf
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A finals de  març es va publicar la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i 

de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.242  Pel que fa al títol que regula les mesures 

fiscals i el que crea l’impost sobre les estades en establiments turístics han estat examinats en l’apartat del sis-

tema fiscal; seguidament s’analitzen els apartats sobre les mesures relatives al règim jurídic de les finances pú-

bliques i les mesures en matèria de funció pública.  

Pel que fa a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques, en relació amb la gestió financera i el 

control, es modifica la regulació de les operacions de crèdit i a l’endeutament. També es modifiquen els precep-

tes referents a l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de la Llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-

des i de la Llei del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i de la Comissió Jurídica Assessora i es mo-

difiquen diversos preceptes de la Llei de la Sindicatura de Comptes. 

Pel que fa als afers i prestacions socials es modifica la Llei de la renda mínima d’inserció; bàsicament s’elimina el 

seu caràcter universal i garantit, s’estableix que s’han de tenir en compte les disponibilitats pressupostàries per 

aprovar les sol·licituds i, si escau, fer una prelació d’expedients, es demora l’abonament de la prestació econòmi-

ca, s’estableixen nous requisits per poder obtenir-la i s’estableix que no hi tenen accés les persones que només 

presenten una problemàtica laboral derivada de la manca o pèrdua de feina. En la Llei de prestacions socials de 

caràcter econòmic també es demora l’abonament de la prestació econòmica, els efectes econòmics no es produ-

eixen des de la data de la sol·licitud sinó des de la data de la resolució de reconeixement del dret a la prestació. 

S’estableix com a causa de l’extinció de les prestacions el fet d’estar ingressat en un centre penitenciari. Es modi-

fica la Llei de serveis socials per establir que el procediment per atorgar l’acreditació de les entitats d’iniciativa 

privada s’ha d’establir reglamentàriament. Pel que fa a la Llei de l’habitatge s’estableix que les prestacions per-

manents per al pagament de lloguer es prorroguen en funció de les dotacions pressupostaries de cada exercici i 

s’estableixen els col·lectius prioritaris per accedir a la prestació. 

Aquesta Llei també crea el Fons per al foment del turisme, el qual es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost 

sobre les estades en establiments turístics i es destina a finançar polítiques turístiques per al millorament de la 

competitivitat a Catalunya com a destinació turística.  

L’objecte de la Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària243 és l’assoliment dels objectius 

d’estabilitat pressupostària i la seva finalitat és preservar l’autonomia financera de la Generalitat i garantir-ne la 

sostenibilitat econòmica. S’estableix el compromís de la Generalitat de complir el principi d’estabilitat pressupos-

tària, amb els criteris que fixi l’Estat i la Unió Europea. 

La norma defineix l’estabilitat pressupostaria de la Generalitat i dels ens i organismes que en depenen com 

l’equilibri o el superàvit estructurals, computats en termes de capacitat de finançament. L’indicador per avaluar la 

sostenibilitat de les finances de la Generalitat és el saldo pressupostari estructural o ajustat al cicle econòmic en 

relació amb el producte interior brut català. L’objectiu d’estabilitat pressupostaria s’estableix en un dèficit estruc-

tural del 0,14% del producte brut català que s’ha de complir l’any 2018.  

Es fixa la constitució d’un fons de reserva que ha de ser integrat pels excedents dels exercicis en què els ingres-

sos superin la tendència dels ingressos estructurals. Es disposa la prioritat absoluta sobre qualsevol altra partida 

de despesa dels crèdits pressupostaris destinats a satisfer els interessos i el capital del deute públic de la Gene-

ralitat. També es regula el principi de transparència pressupostaria. 

Pel que fa a la gestió pressupostària s’estableix que el Govern ha de presentar al Parlament, abans del 31 de juli-

ol de cada any, el límit màxim de despesa financera que marcarà el sostre d’assignació de recursos dels pressu-

postos. També es fixa que el Govern ha de presentar al Parlament un marc pressupostari a mitjà termini, mínim 

tres anys i màxim cinc, amb una programació coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostaria. 

La Llei 10/2012, del 25 de juliol, de publicació de les balances fiscals,244 modifica l’article 31 del Text refós de la 

Llei de finances públiques de Catalunya. Amb aquesta modificació s’estableix que abans que el Govern aprovi el 

Projecte de llei de pressupostos, el departament competent en matèria d’economia i finances ha d’elaborar el 

càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central corresponent i amb les darreres dades defini-

tives disponibles. També s’estableix que aquest càlcul s’ha d’incorporar com un annex en l’informe econòmic i fi-

nancer. S’estableix que s’ha de constituir un grup de treball per al càlcul de les balances fiscals de Catalunya amb 

l’Administració central. 

                                                           
242 DOGC núm. 6094, de 23.03.2012. 
243 DOGC núm. 6133, de 22.05.2012. 
244 DOGC núm. 6181, de 30.07.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6133/1243082.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6181/1255850.pdf
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Mitjançant Decret llei245, posteriorment validat pel Parlament, es va autoritzar el Govern perquè pogués incremen-

tar l’endeutament de la Generalitat en els imports derivats de les assumpcions dels passius financers mitjançant 

les subrogacions de deute a llarg termini com a conseqüència dels processos de licitació d’operacions de gestió 

de serveis públics i la posterior dissolució de les entitats que actualment gestionen aquests serveis. Es van esta-

blir imports màxims per a Aigües Ter-Llobregat, Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat SA i  Túnel del Cadí, 

SAC. També es va autoritzar que Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, pogués incrementar el límit 

d’endeutament viu.  

D’altra banda s’autoritza el Govern perquè, amb l’import màxim establert, concedeixi l’aval de la Generalitat als 

préstecs atorgats a: Arrendadora Ferroviaria, SA, Arrendadora de Equipamientos Ferroviarios, SA i Alquiler de Tre-

nes Agrupación de Interés Económico (AIE). 

A mitjan octubre, i també per Decret llei,246  es va autoritzar el Govern perquè concedís l’aval de la Generalitat als 

préstecs formalitzats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en exercicis anteriors amb un import màxim 

de 162.300.000 d’euros.  També es va modificar l’article 107.3 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures 

fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics a fi i efecte 

de reduir la tarifa de la quota tributària sobre els hotels de 5 estrelles, gran luxe i embarcacions de creuer; hotels 

de 4 estrelles i 4 superior i de la resta d’establiments i equipament,  establerta anteriorment. 

Aquest any, atès la convocatòria anticipada d’eleccions i la posterior dissolució del Parlament, no ha estat poss i-

ble l’elaboració de la Llei de pressupostos perquè entrés en vigor l’1 de gener. Mitjançant el Decret 170/2012, de 

27 de desembre,247 es van establir unes condicions d’aplicació de la pròrroga de caràcter restrictiu per assegurar 

que durant aquest període de pròrroga no es vulneressin els objectius d’estabilitat pressupostària. Bàsicament es 

determinen quins són els crèdits que es prorroguen i amb quins criteris es prorroguen.  

6.4. ECONOMIA SOCIAL 

Àmbit internacional 

L’any 2012 ha estat l’Any Internacional de les Cooperatives, tal com va acordar el plenari de les Nacions Unides a 

finals de l’any 2009.248 La finalitat d’aquesta proclama és que al llarg de l’any 2012 les Nacions Unides, els es-

tats membres i totes les institucions relacionades amb el món cooperatiu duguin a terme accions per contribuir al 

seu desenvolupament, atès que és un factor clau del desenvolupament econòmic i social i contribueix a 

l’eradicació de la pobresa.  

Així, les Nacions Unides animen els estats membres a facilitar l’establiment i el desenvolupament de les coopera-

tives, a afavorir la creació de consells consultius o òrgans assessors conjunts, afavorint la investigació en aquest 

àmbit i l’intercanvi de bones pràctiques, entre d’altres actuacions. En compliment d’aquesta resolució, al llarg de 

l’any 2012 s’han dut a terme una pluralitat d’accions per tot el món, i també a Catalunya, tal i com es comenta 

més endavant. 

Àmbit de la Unió Europea 

Durant l’any 2012 destaquen dos pronunciaments institucionals sobre l’economia social. En primer lloc, la Reso-

lució del Parlament Europeu sobre l’emprenedoria social,249 en la qual emfasitza la contribució de l’economia so-

cial al model social europeu i a l’Estratègia Europa 2020, atès que ocupa uns 11 milions de persones a la UE (el 

6% del total de l’ocupació europea) i suposa 2 milions de societats (el 10% del conjunt de les empreses europe-

es). 

El Parlament considera que el marc jurídic europeu i el de molts estats membres no reconeix correctament 

aquestes empreses, i anima els estats a millorar aquesta situació, així com a fomentar la regulació europea de les 

                                                           
245 Decret llei 1/2012, de 26 de juny, de mesures per complir el Pla econòmic financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya i altres 

necessitats derivades de la conjuntura economicofinancera. DOGC núm. 6158, de 27.06.2012. 
246 Decret llei 3/2012, de 16 d’octubre, de reordenació urgent de determinades garanties financeres del sector públic de la Generalitat de 

Catalunya i de modificacions tributàries. DOGC núm. 6236, de 19.10.2012. 
247 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. 
248 Resolució de l’Assemblea General “Les cooperatives en el desenvolupament social”. 
249 Resolució del Parlament Europeu, de 20 de novembre de 2012, sobre la iniciativa a favor de l’emprenedoria social – Construir un ecosis-

tema per a promoure les empreses socials en el centre de l’economia i la innovació socials (2012/2004(INI)).  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6158/1249774.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6158/1249774.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6236/1265646.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6236/1265646.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6283/1276946.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6283/1276946.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/136&referer=http://social.un.org/coopsyear/about-iyc.html&Lang=S
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0429+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0429+0+DOC+XML+V0//ES
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associacions, mútues i fundacions. En aquest sentit, considera que cal millorar l’accés al finançament per a 

aquestes empreses, atès que necessiten un suport específic i adaptat, com ara la banca social, instruments de 

risc compartit, fons filantròpics o microcrèdits, entre d’altres. Així mateix, destaca la necessitat que els fons del 

Marc financer plurianual 2014-2020 prevegin mesures específiques per a aquestes empreses. 

En segon lloc, i en línia amb aquesta Resolució, cal tenir en compte el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Eu-

ropeu (CESE) sobre la futura regulació de l’Estatut de la fundació europea.250 El CESE destaca que aquesta regu-

lació, només aplicable a fundacions declarades d’utilitat pública, serà opcional i que en cap cas substituirà la le-

gislació local i nacional, i que permetrà a les fundacions actuar en tots els estats membres de la UE sense neces-

sitat de crear estructures locals.  

En general, el CESE està d’acord amb les característiques bàsiques de la proposta de Reglament, si bé fa propos-

tes específiques pel que fa a la traducció en altres llengües d’algun terme, atès que pot generar confusions, als 

requisits en termes de transparència que han de complir les fundacions europees i recomana la previsió de me-

canismes d’informació i consulta en el nivell transnacional quan la fundació tingui un nombre considerable de 

treballadors en diferents estats membres. 

D’altra banda, la Comissió Europea s’ha pronunciat sobre el paper de les cooperatives en el desenvolupament 

socioeconòmic a través de la creació d'ocupació i la provisió de serveis socials en una Comunicació sobre les or-

ganitzacions de la societat civil (OSC),251 entre les quals inclou, a banda de les cooperatives, una àmplia gamma 

d’organitzacions, com ara les fundacions, els centres d’investigació i els interlocutors socials, entre d’altres.  

La Comunicació destaca el paper de les cooperatives (i altres OSC) en l’assoliment d’objectius econòmics i soc i-

als, i n’emfasitza la seva contribució al foment de l’esperit empresarial i la creació d’ocupació, mitjançant la mobi-

lització de les comunitats de base, prestant serveis i estimulant les activitats generadores d’ingressos per als més 

desafavorits. La Comissió obre la porta a un suport econòmic a aquestes organitzacions per part de la UE, amb la 

finalitat de contribuir al seu desenvolupament. 

Àmbit estatal 

Enguany no s’ha aprovat cap norma específica d’àmbit estatal que afecti l’economia social, si bé cal destacar la 

Llei 8/201, sobre sanejament del sector financer,252 que afecta l’activitat de les cooperatives de crèdit, en tant 

que entitats financeres. Malgrat que l’explicació general d’aquesta norma s’ha fet anteriorment, cal destacar-ne la 

disposició transitòria segona, que preveu un règim especial de retribució als socis mitjançant el fons de reserva 

obligatori de les cooperatives de crèdit, aplicable els exercicis 2012 a 2015.  

D’altra banda, enguany el Govern estatal ha mantingut, com en anys anteriors, les ajudes de promoció de 

l’economia social i suport a les organitzacions representatives, juntament amb la promoció del treball autònom i 

la responsabilitat social de les empreses.253 

Àmbit autonòmic 

Igual que en l’àmbit estatal, no hi ha normativa destacable en l’àmbit autonòmic aprovada durant el 2012, a ex-

cepció de dues ordres reguladores de subvencions per a aquest sector.254 Així mateix, les iniciatives públiques de 

suport i foment de l’economia social s’articulen en base al Programa Innovació Cooperativa impulsat pel Depar-

tament d’Empresa i Ocupació. El programa preveu diferents actuacions, entre les quals destaca el programa Fes 

                                                           
250 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Reglament del Consell pel que s’aprova l’Estatut de la Fundació Eu-

ropea. DOUE C 351, de 15.11.2012. La Comissió va fer pública a finals del 2011 la proposta de Reglament.  
251 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions “Les arrels 

de la democràcia i del desenvolupament sostenible: el compromís d’Europa amb la societat civil en les relacions exteriors”. COM (2012) 492 

final, de 12.09.2012.  
252 Llei 8/2012, de 30 d’octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. BOE núm. 262, de 31.10.2012 
253 Ordre ESS/1743/2012, d’1 d’agost, per la que s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions a les activitats de pro-

moció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses y per a finançar les despeses de funcionament 

de les associacions de treballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d’inserció i altres ens representatius de 

l’economia social d’àmbit estatal i es convoca la seva concessió per a l’any 2012. BOE núm. 187, de 06.08.2012.  
254 Ordre EMO/288/2012, de 28 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al 

finançament de les empreses de l’economia social, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012. DOGC núm. 6229, de 09.10.2012.  

Ordre EMO/333/2012, de 22 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment, la cooperació i la 

promoció de les empreses cooperatives i societats laborals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 per presentar sol·licituds. DOGC núm. 

6245, de 02.11.2012 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0057:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0057:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/31/pdfs/BOE-A-2012-13487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/06/pdfs/BOE-A-2012-10549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/06/pdfs/BOE-A-2012-10549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/06/pdfs/BOE-A-2012-10549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/06/pdfs/BOE-A-2012-10549.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6229/1263893.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6229/1263893.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1267468&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1267468&type=01
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Coop, de motivació a futurs emprenedors entre l’alumnat de secundària, i l’acompanyament integral a nous pro-

jectes empresarials i a projectes consolidats. 

Per últim, cal tenir en compte que al llarg de l’any s’han realitzat múltiples accions per tot el territori català de fo-

ment i suport a l’economia social cooperativa, en el marc de l’Any Internacional de les Cooperatives. La resolució 

de les Nacions Unides ha comptat amb un ampli suport institucional: 53 municipis catalans, la Diputació de Bar-

celona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, el Govern de la Generalitat i el Par-

lament de Catalunya. 


