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1.  LA CONJUNTURA ECONÒMICA

1.1. L’ENTORN EXTERIOR

Entre el tercer trimestre de l’any 2008 i el primer trimestre de l’any 2009 l’economia 
global va passar pels moments de crisi més profunda. A partir del segon trimestre del 2009 
es va començar a intuir una recuperació dels ritmes de creixement. Aquesta recuperació de 
moment sembla que es desenvolupa amb ritmes diferents en les distintes economies; això no 
havia succeït en les primeres fases recessives, en què el comportament de tots els països fou 
molt uniforme. Aquestes divergències en les pautes de recuperació es poden explicar bé per 
la divergència en les mesures anticícliques preses per cada economia, que pot retardar l’ajust 
en alguns casos, o bé per la divergència inicial dels desajustos entre els països, atès que no 
totes les economies experimentaven els mateixos desajustos estructurals.1 

Les economies occidentals han mostrat una recuperació lenta. Els creixements intertrimes-
trals de finals d’any, en els casos en què n’hi ha hagut, encara han estat febles. Les economi-
es emergents, en canvi, han recuperat creixements més sòlids a mesura que avançava l’any 
2009. En aquest context de lenta recuperació, l’economia dels Estats Units ha experimentat 
una caiguda mitjana interanual del PIB del 2,5% l’any 2009, mentre que l’any passat aquesta 
mateixa economia encara havia crescut el 0,4%. No obstant això, aquesta caiguda ha estat 
menys intensa que les que han experimentat altres economies, com ara la del Japó, on ha estat 
del -5,2%, o la de la mateixa zona euro, on el PIB ha baixat el 4,1% en termes reals (vegeu 
més endavant els gràfics I-4, I-6 i I-7).

1. BCE. Informe anual 2009.

1.
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La caiguda del PIB en aquestes economies s’ha traduït en augments de la taxa d’atur. Als 
Estats Units la taxa s’ha situat en el 9,4%, a la zona euro al 9,3% i al Japó al 5,1%. Aquestes 
mateixes economies havien mostrat unes taxes d’atur més baixes l’any 2008.2 

L’economia dels Estats Units, seguint un perfil molt similar al d’altres economies occiden-
tals, va començar a créixer a partir del segon trimestre de l’any.3 Aquesta recuperació es va 
produir, d’una banda, gràcies a una progressiva estabilització dels mercats financers, acom-
panyada d’una política de diner barat que va situar el tipus d’interès de referència a nivells 
molt propers a zero. De l’altra, la recuperació cal atribuir-la també als efectes de la política 
fiscal expansiva, que ha situat el dèficit públic per a l’any 2009 en el 10%. L’anàlisi del crei-
xement de l’economia dels Estats Units per components de demanda ens mostra un retraïment 
del PIB, tal com dèiem, del 2,5%. Aquesta caiguda de l’activitat ha estat contrarestada per 
una aportació positiva tant de la despesa pública —de 0,4 punts percentuals (pp)—, com del 
sector exterior (1,07 pp). No obstant això, aquestes no han estat suficients per compensar la 
caiguda del consum i la inversió, amb aportacions negatives de 0,42 i 3,45 punts percentuals, 
respectivament.4 Aquesta aportació positiva dels intercanvis amb l’estranger s’ha produït en 
un context de forta desacceleració dels intercanvis comercials. En aquest context, i també igual 
que en altres economies com per exemple la nostra, la caiguda més intensa de les importacions 
que no pas de les exportacions explica la millora del dèficit de la balança per compte corrent 
de l’economia nord-americana, que ha passat del 4,9% de mitjana al 2008 al 2,9% al 2009.5 

Al Japó, l’activitat econòmica va experimentar un deteriorament profund fins al primer 
trimestre del 2009. A partir del segon trimestre, però, va entrar també en una fase de recupe-
ració. La recuperació japonesa es va recolzar en estímuls monetaris i fiscals. El tipus interès 
de referència es va situar al 0,1%, i es va acompanyar amb altres polítiques menys convenci-
onals que permetessin augmentar la liquiditat del sistema. Aquesta recuperació incipient de 
l’economia japonesa s’ha produït en bona part arrossegada per l’empenta del dinamisme de 
les economies de la regió, que han permès la revitalització de les exportacions japoneses.6 No 
obstant això, l’economia japonesa ha caigut el 5,2% de mitjana l’any 2009. Aquest retraïment 
del PIB ha estat més intens que no pas el que han experimentat altres economies com ara la dels 
Estats Units o la mateixa zona euro. En termes de preus, la reducció de l’1,4% de mitjana de 
l’índex de preus de consum mostra també el context deflacionista en el qual ha estat submer-
gida l’economia japonesa. Aquesta caiguda dels preus ha estat també més intensa que la que 
han experimentat les economies europea i nord-americana (vegeu més endavant el gràfic I-4). 
Tanmateix, l’atur, tot i que ha augmentat, s’ha situat al 5,1%. L’evolució de l’ocupació, que ha 
baixat menys que el PIB, ha arrossegat a la baixa la productivitat aparent del treball (-2,3%). 

2. L’any 2008 la taxa d’atur es va situar en el 5,8% als EUA, en el 7,4% a la zona euro i en el 4% al Japó. Eurostat.
3. Fa referència a variacions intertrimestrals. Bureu of Economic Analysis, EUA, Department of Commerce.
4. Bureau of Economic Analysis, EUA, Department of Commerce.
5. BCE. Informe anual 2009, pàg. 34.
6. BCE. Informe anual 2009, pàg. 35.
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A les economies emergents la recuperació ha permès reprendre taxes de creixement ele-
vades. Ja havien mostrat una gran resistència davant dels primers empits de la crisi. Al primer 
trimestre del 2009, el pitjor moment de la recessió en la majoria de països occidentals, l’eco-
nomia xinesa encara augmentava el 6,2% en termes interanuals.7 

A l’Àsia, només algunes economies clarament orientades a l’exportació van mostrar taxes 
de creixement negatives a principi d’any fruit de la forta contracció del comerç global.8 No 
obstant això, la represa del creixement de les economies de la regió, esperonada pels estímuls 
fiscals i monetaris endegats pels diferents governs, ha portat a un creixement mitjà de les 
economies emergents de la zona proper al 5,7%.9 L’any 2009, l’economia de la Xina, la més 
important de la regió, va créixer el 8,7% de mitjana interanual. Per fer-nos una idea del cost 
en termes de creixement de la crisi, un any abans el creixement havia estat del 9,6%, només 
0,9 punts percentuals més alt.10

A l’Amèrica Llatina la contracció fou una mica més intensa. El PIB real de la regió es 
va contraure el 2,8% interanual el primer trimestre del 2009, i el 3,9% el segon trimestre.11 
No obstant això, els sistemes financers no hi van mostrar debilitats.12 Els estímuls fiscals i 
monetaris, així com també la millora dels preus de les matèries primeres van fomentar-ne la 
recuperació a partir del segon trimestre del 2009. El Brasil, l’economia més gran de la zona, 
fou també una de les que va mostrar un millor comportament. Tot i que el PIB del Brasil va 
caure el 2,2% interanual al primer trimestre, la ràpida recuperació va corregir el retraïment i 
el va situar en un modest -0,2% interanual per al conjunt de l’any 2009.13 Tanmateix, altres 
països com Mèxic, més dependents de l’economia nord-americana, han patit un ajust més 
dur i perllongat.14

1.2. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A LA ZONA EURO

A Europa, la caiguda en termes reals del PIB de la Unió Europea (27 membres) l’any 2009 
ha estat del 4,2% interanual de mitjana.15 Aquest decreixement ha estat molt similar al que 
ha experimentat la zona euro (-4,1%). Tot i la forta contracció, la disminució del producte en 
termes interanuals del primer trimestre, el que va mostrar el decreixement més intens, fou del 

7. National Bureau of Statistics of China.
8. Corea, Malàisia, la R.A.E. de Hong kong, Singapur, Tailàndia i també algunes províncies xineses com ara Taiwan 

van experimentar caigudes del PIB. BCE. Informe Anual 2009, pàg. 35.
9. Ibídem, pàg. 35.
10. National Bureau of Statistics of China.
11. Si bé en termes intertrimestrals ja creix el 0,4% a partir del segon trimestre. Informe Anual 2009, pàg. 36.
12. BCE. Informe anual 2009, pàg. 36.
13. OCDE.
14. BCE. Informe anual 2009, pàg. 36.
15. OCDE.
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5%. A partir del segon trimestre l’economia va començar a caure cada cop menys en termes 
interanuals fins a situar-se en el -2,2% el darrer trimestre de l’any (vegeu la taula I-1). 

La demanda interna ha estat el component que més ha arrossegat a la baixa el PIB de la 
zona euro (ha restat 3,3 punts percentuals). No obstant això, no ha estat l’únic, atès que el 
saldo amb l’exterior també ha restat 0,7 punts percentuals al creixement del PIB.

Tot i l’aportació negativa de 3,3 punts al creixement de la demanda interna per al conjunt 
de l’any, l’evolució trimestral que mostren les aportacions de la demanda interna al creixement 
interanual de cada trimestre perfila unes aportacions negatives cada cop menys intenses. En 
el cas del saldo exterior, la frenada de la caiguda passa a ser una lleugera aportació positiva 
al creixement interanual al darrer trimestre de l’any. 

Dels tres components que conformen la demanda interna cauen, en el conjunt de l’any, 
tant el consum privat com la formació bruta de capital. Tot i això, aquestes dues partides mo-
deren la caiguda interanual que presenten per a cada trimestre a mesura que avança l’any. 
L’altre component, la despesa pública, creix en termes interanuals per al conjunt de l’any, per 
bé que les variacions interanuals de cada trimestre cada cop augmenten amb menys intensitat 
a mesura que avança l’any.

Pel que fa al sector exterior, que tal com dèiem ha fet una aportació negativa de 0,7 punts 
al creixement del PIB en el conjunt de l’any, han disminuït tant les exportacions com les im-
portacions. No obstant això, en el conjunt de l’any la disminució de les exportacions ha estat 
més intensa i més gran en termes absoluts que la de les importacions. Això ha propiciat que 
hagi empitjorat el nostre saldo amb l’exterior respecte de l’any anterior. 

D’altra banda, tot i el deteriorament que ha presentat el sector exterior l’any 2009 respecte 
del 2008, si analitzem com evoluciona la variació interanual de les exportacions i les impor-
tacions a mesura que avancen els trimestres, observem que ambdues partides moderen el seu 
decreixement interanual. Dins d’aquest context de moderació de la caiguda, les exportacions 
moderen més el seu retraïment que no pas les importacions. Aquesta tendència ha estat sufi-
cient per corregir progressivament l’aportació negativa al creixement que fa el saldo exterior 
fins a arribar a l’aportació positiva del darrer trimestre de l’any. Aquesta aportació positiva 
del quart trimestre ens adverteix d’una millora del saldo exterior de la zona euro respecte de 
la seva situació al darrer trimestre del 2008. 
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TAULA I-1. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE LA DEMANDA. 
ZONA EURO, 2008-2009

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).

 2008 2009
2009

I II III IV

PIB 0,7 -4,1 -5,0 -4,9 -4,1 -2,2

Demanda interna1 0,8 -3,3 -3,4 -3,7 -3,3 -2,8

Consum privat final 0,4 -1,0 -1,4 -1,0 -1,1 -0,6

Consum públic final 2 2,3 2,4 2,3 2,6 1,8

Formació bruta de capital fix -0,2 -10,8 -11,4 -11,6 -11,3 -8,8

Saldo exterior1 0 -0,7 -1,6 -1,2 -0,7 0,7

Exportacions 1,2 -12,7 -16,3 -16,6 -13,2 -4,6

Importacions 1,3 -11,4 -12,9 -14,3 -11,9 -6,3

Font: BCE a partir de dades d’Eurostat. 
(1) La demanda interna i el saldo exterior són aportacions sobre el total en punts percentuals de la taxa de 
creixement.

Des de la perspectiva de l’oferta, la caiguda més intensa del PIB del conjunt de l’any es 
produeix al sector industrial (-13,2%) Tanmateix, l’activitat també cau intensament al sec-
tor de la construcció (5,8%) i al dels serveis de comerç, transport, comunicacions i hoteleria 
(-4,8%), i amb menys intensitat en el d’intermediació financera i serveis immobiliaris i serveis 
a les empreses (-1,8%). L’activitat es manté només a l’agricultura (0,2%) i a la branca de més 
contingut de serveis de no mercat, la que comprèn l’Administració, l’educació i la sanitat, que 
augmenta el seu valor afegit l’1,4%. 

TAULA I-2. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE L’OFERTA. 
ZONA EURO, 2008-2009

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).

 2008 2009
2009

I II III IV

PIB 0,7 -4,1 -5,0 -4,9 -4,1 -2,2

Agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura 1,9 0,2 0,3 0,2 0,3 -0,1

Indústria -0,6 -13,2 -16,1 -16,4 -13 -7,2

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

Comerç, transport, comunicacions i hoteleria 0,8 -4,8 -5,7 -5,4 -4,9 -3

Intermediació financera, serveis immobiliaris i 
serveis a les empreses 1,9 -1,8 -1,7 -2,1 -2,1 -1,4

Administració pública, educació, sanitat i 
altres serveis personals 1,6 1,4 1,3 1,6 1,4 1,4

Font: Eurostat i elaboració pròpia.
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Aquest comportament del valor afegit de cada sector difereix també del que s’ha produït 
a l’economia catalana l’any 2009, on el sector de la construcció ha mostrat un comportament 
més recessiu mentre que el de serveis ha caigut menys.

En general totes les activitats que cauen mostren una moderació de les caigudes interanuals 
que recullen les dades per a cada trimestre. Aquest comportament també difereix de les apor-
tacions sectorials al creixement de l’economia catalana, on —tal com es pot veure més enda-
vant— la caiguda del sector de la construcció no ofereix de moment símptomes de moderació. 

Tot i aquesta forta contracció, l’evolució de l’economia de l’eurozona ha estat, des del 
primer moment, controlada pel Banc Central Europeu. Ja a finals de l’any 2008 l’autoritat mo-
netària de l’eurozona va començar a abaratir progressivament el preu del diner fins a situar-lo 
el maig del 2009 en el nivell més baix de la seva història. No obstant això, el tipus d’interès 
de referència, que finalment es va situar a l’1%, s’ha mantingut en tot moment per sobre del 
que van aplicar les autoritats monetàries, per exemple dels EUA o del Japó. Paral·lelament, 
i per tal d’estabilitzar el sistema financer, l’autoritat monetària europea va dur a terme altres 
mesures de caire no convencional per reduir la prima que distanciava el preu oficial del diner 
del que es cotitzava als mercats interbancaris.16 Entre el paquet de mesures no convencionals 
que es va articular destaquem, d’una banda, les polítiques de provisió de liquiditat immediata 
a tipus fix (supeditada a determinades garanties), l’ampliació del termini de venciment de les 
operacions des dels tres mesos fins a l’any, l’ampliació de la llista d’actius acceptats com a 
garantia, l’aprovisionament de liquiditat en divises i, finalment, les compres simples al mercat 
de bons garantits.17 Encara que l’economia va començar a mostrar alguns primers símptomes 
de recuperació a partir de mitjan any, aquestes polítiques de suport addicional s’han mantingut 
fins a finals d’any, atès que la inflació, amb un euro que tendia a enfortir-se moderadament, 
tampoc es veia com un problema.

16. BCE. Informe anual, 2009, pàg. 20.
17. Ibídem, pàg. 21.
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GRÀFIC I-1. TIPUS DE CANVI DE DIVERSES DIVISES RESPECTE DE 
L’EURO

Unitats: dòlars i lliures per euro, centenars de iens per euro i desenes de iuans per euro.

Font: elaboració pròpia a partir dels registres del BCE. El tipus de canvi del ien es dóna en centenes i el del iuan en 
desenes per tal de fer-los visualment més comparables en el gràfic amb els de la resta de divises. 

De fet, l’abaratiment progressiu del petroli que es va produir a finals del 2008 fins al primer 
trimestre del 2009, i l’encariment que va seguir des de llavors fins a finals d’any, juntament 
amb l’evolució de l’euro, van condicionar moderadament l’evolució dels preus a l’eurozona. 
L’índex harmonitzat de preus de consum (IPCH) es va situar en taxes interanuals negatives 
entre juny i octubre del 2009, arrossegat per la caiguda del preu del cru de finals del 2008, i 
va començar a mostrar variacions interanuals positives a partir de llavors i malgrat la revalo-
rització de l’euro, empès per una recuperació del preu del barril en dòlars.18 No obstant això, 
tal com indica el gràfic I-2, el valor unitari entre les exportacions i les importacions pràctica-
ment no va variar durant l’any.19

18. BCE. Informe anual, 2009, pàg. 26.
19. L’any 2008 el preu de les importacions va baixar i la relació real d’intercanvi va ser cada cop més favorable a 

mesura que avançava l’any, fruit primer de l’evolució de l’euro i després de l’evolució del preu del cru.
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GRÀFIC I-2. RELACIÓ REAL ENTRE ELS PREUS DE LES EXPORTACIONS 
DE LA ZONA EURO I LES SEVES IMPORTACIONS, 2007-2008

Unitats: IVUE / IVUI.

Font: elaboració pròpia a partir del les dades d’Eurostat.

De fet, la lleugera depreciació de la divisa europea de finals del 2008 i principis del 2009 va 
permetre que la zona euro corregís progressivament el seu saldo per compte corrent a mesura 
que avançava l’any. La clau de la correcció es troba a la balança comercial, que corregeix el 
seu dèficit i aporta saldos positius a partir del segon trimestre de l’any. D’altra banda, mentre 
que la balança de serveis ha mantingut aquests darrers anys el saldo positiu a favor nostre en 
tot moment, la balança de transferències, en canvi, ha estat des de fa anys sistemàticament 
negativa. La balança de rendes, per bé que ja era quantitativament poc important, va perdre 
el signe positiu des de mitjan 2007, any en què va esclatar la crisi, i de moment, a l’espera 
d’una recuperació més consistent, encara no s’ha corregit.

En aquest context, tot semblaria indicar que l’euro, amb la cotització que presentava a fi-
nals d’any, i insinuant ja una tendència a la baixa, es podria estabilitzar lleugerament per sota 
d’aquell valor. No obstant això, la forta vinculació del dòlar amb el iuan, que és perfectament 
perceptible al gràfic I-1, ens alerta que probablement la correcció de les divises encara no 
sigui definitiva. De fet, el iuan es va apreciar progressivament respecte al dòlar fins a mitjan 
2008 i, de llavors ençà, el valor de les dues divises ha mostrat una paritat sorprenentment es-
table.20 L’evolució de les economies nord-americana i europea ens deixarà veure en un futur 
si els ajustos de les divises han estat suficients o no. Tanmateix, i atesa la forta vinculació de 
les dues divises, difícilment l’euro pot caure respecte del iuan sense posar en perill la recupe-
ració de l’economia nord-americana i, per extensió, de l’economia global. 

20. Des del gener del 2007 fins al juliol del 2008 el dòlar es va depreciar el 12%. Des de llavors fins al mes de març 
del 2010 la variació del tipus de canvi entre les dues divises ha estat nul·la (0%). Càlcul elaborat a partir de la 
informació del BCE.
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GRÀFIC I-3. EVOLUCIÓ MENSUAL DEL SALDO DE LA BALANÇA PER 
COMPTE CORRENT DE LA ZONA EURO I DELS SEUS COMPONENTS, 

2007-2009

Unitats: milions d’euros.

Font: BCE i elaboració pròpia.  
Dades corregides del comportament estacional i dels efectes del calendari.

Finalment, el gràfic I-4 resumeix el perfil de l’evolució de l’economia japonesa, nord-
americana i de la zona euro. En termes de creixement, i tal com dèiem al principi, on ha cai-
gut més el PIB és al Japó (-5,2%). Aquest retraïment dista molt del dels Estats Units (-2,5%), 
però no tant del de la zona euro (-4,1%). La caiguda de l’activitat que mostren les economies 
és inversament proporcional a l’evolució de la taxa d’atur expressada en variació de punts 
percentuals. D’aquesta manera, el Japó és l’economia que presenta la variació més petita (1,1 
pp), mentre que els Estats Units té la més gran (3,5 pp). No obstant això, la taxa d’atur de la 
zona euro encara és, amb el 9,4%, la més alta de totes. 

La menor variació de la taxa d’atur de les economies japonesa i europea es pot interpretar 
com una conseqüència del fet que en aquestes economies la correcció en termes d’ocupació 
ha estat menys intensa. L’evolució de la productivitat aparent per treballador, que ha caigut el 
2,3% al Japó i la zona euro, mentre que ha augmentat lleugerament (0,8%) als Estats Units, 
ens referma el fet que la correcció ha estat molt més severa als EUA.
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En aquest context de caiguda de l’activitat, l’economia dels Estats Units ha corregit els 
costos laborals unitaris (CLU) per mitjà d’un efecte combinat d’un lleuger increment de la 
productivitat aparent i d’un impacte deflacionista moderat sobre els salaris. Al Japó, on l’ajust 
en termes de treball no ha permès ajustar la productivitat, la contenció dels CLU ha estat de-
terminada per una reducció lleugerament més intensa dels costos laborals. En aquesta faceta 
preocupa, malgrat tot, l’evolució que mostra la zona euro, on l’ajust de moment no s’ha abordat 
de manera tan evident. En aquest sentit, i tot i la forta moderació del creixement dels preus, 
els costos unitaris han pujat (3,8%). Aquest augment és el resultat d’un efecte combinat del 
creixement dels costos laborals i la caiguda de la productivitat. 

D’altra banda, l’economia europea ha estat l’única de totes tres on els preus no han cai-
gut. Aquest comportament de la zona euro caldrà veure en quins termes es tradueix si la crisi 
global es perllonga, atès que si no es recupera el consum difícilment es podrà evitar finalment 
un ajust més intens, ja sigui per la via dels preus o per la via de les quantitats. En aquestes 
circumstàncies, i reprenent el fil de l’anàlisi de l’evolució del tipus de canvi, aquest seria un 
argument més que podria empènyer l’euro a perdre valor en un futur depenent de la manera 
com finalment s’abordi l’ajust. 

GRÀFIC I-4. PERFIL DEL CREIXEMENT ECONÒMIC AL JAPÓ, ELS ESTATS 
UNITS I LA ZONA EURO (2007-2008)

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (variació de la taxa d’atur en punts percentuals).

Font: Eurostat i OCDE (CLU). 
CLU: costos laborals unitaris en termes nominals. Productivitat: productivitat aparent del treball (persones 
ocupades). PIB en termes reals. Els CLU han estat calculats pels serveis estadístics de l’OCDE, i difereixen 
lleugerament d’altres aproximacions donades en aquest mateix llibre procedents d’Eurostat. 
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 No obstant això, l’evolució de l’economia catalana, resumida a la taula I-3, s’aproxima 
més al perfil de l’economia nord-americana que no pas al de l’europea. Tot i que la caiguda 
del PIB ha estat intensa (-4,1%), aquest ajust s’ha produït sobre la base d’una retallada molt 
més intensa del nombre de persones ocupades. La productivitat aparent del treball ha aug-
mentat, doncs, el 3% a Catalunya. Tanmateix, aquest ajust, tot i que ha moderat la inflació, 
no s’ha traduït en una caiguda de preus, ni en el mercat de béns i serveis, on el deflactor puja 
el 0,5%, ni tampoc al del treball, on —tal com s’analitza més endavant— els costos laborals 
han augmentat.21 Tot i això, l’augment de la productivitat aparent del treball ha permès una 
disminució dels costos laborals unitaris tant en termes reals com nominals. 

TAULA I-3. PERFIL DE L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA A CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges (taxes de creixement, tret de la taxa d’atur, que és en percentatges). 

 2008 2009

PIB en termes reals 0,4 -4,1

Productivitat aparent del treball en termes reals 0,7 3,0

CLU en termes reals 1,8 -1,0

PIB/h -0,3 -4,2

Inflació 4,1 0,2

Taxa d’atur 9,0 16,3

Població 0,7 0,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, l’IPC i el padró de l’INE.

1.2.1. Evolució general de l’economia de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània

L’any 2008 la crisi havia començat a afectar al creixement de les economies europees. 
Per aquest any, la xifra de PIB per càpita de Catalunya era de 27.540 euros, la més alta de les 
cinc economies que conformen l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. L’economia francesa del 
Migdia-Pirineus, que amb les estimacions del 2007 la superava lleugerament, ara mostrava 
un PIB per càpita lleugerament inferior (27.384 euros).

Les mateixes xifres, un cop corregides per les divergències territorials dels preus, amplien 
encara més la distància de Catalunya sobre la resta, atès que el PIB per càpita català valorat en 
paritats del poder de compra (PPC) se situava en 29.995 euros. Aquesta renda bruta mitjana 
per habitant superava fins i tot la francesa, que baixava fruit dels preus més alts que atribuïm 
al conjunt de l’economia francesa. Les dues economies franceses que conformen l’Euroregió, 
un cop descomptada la divergència de preus que estima Eurostat, queden superades pel PIB 
per càpita en PPC que mostren les economies catalana, balear i aragonesa.

21. Vegeu l’epígraf 1.2. Els costos laborals per treballador i mes a Catalunya han pujat el 2,5% en termes nominals.
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L’any 2008 el creixement que van mostrar les economies de l’Euroregió fou feble. Les que 
van créixer més són les del Migdia-Pirineus i les Balears, que van créixer totes dues l’1,3%. 
L’economia aragonesa també va augmentar el PIB l’1,1%. L’economia catalana va créixer, 
malgrat tot, només el 0,4%, i la del Llenguadoc-Rosselló va caure el 0,3%. Aquest darrer re-
gistre de l’economia del Llenguadoc-Rosselló, que ja era la que oferia el PIB per càpita més 
baix, ha engrandit encara més la distància, pel que fa al PIB per càpita, entre les economies 
de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. 

Per a l’any 2009 encara no disposem d’informació sobre les economies franceses; no 
obstant això, les economies espanyoles han mostrat registres de creixement molt negatius 
en el sentit literal de la paraula. La retracció del PIB ha superat en totes aquestes la caiguda 
mitjana del 3,6% del conjunt de l’economia espanyola. La que menys ha decrescut ha estat 
l’economia de les Balears, que s’ha retret el 3,8%. La que més ho ha fet ha estat l’aragonesa, 
amb una contracció del 4,4% acompanyada d’un procés deflacionista, atès que els preus s’han 
reduït també el 0,3%. Catalunya es troba entremig, amb una caiguda del PIB del 4,1%. Aques-
tes evolucions, tanmateix, s’han traduït en caigudes del PIB per càpita molt similars entre si.

GRÀFIC I-5. PIB PER CÀPITA EN TERMES NOMINALS I EN PARITATS DE 
PODER DE COMPRA (PPC) DE LES ECONOMIES DE L’EUROREGIÓ, 2008

Unitats: euros i euros deflactats en PPC (UE-27 = 100).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a l’INE, CRE, l’Insée i Eurostat (deflactor en PPC).

L’economia aragonesa ha patit, tal com dèiem, una forta contracció l’any 2009. L’evolució 
interanual de l’economia aragonesa ha estat marcada per dos factors: el primer és el fet que 
aquesta economia venia d’un exercici, el del 2008, que havia experimentat una conjuntura 
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extraordinàriament bona, fruit de la celebració de l’Exposició Internacional de Saragossa; 
l’altre, que afecta també les altres economies de l’Euroregió, és la forta extraversió de la seva 
economia, amb un pes cada cop més gran del sector industrial, que la fa molt més propensa a 
patir els influxos del retraïment de l’economia global.22 Des del punt de vista de la demanda, 
la caiguda de la demanda interna ha estat compensada parcialment per la correcció del dese-
quilibri exterior,23 atès que les importacions han caigut el 24,1%, una intensitat en la reducció 
molt superior a la mostrada per les exportacions (-18,7%).24 Per sectors, el que més ha caigut 
ha estat el de la indústria i energia (-15%), i la construcció (-5,4%), mentre que en els serveis 
el retraïment ha estat més moderat (-0,9%).25 

L’economia de les Balears es va retraure el 3,8%. La seva naturalesa eminentment tercià-
ria ha estat un dels elements que ha ajudat sens dubte a la seva major contenció en la caiguda. 
No obstant això, l’economia balear, molt centrada en els serveis orientats al turisme, també 
ha patit, fruit d’aquesta forta extraversió del seu sector terciari, els efectes del cicle depressiu 
internacional. D’aquesta manera, tot i que la contracció de la indústria balear ha estat modes-
ta (-3,9%), el sector serveis ha caigut molt més que en altres economies (-3,3%). Tanmateix, 
el sector que més s’ha replegat a l’economia balear ha estat el de la construcció, que ha vist 
caure la seva producció el 7,6%.26 

22. Govern d’Aragó, Boletín Trimestral de Coyuntura, núm. 28, març 2010, pàg. 12.
23. Ibídem, pàg. 13.
24. Ibídem, pàg. 11.
25. Ibídem, pàg. 11.
26. CAEB. Departament d’Economia, Coyuntura Económica Balear, avanç 2009, pàg. 3.
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TAULA I-4. TAXES DE CREIXEMENT ANUAL DEL PIB NOMINAL, EL PIB 
REAL, EL PIB PER CÀPITA I EL DEFLACTOR DEL PIB DE LES ECONOMIES 

DE L’EUROREGIÓ

Unitats: percentatges.

2007-2008 PIBn pob PIBr PIBn/h PIBr/h Deflactor

Aragó 3,8 2,3 1,1 1,5 -1,2 2,7

Balears 4,6 4,1 1,3 0,5 -2,7 3,3

Catalunya 2,9 2,1 0,4 0,7 -1,7 2,5

Migdia-Pirineus 3,6 0,9 1,3 2,7 0,4 1,5

Llenguadoc-Rosselló 2,6 1,2 -0,3 1,4 -1,4 2,7

França 2,9 0,5 0,4 2,4 -0,1 1,9

Espanya 3,4 2,1 0,9 1,3 -1,2 2,5

2008-2009 PIBn pob PIBr PIBn/h PIBr/h Deflactor

Aragó -4,7 1,4 -4,4 -6,1 -5,7 -0,3

Balears -3,7 2,1 -3,8 -5,7 -5,7 0,1

Catalunya -3,7 1,5 -4,1 -5,1 -5,6 0,5

Llenguadoc-Rosselló - - - - - -

Migdia-Pirineus - - - - - -

França - - - - - -

Espanya -3,4 1,3 -3,6 -4,6 -4,9 0,2

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

A l’altre costat dels Pirineus la crisi també s’ha deixat notar. Tot i això, a diferència de les 
economies espanyoles, l’impacte del declivi de l’activitat constructora ha estat menor allí, 
tant al Migdia-Pirineus com al Llenguadoc-Rosselló. Fruit d’aquesta menor dependència dels 
ajustos del sector de la construcció, i malgrat que comença l’any 2009 amb retraïments im-
portants de l’activitat en ambdues economies, la recuperació s’hi fa notar abans, i es comença 
a parlar de recuperació lenta des de mitjan 2009.27 

L’economia del Migdia-Pirineus va experimentar una progressiva millora del sector indus-
trial des del segon trimestre de l’any. De fet, el bon comportament industrial de l’economia 
de la regió no es pot desvincular de l’evolució de la companyia Airbus, que l’any 2009 va fer 
rècord de vendes, amb un registre de 498 aparells lliurats, 15 aparells més que l’any 2008. Tot 
i aquest bon comportament de la companyia Airbus, la recuperació de la resta de l’activitat 
industrial ha estat més irregular, atès que no s’ha recuperat la inversió en béns d’equipament, 
fruit de la manca de bones perspectives, també per al sector aeronàutic. Pel que fa a l’activitat 
agroalimentària i els béns de consum, la recuperació que s’havia produït a partir del segon tri-

27. Inseé Midi-Pyrenées. La conjunture en Midi-Pyrenées, núm. 6, gener 2010, pàg. 1. 
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mestre es va començar a desinflar a partir del tercer. El sector de la construcció va començar 
a millorar a partir del tercer trimestre de l’any. Els factors que expliquen aquest redreçament 
de l’activitat constructora són la facilitat del crèdit, per una banda, i els estímuls que ofereix 
el pla de rellançament de l’economia, per l’altra. No obstant això, la cartera de comandes del 
sector no permet preveure tampoc una recuperació estable del negoci immobiliari. El sector 
turístic ha estat marcat per la crisi econòmica internacional i pel precedent que establia el bon 
any que havia tingut Lourdes com a destinació el 2008. Per aquests motius, el tercer trimestre 
de l’any havia caigut el 13% l’ocupació i els turistes estrangers, el 23%.28 Finalment, el comerç 
a l’engròs i al detall també ha patit un retrocés l’any 2009, tret de la venda d’automòbils, que 
a finals d’any remuntava fruit dels estímuls governamentals a la compra.29 

L’any 2009 també ha estat una any de crisi per a l’economia del Llenguadoc-Rosselló. 
Tot i que no tenim encara estimacions de creixement per a l’any 2009, sabem que l’ocupació 
assalariada a les activitats de mercat ha caigut l’1,4%. La pèrdua de llocs de treball s’ha con-
centrat sobretot a la indústria i a la construcció. Només ens alerten d’un canvi en la tendència, 
d’una banda, el lleuger rebrot de l’ocupació assalariada als serveis de mercat que s’ha produït 
el darrer trimestre de l’any, i, de l’altra, el creixement que es torna a produir en l’ocupació 
temporal, que havia caigut estrepitosament en començar la crisi.30 

Al Llenguadoc-Rosselló, l’activitat industrial va patir una davallada del 7,6% de la xifra 
de negocis l’any 2009. La caiguda més forta de l’activitat es va produir al sector productor 
de béns intermedis, amb una caiguda propera al 12% de la xifra de negocis. No obstant ai-
xò, la reculada de les vendes del sector dels béns d’equip va ser també intensa (-11%). Els 
béns de consum també van experimentar una caiguda de les vendes del 4,2%, si bé l’activitat 
farmacèutica va augmentar lleugerament. L’activitat agroalimentària, de la mateixa manera 
que aquí, va aguantar també força bé.31 Pel que fa a la construcció, la caiguda del consum de 
ciment ens alerta de la caiguda de l’activitat. Tanmateix, les perspectives del sector han anat 
millorant a mesura que avançava l’any i de moment han augmentat les vendes d’habitatges 
nous (el 28% en relació amb el 2008), fruit dels estímuls fiscals; a més, pel que fa al mercat 
immobiliari, els preus de moment no han baixat de manera general, a diferència d’altres llocs.32 
Quant a l’activitat vitivinícola, molt important a la regió, ha caigut per tercer any consecutiu. 
La caiguda que arrossega es deriva d’una combinació de males collites, però també d’una re-
culada de les superfícies cultivades.33 La resta de l’activitat agrària i ramadera tampoc no ha 

28. Ibídem, pàg. 1.
29. Ibídem, pàg. 2.
30. Insée, GSTAT. L’anné économique et sociale 2009 en Languedoc-Roussillon, pàg. 10-12.
31. Ibídem, pàg. 24-25.
32. Ibídem, pàg. 26.
33. Ibídem, pàg. 30.
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tingut un bon any.34 Finalment, i ja en el sector serveis, l’activitat turística s’ha mantingut bé 
gràcies a l’arribada de turistes francesos. El turisme domèstic, que ha pernoctat sobretot en 
càmpings i que cerca el sol i la platja, ha estat la clau per entendre la bona temporada, ateses 
les circumstàncies, que ha viscut l’economia del Llenguadoc-Rosselló.35

TAULA I-5. TAXES D’ATUR DE LES DIFERENTS ECONOMIES QUE 
CONFORMEN L’EUROREGIÓ, 2008-2009

Unitats: percentatges.

 2008 2009
2009

I II III IV

Aragó 7,1 12,8 13,0 13,0 12,0 13,3

Balears 10,2 18,1 19,8 18,2 14,8 19,5

Catalunya 9,0 16,3 16,2 15,9 16,0 17,0

Migdia-Pirineus 7,6 9,1 8,6 9 9,1 9,5

Llenguadoc-Rosselló 10,8 12,7 12,1 12,5 12,7 13,3

França 7,4 9,1 8,6 9,1 9,1 9,6

Espanya 11,3 18,0 17,4 17,9 17,9 18,8

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

Aquesta complexa situació econòmica s’ha traduït en un deteriorament del mercat labo-
ral, que fruit de la crisi ha generat cada cop més atur a totes les economies de l’Euroregió. De 
fet, la pujada de les taxes d’atur, d’1,5 i 1,9 punts percentuals, de les economies del Migdia-
Pirineus i el Llenguadoc-Rosselló ja han estat importants. No obstant això, les taxes de Ca-
talunya, les Balears i l’Aragó han estat francament altes, i la degradació del mercat laboral 
sorprenentment intensa a aquest costat del Pirineu. 

Tot i les divergències en la intensitat, a banda i banda del Pirineu hem pogut trobar també 
certes coincidències. Per exemple, que en aquesta ocasió els homes han estat els que han patit 
més durament les conseqüències de la crisi, o que la degradació de les condicions del mercat 
de treball amenaça amb un creixement cada cop més intens dels aturats de llarga durada.36 

El perfil trimestral de l’evolució de l’atur també ens mostra que, malauradament, i tot i els 
primers indicis de recuperació que s’han observat, especialment a les economies franceses, el 
creixement de l’atur no s’ha aturat l’any 2009. 

34. Ibídem, pàg. 32-33. La producció cerealícola ha caigut (10%); tampoc la fruita dolça ha tingut una bona 
campanya, entre altres per les condicions climatològiques, i la llet ha patit també les inclemències dels mercats, 
atès que ha caigut fortament el preu percebut pels ramaders.

35. Ibídem, pàg. 34. Han estat prop de 5,2 milions de turistes, majoritàriament francesos, que han consumit vora 
22,4 milions de pernoctacions, el 5% més de turistes i el 3,5% més de pernoctacions.

36. Ibídem, pàg. 12.
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1.3. LA CONJUNTURA ECONÒMICA D’ESPANYA

L’any 2009 el PIB espanyol s’ha contret de mitjana el 3,7%. No obstant això, el ritme de 
decreixement interanual s’ha anat frenant a partir del segon trimestre de l’any. El retraïment 
del PIB ha estat conseqüència d’una aportació negativa de la demanda interna de -6,1 punts 
percentuals i d’una aportació positiva de la demanda exterior, que fruit de la correcció parcial 
del dèficit per compte corrent ha fet una aportació positiva de 2,8 punts.

De les partides que conformen la demanda interna només ha crescut el consum de les 
administracions públiques. Malgrat tot, l’impuls de la depesa pública s’ha anat dissipant a 
mesura que avançava l’any, i les dades de creixement interanual de cada trimestre emfasitzen 
la dificultat per augmentar la despesa en un context de caiguda progressiva dels ingressos de 
l’Administració37 i, per extensió, de contenir el dèficit fiscal (l’11,2% l’any 2009). D’altra 
banda, tant el consum de les llars com la inversió han mostrat decreixements intensos (-5% i 
-14,9% de mitjana interanual per a l’any 2009). No obstant això, ambdues partides han mo-
derat les caigudes interanuals a partir del segon trimestre. En el cas de la inversió en béns 
d’equipament, la caiguda, tot i que és més intensa que la de la construcció, s’ha moderat més 
a mesura que avançava l’any.

37. Vegeu més endavant l’epígraf 4, que analitza el sector públic i les dificultats que ha patit arran de la caiguda 
d’ingressos derivada de la crisi.
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TAULA I-6. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE LA DEMANDA. 
ESPANYA, 2008-2009

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.

 2008 2009
2009

I II III IV

PIBpm 0,9 -3,7 -3,3 -4,2 -4 -3,1

Demanda interna -0,5 -6,1 -6 -7 -6,2 -5

Consum de les llars -0,6 -5,0 -5,5 -6 -5 -3,5

Consum Administració pública 5,2 3,9 5,8 4,6 4,1 0,9

FBC 1 -3,9 -14,9 -14,5 -16,8 -15,9 -12,5

Béns d’equipament i altres -2,7 -20,6 -19,7 -24 -22,2 -16,6

Construcció -5,5 -11,1 -11,3 -11,6 -11,4 -10,2

Saldo exterior 2 1,4 2,8 3 3,2 2,6 2,2

Exportacions totals -0,9 -11,3 -16,6 -14,7 -10,8 -2,9

Exportacions de béns i serveis -0,3 -11,6 -17,1 -15,7 -11 -2,5

Consum estrangers al territori -4,3 -9,5 -14 -9,1 -9,3 -5,5

Importacions totals -4,8 -17,7 -22,3 -21,7 -17 -9,6

Importacions de béns i serveis -4,8 -17,8 -22,4 -22 -17,1 -9,5

Consum residents a l’estranger -6,2 -14,2 -19,9 -12,7 -12,2 -12

Font: Idescat i elaboració pròpia. 
(1) Inclou la variació d’existències. 
(2) Expressat en aportacions al creixement total del PIB.

El saldo exterior s’ha corregit gràcies a un retraïment molt més intens de les importacions 
(-17,7%) que no pas de les exportacions (-11,3%) en el conjunt de l’any. Tot i que la caiguda 
de les exportacions i importacions en termes interanuals es va moderant progressivament cada 
trimestre a mesura que avança l’any, aquesta moderació és lleugerament més intensa en el cas 
de les exportacions. No obstant això, les aportacions positives al creixement interanual que fa 
el sector exterior cada trimestre també es redueixen a mesura que avança l’any. 
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TAULA I-7. PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS CONSTANTS PER GRANS 
SECTORS. ESPANYA, 2008-2009

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.

 2008 2009
2009

I II III IV

Total 0,9 -3,7 -3,3 -4,2 -4 -3,1

Agricultura -0,8 -2,4 -3 -2,5 -2,2 -1,9

Indústria -1,5 -13,6 -14,1 -15,6 -14,2 -10,5

Construcció -1,4 -6,3 -5,8 -6,7 -6,8 -5,8

Serveis 2,2 -1,0 -0,3 -1,3 -1,3 -1,1

Impostos sobre productes -1,0 -2,0 -1,6 -2,3 -2,4 -1,5

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Per sectors d’activitat, la indústria i la construcció són els sectors que més es retrauen 
(-13,6% i -6,3%). L’agricultura, que en el cas de Catalunya mostra un lleuger creixement in-
teranual, en el conjunt de l’economia espanyola es retrau el 2,4%. Els serveis són el sector 
d’activitat que menys cau (-1%). 

Tots els sectors corregeixen la seva caiguda a partir del segon trimestre de l’any. No obstant 
això, la caiguda interanual de la indústria, que per si mateixa ja és la més intensa, es modera 
molt més que la d’altres sectors a mesura que avancen els trimestres. 

Aquesta caiguda interanual del PIB s’ha produït paral·lelament a un retraïment de l’ocupa-
ció encara més intens. La població ocupada s’ha reduït el 6,8%. Aquesta caiguda més intensa 
de l’ocupació que no pas del producte ha fet augmentar la productivitat aparent del treball el 
3,3%. Si tenim en compte que el cost mensual per treballador ha augmentat de mitjana el 3,5% 
al conjunt de l’economia espanyola, això implicaria un augment dels costos laborals unitaris 
en termes nominals del 0,2%, el mateix que ha augmentat el deflactor del PIB.38 

38. Tal com mostren les dades del gràfic I-7, els costos laborals unitaris en termes reals pràcticament no han variat a 
Espanya. Per a una anàlisi més aprofundida de l’evolució dels preus i els costos laborals, vegeu el segon apartat 
d’aquest capítol.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

124

L’ECONOMIA ESPANYOLA EN EL CONTEXT INTERNACIONAL

En la darrera entrega de la Memòria, que corresponia a l’exercici 2008, es va elaborar un requadre en què s’analit-
zava, de manera comparada, l’evolució econòmica que havia experimentat l’economia espanyola. Enguany, i en-
cara en ple procés d’ajustament, hem cregut encara molt necessari donar continuïtat a aquesta anàlisi comparativa.

Als gràfics I-6 i I-7 es pot veure quina ha estat l’evolució del PIB, de la inflació, del dèficit fiscal, de la població, de 
la productivitat aparent del treball i dels costos laborals unitaris en diversos països de dins i fora de la zona euro.

Tal com es pot observar, l’economia espanyola ha caigut el 3,6% en termes reals. Aquesta caiguda ha estat menor 
que la que han experimentat el conjunt de la zona euro, o bé la Unió Europea dels 27 països (4,1% i 4,2%, respec-
tivament). No obstant això, el major dinamisme que ha mantingut el creixement demogràfic aquí (on la població 
creix l’1,2%, per sobre del creixement del 0,5% que experimenta a la zona euro) ha fet que el PIB per càpita hagi 
caigut el 4,7%, per sobre del que ho ha fet al conjunt de l’economia de la zona euro (4,5%). 

A part, cal tenir en compte que l’estímul fiscal que ha rebut l’economia espanyola es troba per sota del que s’ha 
produït de mitjana a la zona euro. El dèficit fiscal espanyol per a l’exercici 2009 ha estat de l’11,2% del PIB; 
aquesta xifra s’allunya del 6,3% del PIB que ha suposat el mateix desequilibri per al conjunt de la zona euro.

Aquesta contribució proporcionalment més forta dels estímuls fiscals agrupa el cas espanyol amb altres països en 
què el dèficit també s’ha dilatat. Concretament, ens situa lleugerament per sota dels casos d’Irlanda (14,6%), de 
Grècia (13,6%) o del Regne Unit (11,5%), i lleugerament per sobre dels Estats Units (10%) i de Portugal (9,4%).

En aquest context de crisi profunda, l’economia espanyola, tot i la forta empenta de l’estímul fiscal, ha conti-
nuat el fort procés d’ajust que ja havia començat un any abans. En aquesta situació la pèrdua de llocs de treball 
ha estat màxima, i les pressions inflacionistes, mínimes. La taxa d’atur que ha mantingut de mitjana l’economia 
espanyola l’any 2009 ens deixa destacats al capdavant (18%). Les pressions deflacionistes s’entreveuen des del 
moment que l’economia espanyola es destaca amb un registre negatiu (-0,3%), juntament amb Irlanda (-1,7%) 
i Portugal (-0,7%). 

No obstant això, els ajustos tenen una segona lectura que edulcora en part l’amargor d’aquests registres. D’una 
banda, la productivitat aparent del treball de l’economia espanyola ha pujat el 3%. Aquest registre és el millor de 
la llarga llista de països que incloem al gràfic, i situa l’economia espanyola, juntament amb la polonesa (2,4%), 
la nord-americana (1,1%) i la irlandesa (0,8%), com les úniques economies que de moment han ajustat positiva-
ment la seva productivitat. La resta d’economies han vist caure més el seu PIB que no pas l’ocupació. La caiguda 
mitjana d’aquest mateix registre per al conjunt de la zona euro ha estat del -2,3%. 

Aquesta evolució de la productivitat aparent del treball s’ha traduït a Espanya en una variació pràcticament nul-
la dels costos laborals unitaris en termes reals (en termes nominals seria negativa, atesa la deflació que s’ha ex-
perimentat). Aquest bon comportament en termes relatius dels CLU en termes reals ha estat superat únicament 
per les economies de Polònia (-1,2%), la República Txeca (-0,3%) i, segons dades de l’OCDE, els Estats Units 
(amb una evolució del -0,3%, que obtenim si descomptem una inflació del -0,4% al creixement nominal dels 
CLU del -0,7%). Aquesta forta moderació dels CLU, que en el cas espanyol s’ha produït a més en un context de 
creixement de les retribucions mitjanes, esdevé especialment interessant en la mesura que l’evolució dels CLU 
en termes reals, tant per al conjunt de la zona euro com per a la Unió Europea dels vint-i-set, ha estat del 2,7%, 
un registre molt superior. 

Així doncs, tot i que l’ajust a l’economia espanyola ha estat molt dur, aquest ha comportat de moment un posi-
cionament més competitiu de l’economia com a mínim en l’àmbit europeu. Potser pel fet que l’economia espa-
nyola, presa dels desequilibris que mantenia fa uns anys, no hagi pogut optar per altra cosa que un ajust sever 
en el mercat laboral, el panorama estadístic que dibuixa aquesta primera retallada ens col·loca com a mínim més 
ben posicionats de cara a superar el nostre desequilibri exterior. No obstant això, caldrà veure quina evolució 
prendran a partir d’ara la resta d’economies i, en definitiva, l’economia global, atès que només en un context de 
creixement ens en podrem sortir col·lectivament.
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GRÀFIC I-6. CREIXEMENT DEL PIB REAL, DE LA POBLACIÓ, DEL PIB 
PER CÀPITA I DE L’ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM HARMONITZAT DE 

DIVERSES ECONOMIES DE DINS I FORA DE LA ZONA EURO, 2007 I 2008

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat.
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GRÀFIC I-7. CREIXEMENT DEL PIB REAL, DE LA POBLACIÓ, DEL PIB 
PER CÀPITA I DE L’ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM HARMONITZAT DE 

DIVERSES ECONOMIES DE DINS I FORA DE LA ZONA EURO, 2007 I 2008

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i del US Department of Commerce (BEA).
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1.4. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA

L’any 2009 ha estat un any de forta recessió per a l’economia catalana. A diferència del 
que va succeir l’any 2008, en què l’economia encara va créixer mínimament, enguany el PIB 
ha experimentat una caiguda mitjana interanual del 4%. Aquesta disminució del PIB en ter-
mes reals ha estat més intensa que la que s’ha produït en el conjunt de l’economia espanyola 
(3,7%), i molt similar a la que ha experimentat de mitjana l’economia de la zona euro (4,1%). 

En contrast amb el que ha succeït a l’economia de la zona euro, aquesta caiguda del PIB 
català és atribuïble únicament a la caiguda de la demanda interna (que fa una aportació nega-
tiva de 6,3 punts percentuals). La millora del saldo amb l’exterior i del saldo amb l’estranger, 
partides que defineixen l’aportació externa al creixement, ha suposat aportacions positives en 
tots dos casos (2,1 i 0,9 punts percentuals, respectivament). En aquest sentit, el comportament 
de l’economia espanyola ha estat similar al de la catalana. 

TAULA I-8. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE LA DEMANDA. 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.

 2008 2009
2009

I II III IV

PIBpm 0,2 -4,0 -4,1 -4,9 -4,2 -2,9

Demanda interna² -0,7 -6,3 -6,1 -7,1 -6,5 -5,4

Consum de les llars -0,8 -5,4 -6,2 -6,4 -5,1 -3,8

Consum Administració pública 5,7 4,7 6,4 5,2 4,1 3,1

FBC¹ -3,5 -14,3 -12,5 -15,1 -15,6 -14

Béns d’equipament i altres -3,1 -18,7 -17,3 -20,5 -19,9 -17,1

Construcció -5,1 -11,1 -9,1 -10,7 -12,3 -12,4

Saldo exterior² 0,9 2,1 1,9 2 2,2 2,4

Saldo amb l’estranger² 2,0 0,9 1,1 2,4 -0,4 0,6

Exportacions totals -0,3 -13,0 -18 -15,2 -13,4 -5,4

Exportacions de béns i serveis 0,3 -14,1 -19,5 -16,6 -14,4 -5,9

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

Importacions totals -5,8 -14,1 -18,9 -20,2 -10,9 -6,2

Importacions de béns i serveis -5,7 -13,8 -19 -20,2 -10,5 -5,6

Consum residents a l’estranger -6,9 -19,8 -16,6 -20,1 -22,3 -20,2

Font: Idescat i elaboració pròpia. 
(1) Inclou la variació d’existències. 
(2) Expressat en aportacions al creixement total del PIB.
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El retrocés de la demanda interna ha estat la causa principal de la caiguda del PIB català. 
Aquesta caiguda de la demanda domèstica s’ha produït sobretot per la disminució de la inver-
sió i del consum de les llars, atès que el consum de les administracions públiques ha augmen-
tat, de mitjana, el 4,7% respecte de l’any anterior. El consum de les llars ha caigut el 5,4% de 
mitjana respecte de l’any 2008; la seva evolució trimestral ha mostrat però una moderació del 
retrocés, atès que des del segon trimestre aquesta partida ha frenat la seva caiguda interanual a 
mesura que avançava l’any (des d’una disminució del 6,4% al segon trimestre a una altra del 
3,8% el darrer trimestre de l’any). La inversió ha estat la partida de la demanda que ha minvat 
més l’any 2009 (-14,3%). La seva disminució respon a una caiguda molt més intensa de la 
inversió en béns d’equipament (-18,7%) que en els de construcció (-11,1%). No obstant això, 
el perfil trimestral del retraïment d’una i altra partida és ben diferent: mentre que en el cas de 
la inversió en béns d’equipament mostra una lleugera correcció a partir del segon trimestre, 
en el cas de la inversió en construcció l’ajust es perllonga i s’aprofundeix durant tot l’any. 
Aquest darrer element emfasitza la dinàmica totalment autònoma que segueix el sector de la 
construcció, assumint encara els excessos de la bombolla immobiliària que hem estat patint.

La demanda externa ha contribuït positivament al creixement del PIB. Aquesta aportació 
ha estat de 2,1 punts percentuals, dels quals 0,9 punts han estat aportats pels intercanvis amb 
l’estranger. Aquesta aportació positiva amaga, malgrat tot, una forta caiguda dels fluxos de 
Catalunya amb l’estranger. L’any 2009, les exportacions totals catalanes (que inclouen també 
el consum dels residents a l’estranger i dels estrangers a l’interior) han baixat el 13%, mentre 
que les importacions ho han fet el 14,1%. Si ens fixem exclusivament en el saldo dels intercan-
vis estrictament comercials i de serveis, la caiguda de les importacions esdevé, d’altra banda, 
lleugerament menys intensa que la de les exportacions ( 13,8% i 14,1%, respectivament). En 
aquest sentit cal ser conscients que, històricament, el saldo de mercaderies amb l’estranger de 
l’economia catalana ha estat negatiu; tot i aquest saldo negatiu amb l’estranger, el saldo exteri-
or ha estat històricament positiu perquè s’ha compensat amb el saldo amb la resta d’Espanya. 
Atès que el saldo amb la resta de l’economia espanyola ens aporta prop d’1,1 punts percen-
tuals positius al creixement, podem entendre que la seva evolució hagi estat també positiva i 
que, per tant, s’hagi augmentat el saldo favorable amb la resta d’Espanya. 

Així, tot i que el PIB ha caigut, la pèrdua hauria estat més intensa si no hagués estat pel 
sector exterior. El gràfic I-8 desglossa aquesta variació del PIB real segons les aportacions que 
hi fan els diferents components de la demanda. Al gràfic, hi podem observar que l’aportació 
que fa tant el consum de les llars com la formació bruta de capital (FBC) és extraordinària-
ment negativa. Aquesta detracció al creixement només resulta compensada parcialment per 
l’aportació lleugerament positiva de la demanda pública i la correcció del desequilibri exte-
rior, que aporta més de dos punts positius al creixement. 
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GRÀFIC I-8. CONTRIBUCIÓ AL CREIXEMENT DE L’ECONOMIA 
CATALANA PER COMPONENTS DE LA DEMANDA AGREGADA, 2008-2009

Unitats: punts percentuals i taxa de creixement.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Si canviem l’enfocament, des del punt de vista de l’oferta, aquesta caiguda del PIB es 
produeix sobretot per la baixada de la producció del sector industrial. Tot i que a Catalunya 
el VAB industrial cau lleugerament menys que en el conjunt d’Espanya (12,7% i 13,6%, res-
pectivament), el fet que el sector industrial sigui estructuralment més important aquí fa que es 
tradueixi en una major aportació a la contracció del PIB (com indica el gràfic I-9, l’aportació 
al creixement de la indústria a Catalunya ha estat de -2,46 pp, més de la meitat de la caiguda, 
del -4%).39 No obstant això, també cal subratllar la disminució del producte del sector de la 
construcció (-6,6%). Aquest sector ha experimentat també una forta caiguda encara que no 
tan intensa com la del sector industrial. Tanmateix, la caiguda del sector de la construcció té 
l’agreujant que, tal com es veia en el cas de la demanda i a diferència del sector industrial, 
no marca una trajectòria trimestral cap a la correcció des del segon trimestre com els altres 
sectors, sinó que mostra un progressiu aprofundiment en la seva contracció en termes inte-
ranuals (vegeu la taula I-9). Aquest darrer element reforça la idea que el retraïment d’aquest 
sector encara no ha tocat fons. 

39. Per al conjunt d’Espanya, els mateixos càlculs ens donen una aportació lleugerament inferior, de -2,13 pp. Les 
dades emprades per calcular les aportacions són de l’Idescat.
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TAULA I-9. PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS CONSTANTS PER GRANS 
SECTORS. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.

 2008 2009
2009

I II III IV

Total 0,2 -4,0 -4,1 -4,9 -4,2 -2,9

Agricultura 1,7 6,4 5,6 7,1 7,1 5,8

Indústria * -2,7 -12,7 -15,7 -16,2 -13 -5,8

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

Serveis 1,9 -1,2 -0,7 -1,5 -1,4 -1,1

Impostos sobre productes -2,4 -2,7 -2,2 -2,8 -1,5 -4,1

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Pel que fa a la resta de sectors, en el cas dels serveis, que representen estructuralment el 
pes més important de l’economia catalana, mostren una contracció més moderada per al con-
junt de l’any (1,2%) i, si ens fixem en el seu perfil trimestral, corregeixen lleugerament tam-
bé la seva evolució interanual a partir del segon trimestre. L’agricultura mostra, tot i això, un 
bon comportament interanual mitjà, per bé que el seu pes estructural en el si de l’economia 
catalana és molt baix i, per tant, les implicacions en termes de creixement d’aquest sector són 
pràcticament nul·les (vegeu el gràfic I-9). 
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GRÀFIC I-9. CONTRIBUCIÓ AL CREIXEMENT DE L’ECONOMIA 
CATALANA PER GRANS SECTORS D’ACTIVITAT, 2008-2009

Unitats: punts percentuals i taxa de creixement.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Aquesta evolució negativa en termes de producció s’ha traduït en retallades encara més 
fortes en termes d’ocupació. Els ajustos en termes d’ocupació s’han produït en tots els sectors, 
fins i tot en l’agrari, que ha disminuït el 4,7% les persones que ocupava. En els altres sectors, 
la caiguda en termes d’ocupació40 ha estat més intensa que no pas en termes de producte, fet 
que ha motivat correccions a l’alça de la productivitat aparent del treball en cadascuna de les 
activitats.41 A diferència del que ha succeït amb el producte, la caiguda en termes d’ocupa-
ció més forta l’ha protagonitzada el sector de la construcció (-18,4%), seguit per la indústria 
(-16,5%) i, finalment, pels serveis (-4,6%). 

El gràfic I-10 mostra la intensitat del creixement de l’economia catalana i el posa en re-
lació amb les variacions demogràfiques i de la població ocupada. A l’esquerra, i representat 

40. EPA, INE, mitjanes anuals.
41. Un càlcul a partir de les variacions de persones ocupades que ens aproxima l’EPA (amb dades de població de 15 

anys o més) ens adverteix que, amb la variació del producte que estima l’Idescat, la variació de la productivitat 
aparent del treball hauria augmentat extraordinàriament als sectors de la construcció i de l’agricultura (14,5% 
i 11,6%, respectivament), però també amb intensitat als altres sectors, atès que la indústria hauria mostrat un 
creixement del 4,6% de la seva productivitat aparent i els serveis, del 3,6%.
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de color verd, hi trobem la descomposició de la contribució de l’ocupació i la productivitat 
aparent al creixement real del PIB. Al mateix eix hi trobem també les aportacions del PIB per 
càpita i la població al mateix creixement. Més a la dreta, en vermell, s’hi pot observar la taxa 
de variació de les variables anteriors. Finalment, de color blau, el gràfic ens mostra les taxes 
d’atur i d’inflació dels darrers dos anys, així com també les taxes de creixement del deflactor 
del PIB i dels costos laborals unitaris en termes reals. La descomposició del creixement de 
l’economia catalana l’any 2009, que recordem que ha estat negatiu atès que ha caigut, ens 
mostra una contribució negativa del 167%, que, tot i l’aportació positiva del 80% en termes de 
millora de la productivitat aparent del treball, ha acabat arrossegant a la baixa el creixement 
del PIB en termes reals. Si l’exercici de descomposició el fem entre el PIB per càpita i la po-
blació, veurem que el PIB disminueix únicament per la caiguda del PIB per càpita (-103%), 
atès que la població, a diferència d’aquests darrers anys, pràcticament no varia. Per tant, la 
disminució del PIB hauria estat molt més intensa si no s’hagués produït aquest guany en ter-
mes de productivitat aparent del treball. L’ajust, doncs, ens ha portat cap a una situació més 
competitiva. No obstant això, la caiguda no s’ha reproduït en termes de població, i la renda 
per càpita ha baixat.

GRÀFIC I-10. PERFIL DEL CREIXEMENT DE L’ECONOMIA CATALANA, 
2008-2009

Unitats: aportacions al creixement del PIB (en verd a l’esquerra) i taxes de creixement interanual (dreta).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE i l’INE (ocupació en llocs de treball). Dades demogràfiques 
procedents del padró, l’INE i l’IPC de l’INE. 
Aportacions al creixement del PIB real (gràfic de l’esquerra), descompostes per població i PIB per càpita, d’una 
banda, i per productivitat aparent i ocupació, de l’altra. A la dreta, taxes de creixement interanuals. 
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Finalment, la darrera columna del gràfic mostra les implicacions en termes d’atur i preus 
de l’ajust que està patint l’economia catalana. Tal com es pot comprovar, el creixement de 
la taxa d’atur ha estat molt intens, fruit d’una disminució del nombre de persones ocupades. 
Aquest context del mercat laboral s’ha traduït en una caiguda dels costos laborals unitaris 
en termes reals i variacions de preus pràcticament inexistents, del 0,2% o del 0,5% segons si 
emprem l’IPC o el deflactor per calcular-ho.

1.4.1. L’evolució sectorial de l’economia catalana

Tal com ja s’ha pogut veure, el sector industrial ha estat el que ha patit una major contra-
cció l’any 2009. Aquest retrocés també es visualitza amb l’evolució de l’índex de producció 
industrial (IPI). La retallada més intensa s’ha produït en la producció de béns d’equipament 
(-26,3%) i de béns intermedis (-19,5%), tot i que els béns de consum (-8,2%) han caigut més 
que l’any anterior, i els energètics (-5%), que l’any 2008 no van caure, mostren també vari-
acions negatives. 

GRÀFIC I-11. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL. CATALUNYA, 
2008-2009

Unitats: taxes de creixement interanual de la mitjana de cada any.

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Per branques d’activitat, destaca el bon comportament de les indústries farmacèutiques, que 
presenten un creixement de l’IPI del 8,1%. No obstant això, és l’única branca que experimenta 
un creixement perquè, tret de les indústries agroalimentàries, que mostren gairebé un estan-
cament (-0,1%), la resta d’activitats experimenten caigudes clares de l’índex de producció, 
especialment en aquells sectors en què el consum va lligat a la inversió o al consum durador. 
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De fet, el comportament sectorial de l’IPI de l’any 2009 aprofundeix en les tendències que ja 
mostrava l’any anterior, i només marca una tendència oposada en el cas del sector energètic, 
que, malgrat que serveix un bé de primera necessitat, es troba sotmès a les fluctuacions de-
rivades dels preus dels inputs primaris i a les necessitats conjunturals derivades de les qües-
tions climatològiques. També en aquest sentit, el sector químic ha mostrat un comportament 
millor que el de l’any passat, atès que l’índex registra una caiguda del 5,8%, per sota de la 
que va registrar l’any passat. 

Aquesta caiguda de la producció industrial ha tingut lloc també en un context de contra-
cció molt forta dels intercanvis comercials, element que explica sens dubte la forta contracció 
dels registres del sector industrial. Tot i que en general les importacions s’han contret més que 
les exportacions, la caiguda de les exportacions, especialment intensa en alguns sectors com 
ara el de l’automòbil i el de materials i equips elèctrics i electrònics, mostra la incidència de 
la caiguda de la demanda de productes industrials que s’ha produït en l’àmbit internacional 
(vegeu, més endavant, l’anàlisi del sector exterior). No obstant això, si es ressegueix l’evo-
lució interanual de l’IPI de cada mes al llarg de l’any, aquesta marca un mínim en la variació 
interanual ja al mes d’abril, i frena progressivament la caiguda fins a mostrar variacions inte-
ranuals positives a finals d’any. Aquesta trajectòria de millora progressiva del comportament 
es reprodueix en la gran majoria de sectors.42

42. Els càlculs s’han efectuat amb les dades de l’IPI no corregit dels efectes de calendari de l’Idescat. Si es pren, 
en canvi, la sèrie de l’IPI corregida d’efectes de calendari (també de l’Idescat), la variació interanual mínima, 
amb una caiguda del 24,3%, es registra ja al mes de març, mentre que la dada del mes de desembre recull una 
variació interanual del 0,2%.
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GRÀFIC I-12. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL. CATALUNYA, 
2008-2009

Unitats: taxes de creixement interanual de la mitjana de cada any.

Font: Idescat i elaboració pròpia. No s’hi han corregit els efectes de calendari.

Si deixem de banda el sector agrari, que no ha disminuït el seu producte, el sector que se-
gons les estimacions macroeconòmiques ha caigut menys ha estat el dels serveis. No obstant 
això, si agafem les dades de l’índex agregat per al valor afegit del sector serveis (IAVASS), 
aquest cau de mitjana l’any 2009 l’11,3%; una caiguda molt important, que s’accentua si 
tenim en compte només la variació real de la producció del sector, atès que l’índex de pro-
ducció del sector serveis, que trobem un cop corregida l’anterior sèrie de la inflació, mostra 
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una caiguda més intensa (-13,6%). Aquesta major intensitat de la caiguda en termes reals ens 
alerta, doncs, del fet que ha existit una inflació al sector, que si es calcula a partir de les dades 
ja deflactades se situaria al 2,7%.

El comportament clarament negatiu que ofereix el registre de l’IAVASS és degut sobretot a 
l’evolució de les activitats de comerç, atès que les de no comerç, tret del transport, que mostra 
registres molt negatius, mantenen una evolució lleugerament menys recessiva. És precisament 
per aquesta raó que l’índex general d’activitat del sector serveis cau més, atès que pondera 
en major grau el sector comerç.43 

GRÀFIC I-13. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS, ÍNDEX 
AGREGAT PER AL VALOR AFEGIT DEL SECTOR SERVEIS I ÍNDEX 

D’ACTIVITAT DELS SECTORS DE TURISME, TRANSPORT, SERVEIS A LES 
EMPRESES I TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: taxes de creixement interanual. 

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Dins de la part de l’índex de no comerç, les activitats que cauen més, com dèiem, són la 
del transport, que tot i que l’any passat no va caure enguany sí que ho ha fet, el 14,5%; i la 
dels serveis a les empreses, que cau el 9,8%. La branca dels serveis que mostra una caiguda 
menys important és la de les TIC, que cau el 3,1%, lleugerament per sota del que ho va fer 

43. L’IAVASS es troba ponderat pel valor afegit de cada sector, mentre que l’IASS ho fa per les vendes. Com a 
conseqüència, l’IASS pondera més el sector comerç, que gaudeix de marges més reduïts.
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l’any passat. Finalment, el turisme també manté una contracció moderada en relació amb la 
que han experimentat altres activitats terciàries, atès que cau el 7,4%, gairebé la meitat que 
la caiguda mitjana dels serveis. 

De fet, el turisme ha mostrat enguany un comportament una mica diferent del de l’any 
passat. El comportament del turista internacional, que la temporada 2008 no havia mostrat 
tants símptomes de feblesa com el domèstic, enguany ha experimentat una caiguda superior, 
atès que el nombre de viatgers estrangers ha caigut el 6,5%, mentre que la resta de viatgers, 
procedents de Catalunya o de la resta d’Espanya, han augmentat el 2,4%. D’aquesta manera, 
el volum de turistes domèstics a Catalunya s’ha recuperat en part de la caiguda del 2,8% que 
havia patit la temporada anterior, mentre que els viatgers internacionals, que l’any passat pràc-
ticament no havien minvat, enguany s’han reduït amb força. Per tant, ateses aquestes xifres, 
la proporció de viatgers estrangers ha disminuït a Catalunya l’any 2009, tant si ho comparem 
amb els registres de la temporada del 2007 com si ho fem amb els de la temporada del 2008.

TAULA I-10. CREIXEMENT DEL NOMBRE DE VIATGERS I PERNOCTACIONS 
SEGONS EL TIPUS D’HOSTATGE. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).

Creixement del nombre de viatgers Hotels Càmpings Turisme rural

Total -2,8 -3,2 -2,2

Turisme domèstic 2,3 -1,0 -1,4

Catalunya 1,0 0,0 -0,3

Resta d’Espanya 3,8 -10,7 -17,2

Turisme estranger -6,5 -6,7 -12,3

Creixement del nombre de pernoctacions Hotels Càmpings Turisme rural

Total -3,1 -3,7 0,0

Turisme domèstic 2,9 -0,5 0,7

Catalunya -0,2 1,4 2,1

Resta d’Espanya 6,2 -15,5 -12,8

Turisme estranger -6,1 -6,4 -5,1

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Aquesta caiguda del nombre de viatgers del 2,8% que s’ha produït respon sobretot a una 
disminució del nombre de viatgers estrangers que han pernoctat tant a hotels com a càmpings 
o a establiments de turisme rural, atès que les taxes de decreixement són intenses en totes les 
categories d’establiment. No obstant això, es veu com han caigut menys precisament en els 
establiments hotelers. Aquest comportament dels turistes estrangers s’ha repetit també en el 
cas del turista domèstic, atès que han augmentat els viatgers catalans i els de la resta d’Es-
panya que han pernoctat en hotels, mentre que han disminuït aquells que ho han fet en càm-
pings i allotjaments rurals. Aquest comportament trenca una tendència que s’havia observat 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

138

aquests darrers exercicis en els quals els establiments rurals mantenien creixements de viat-
gers per sobre de la resta d’allotjaments. Malgrat tot, si agafem el nombre de viatgers totals, 
indistintament de la seva procedència, observem que el comportament d’aquells que fan nit 
als allotjaments rurals ha estat encara el millor (amb una caiguda menor que la dels altres). 
Aquest millor comportament és atribuïble al fet que els establiments de turisme rural esde-
venen allotjaments molt orientats al turisme domèstic, i tot i que els turistes domèstics s’han 
reorientat lleugerament vers l’allotjament hoteler, el fet de comportar-se millor globalment 
com a col·lectiu, ja que han augmentat, ha fet que la caiguda de viatgers als establiments ru-
rals s’hagi comportat millor que en els altres.

Si analitzem les pernoctacions, aquestes han disminuït en termes globals més que no pas 
el nombre de viatgers. No obstant això, el nombre de pernoctacions per viatger ha estat més 
alt en totes les categories de procedència (vegeu el gràfic I-14). Això s’ha produït pel fet que 
siguin precisament els viatgers estrangers, aquells que tenen una mitjana d’estada més llar-
ga (3,8 nits per viatger), els que han reduït més la seva arribada a Catalunya, cosa que ha fet 
que la repercussió en termes de pernoctacions hagi estat fins i tot superior a la davallada del 
nombre de viatgers. 

Per tant, d’una banda, veiem com dins de cada categoria de procedència augmenten les 
estades mitjanes i també les pernoctacions hoteleres, que podem pressuposar més cares que 
la mitjana.44 Per tant, podem interpretar que el viatger que ens arriba de cada procedència és 
una persona cada cop amb un poder adquisitiu més alt i que gasta de mitjana cada cop més. 
Tanmateix, d’altra banda, també es veu que, tot i que els turistes estrangers cada cop tendei-
xin a gastar més, n’arriben molts menys, i són precisament aquests estrangers els que, amb 
estades més llargues i més tendència a allotjar-se en hotels, gasten més que la resta. Per això, 
els efectes de la pèrdua de viatgers estrangers en termes d’ingressos depassen amb escreix la 
lleugera millora del perfil del turista que arriba de cada procedència. Per tant, caldria suposar 
que això haurà comportat una caiguda dels ingressos del sector, especialment pel que fa als 
turistes estrangers.

44. Segons l’Idescat, el preu mitjà per habitació als establiments hotelers ha estat de 74,75 euros l’any 2009. Per 
al conjunt d’Espanya, la despesa en allotjaments hotelers, que inclou més que no pas l’estricta habitació, l’any 
2009 se situava de mitjana en els 132 euros al dia, per sobre de la mitjana de la despesa diària total, que era de 
95 euros per dia (EGATUR, Encuesta del gasto turístico. Gasto medio de los turistas según tipo de alojamiento, 
segons dades de IET).



L’ECONOMIA A CATALUNYA

139

TAULA I-11. VIATGERS I PERNOCTACIONS SEGONS EL TIPUS D’HOSTATGE 
I LA PROCEDÈNCIA DELS HOSTES. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: milers de persones, nits i percentatges.

 Viatgers Variació 
(%)

Percentatge 
sobre el total

Percentatge sobre el total 
de cada origen (2008)

 2008 2009 2007-2008 2008 H C TR

Total 17.352,1 16.860,2 -2,8 100 83,3 14,8 2,0

Turisme domèstic 7.975,8 8.095,4 1,5 48,0 77,1 19,1 3,8

Catalunya 4.969,3 4.999,6 0,6 29,7 65,7 28,5 5,8

Resta d’Espanya 3.006,7 3.095,8 3,0 18,4 95,4 4,0 0,5

Turisme estranger 9.376,4 8.764,8 -6,5 52,0 89,0 10,8 0,3

 Pernoctacions Variació 
(%)

Percentatge 
sobre el total

Percentatge sobre el total 
de cada origen (2008)

 2008 2009 2007-2008 2008 H C TR

Total 57.026,9 55.225,4 -3,2 100 74,0 24,2 1,8

Turisme domèstic 21.437,5 21.829,4 1,8 39,5 66,9 29,0 4,1

Catalunya 13.805,6 13.890,9 0,6 25,2 52,7 41,4 5,9

Resta d’Espanya 7.632,1 7.938,5 4,0 14,4 91,6 7,5 0,9

Turisme estranger 35.589,5 33.395,9 -6,2 60,5 78,6 21,0 0,4

Font: Idescat i elaboració pròpia.

GRÀFIC I-14. MITJANA DE LES PERNOCTACIONS PER VIATGER A 
CATALUNYA SEGONS LA PROCEDÈNCIA, 2009

Unitats: pernoctacions per viatger i variació en percentatge.

Font: Idescat i elaboració pròpia.
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L’estimació que dóna EGATUR mostra sobradament aquesta caiguda de la despesa total 
dels turistes estrangers l’any 2009, que ha estat de 9.643 milions d’euros, el 6% menys que 
l’any anterior. No obstant això, aquesta font ens mostra que la caiguda és deguda únicament 
i exclusiva a la caiguda del nombre de turistes arribats a Catalunya, atès que la despesa mit-
jana per turista augmenta el 5,6% i la despesa mitjana per dia, el 0,8%.45 Per tant, si bé l’any 
passat la davallada del nombre de turistes estrangers s’havia pogut compensar en bona mesu-
ra amb la despesa per persona més elevada d’aquests, enguany aquest augment de la despesa 
per turista no ha permès compensar-la, i la despesa total dels turistes estrangers s’ha reduït. 

1.4.2. El sector exterior a Catalunya

La situació comercial internacional l’any 2009 ha estat enormement complicada, atès 
que la caiguda del comerç global entre el setembre del 2008 i el febrer del 2009 ha estat del 
17%,46 una retallada que ha significat un fet històric sense precedents des de mitjan segle XX. 
A Catalunya, l’estimació que fa l’Idescat mostra un saldo exterior47 de l’economia catalana, 
incloent-hi els intercanvis amb la resta d’Espanya, de 12.954 milions d’euros. Aquest saldo ha 
estat enguany més del doble que el de l’any passat, atès que ha augmentat el 111,7%. Aquest 
saldo positiu s’ha produït per una millora del saldo amb la resta d’Espanya, que ha compensat 
també un menor dèficit del saldo dels intercanvis amb l’estranger.48 Aquesta evolució posi-
tiva de les balances per compte corrent ha permès augmentar, doncs, el saldo exterior i mi-
llorar-ne l’aportació al creixement, que l’any 2009 ha estat de 2,1 punts percentuals. També 
ha permès que la demanda exterior passés del 2,8% del PIB que representava l’any 2008 al 
6,3% del PIB de l’any 2009.

Segons l’Idescat, la millora del dèficit amb l’estranger s’ha produït en un context de forta 
contracció tant de les exportacions com de les importacions de béns i serveis, que han regis-
trat caigudes del 17,3% i del 21,6%, respectivament. No obstant això, i tot i que —com hem 
vist— la despesa dels turistes ha baixat, les exportacions i importacions totals, un cop inclo-
ses les partides de consum dels residents a l’estranger i dels estrangers al país, han mostrat 
un comportament més moderat, del -15,7% i del -21,5%, respectivament. Aquest millor com-
portament respon a l’evolució més favorable de la balança d’intercanvis no comercials, atès 

45. Despesa acumulada de gener a desembre. EGATUR, Nota de coyuntura, desembre 2009, pàg. 4.
46. BCE. Informe anual, 2009, pàg. 30.
47. L’Idescat inclou les relacions econòmiques amb la resta d’Espanya en la seva estimació del saldo exterior, que 

no només inclou els fluxos derivats dels intercanvis comercials, sinó també tota la resta de fluxos de la balança 
per compte corrent.

48. El saldo total dels intercanvis amb l’estranger, incloent-hi les exportacions i importacions de béns i serveis, i 
també les despeses dels residents a l’estranger i dels estrangers a l’interior del país ha estat de -3.930 milions 
d’euros, un dèficit que s’ha reduït el 60,3% respecte del de l’any anterior. El saldo de tots els intercanvis amb 
la resta d’Espanya ha estat (per diferència de les dades publicades per l’Idescat) de 16.884 milions d’euros, el 
5,4% més gran que el del 2008.
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que, si bé els ingressos pel turisme han disminuït (-6%), la partida de despesa dels residents 
a l’estranger ha patit una retallada encara més forta (-19,4%). Així, tant en el sector turístic 
com en el comercial, la millora dels saldos de l’economia catalana s’ha produït en un context 
de forta contracció tant de les exportacions com de les importacions.

GRÀFIC I-15. EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I DÈFICIT COMERCIAL 
SEGONS LA DESTINACIÓ ECONÒMICA DELS BÉNS. CATALUNYA, 

2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat. 
Contribució a la variació del saldo 2007-2008: percentatge del creixement del saldo comercial total entre 2007 i 
2008 en què ha contribuït.  
% dèficit 2008: contribució al dèficit del 2008. 
Importacions: creixement de les importacions (%). 
Exportacions: creixement de les exportacions (%).

Si ens centrem únicament i exclusiva en els intercanvis comercials amb l’estranger, les 
exportacions de béns des de Catalunya han caigut el 18,5%, si bé les importacions han patit 
una retallada encara més pronunciada, del 23,9%. Aquesta evolució dels intercanvis ha per-
mès passar d’un dèficit comercial de 26.782 milions d’euros a un de 17.643 milions d’euros, 
una retallada del 34%. Aquesta retallada s’ha produït sobretot per la contribució dels béns 
intermedis, dels quals l’economia catalana ha retallat fortament les importacions (vegeu el 
gràfic I-15), atès que els béns de consum i els de capital han patit caigudes més intenses de 
les exportacions que no pas de les importacions. No obstant això, les exportacions de béns 
de capital són les que mostren una contracció més intensa, en consonància amb el que també 
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succeeix a escala internacional;49 mentre que la contracció més forta de les importacions prové 
dels intercanvis de béns intermedis, en una magnitud superior a la que mostra la contracció 
del comerç internacional d’aquest tipus de béns.50 

GRÀFIC I-16. EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I DÈFICIT COMERCIAL 
SEGONS L’ACTIVITAT ECONÒMICA. CATALUNYA, 2007-2008

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat. 
Contribució a la variació del saldo 2007-2008: percentatge del creixement del saldo comercial total entre 2007 i 
2008 en què ha contribuït.  
% dèficit 2008: contribució al dèficit del 2008. 
Importacions: creixement de les importacions (%). 
Exportacions: creixement de les exportacions (%).

49. BCE. Informe anual, 2009, pàg. 32.
50. En l’àmbit global, la contracció d’aquest tipus de béns ha estat en aquesta crisi també molt intensa. L’explicació cal 

cercar-la possiblement en les noves formes d’organitzar la producció a escala global, amb cadenes de producció 
cada cop més complexes que haurien actuat d’amplificador de la caiguda dels intercanvis (BCE. Informe anual, 
pàg. 31). Fixem-nos que, si realment això fos així, estaríem parlant d’un replegament de les importacions que, 
si es recupera l’economia, tendirà a mostrar altre cop creixements intensos. 
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La retallada del dèficit ha estat generalitzada a totes les branques d’activitat de l’economia, 
tret de la de vehicles de motor, on la impossibilitat de sostenir les exportacions també ha pas-
sat factura. De fet, les exportacions han caigut amb molta intensitat a les branques d’equips 
elèctrics i electrònics, vehicles i material de transport, productes energètics i del metall (vegeu 
el gràfic I-16). No obstant això, les importacions de la branca del metall i productes metàl·lics 
ha mostrat també una retallada d’una intensitat molt superior a la mitjana. De fet, les bran-
ques que han patit retallades més intenses de les importacions han estat les de productes no 
classificats, equips elèctrics i electrònics, maquinària i equips mecànics, i productes energè-
tics. D’aquestes branques, tret de la primera, que ha patit una reducció menys intensa de les 
exportacions, la resta coincideix molt amb aquelles que han patit una disminució més forta 
de les exportacions. 

Aquest comportament dels intercanvis ha fet que, tret del cas específic del sector de l’au-
tomoció, en la resta de branques d’activitat el saldo finalment s’hagi saldat a favor de la nos-
tra economia. La contribució més intensa a la disminució del dèficit ha estat la dels productes 
energètics, extractives i refinament de petroli, fruit també de l’evolució dels preus energètics.

Si analitzem les correccions dels saldos per àrees geogràfiques, la contracció més important 
del dèficit ens arriba a través dels intercanvis amb la demarcació geogràfica categoritzada sota 
el nom de “resta del món”. Aquesta demarcació inclou Àsia i Oceania. També hi contribueix, 
amb una quarta part de la retallada del dèficit, el saldo dels intercanvis amb la Unió Europea. 
Només contribueixen negativament a la correcció els intercanvis amb els altres països d’Euro-
pa. Amb Amèrica, la contribució a la disminució és petita, però en el cas d’Amèrica del Nord 
és més intensa del que caldria esperar pel seu pes en l’estructura del dèficit comercial català. 
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GRÀFIC I-17. EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I DÈFICIT COMERCIAL 
SEGONS LA DESTINACIÓ O PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA. ÀREES 

GEOGRÀFIQUES. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat. 
Contribució a la variació del saldo 2007-2008: percentatge del creixement del saldo comercial total entre 2007 i 
2008 en què ha contribuït.  
% dèficit 2008: contribució al dèficit del 2008. 
Importacions: creixement de les importacions (%). 
Exportacions: creixement de les exportacions (%).

Si analitzem la contribució per països, segurament alguns comportaments s’acaben ex-
plicant millor. El gràfic I-18 mostra les aportacions al dèficit i a la seva variació, així com les 
variacions d’exportacions i importacions per a alguns dels països més destacats. Fixem-nos 
primer que el comportament més estès és aquell en què, a partir d’una disminució forta, tant 
de les exportacions com de les importacions, el saldo ha acabat millorant per a l’economia 
catalana. Des d’aquesta regla general, cal destacar, però, el comportament d’alguns països com 
ara la Xina, on la millora del saldo comercial bilateral amb Catalunya s’ha produït sobretot 
per una caiguda de les importacions però també per un augment de les exportacions. Aquest 
comportament de l’economia xinesa no es reprodueix en cap altre dels països analitzats. D’al-
tra banda, trobem altres països com ara Gran Bretanya o França on la caiguda més intensa 
de les exportacions —i no pas de les importacions— ha fet disminuir el superàvit comercial. 
També caldria afegir en aquest grup Portugal, si bé en aquest cas no es reflecteix en les taxes 
de creixement de les exportacions i importacions, que tanmateix han fet baixar el superàvit en 
termes absoluts. D’aquests tres darrers casos, cal separar el de Gran Bretanya de la resta, atès 
que —tal com s’ha vist al principi— l’evolució del tipus de canvi entre l’euro i la lliura no ha 
estat favorable al creixement de les nostres exportacions. El cas de les economies francesa o 
portuguesa és diferents, atès que s’ha produït en el context de la zona euro. 



L’ECONOMIA A CATALUNYA

145

GRÀFIC I-18. EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I DÈFICIT COMERCIAL 
SEGONS LA DESTINACIÓ O PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA. PRINCIPALS 

PAÏSOS. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat. 
Contribució a la variació del saldo 2007-2008: percentatge del creixement del saldo comercial total entre 2007 i 
2008 en què ha contribuït.  
% dèficit 2008: contribució al dèficit del 2008. 
Importacions: creixement de les importacions (%). 
Exportacions: creixement de les exportacions (%).
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GRÀFIC I-19. EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I DÈFICIT COMERCIAL 
SEGONS EL CONTINGUT TECNOLÒGIC DELS BÉNS. CATALUNYA, 

2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat. 
Contribució a la variació del saldo 2007-2008: percentatge del creixement del saldo comercial total entre 2007 i 
2008 en què ha contribuït.  
% dèficit 2008: contribució al dèficit del 2008. 
Importacions: creixement de les importacions (%). 
Exportacions: creixement de les exportacions (%).

Resumint, doncs, veiem que la majoria d’economies occidentals han començat a corregir 
el desequilibri comercial en un context de forta contracció del comerç. Dins d’aquest context 
internacional, les economies emergents, representades al gràfic per la Xina, han permès una 
correcció de la nostra economia molt més ràpida, atès que no han constret les seves importaci-
ons des del nostre país. D’altra banda, altres països com la Gran Bretanya han millorat el rèdit 
del seu saldo bilateral amb l’economia catalana gràcies en part a l’evolució del tipus de canvi 
entre divises. Finalment, dins la zona euro, el saldo s’ha corregit amb les economies creditores 
i, en canvi, s’ha deteriorat amb aquelles altres que presentaven un saldo positiu a favor nostre.

Finalment, el gràfic I-19 mostra l’evolució dels intercanvis comercials dels productes in-
dustrials segons el nivell tecnològic que incorporen. En aquest sentit, les exportacions que 
menys han disminuït són les de nivell tecnològic baix, i les que ho han fet més, les de nivell 
tecnològic alt. Com més alt és el nivell tecnològic, més disminueixen les exportacions. Aquest 
comportament es podria explicar, per una banda, a partir de l’efecte conjuntural d’un retrocés 
de la demanda molt més intens en la mesura que els productes presentin més o menys elasticitat 
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a les variacions de renda; i, per l’altra, per l’estructura productiva internacional, cada cop més 
globalitzada.51 No obstant això, les importacions no s’han comportat de la mateixa manera, 
atès que han estat les de nivell tecnològic mitjà-baix les que han caigut més (30%). Això vol 
dir que la contribució a la disminució del dèficit del grup de productes industrials de nivell tec-
nològic mitjà-baix ha estat més important en termes relatius que la que ha mantingut la resta. 

1.4.3. El sector financer

Des de fa tres anys, el crèdit ha anat frenant el seu creixement a Catalunya de manera pro-
gressiva. Tot i això, l’any 2009 encara va créixer a Catalunya l’1,3%.52 Aquesta moderació del 
creixement del crèdit s’ha reproduït per a totes les entitats prestamistes. Els bancs han estat 
els que més han restringit el creixement del crèdit (0,1%), mentre que les caixes i les coope-
ratives de crèdit l’han augmentat encara el 2,1% i el 4,2%, respectivament. 

TAULA I-12. CREIXEMENT DEL CRÈDIT SEGONS LES ENTITATS. 
CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: taxes de creixement interanual.

 Caixes Bancs Cooperatives de crèdit Total

31/12/2007 16,8 13,9 12,2 15,5

31/12/2008 9,4 5,6 1,5 7,7

31/12/2009 2,1 0,1 4,2 1,3

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

Per finalitats, el crèdit concedit per finançar activitats productives ha caigut el 2,5% en 
termes interanuals el darrer trimestre de l’any, amb una intensitat major del que ho han fet els 
crèdits personals (-0,7%). Dins de la categoria de crèdits personals, els destinats a finançar 
l’adquisició de béns de consum han caigut el 2,6%, mentre que aquells altres destinats al fi-
nançament d’adquisicions i rehabilitacions d’habitatges ho han fet el 0,2%.

Dins de les activitats productives, aquest darrer trimestre de l’any ha caigut l’11,9% intera-
nual el crèdit concedit a activitats agràries; el 2,5% el destinat a finançar activitats industrials, 
i el 0,6% l’adreçat a les activitats terciàries (excloent-ne la promoció immobiliària). També 

51. De totes maneres cal entendre que, per demostrar que té relació amb l’elasticitat-renda, caldria verificar primer 
que, efectivament, la sensibilitat a les variacions de la renda del consum d’aquests productes augmenta a mesura 
que s’incorpora més nivell tecnològic. També es podria explicar per l’estructura productiva global, que és diferent 
en funció del tipus de producte; aquesta estructura, cada cop més globalitzada, determina també la sensibilitat 
del comerç a les variacions conjunturals, i aquesta pot afectar més intensament els productes amb més contingut 
tecnològic, que possiblement mantinguin una estructura productiva més dispersa a escala internacional. 

52. Hem de tenir en compte que, per al conjunt de l’Estat, l’any 2009 el crèdit s’ha contret el 0,4%. Departament 
d’Economia i Finances. Nota de conjuntura, abril 2010, pàg. 43.
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cau el crèdit concedit per a construcció i promoció immobiliària (-3,5%), si bé la caiguda es 
concentra en la construcció (-14,1%), atès que el crèdit concedit a la branca de la promoció 
immobiliària creix l’1,7% interanual a causa del refinançament de les entitats destinat a evitar 
augments de la morositat.53 

TAULA I-13. CREIXEMENT DEL CRÈDIT SEGONS LA FINALITAT. 
CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: taxes de creixement interanual.

 Activitats 
productives

Crèdits personals

Total Adquisició i rehabilitació 
d’habitatge

Béns de consum 
i altres

IV TR 2007 20,7 12,7 13,6 9,9

IV TR 2008 7,8 3,8 5,1 -0,9

IV TR 2009 -2,5 -0,7 -0,2 -2,6

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

L’any 2008, els dipòsits de les entitats financeres catalanes van augmentar el 10,1%. Aques-
ta fou la resposta a la manca de liquiditat del sistema financer en un moment de gran contracció 
de l’oferta, fruit de la crisi financera internacional. L’any 2009 el creixement dels dipòsits ha 
estat més moderat (4,6%). Aquest creixement menor dels dipòsits s’explica, d’una banda, pel 
context recessiu que s’ha patit i, de l’altra, per la facilitat amb què el BCE ha finançat el siste-
ma amb tipus d’interès baixos i mesures no convencionals, destinades precisament a garantir 
el finançament de les entitats.54 Per entitats de crèdit, els dipòsits de les caixes han augmentat 
el 5,2%, els dels bancs el 2,9% i els de les cooperatives de crèdit el 9,4%. 

D’altra banda, les facilitats creditícies del BCE, àmpliament emprades per les entitats de 
crèdit catalanes, han permès equilibrar adequadament els seus balanços. El deteriorament de 
la situació també es va frenar. La taxa de morositat de les entitats, tot i que va créixer també 
al 2009, va anar desaccelerant el creixement a partir del març. La taxa de mora del crèdit al 
sector privat es va situar al 5,08% a finals del 2009.55 

53. Ibídem, pàg. 43.
54. Ibídem, pàg. 45.
55. Ibídem, pàg. 46.
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TAULA I-14. CREIXEMENT DELS DIPÒSITS SEGONS LES ENTITATS. 
CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: taxes de creixement interanual.

 Caixes Bancs Cooperatives de crèdit Total

31/12/2007 6,2 7,6 7,7 6,6

31/12/2008 8,4 15 6,7 10,1

31/12/2009 5,2 2,9 9,4 4,6

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

Aquesta millora de les restriccions creditícies s’ha deixat notar sobretot als mercats bor-
saris, on els principals índexs han recuperat part del valor que havien perdut l’any 2008. Amb 
un creixement del 29,8%, l’Íbex-35 ha recuperat part del valor que havia perdut un any abans. 
De fet, la cotització de valors a la borsa s’ha desvinculat en certa manera de la dinàmica de 
l’economia espanyola, fruit de la creixent globalització de les empreses que cotitzen, cada 
cop amb més línies de negoci als països emergents.56 

TAULA I-15. COTITZACIÓ DELS PRINCIPALS ÍNDEXS BORSARIS 
ESPANYOLS I VARIACIÓ INTERANUAL, 2007-2009 

Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement.

 Valor el 31/12/2009
Variació interanual

31/12/2009 31/12/2008

Íbex-35 11.940,00 29,8 -39,4

Barcelona Global-100 935,54 34,7 -41,8

Madrid 1.241,72 27,2 -40,6

Bilbao 1.921,55 20,9 -39,5

València 1.138,56 34,8 -37,8

BCN Mid-50 19.012,60 24,3 -53,1

FTSE Latibex All-Share 3.476,20 97,2 -51,8

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

A la resta de places europees també s’ha produït aquesta recuperació parcial de les cotit-
zacions dels principals índexs borsaris. L’Euro Stoxx 50, que aplega les principals empreses 
de la zona euro, s’ha avaluat el 24,9%; el CAC 40, índex de referència francès, ho ha fet el 
22,3%; el FTSE MIB 40 italià, el 17,5%; el Dex Xetra 30 alemany, el 23,8%, i el FTSE 100 
del Regne Unit, el 23,2%. 

56. Departament d’Economia i Finances. Nota de conjuntura, gener 2010, pàg. 41.
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Fora d’Europa, la dinàmica ha estat similar, amb una pujada del 18,8% del Dow Jones 
nord-americà, i una del 19% de l’índex Nikkei 225 del Japó. 

En tots aquests casos, però, l’evolució de la cotització dels índexs ha estat menys intensa 
que la de l’Íbex-35, i l’any passat la caiguda de l’Íbex no fou tampoc de les més intenses. Per 
tant, en termes de cotització borsària, l’evolució de la borsa espanyola no es troba per sota de 
la de la resta de parquets europeus o, fins i tot, occidentals. 

TAULA I-16. COTITZACIÓ DELS PRINCIPALS ÍNDEXS BORSARIS 
INTERNACIONALS I VARIACIÓ INTERANUAL, 2007-2009 

Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement.

 
Variació interanual

31/12/2009 31/12/2008

Euro Stoxx 50 24,9 -43,9

CAC 40 22,3 -42,7

FTSE MIB 40 17,5 -49,9

Íbex-35 29,8 -39,4

Dax Xetra 23,8 -40,4

FTSE 100 23,2 -32,2

Dow Jones 18,8 -33,8

Nikkei 225 19,0 -42,1

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

Finalment, el volum efectiu de contractació a la borsa de Barcelona fins al 31 de desembre 
del 2009 ha estat de 235.705,6 milions d’euros. Aquesta xifra és el 27,8% més baixa que l’any 
2008. En general, han caigut amb intensitat la majoria de títols. No obstant això, el deute públic 
i els fons cotitzats han caigut menys que la mitjana. La negociació de renda variable, que repre-
senta el 70,9% de la contractació, s’ha contret el 32,6%. Les obligacions ho han fet el 58,7%. 
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TAULA I-17. VOLUM EFECTIU DE CONTRACTACIÓ A LA BORSA DE 
BARCELONA, 2008-2009

Unitats: milions d’euros i taxes de creixement interanual.

 Volum 2009 Variació interanual el 
31/12/2009

Efectes públics 64.782,0 -7,5

Obligacions 2.715,1 -58,3

Accions 167.180,8 -32,6

Fons cotitzats 191,8 -16,6

Warrants 259,3 -35,8

Drets 575,4 -40,7

Mercat secundari 1,2 -95,4

Total 235.705,6 -27,8

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

Podem concloure, doncs, que tot i que les entitats de crèdit han pogut de moment reforçar 
posicions més equilibrades als seus balanços gràcies a la facilitat de crèdit que ha donat el sis-
tema, aquesta millora de les condicions de liquiditat no s’ha traduït encara en una recuperació 
total de la capacitat de finançament que tenia el sector privat, el qual, i al marge de si ha estat 
per motius d’oferta o de demanda, s’ha contret arreu, tant per la via de les entitats financeres 
com per la via del mercat borsari.
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2.  PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT

En un entorn econòmic incert, els ajustos que s’han produït en els mercats l’any 2009 han 
implicat tensions deflacionistes clares. Aquesta nova situació, que ha afectat arreu del món, ha 
portat les economies europea, espanyola i catalana a registrar inflacions mitjanes per a l’any 
2009 molt baixes, i en el cas de l’economia espanyola fins i tot negatives (-0,3%). A Catalu-
nya, el 0,2% d’inflació esdevé una marca molt baixa, especialment si la comparem amb el pic 
inflacionista de l’any anterior, en què els preus van pujar el 4,1%. Al conjunt de l’eurozona les 
xifres també mostren el refredament intens de l’economia, atès que s’ha passat d’una inflació 
del 3,3% l’any 2008 a una altra del 0,3%. 

TAULA I-18. INFLACIÓ COMPARADA. CATALUNYA, ESPANYA I ZONA 
EURO, 2008-2009

Unitats: percentatges.

 2008 2009

Catalunya 4,1 0,2

Espanya 4,1 -0,3

Zona euro 3,3 0,3

Diferència Catalunya-Espanya 0 0,5

Diferència Catalunya -zona euro 0,8 -0,1

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

No obstant això, cal preguntar-nos què s’amaga al darrere d’aquest comportament dels 
preus, així com també quines han estat les rúbriques que han capgirat la situació inflacionis-
ta de l’any 2008. Si analitzem les aportacions que van fer les distintes rúbriques l’any 2008 
i 2009 el resultat resulta evident. Ja l’any passat, a la darrera Memòria publicada, accentu-
àvem el paper dels productes energètics i les primeres matèries i els aliments com a factors 
determinants de l’encariment que havia experimentat l’economia el 2008. Òbviament, l’any 
2009, i fruit de la frenada global del creixement econòmic, el comportament d’aquestes ma-
teixes rúbriques ha estat diametralment oposat, especialment el dels productes energètics. Així 
doncs, podem atribuir més de la meitat de la frenada de la inflació a Catalunya a la caiguda 
dels preus de la rúbrica del transport personal (que explica més del 42% de la diferència) i de 
la de calefacció, enllumenat i distribució d’aigua (que n’explica gairebé el 14%). També han 
mostrat aportacions decisives a la contenció de la inflació les rúbriques de turisme i hotele-
ria; la llet, els productes làctics, els cereals i derivats; les fruites fresques; el pa; els vestits de 

2.
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dona; els olis i greixos; altres carns, i el peix, que expliquen, juntament amb els primers, fins 
al 90% de la moderació en el creixement dels preus.57 

Tal com podem observar, la presència d’aliments i productes energètics és determinant en 
la caiguda de les taxes d’inflació. Tanmateix, tampoc seria raonable obviar les tensions defla-
cionistes del conjunt de l’economia, immersa en un potent cicle recessiu, atès que la forta mo-
deració de la inflació és el resultat d’un efecte combinat de la baixada dels preus de l’energia 
i de la forta caiguda del consum. Cal, doncs, analitzar amb més deteniment les implicacions 
que ha tingut sobre els preus aquest profund canvi de conjuntura. 

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

L’exercici d’analitzar l’evolució interanual dels preus mes a mes a Catalunya ens pot aju-
dar a comprendre millor com ha afectat el canvi en la conjuntura els preus dels productes de 
consum final, especialment pel que fa a l’impacte de la conjuntura internacional. Aquests dar-
rers anys hem assistit a una evolució oscil·lant dels preus dels productes energètics i d’algu-
nes matèries primeres, que han condicionat l’evolució de l’IPC. El preu del cru ha estat sens 
dubte un termòmetre que ens ha permès preveure la translació, via costos, dels encariments 
o abaratiments energètics que consecutivament s’anaven alternant. Tal com era previsible, el 
viratge de l’IPC cap a creixements interanuals cada cop més moderats des del mes de juliol 
de l’any 2008, en què mantenia un creixement interanual superior al 5%, es va allargar fins 
ben entrat el 2009. L’any 2009, aquests creixements interanuals cada cop més moderats han 
passat a ser negatius a partir del segon trimestre de l’any (vegeu el gràfic I-20). 

57. Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles sobre preus a l’INE, IPC. Tal com avançàvem, la rúbrica del 
transport personal explica el 42,4% del diferencial de la inflació general entre 2008 i 2009, i la de calefacció, 
enllumenat i distribució d’aigua el 13,6%, però també tenen una aportació important el turisme i l’hoteleria, el 
8,8%; la llet, el 5,5%; els seus derivats, el 3,9%; els cereals i derivats, el 3%; les rúbriques de fruites fresques, 
pa, vestits de dona, i olis i greixos, amb aportacions entre el 3% i el 2%, i les rúbriques d’altres carns, peix, 
mobles, articles d’ús personal, aviram, crustacis i mol·luscs, o altres preparats alimentaris, amb aportacions, en 
ordre decreixement, entre l’1% i el 2%. Pensem que el diferencial s’explica en aquest càlcul sobre la base del 
pes estructural de cadascuna de les rúbriques, i del comportament diferencial de la inflació d’aquestes en els 
dos anys; per això, entre les rúbriques més decisives n’hi trobem algunes que han fet caure els preus i d’altres 
que només n’han moderat el creixement. 
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GRÀFIC I-20. EVOLUCIÓ MENSUAL INTERANUAL DE LA INFLACIÓ. 
CATALUNYA I ESPANYA, 2008-2009

 Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

Aquesta tendència, cada cop més deflacionista, s’ha perllongat fins a mitjan any, atès que 
també arrossegava la inèrcia de la caiguda dels preus energètics. No obstant això, el nivell 
de preus de la rúbrica de transport, molt vinculada als preus energètics, en la seva evolució 
mensual toca fons ja des de finals del primer trimestre, i es comença a recuperar, lentament, 
durant la resta de l’any sense marcar, però, en cap cas creixements interanuals positius fins al 
darrer trimestre de l’any.58 L’any 2008 els preus del cru van oscil·lar des dels 92 $ a principis 
d’any fins als 144 $ del mes de juliol, per finalment tornar a caure fins als 33 $ a finals d’any.59 
En canvi, l’any 2009 els preus d’aquesta rúbrica han mantingut, des del segon trimestre de 
l’any, una progressió a l’alça permanent.60 Entremig, cal ser conscients que l’evolució que ha 
mantingut l’euro respecte del dòlar no ha permès tampoc que aquesta cotització a l’alça del 
cru es traslladés als preus interiors de manera automàtica, atès que l’encariment en els mercats 
internacionals ha estat molt menys intens a Europa fruit de l’evolució de l’euro.61 

58. IPC, INE.
59. OPEC (2009). World Oil Outlook 2009, pàg. 21. 
60. El preu del barril Brent va créixer progressivament fins als 76 dòlars al mes de novembre i va tancar l’any 

lleugerament per sota, als 74 dòlars. OPEC, Basket prices.
61. Vegeu l’epígraf 1.1 d’aquest capítol. 
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TAULA I-19. INFLACIÓ, APORTACIONS AL CREIXEMENT DEL NIVELL DE 
PREUS I APORTACIONS AL DIFERENCIAL D’INFLACIÓ AMB EL CONJUNT 

DE L’ECONOMIA ESPANYOLA. CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges.

 Inflació 
2009

Aportació 
a la inflació 

del 2009

Aportació 
a la dif. 
Cat/Esp

 Inflació 
2009

Aportació 
a la inflació 

del 2009

Aportació 
a la dif. 
Cat/Esp

Turisme i 
hoteleria 1,9 199,2 1,8

Fruites en 
conserva i fruits 
secs

1,8 4,3 1,1

Tabac 11,9 144,8 -7,5 Cafè, cacau i 
infusions 1,8 3,6 0,3

Serveis mèdics i 
similars 5,1 139,2 16,7 Carn d’oví 1,1 3,2 -0,5

Habitatge de 
lloguer 3,3 93,3 9,2 Calçat de nen 1,3 3,1 1,2

Conservació de 
l’habitatge 3,2 79,1 0,7

Tèxtils i 
accessoris per a 
la llar

0,7 3,0 0,2

Altres béns i 
serveis 3,8 68,2 0,8 Calçat d’home 0,4 2,3 0,6

Serveis per a 
la llar 4,0 55,3 1,1

Complements i 
reparacions de 
peces de vestir

1,0 1,5 0,2

Esbarjo 2,5 46,8 1,6 Ous 0,9 1,2 -0,1

Articles d’ús 
personal 1,5 38,2 1,6

Preparats 
de llegums i 
hortalisses

0,4 1,0 -0,1

Llegums i 
hortalisses 
fresques

4,6 36,6 7,0 Reparació de 
calçat 4,0 0,4 0,0

Publicacions 3,6 36,3 2,3 Carn d’aviram -0,3 -1,2 3,0

Educació 
universitària 5,4 34,8 4,0 Sucre -8,4 -6,2 0,1

Altres carns 1,9 31,8 7,1 Peces de vestir 
de nen i bebè -1,1 -8,3 1,0

Cereals i derivats 2,4 29,0 3,0

Crustacis, 
mol·luscs i 
preparats de 
peix

-0,8 -8,4 -0,3

Articles no 
perdurables per a 
la llar

1,8 25,0 0,0 Calçat de dona -1,2 -8,4 -0,9

Pa 1,9 22,4 7,3 Productes làctics -0,7 -9,3 2,1

Transport públic 
interurbà 4,3 22,0 0,3 Patates i llurs 

preparats -4,5 -11,7 1,7
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Educació infantil 
i primària 4,9 21,7 2,8 Carn de porcí -3,1 -12,8 1,6

Carn de vacum 2,6 20,8 2,6 Comunicacions -0,7 -21,3 0,0

Aigua mineral, 
refrescos i sucs 3,2 19,9 0,7

Calefacció, 
enllumenat 
i distribució 
d’aigua

-0,6 -22,9 -1,6

Transport públic 
urbà 5,3 17,8 -3,9 Peces de vestir 

d’home -1,4 -24,3 3,5

Altres despeses 
d’ensenyament 3,4 16,1 0,3

Medicaments 
i material 
terapèutic

-3,4 -41,8 0,8

Educació 
secundària 4,2 14,7 3,1 Peix fresc i 

congelat -4,1 -42,9 1,8

Fruites fresques 1,5 14,6 3,3 Llet -7,9 -54,0 4,8

Begudes 
alcohòliques 1,8 11,7 0,1 Olis i greixos -11,7 -57,0 0,7

Electrodomèstics 
i reparacions 1,3 11,2 2,6 Peces de vestir 

de dona -2,6 -62,0 0,9

Mobles i 
revestiments de 
terres

0,6 8,0 -1,8 Objectes 
recreatius -5,1 -118,6 -0,9

Utensilis i eines 
per a la llar 2,3 7,6 -0,1 Transport 

personal -5,5 -685,7 14,1

Altres preparats 
alimentaris 1,2 7,2 -1,6 TOTAL 0,2 100,0 100,0

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

Per tant, l’evolució que ha presentat l’IPC respon sobretot a la lògica de l’efecte dels preus 
energètics, especialment els del cru. A més, cal tenir en compte que l’impacte que finalment 
han mantingut els preus de l’energia, que ja ha estat molt deflacionista, ho hauria estat menys 
si no hagués estat per l’evolució de l’euro. 

Si analitzem la taula I-19, veurem totes les rúbriques ordenades en funció de l’aporta-
ció relativa que han fet a l’augment de l’IPC, que ha estat del 0,2%. Entre les rúbriques que 
han fet una aportació positiva més important, hi trobem sobretot serveis com ara el turisme i 
l’hoteleria, els serveis mèdics, els serveis de la llar, i també els lloguers, que ja sigui per un 
fort increment dels preus (el cas del tabac) o bé pel pes estructural elevat que tenen (turisme 
i hoteleria, per exemple) han fet aportacions positives al marge del creixement dels preus de 
l’any 2009. No obstant això, la caiguda del 5,5% dels preus de la rúbrica de transport per-
sonal acaben per compensar amb escreix l’increment que han generat les rúbriques més in-
flacionistes, atès que fa una aportació negativa a la inflació gairebé set vegades superior al 
creixement que finalment hem tingut. Altres rúbriques deflacionistes han estat les d’objectes 
recreatius, roba, calçat i alguns aliments com ara olis i greixos, llet i derivats, carn de porcí i 
aviram, sucre i patates. 
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Un altre element destacable de l’evolució mensual dels preus és també la divergència crei-
xent entre aquesta correcció de preus en els àmbits català i espanyol (vegeu el gràfic I-20). 
Caldria preguntar-nos, doncs, també què s’amaga darrere d’aquest comportament menys de-
flacionista de l’economia catalana. La taula I-19 inclou una columna que recull les aportacions 
al diferencial inflacionista de les economies catalana i espanyola distribuïdes per rúbriques. 
Per ordre d’importància, les rúbriques de serveis mèdics i similars (16,7%), transport personal 
(14,1%), habitatge de lloguer (9,1%), pa (7,2%), altres carns (7%), llegums i hortalisses fres-
ques (7%), llet (4,7%), educació universitària (3,9%), peces de vestir d’home (3,5%), fruites 
fresques (3,3%), educació secundària (3,1%), carn d’aviram (2,9%), cereals i derivats (2,9%), 
educació infantil i primària (2,7%) i electrodomèstics i reparacions (2,6%) expliquen més del 
90% del diferencial. Aquestes rúbriques, que englobaríem dins de quatre grans grups com són 
transport, serveis sanitaris, serveis d’educació i alimentació explicarien, per tant, bona part del 
diferencial. D’altra banda, han estat poques les rúbriques que han rebaixat la nostra inflació per 
sota de la mitjana espanyola; d’aquestes destaquem, de menor a major aportació negativa, les 
rúbriques de calefacció, enllumenat i distribució d’aigua, altres preparats alimentaris, mobles 
i revestiments de terres, transport públic urbà, i tabac, que han restat totes a l’hora d’explicar 
el diferencial d’inflació entre l’economia catalana i l’espanyola en conjunt.

TAULA I-20. INFLACIÓ MITJANA ANUAL CATALANA I DIFERENCIAL 
CATALUNYA-ESPANYA PER GRUPS ESPECÍFICS DE PRODUCTES, 2008-2009

Unitats: percentatges.

 2008 2009
Diferencial Cat-Esp

2008 2009

Productes energètics 11,8 -8,7 -0,1 0,3

Aliments sense elaboració 3,9 0 -0,1 1,3

Serveis (amb lloguer d’habitatge) 3,9 2,7 0 0,3

Aliments amb elaboració, begudes i tabac 6,1 1,3 -0,4 0,4

Béns industrials sense productes energètics 0,4 -1 0,1 0,3

General sense aliments no elaborats ni productes energètics 3,2 1,2 0 0,4

Aliments sense elaboració i productes energètics 8,5 -4,7 -0,2 0,7

Carburants i combustibles 13,2 -13,5 -0,4 1,2

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

Recapitulant, l’impacte negatiu de la davallada del preu dels carburants (taula I-20) ha 
estat en la base del magre creixement de l’IPC a Catalunya, que en algun moment fins i tot 
ha mostrat, en la seva evolució mensual, creixements, tal com s’ha vist, fins i tot negatius. 
D’altra banda, els aliments, tot i que aquests darrers anys havien mostrat, com l’energia, com-
portaments molt inflacionistes, no han tingut cap correcció a la baixa, com es pot veure amb 
la inflació del grup d’aliments sense elaboració (taula I-20). No obstant això, no podem atri-
buir tampoc tota la moderació dels preus als efectes dels carburants i dels aliments, atès que 
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la inflació subjacent ha mostrat també una forta moderació durant aquest darrer any. L’índex 
general, calculat sense els efectes dels aliments no elaborats ni els productes energètics ha 
moderat el seu creixement des del 3,2% l’any 2008 a l’1,2% l’any 2009. Aquesta forta mo-
deració assenyala també com a factor determinant el canvi de conjuntura econòmica al país, 
atès que només és atribuïble al context deflacionista, amb creixements negatius del PIB, que 
hem patit aquest darrer exercici. 

Si desglossem la resta d’activitats, incloses precisament dins del grup que ens avalua la 
inflació subjacent, els serveis han estat les partides més inflacionistes i els productes industri-
als, descomptats de l’energia, han mostrat també una lleugera davallada, fruit de l’acumulació 
d’estocs d’aquest sector productiu, molt afectat també pel context deflacionista i la caiguda 
de transaccions comercials tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit internacional. 

Si analitzem, d’altra banda, el diferencial d’inflació per grups de productes de l’economia 
catalana amb l’espanyola, observem que els preus de tots els grups s’han encarit a Catalunya 
més que en el conjunt d’Espanya. Tant els aliments com l’energia i el registre de la inflació 
subjacent ens alerten del diferencial, i, malgrat tot, si ho comparem amb les divergències del 
2008, any en què el diferencial fou nul, observem que el comportament del 2008 s’explica 
per una nul·la divergència en els serveis, juntament amb un millor comportament tant dels 
carburants com dels aliments (vegeu la taula I-20). 

TAULA I-21. TAXES DE CREIXEMENT DE L’ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS 
A CATALUNYA, ESPANYA I ZONA EURO, 2008-2009

Unitats: percentatges.

 
2008 2009

Catalunya Espanya Zona
euro Catalunya Espanya Zona

euro

Índex general 5,8 6,6 5,0 -3,4 -3,3 -4,6

Béns de consum 4,1 4,4 3,5 0,0 -0,6 -1,3

Béns de consum duradors 2,2 3,5 2,0 0,7 1,0 1,2

Béns de consum no duradors 4,3 4,5 3,7 -0,1 -0,8 -1,8

Béns d’equipament 2,3 2,5 1,0 1,6 0,8 0,5

Béns intermedis 5,1 5,5 3,4 -5,8 -5,4 -5,4

Energia 14,6 14,4 15,5 -9,3 -6,5 -13,1

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

De fet, si analitzem amb deteniment l’evolució dels preus industrials (taula I-21), veurem 
que, al marge del fort impacte dels productes energètics, i en un context de forta moderació 
del creixement de la majoria de productes, a Catalunya només han baixat els preus dels béns 
de consum duradors. No obstant això, i tot i el que registra la taula sobre l’evolució dels preus 
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dels productes industrials de l’IPC, el conjunt global de béns de consum produïts a Catalunya 
no ha mostrat cap davallada a l’índex de preus industrials (IPRI), atès que la lleugera dismi-
nució dels preus dels béns de consum no durador es compensa amb el lleuger encariment de 
la resta de béns de consum. A Espanya i a l’eurozona els preus dels béns de consum, tot i que 
mostren el mateix perfil que a Catalunya, han patit caigudes en els preus. Tanmateix, tant a 
Catalunya com a la resta d’economies analitzades la davallada dels preus dels béns industri-
als intermedis ha estat molt més potent, amb caigudes superiors al 5% en tots els casos, reflex 
sens dubte de la major sensibilitat d’aquest sector al canvi d’expectatives. D’altra banda, els 
preus dels béns d’equip no han caigut, ni a Catalunya ni a la resta de l’Estat o de l’eurozona, 
i tanmateix han mostrat, al contrari que el béns de consum, un comportament més dinàmic 
aquí que a la resta de l’Estat o a la resta de l’eurozona. A Catalunya s’ha,això, en, abaratit 
menys que la resta els béns de consum i encarir més que la resta els béns d’equip. Finalment, 
la davallada dels preus de l’energia ha estat més intensa a Catalunya que al conjunt d’Espa-
nya, però menys intensa que al conjunt de l’eurozona.

2.2. COSTOS LABORALS

Els costos laborals per treballador i mes a Catalunya han pujat el 2,5%, menys que l’any 
passat. El cost laboral per hora treballada ha crescut el 4,8%, enfront del 3,4% de l’any ante-
rior. Per al conjunt de l’economia espanyola també es reprodueix aquesta mateixa dinàmica, 
si bé en termes comparatius els augments esdevenen més intensos al conjunt de l’economia 
espanyola que no pas a la catalana. 

TAULA I-22. EVOLUCIÓ DEL COST LABORAL TOTAL PER TREBALLADOR, 
MES I HORA. CATALUNYA, 2007-2009 

Unitats: percentatges (taxes de creixement).

 
Cost mensual per treballador

2007 2008 2009

Catalunya 4,9 4,4 2,5

Espanya 4,0 4,8 3,5

 
Cost/hora per treballador

2007 2008 2009

Catalunya 5,7 3,4 4,8

Espanya 4,6 4,6 5,6

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

Aquest augment del cost laboral per treballador i mes a Catalunya, tot i que es redueix 
lleugerament si prenem només els costos salarials (l’1,9%, vegeu el gràfic I-21), supera amb 
escreix el creixement que han mantingut els preus de consum, que, tal com vèiem, registraven 
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una variació mínima del 0,2%. D’altra banda, el creixement del cost laboral per hora treballa-
da, que se situa al 4,8%, supera també sobradament el creixement del valor d’allò que l’eco-
nomia catalana va produir, atès que el deflactor del PIB creix només el 0,5% a Catalunya. Per 
tant, les percepcions salarials s’han encarit respecte del nivell de preus de l’economia. D’una 
banda, les percepcions salarials mitjanes dels treballadors han augmentat la seva capacitat 
adquisitiva. De l’altra, el treball, com a factor productiu, s’ha encarit respecte del producte. 

TAULA I-23. COST LABORAL PER TREBALLADOR I MES PER COMPONENTS 
I SECTORS. CATALUNYA, 2009

Unitats: euros.

 Total  Indústria Construcció Serveis

Cost total 2.685,6 3.070,7 2.848,4 2.563,6

Cost salarial total 1.982,1 2.238,4 2.015,1 1.910,2

Cost salarial ordinari 1.717,8 1.878,4 1.706,9 1.676,5

Altres costos 703,6 832,3 833,3 653,4

Cost per percepcions no salarials 126,8 177,6 190,5 105,5

Cost per cotitzacions obligatòries 599,3 685,5 665,8 568,2

Subvencions i bonificacions de la Seguretat Social 22,6 30,8 23,0 20,4

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

La remuneració laboral mitjana per sectors i components del cost laboral es pot veure a 
la taula I-23. La indústria és l’activitat que paga el cost laboral per treballador i mes més ele-
vat, 3.071 euros. No obstant això, el sector de la construcció també mostra unes retribucions 
mitjanes, 2.848 euros, que tot i que són més baixes que a la indústria estan també per sobre 
de la mitjana de l’economia, que es compensa amb les retribucions més baixes del sector ser-
veis, 2.564 euros. 

Si analitzem, però, els costos laborals per hora que es paguen segons els sectors d’activitat 
econòmica, observem que les divergències ja no són tan grans com ens mostren les compa-
racions del cost laboral per treballador i més. Així doncs, les retribucions a la indústria, que 
abans arribaven fins al 14% per sobre de la mitjana, amb el cost per hora només assoleixen al 
9,8%; les retribucions al sector de la construcció, que mensualment es troben per sobre de la 
mitjana (6,1%), quan es computen per hores cauen lleugerament per sota la mitjana (l’1,5%). 
En canvi, les retribucions del sector serveis, que mensualment es troben el 4,5% per sota de 
la mitjana, quan es computen en funció de les hores treballades només cauen el 2,9% (vegeu 
les taules I-23 i I-24). La divergència entre unes i altres respon bàsicament al nombre d’hores 
treballades, que està marcat per la jornada laboral efectiva que duen a terme els treballadors 
i treballadores de cada sector. 
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TAULA I-24. COST LABORAL PER HORA I ELS SEUS COMPONENTS PER 
SECTORS D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

 Total Indústria Construcció Serveis

Cost total 20,5 22,5 20,2 19,9

Cost salarial total 15,1 16,4 14,3 14,8

Cost salarial ordinari 13,1 13,8 12,1 13,0

Altres costos 5,4 6,1 5,9 5,1

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

Tot i que no podem disposar de variacions del cost laboral per sectors, atès que enguany 
s’ha canviat el sistema de classificació d’activitats econòmiques i no són comparables les es-
timacions per sectors entre l’any 2009 i els anteriors, caldria analitzar, a partir de les dades de 
què disposem,quins han estat els factors que han motivat aquest increment del cost laboral. 

Tal com es pot observar al gràfic I-21, la partida que més puja del cost laboral és la de 
percepcions no salarials, que a Catalunya puja per sobre del 20%. La partida de percepcions 
no salarials inclou, entre d’altres, les percepcions per indemnització per acomiadament;62 per 
tant, resulta comprensible que, atesa la conjuntura laboral del moment, les percepcions no 
salarials pugin de la manera com ho han fet. D’altra banda, el cost per cotitzacions obligatò-
ries ha pujat a Catalunya l’1,3% per sota del que ho ha fet el cost salarial. En conclusió, si bé 
l’augment del cost laboral ha estat molt determinat pel component no salarial del cost laboral 
(ja que ha crescut el 4,3%), aquest augment cal atribuir-lo, malgrat que pesin poc en l’escan-
dall total del cost laboral, a les percepcions no salarials derivades de la conjuntura laboral, ja 
que les cotitzacions obligatòries no han augmentat amb més intensitat que els costos salarials.

62. Concretament, la partida de percepcions no salarials inclou: prestacions socials directes, pagaments per 
incapacitat temporal, per desocupació (suspensió temporal o reducció de jornada), per altres prestacions directes 
o per acomiadament. ETCL, metodologia CNAE 2009.
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GRÀFIC I-21. CREIXEMENT DELS COMPONENTS DEL COST LABORAL. 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: taxes de creixement.

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

De fet, si descomponem matemàticament l’efecte de l’increment del cost laboral en funció 
de les aportacions que hi fan els seus diferents components (gràfic I-22), podem observar que, 
tot i que el pes de la partida de costos no salarials no supera el 25%,63 l’aportació que fan, de 
gairebé el 44%, mostra la forta incidència que tenen sobre el creixement dels costos totals. 

Si descomponem per components més desagregats, llavors el cost salarial ordinari aug-
menta una mica més la seva aportació, atès que els costos salarials extraordinaris han caigut 
fruit de la conjuntura recessiva. D’altra banda, la segona partida més determinant torna a ser la 
dels costos per percepcions no salarials, que, tot i que representen només el 4,7%64 dels costos 
laborals totals, fan una aportació positiva a l’augment dels costos totals del 33%. 

63. Amb dades del 2009, ETCL, INE.
64. Amb estimacions del 2009, calculat a partir de les dades de l’ETCL, INE.
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GRÀFIC I-22. APORTACIÓ AL CREIXEMENT DEL COST LABORAL. 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges. 

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

Resumint, els costos laborals han augmentat el 2,5% empesos per l’increment de les percep-
cions no salarials derivades del context de crisi en què ens trobem. No obstant això, els costos 
salarials també han augmentat l’1,9%, i tot i que el context deflacionista ha frenat fortament 
l’increment de preus, les dades de negociació col·lectiva, que apunten cap a increments pactats 
per sobre del 2%,65 juntament amb l’evolució dels costos laborals, mostren que, de fet, aques-
tes pressions deflacionistes66 no s’han traslladat encara per la via dels preus al mercat laboral. 

65. Vegeu l’apartat de negociació col·lectiva al capítol III de la Memòria. Amb les dades actualitzades el 31 de març, 
l’increment salarial pactat i revisat era del 2,43%.

66. Per valorar en quina mesura es produeixen tensions inflacionistes tant en el mercat de béns com en el mercat 
de factors, una dada a analitzar és el grau d’utilització de la capacitat productiva. Tot i que per a Catalunya no 
disposem encara de dades per al 2009, podem valorar la situació del conjunt de l’economia espanyola i de la 
zona euro, que han mostrat un grau d’utilització de la capacitat productiva industrial mitjana per a l’any 2009 
del 70,2% i el 71,3%, respectivament. En el cas d’Espanya, aquesta xifra és 9,2 punts inferior a la del 2008 i, 
en el cas de la zona euro, 11,7 punts. Aquestes caigudes reflecteixen sens dubte el fort impacte de la conjuntura 
deflacionista actual. Banc d’Espanya, Boletín Económico, novembre 2009. 
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2.3. EL PROCÉS DE FORMACIÓ DELS PREUS

L’any 2007, amb un creixement del 3,3%, el deflactor del PIB havia crescut per sota del 
que ho havia fet un any abans (4,3%). A la darrera edició d’aquesta memòria constatàvem 
també una frenada del creixement dels preus, atès que l’any 2008 el deflactor havia augmen-
tat només el 3,1%, xifra que un cop corregida amb noves estimacions més fiables s’ha situat 
finalment en el 2,5%. Enguany, i en sintonia amb aquest procés de frenada progressiva del 
creixement dels preus, les estimacions de l’INE ens mostren una variació del deflactor del 
PIB pràcticament insignificant, del 0,5%. 

Si analitzem l’evolució en termes nominals de les rendes en què es distribueix el PIB67 
(taula I-25), podem observar que l’any 2008 el creixement en termes nominals de l’excedent 
brut d’explotació (EBE, a partir d’ara), descomptat del creixement del producte estrictament 
real, fou del 5%, un creixement de la mateixa intensitat mitjana dels darrers cinc anys. Aquest 
mateix any el creixement de la remuneració de les persones ocupades68 (RO, en endavant), 
també descomptat de les variacions reals, fou del 4,4%, lleugerament més intensa que els dar-
rers anys. No obstant això, el creixement nominal dels impostos sobre la producció en relació 
amb el producte real fou netament negatiu, amb una caiguda intensa del 15,9%. Per al conjunt 
de l’economia espanyola el comportament fou molt similar.

TAULA I-25. TAXES DE CREIXEMENT ANUAL ACUMULATIU DELS 
COMPONENTS DEL DEFLACTOR DEL PIB.  

CATALUNYA I ESPANYA, 2002-2008

Unitats: percentatges. 

 Catalunya Espanya

 2002-2007 2008 2009 2002-2007 2008 2009

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

EBE / PIB real 5,0 5,0 - 5,1 5,0 -

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

Impostos / PIB real 6,3 -15,9 -15,5 6,2 -15,9 -15,7

RO per ocupat 2,9 5,1 - 3,0 5,7 -

Productivitat aparent del treball 
(termes reals) -0,2 0,6 3,0 -0,1 1,3 3,2

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  
EBE: excedent brut d’explotació; RO: remuneració de les persones ocupades. Els impostos són només els 
impostos sobre la producció.

67. L’exercici intenta descomptar el creixement real del creixement nominal de cada partida, de manera que traduïm 
l’increment de cada partida de renda en un component inflacionari que ens indica quin augment, per sobre de 
l’estrictament real, ha mantingut cada partida. 

68. La remuneració de les persones ocupades és el resultat de sumar la remuneració imputada dels ocupats no assalariats 
a la dels assalariats. Vegeu la següent nota on s’explica l’exercici de descomposició de les rendes mixtes.
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Aquestes pressions inflacionistes sobre el producte es traduïren, tal com s’observa en el 
gràfic I-23,69 en una aportació negativa de la fiscalitat (que resta 1,6 pp al creixement dels 
preus); una aportació positiva de l’EBE, que suma 1,7 pp al creixement del deflactor, i, final-
ment, en una aportació també positiva de 2,4 pp de la RO. 

GRÀFIC I-23. APORTACIÓ DELS FACTORS INTERNS AL CREIXEMENT 
DEL DEFLACTOR DEL PIB. CATALUNYA, 2003-2008

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE. 

Aquesta distribució de les pressions inflacionistes esdevé idèntica tant per al conjunt de 
l’economia espanyola com per a l’economia catalana, atès que el comportament és molt si-
milar, amb pressions a l’alça de les rendes del treball i del capital, i a la baixa dels impostos 
sobre la producció (vegeu els gràfics I-23 i I-24).

69. La descomposició del deflactor, tant per a Catalunya com per a Espanya (gràfics I-23 i I-24), es fa, tal com 
avançàvem anteriorment, a partir de la determinació del component inflacionista de cada partida de renda. Aquest 
component es troba a partir del quocient amb el creixement real. La contribució està determinada pel pes de 
cada partida en l’any base (l’immediatament precedent). Les rendes del treball (RO) s’han calculat restant a 
l’EBE la part de rendes mixtes atribuïbles al treball. Aquest exercici s’ha fet estimant una retribució mitjana de 
l’ocupació no remunerada igual a la dels assalariats. 
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GRÀFIC I-24. APORTACIÓ DELS FACTORS INTERNS AL CREIXEMENT 
DEL DEFLACTOR. ESPANYA, 2003-2008

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE. 

Les taules I-26 i I-27 mostren els mateixos resultats que els gràfics però descomponen any 
a any les aportacions en xifres. Tal com podem veure, per a l’economia catalana, el creixement 
nominal de l’EBE i de la RO, descomptat dels augments del producte real, ha estat cada cop 
més intens aquests darrers anys. En canvi, el creixement dels impostos sobre la producció, 
també descomptat de la variació real, ha estat, els darrers dos anys, cada cop més negatiu.
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TAULA I-26. FACTORS INTERNS DEL DEFLACTOR DEL PIB. 
CATALUNYA, 2004-2008 

Unitats: percentatges.

Taxes de creixement anual 2004 2005 2006 2007 2008

Deflactor del PIB 4,0 4,0 4,4 3,5 2,5

EBE / PIB en termes reals 6,1 4,3 4,7 4,7 5,0

RO / PIB en termes reals (CLU en termes nomina ls) 2,1 3,2 3,4 3,9 4,4

Impostos / PIB en termes reals 7,9 7,8 8,4 -2,4 -15,1

Pes sobre el PIB (t-1) 2004 2005 2006 2007 2008

EBE / PIB en termes nominals 33,2 33,8 33,9 34,0 34,4

RO / PIB en termes nominals (CLU en termes reals) 56,6 55,6 55,1 54,6 54,8

Impostos / PIB en termes nominals 10,2 10,6 11,0 11,4 10,8

Aportació al creixement del deflactor 2004 2005 2006 2007 2008

Excedent brut d’explotació 2,0 1,5 1,6 1,6 1,7

Remuneració de les persones ocupades 1,2 1,8 1,9 2,2 2,4

Impostos sobre la producció 0,8 0,8 0,9 -0,3 -1,6

Deflactor 4,0 4,0 4,4 3,5 2,5

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  
CLU: costos laborals unitaris. 
EBE: excedent brut d’explotació; no inclou les rendes mixtes derivades del treball.
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TAULA I-27. FACTORS INTERNS DEL DEFLACTOR DEL PIB. 
ESPANYA, 2004-2008

Unitats: percentatges.

Taxes de creixement anual 2004 2005 2006 2007 2008

Deflactor del PIB 4,0 4,3 4,1 3,3 2,5

EBE / PIB en termes reals 5,6 4,7 4,9 4,7 5,0

RO / PIB en termes reals (CLU en termes 
nominals) 2,4 3,2 3,3 3,7 4,3

Impostos / PIB en termes reals 8,1 8,8 6,2 -3,4 -15,4

Pes sobre el PIB (t-1) 2004 2005 2006 2007 2008

EBE / PIB en termes nominals 33,0 33,5 33,6 33,9 34,3

RO / PIB en termes nominals (CLU en 
termes reals) 57,0 56,0 55,5 55,0 55,3

Impostos / PIB en termes nominals 10,0 10,4 10,9 11,1 10,4

Aportació al creixement del deflactor 2004 2005 2006 2007 2008

Excedent brut d’explotació 1,9 1,6 1,6 1,6 1,7

Remuneració de les persones ocupades 1,3 1,8 1,8 2,0 2,4

Impostos sobre la producció 0,8 0,9 0,7 -0,4 -1,6

Deflactor 4,0 4,3 4,1 3,3 2,5

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  
CLU: costos laborals unitaris. 
EBE: excedent brut d’explotació; no inclou les rendes mixtes derivades del treball.

En el cas de l’economia espanyola, el comportament de l’excedent i de la remuneració 
de les persones ocupades és similar, si bé el creixement inflacionista de l’EBE es manté més 
intens en els darrers anys. En termes de distribució de rendes, la retribució dels factors es 
mostra molt similar tant en un cas com en l’altre, i per a l’any 2008, la distribució es manté 
encara molt semblant en ambdues economies, atès que cau en tots dos casos el pes dels im-
postos i augmenta el pes de la RO i de l’EBE (sense les rendes mixtes derivades del treball) 
sobre el PIB (vegeu la taula I-28). 

TAULA I-28. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA ENTRE ELS FACTORS DE 
PRODUCCIÓ. CATALUNYA I ESPANYA, 2008

Unitats: percentatges.

 Catalunya Espanya

EBE / PIB en termes nominals 35,3 35,2

RO / PIB en termes nominals (CLU en termes reals) 55,8 56,2

Impostos / PIB en termes nominals 8,9 8,6

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  
CLU: costos laborals unitaris.
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Per anticipar el comportament de la distribució de les rendes i per entendre quines tensi-
ons pot haver generat la retribució dels factors l’any 2009, vegeu la taula I-29, que aproxima 
el comportament d’aquelles variables que encara no tenim estimades, i ho fa a partir d’altres 
fonts estadístiques alternatives. Els costos laborals en termes nominals, mesurats ara a partir de 
l’estimació de l’ETCL, mostren un creixement del 2,5%, que atès el poc dinamisme dels preus, 
que han pujat només el 0,5%, implicaria un augment de gairebé el 2% dels costos laborals en 
termes reals. Un encariment, però, dels costos laborals en termes reals com aquest darrer, en 
cas que es reprodueixi amb les noves estimacions de la CRE, quedaria absorbit amb escreix 
pel creixement de la productivitat70 en termes reals del 3%, cosa que faria que caiguessin els 
costos laborals unitaris l’1% en termes reals i el 0,5% en termes nominals. 

De fet, la forta correcció de l’economia catalana, que s’ha produït sobretot en termes 
d’ocupació,71 ha generat un increment de la productivitat en termes reals del 3%, atès que la 
contracció s’ha produït més en termes d’ocupació que en termes de producció. Aquest com-
portament ha generat un augment de la productivitat que, no obstant això, deixa marge a l’alça 
als costos laborals, atès que qualsevol augment dels costos laborals per sota d’aquesta variació 
no pressionarà a l’alça els costos laborals unitaris. De fet, per la mateixa raó que la caiguda de 
l’ocupació ha generat un augment de la productivitat, també pot tenir efectes sobre la compo-
sició dels assalariats i sobre l’evolució de les remuneracions mitjanes. Tanmateix, encara no 
tenim disponible l’estimació de la remuneració dels assalariats corresponent a l’any 2009 i, 
per tant, difícilment podem determinar quins han estat els efectes del canvi estructural sobre 
la remuneració mitjana. D’altra banda, amb un creixement del cost laboral en termes nominals 
del 2,5% i un augment del cost salarial ordinari de l’1,9%, cap registre indica que els augments 
dels costos laborals hagin de situar-se per sobre del 3%, element que comportaria un guany 
de competitivitat ja que, tal com avançàvem, això haurà fet baixar els costos laborals unitaris. 

70. Ens referim en tot el text a la productivitat aparent del treball.
71. Vegeu l’apartat 3.1 del capítol III. 
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TAULA I-29. PRODUCTIVITAT, COSTOS LABORALS I PREUS. 
CATALUNYA, 2003-2009

Unitats: percentatges.

 2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

Productivitat aparent del treball (en 
termes reals)¹ -0,5 -0,7 -0,5 0,5 0,6 3,0

Productivitat aparent del treball (en 
termes nominals)¹ 3,5 3,4 3,9 4,0 3,2 3,5

Cost laboral (en termes nominals) 1,6 2,5 2,9 4,5 5,1 -

Cost laboral² (en termes nominals) 3,6 2,6 3,5 5,0 4,7 2,5

Cost salarial² (en termes nominals) 3,6 2,3 3,4 4,3 4,0 3,5

Deflactor del PIB 4,0 4,0 4,4 3,5 2,5 0,5

IPC 3,5 3,9 3,7 3,0 4,1 0,2

CLU en termes nominals³ 2,1 3,2 3,4 3,9 4,4 -0,5

CLU en termes reals³ -1,9 -0,8 -1,0 0,5 1,8 -1,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, INE (dades de 2007, primeres estimacions). 
(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 2008, ha estat calculada amb les dades de costos laborals de l’ETCL. 
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3.  LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA

3.1. SITUACIÓ I PERSPECTIVES DE LES INFRAESTRUCTURES

L’any 2009 la inversió pressupostada en infraestructures s’ha incrementat respecte a l’any 
2008. Aquest increment s’ha produït especialment en infraestructures viàries i ferroviàries. 
La inversió en ports creix de forma moderada, mentre que la inversió en infraestructures ae-
roportuàries es redueix com a conseqüència de la finalització del gruix de les obres de la T-1 
de l’aeroport del Prat.72

Aquest creixement de la inversió pressupostada suposa un xoc de demanda per a l’eco-
nomia que permet atenuar els efectes negatius de la crisi (especialment sobre el sector de la 
construcció). Caldrà veure, en un futur, si comporta també un xoc d’oferta i ajuda a millorar 
la competitivitat de l’economia catalana. 

Destaquen les inversions en matèria ferroviària, concentrades en la línia 9 del metro de 
Barcelona i el tren d’alta velocitat Barcelona–frontera francesa. Així mateix, sobresurt la in-
versió en carreteres, així com la finalització de les obres a l’aeroport del Prat, la construcció 
de l’aeroport de Lleida-Alguaire i les obres d’ampliació del port de Barcelona.

Pel que fa a l’ús de les infraestructures, a causa de l’actual conjuntura econòmica es pro-
dueix un retrocés en totes, tant en el transport de passatgers com en el de mercaderies. Aquest 
retrocés és especialment intens en el transport de mercaderies a ports i carreteres, i en el trans-
port de persones als aeroports. 

Destaca també la firma del Pacte nacional per a les infraestructures per una part dels par-
tits polítics, representants del món local, social i econòmic del país. Aquest pacte inclou les 
actuacions prioritàries en matèria d’infraestructures fins a l’any 2020, i en l’àmbit de les in-
fraestructures de transport73 s’aposta per impulsar el transport públic, donar caràcter prioritari 
a les inversions ferroviàries i prestar atenció a la gestió de les infraestructures ferroviàries, 
portuàries i aeroportuàries.74

72. Les infraestructures energètiques i mediambientals es tracten al capítol VI d’aquesta memòria, mentre que les 
infraestructures de telecomunicacions s’estudien al capítol II, motiu pel qual no s’han inclòs en aquest apartat.

73. El Pacte inclou tot tipus d’infraestructures.
74. En economies amb infraestructures madures, els increments en els rendiments d’aquestes deriven principalment 

d’una millor gestió que d’un increment de la dotació.

3.
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En aquest últim punt, sobresurten l’Acord per al traspàs de rodalies de l’Estat espanyol a 
la Generalitat de Catalunya —el 2009 és l’últim any que l’Administració central gestiona els 
serveis de rodalies—, i la continuació del debat generat a l’entorn de la gestió de l’aeroport 
del Prat, encara no resolt.

Quant a les perspectives d’inversió en infraestructures, es poden veure limitades pel dè-
ficit públic a curt i a mitjà termini, per la qual cosa caldrà recórrer, també, a la col·laboració 
publicoprivada. 

3.2. LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

L’any 2009, la inversió de l’Estat en infraestructures ha representat el 63,9% del total 
d’aquesta partida a Catalunya, per un 36,1% de la Generalitat de Catalunya, cosa que repre-
senta un increment de la proporció d’infraestructures finançades per la Generalitat de 4,2 
punts percentuals (pp).

La inversió en infraestructures de transport ha representat, l’any 2009, el 83,6% de la in-
versió real realitzada per l’Estat a Catalunya, 3 pp més que l’any 2008. Això ha suposat un 
increment del 3,7% de la inversió real en infraestructures de transport, entre les quals destaca 
el creixement del 36,7% de la inversió en ferrocarrils; el del 13,8% en carreteres, i el decrei-
xement de la inversió en aeroports (-61,3%). Aquests resultats s’expliquen per la construcció 
de la línia l’alta velocitat entre Barcelona i la frontera francesa i per la finalització de la part 
més important de les obres a l’aeroport del Prat.

En aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a 
aquesta li corresponen 707 milions d’euros provinents de l’Estat en projectes pendents de de-
terminar i peatges d’autopistes l’any 2009, per assolir un percentatge sobre la base de càlcul 
equivalent al del PIB català sobre el PIB espanyol (18,72%).75

Pel que fa a la inversió de la Generalitat, aquesta ha augmentat el 25,0% l’any 2009 grà-
cies a l’increment de la inversió en ferrocarril (+26,5%) i en carreteres (+37,2%). Destaca la 
construcció de la línia 9 del metro de Barcelona.

Així mateix, destaquen els increments de la inversió amb sistemes específics de finança-
ment, que pel que fa a infraestructures de transport augmenta el 143,3% entre l’any 2008 i 
l’any 2009 (+214,8% en concessions, amb 768 milions d’euros, i +20,3% via mètode alemany, 
amb 170 milions d’euros). Així, els sistemes específics de finançament passen a representar 

75. Aquests 707 milions corresponen al conjunt d’inversions de caràcter econòmic. Això implica que un percentatge 
d’aquesta inversió s’efectua en infraestructures que no són de transport.
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el 16,1% de la inversió total a Catalunya (5.814 milions d’euros), davant del 8,0% de l’any 
2008. És a dir, s’incrementen considerablement les partides extrapressupostàries. Cal matisar, 
però, que, a diferència d’anys anteriors, augmenta considerablement la partida destinada a 
ferrocarrils, que passa a representar el 61,1% de la inversió en infraestructures amb sistemes 
específics de finançament, davant del 21,0% de l’any 2008. El contrari passa amb la carretera, 
tot i que creixen les inversions en carreteres amb sistemes específics de finançament el 19,9%.

TAULA I-30. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER ORGANISME INVERSOR I PER 
TIPUS D’INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: milions d’euros i percentatges.

ESTAT 2008 % 2009 % Var. 2008-
2009 (%)

Var. 2008-2009 
(pp)

Carreteres 626 20,8 713 22,9 13,8 2,0

Ferrocarril 1.334 44,4 1.824 58,6 36,7 14,2

Aeroports 777 25,9 301 9,7 -61,3 -16,2

Ports 267 8,9 277 8,9 3,7 0,0

TOTAL 3.005 100,0 3.115 100,0 3,7 0,0

GENERALITAT 2008 % 2009 % Var. 2008-
2009 (%)

Var. 2008-2009 
(pp)

Carreteres 346 24,6 475 27,0 37,2 2,4

Ferrocarril 986 70,0 1.248 70,9 26,5 0,9

Aeroports 48 3,4 13 0,7 -73,0 -2,7

Ports 29 2,0 25 1,4 -12,6 -0,6

TOTAL 1.409 100,0 1.761 100,0 25,0 0,0

ESTAT i GENERALITAT 2008 % 2009 % Var. 2008-
2009 (%)

Var. 2008-2009 
(pp)

Carreteres 972 22,0 1.188 24,4 22,2 2,3

Ferrocarril 2.320 52,6 3.072 63,0 32,4 10,4

Aeroports 825 18,7 314 6,4 -62,0 -12,3

Ports 296 6,7 302 6,2 2,1 -0,5

TOTAL 4.414 100,0 4.876 100,0 10,5 0,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009 i 2010.

Amb referència a la inversió liquidada l’any 2008, aquesta es va incrementar en totes les 
partides, a excepció de la inversió en carreteres per part de la Generalitat. Destaca el fort aug-
ment de la inversió liquidada en infraestructures ferroviàries, amb el 58,2% més que l’any 
2007 i el 56,0% del total de la inversió liquidada.
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Sobresurten la inversió ferroviària i l’aeroportuària, amb el 108,0% i el 100,0% de la in-
versió liquidada sobre la pressupostada l’any 2008, respectivament. La carretera assoleix el 
98,2%, mentre que la inversió en ports es queda al 65,3% de la inversió pressupostada.

TAULA I-31. INVERSIÓ LIQUIDADA PER ORGANISME INVERSOR I PER 
TIPUS D’INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT. CATALUNYA, 2007-2008

Unitats: milions d’euros i percentatges.

GRUP FOMENT 2007 % 2008 % Var. 2007-
2008 (%)

Var. 2007-2008 
(pp)

Carreteres 353 16,3 600 22,2 70,2 6,0

Ferrocarril 927 42,8 1.153 42,7 24,4 -0,1

Aeroports 726 33,5 762 28,2 5,0 -5,3

Ports 161 7,4 183 6,8 13,9 -0,6

TOTAL 2.166 100,0 2.698 100,0 24,6 0,0

GENERALITAT 2007 % 2008 % Var. 2007-
2008 (%)

Var. 2007-2008 
(pp)

Carreteres 364 35,0 355 19,8 -2,7 -15,1

Ferrocarril 662 63,5 1.361 76,1 105,6 12,6

Aeroports 9 0,8 63 3,5 645,9 2,7

Ports 8 0,7 10 0,6 36,0 -0,1

TOTAL 1.042 100,0 1.789 100,0 71,7 0,0

ESTAT i GENERALITAT 2007 % 2008 % Var. 2007-
2008 (%)

Var. 2007-2008 
(pp)

Carreteres 717 22,3 955 21,3 33,2 -1,1

Ferrocarril 1.589 49,5 2.514 56,0 58,2 6,5

Aeroports 734 22,9 825 18,4 12,4 -4,5

Ports 168 5,2 193 4,3 14,9 -0,9

TOTAL 3.208 100,0 4.487 100,0 39,9 0,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010.

3.2.1. Carreteres

L’any 2008, la xarxa de carreteres té 11.901 quilòmetres, amb el 10,7% de vies de gran ca-
pacitat (el 5,5% d’autopistes de peatge, el 4,3% d’autovies i autopistes lliures i el 0,9% de vies 
de doble calçada). Aquests 11.901 quilòmetres es reparteixen de la manera següent: el 15,1% 
de vies són propietat de l’Estat; el 48,6%, propietat de la Generalitat, i el 36,3%, propietat 
de les diputacions. Les vies de l’Estat són les que tenen més volum de trànsit (el 45,3% dels 
vehicles per quilòmetre), seguides per les de la Generalitat (47,5%) i les diputacions (7,3%).
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TAULA I-32. QUILÒMETRES DE CARRETERES SEGONS LA TIPOLOGIA PER 
PROVÍNCIES. CATALUNYA, 2008

Unitats: quilòmetres i percentatges.

 BCN % GIR % LLEI % TGN % Total %

Autopistes 284 7,2 104 4,4 69 2,5 202 7,3 659 5,5

Autopistes lliures 
i autovies 318 8,0 48 2,0 98 3,5 46 1,7 510 4,3

Vies de doble 
calçada 30 0,8 18 0,8 13 0,5 48 1,7 109 0,9

Vies de calçada 
única 3.320 84,0 2.213 92,9 2.606 93,5 2.484 89,4 10.623 89,3

Total 3.952 100,0 2.383 100,0 2.786 100,0 2.780 100,0 11.901 100,0

% 33,2 - 20,0 - 23,4 - 23,4 - 100,0 -

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la inversió en carreteres l’any 2009, dels 1.188 milions d’euros pressupostats, 
el 60,0% corresponen a inversió estatal, amb 713 milions d’euros. Aquests es divideixen en 
inversió en noves carreteres (47,2%), conservació (18,5%) i inversions de SEITTSA (34,3%).

Els principals projectes de carreteres finançades per l’Estat a Catalunya l’any 2009 han 
estat la línia orbital B-40 entre Abrera i Terrassa, el tram el Morell-Valls de l’autovia Tarra-
gona-Montblanc (A-27), el tram de l’A-7 entre Vandellós-l’Hospitalet de l’Infant-Mont-roig 
i entre Tarragona i Altafulla, i l’autovia A-22 de Lleida a Almacelles i Osca.

TAULA I-33. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN CARRETERES. 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: milions d’euros i percentatges.

 2008 % 2009 % Var. 2008-2009 
(%)

Var. 2008-2009 
(pp)

DGC
Noves carreteres 421 67,3 336 47,2 -20,2 -20,1

Conservació 118 18,9 132 18,5 11,5 -0,4

SEITTSA 87 13,8 245 34,3 182,3 20,5

TOTAL 626 100,0 713 100,0 13,8 0,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009 i 2010.

Quant a la Generalitat de Catalunya, la inversió pressupostada en carreteres ha estat de 475 
milions d’euros, que s’han destinat, principalment, a la construcció de la C-37 entre Torelló i 
la Vall d’en Bas (82,7 milions d’euros), el desdoblament de la C-31 de Palamós a Palafrugell 
(45,6 milions d’euros), la C-25 entre Cervera i Caldes de Malavella (40,0 milions d’euros), 
el carril bus-VAO a la C-58 (37,5 milions d’euros), la Ronda Sud d’Igualada i un nou pont 
sobre el riu Ebre (de Deltebre a Sant Jaume d’Enveja).
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Amb referència als sistemes específics de finançament, destaca el desdoblament de la C-25 
entre Cervera i Caldes de Malavella (179,6 milions d’euros), el desdoblament de la C-17 entre 
Centelles i Ripoll (91,8 milions d’euros) i la C-15 i C-37 entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca 
del Penedès, Igualada i Manresa (43,9 milions d’euros).

3.2.2. Ferrocarrils

L’any 2008 la longitud de la xarxa ferroviària a Catalunya és de 1.708 quilòmetres:76 el 
78,0%, propietat d’ADIF; el 17,0%, propietat de FGC, i el 5%, de TMB. D’aquests, 128 qui-
lòmetres són d’alta velocitat, mentre que 94 són exclusius per a mercaderies.

La inversió ferroviària pressupostada per l’Estat l’any 2009 ha estat de 1.824 milions d’eu-
ros, el 36,7% més que l’any 2008, i que representen el 59,4% de la inversió en ferrocarril a 
Catalunya. Aquesta inversió es concentra sobretot en la que efectua ADIF a la línia d’AVE, 
ubicada a les províncies de Girona i Barcelona, i que arriba a 1.000 milions d’euros, el 54,8% 
del total invertit per l’Estat en ferrocarrils a Catalunya. Destaca, així mateix, l’increment que 
experimenta SEITTSA, del 182,0%, que passa a representar el 29,5% del total pressupostat 
en inversions ferroviàries de l’Estat a Catalunya. A part de la inversió en AVE, s’han fet in-
versions de quanties menors en la renovació de la línia de rodalies de Barcelona.

TAULA I-34. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN FERROCARRIL. 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: milions d’euros i percentatges.

 2008 % 2009 % Var. 2008-2009 
(%)

Var. 2008-2009 
(pp)

DGF 295 22,1 229 12,5 -22,5 -9,6

ADIF
TGV 749 56,2 1.000 54,8 33,5 -1,3
Altres 56 4,2 39 2,2 -29,0 -2,0

SEITTSA 191 14,3 538 29,5 182,0 15,2
RENFE-Operadora 43 3,2 17 0,9 -60,6 -2,3
TOTAL 1.334 100,0 1.824 100,0 36,7 0,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009 i 2010.

La Generalitat de Catalunya ha invertit 1.248 milions d’euros en infraestructures ferro-
viàries. Destaca la inversió en la línia 9 del metro (855,4 milions d’euros i el 68,5% del total 
invertit en ferrocarrils per la Generalitat de Catalunya), la línia 5 del metro en el tram Horta-
Vall d’Hebron (55,5 milions d’euros), el desdoblament de la via de FGC entre Martorell i 

76. No inclou el tramvia.
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Olesa de Montserrat (18,0 milions d’euros) i les obres a les estacions de Roquetes i Trinitat 
Nova a la L-3 del suburbà barceloní (14,6 milions d’euros).

Així mateix, per la via de sistemes específics de finançament, és molt destacable la inver-
sió en la línia 9 del metro (450,0 milions d’euros), que representa gairebé el 48,0% del total 
d’inversions en infraestructures a finançar amb sistemes específics fora de pressupost. Així 
mateix, aquests sistemes financen el perllongament de FGC a Terrassa (34,8 milions d’euros).

Destaca l’obertura del primer tram de la línia 9 del metro de Barcelona de Can Zam a Can 
Peixauet, el 13 de desembre de 2009.

3.2.3. Ports

Els ports de Catalunya es distingeixen entre els gestionats per Puertos del Estado (Barce-
lona i Tarragona) i els que gestiona Ports de la Generalitat.

La inversió en ports es concentra majoritàriament en inversions estatals, que representen 
el 91,7% del total pressupostat a Catalunya l’any 2009, amb 277 milions d’euros, el 3,7% més 
que l’any 2008. Així mateix, aquesta inversió es concentra majoritàriament al port de Barce-
lona, que com a conseqüència de la seva ampliació s’emporta el 80,5% de la inversió estatal.

TAULA I-35. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN PORTS. 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: milions d’euros i percentatges.

 2008 % 2009 % Var. 2008-2009 
(%)

Var. 2008-2009 
(pp)

BCN 236 88,2 223 80,5 -5,3 -7,7
TGN 31 11,8 54 19,5 72,0 7,7
TOTAL 267 100,0 277 100,0 3,8 0,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009 i 2010.

Així, al port de Barcelona la inversió arriba als 223 milions d’euros, que es concentren prin-
cipalment en l’ampliació sud, en la rehabilitació del moll el Prat (63,7 milions d’euros), men-
tre que a Tarragona la inversió s’ha centrat en l’ampliació del moll Andalusia (30,5 milions).
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3.2.4. Aeroports

Igual que la inversió portuària, l’aeroportuària es concentra majoritàriament en inversions 
estatals, que representen el 95,9% del total, tot i la finalització de la construcció de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire per part de la Generalitat de Catalunya.

TAULA I-36. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN AEROPORTS. 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: milions d’euros i percentatges.

 2008 % 2009 % Var. 2008-2009 
(%)

Var. 2008-2009 
(pp)

AENA
BCN 699 89,9 254 84,3 -63,7 -5,6
GIR 40 5,2 26 8,5 -36,5 3,3
REUS 32 4,1 16 5,3 -50,3 1,2

CLASA 6 0,8 6 1,8 -8,3 1,1
TOTAL 777 100,0 301 100,0 -61,3 0,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009 i 2010.

Destaca la posada en funcionament de la nova terminal de l’aeroport del Prat, inaugurada 
el 19 de juny de 2009. La finalització de la construcció d’aquesta infraestructura explica la 
davallada en inversió que s’experimenta a Catalunya en matèria aeroportuària, si bé la inver-
sió s’ha reduït en tots els aeroports catalans.

Durant el 2009 s’han aprovat tant el Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, 
com la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportu-
àries, ambdues normes dictaminades pel CTESC durant l’any 2008. La Llei presenta com a 
fet més destacat la creació de l’ens públic Aeroports de Catalunya, encarregat d’administrar 
les infraestructures aeroportuàries de titularitat de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, 
el Pla regeix el desenvolupament de les infraestructures aeroportuàries que són competència 
de la Generalitat, entre les quals destaquen la desclassificació dels aeroports d’interès nacio-
nal, així com la construcció de l’aeroport de Lleida-Alguaire, el de la Seu d’Urgell, un a les 
Terres de l’Ebre, i la creació d’un aeroport corporatiu-empresarial.

3.3. SERVEIS DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

El sistema de transport català es basa principalment en l’ús de la carretera, tant pel que 
fa a persones com pel que fa a mercaderies. Així mateix, en el transport de persones destaca 
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la importància del ferrocarril, especialment en l’àmbit urbà, i l’ús dels aeroports en despla-
çaments internacionals, mentre que en el transport de mercaderies destaca l’ús dels ports.77

L’any 2009 s’han registrat descensos en l’ús de totes les infraestructures, especialment 
quant al transport de mercaderies, amb retrocessos importants en l’ús de la xarxa de carreteres 
i l’ús dels ports. Pel que fa al transport de persones, retrocedeix en tots els modes de transport, 
especialment en l’ús dels aeroports. Aparentment, les carreteres perden més usuaris que el 
transport ferroviari, mentre que els ports són els que menys passatgers perden.

3.3.1. Carreteres

L’any 2009 s’han experimentat descensos pronunciats en l’ús de les carreteres catalanes. 
Així, la intensitat mitjana diària (IMD)78 de les autopistes de peatge gestionades per l’Estat a 
Catalunya79 ha retrocedit el 7,3% l’any 2009: el 4,7% entre els vehicles no pesants i el 17,2% 
entre els vehicles pesants. És a dir, s’ha passat d’una intensitat mitjana de 33,6 milers de ve-
hicles al dia a una de 31,2 milers, amb un pes dels vehicles pesants inferior a la de l’any 2009, 
amb el 17,8%, 2,1 pp menys que el 2008.

El descens més acusat s’ha produït entre Tarragona i València (-11,0%) i entre Saragossa 
i el peatge del Mediterrani80 (-9,2%). Han estat menors els descensos entre Barcelona i Tar-
ragona (-6,4%), entre Montmeló i la Jonquera (-5,4%) i Montmeló i el Papiol (-4,4%).

77. L’any 2008, segons dades del DPTOP, el 79,4% de les mercaderies es transportaven per carretera, el 18,5% ho 
feien a través dels ports i el 2,1% utilitzant la xarxa ferroviària, mentre que l’aportació del sistema aeroportuari 
era pràcticament nul·la.

78. Vehicles al dia.
79. Inclou el tram de València a la frontera entre la Comunitat Valenciana i Catalunya, i el tram de Saragossa a la 

frontera entre Aragó i Catalunya.
80. Situat entre la Bisbal del Penedès i el Vendrell.
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GRÀFIC I-25. INTENSITAT MITJANA DIÀRIA (IMD) DE LES AUTOPISTES 
DE PEATGE AP-7 I AP-2. VARIACIÓ ANUAL. CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: percentatges.

Font: Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment.

Malgrat això, les dades anteriors inclouen principalment carreteres de pagament, motiu 
pel qual és possible que hi hagi hagut canvis de preferències o de comportament, per exem-
ple, canvi de rutes per no haver de pagar els peatges. Si això és així, el volum de trànsit a les 
carreteres catalanes hauria disminuït menys del que mostra el gràfic anterior.

Si s’estudia l’evolució del consum de carburants a Catalunya l’any 2009, hom aprecia 
que el consum de gasoil A —el carburant més utilitzat, amb el 64,6%—, s’ha reduït l’1,4%, 
mentre que la gasolina de 95 —el segon carburant més utilitzat, amb el 15,3%— s’ha reduït 
el 3,6%. El gasoil B —amb una quota de mercat del 13,1%—, així mateix, ha reduït el seu 
consum el 4,1% durant el 2009.81

Pel que fa al transport col·lectiu per carretera, i partint de dades de l’ATM82 sobre el 
transport de viatgers a la Regió Metropolitana de Barcelona,83 el nombre d’usuaris d’autobús 

81. Convé assenyalar que durant l’any 2009 s’ha produït un descens considerable en el preu dels carburants respecte 
al 2008, fet que podria haver suposat un incentiu al consum en condicions d’estabilitat econòmica. És destacable, 
doncs, que el consum decaigui.

82. Autoritat del Transport Metropolità.
83. No es disposa de dades per al conjunt de Catalunya per a l’any 2009. L’any 2008, es van dur a terme 52,8 

milions de desplaçaments interurbans mitjançant línies regulars d’autobús. Atès que la Regió Metropolitana de 
Barcelona (RMB) concentra la major part de desplaçaments amb autobús, permet oferir una visió de quina pot 
haver estat l’evolució al conjunt de Catalunya. Comparativament, la integració tarifària de Girona transportava 
10,0 milions de passatgers l’any 2008, mentre que la de Lleida la utilitzaven 8,5 milions.
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s’ha reduït el 0,3% durant l’any 2009, amb 338,6 milions de desplaçaments, 1,0 milió menys 
que l’any 2008. Aquesta reducció moderada del nombre de passatgers és una combinació de 
l’augment en l’ús dels autobusos de TMB84 (+0,6% i 196,0 milions de desplaçaments) i un 
descens dels autobusos de l’EMT85 (-1,3% i 73,5 milions), de la DGTT86 (-3,0% i 28,8 mili-
ons) i d’altres autobusos urbans (-0,5 i 40,3 milions). Així doncs, el descens és, aparentment, 
més pronunciat en l’ús del vehicle privat que en l’ús del transport col·lectiu.

Quant a les mercaderies, i sobre la base de l’Enquesta permanent de transport de merca-
deries per carretera, el volum transportat registra una caiguda del 16,1% durant l’any 2009.87 
Aquest retrocés s’explica per un descens del 17,0% en el volum transportat a escala intraregi-
onal i una reducció del 13,8% del volum transportat interregional respecte a l’any 2008. Així, 
dels 286,9 milions de tones transportades l’any 2008 s’ha passat a 240,6 milions: 175,6 entre 
municipis catalans i 65,0 entre municipis catalans i municipis de la resta de l’Estat.

84. Transports Metropolitans de Barcelona.
85. Entitat Metropolitana del Transport.
86. Direcció General de Transport Terrestre.
87. No s’hi inclouen els desplaçaments intramunicipals, que l’any 2008 representaven el 16,5% del volum del 

transport interior per carretera, mentre que els desplaçaments intraregionals i interregionals representaven el 
83,5% restant. Tampoc s’hi inclouen els desplaçaments internacionals, ni aquells desplaçaments de pas, sense 
origen i destinació a Catalunya, però que utilitzen les carreteres catalanes.
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GRÀFIC I-26. TRANSPORT INTERIOR DE MERCADERIES (TONES) PER 
CARRETERA,1 PER TIPUS DE DESPLAÇAMENT. VARIACIÓ ANUAL. 

CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: percentatges.

Font: Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment.
(1) Només inclou camions amb capacitat de carrega superior a 3,5 tones.

3.3.2. Ferrocarrils

A Catalunya, la major part dels desplaçaments mitjançant el mode ferroviari es duen a terme 
a la Regió Metropolitana de Barcelona.88 L’any 2009, el nombre de desplaçaments en aquesta 
àrea s’ha reduït el 3,3% respecte a l’any 2008, fins a situar-se en 575,4 milions de desplaça-
ments (19,5 milions menys que el 2008). Aquest retrocés s’explica per la pèrdua d’usuaris al 
metro (-3,9% i 361,6 milions de desplaçaments), a RENFE rodalies (-3,8% i 110,1 milions de 
desplaçaments) i a FGC (-1,4% i 79,8 milions de desplaçaments), així com un guany moderat 
al tramvia (+3,0% i 23,9 milions de desplaçaments).

Pel que fa al transport de mercaderies per ferrocarril, no es disposa de dades actualitzades 
per a Catalunya. En el cas d’Espanya, s’observa un clar retrocés en les mercaderies transpor-
tades durant l’any 2009, amb un decreixement del 22,7% respecte al 2008. Així doncs, si el 
pes que representen les mercaderies transportades per ferrocarril a Catalunya s’ha mantingut 

88. De la resta de desplaçaments (regionals i de llarg recorregut), no es disposa de dades de l’any 2009, si bé el 
2008 representaven una petita part dels desplaçaments realitzats amb origen i destinació a Catalunya.
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constant respecte a les transportades a Espanya, cal esperar que també s’hagi produït un re-
trocés similar al que s’ha experimentat al conjunt de l’Estat espanyol.

GRÀFIC I-27. TONES TRANSPORTADES. CATALUNYA I ESPANYA, 
2000-2009

Unitats: milions de tones.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE i el DPTOP.

3.3.3. Ports

L’any 2009, el nombre de passatgers amb origen o destinació al port de Barcelona89 ha 
disminuït l’1,1%, i s’ha situat en 3,2 milions de passatgers. Aquest decreixement s’ha produït 
com a combinació d’un increment del 3,7% del nombre de creueristes i un descens del 9,7% 
dels passatgers convencionals. Així doncs, els creueristes han representat el 67,2% del trànsit 
de passatgers al port de Barcelona l’any 2009. 

A escala nacional, el port de Barcelona transporta el 35,6% dels creueristes del total dels 
ports espanyols i el 5,5% dels passatgers convencionals, amb un pes sobre el total de passat-
gers del 12,7%, i és el quart port en importància, per darrere de Palma, Algesires i Santa Cruz 

89. L’any 2008 el port de Barcelona concentrava el 89,5% dels passatgers portuaris de Catalunya, davant del 0,1% 
al port de Tarragona i el 10,4% a Ports de la Generalitat. No es disposa de dades de passatgers de Ports de la 
Generalitat per a l’any 2009.
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de Tenerife, però el primer en nombre de creueristes. Dels principals ports de passatgers és el 
que millors resultats presenta l’any 2009.

GRÀFIC I-28. PASSATGERS I CREUERISTES TRANSPORTATS. VARIACIÓ 
ANUAL. PORT DE BARCELONA, 2007-2009

Unitats: percentatges.

Font: Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment i Ports de l’Estat.

Pel que fa al trànsit de mercaderies, els resultats han estat negatius tant al port de Barce-
lona com al port de Tarragona,90 amb decreixements dels volums transportats del 16,9% i del 
5,2%, respectivament.

Al port de Barcelona, el descens en tones transportades és una combinació del creixement 
del transport a granel (+0,9%) —concentrat en els sòlids—, i el decreixement de les merca-
deries (-25,5%) —concentrat en un decreixement del volum transportat en contenidors. En 
canvi, al port de Tarragona el descens és una combinació del retrocés en el volum transpor-
tat a granel (-9,9%) —concentrat en els sòlids—, i un increment en el volum de mercaderies 
transportat (+76,0%) —concentrat en el volum transportat en contenidors.91

90. L’any 2008 el port de Barcelona transportava el 59,2% de les tones als ports de Catalunya, el 38,6% al port de 
Tarragona, i el 2,2% a Ports de la Generalitat. No es disposa de dades de mercaderies transportades de Ports de 
la Generalitat per a l’any 2009.

91. En nombre de TEUS, el port de Barcelona retrocedeix el 29,9%, mentre que el port de Tarragona augmenta el 
301,1%.
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Tot i aquestes variacions, les activitats dels dos ports continuen diferenciades ja que el 
port de Barcelona concentra el 90,7% del volum de mercaderies de la suma dels dos ports, i 
el port de Tarragona el 63,2% del volum transportat a granel l’any 2009 de la suma del port 
de Barcelona i el port de Tarragona.

GRÀFIC I-29. TONES TRANSPORTADES, VARIACIÓ ANUAL. PORTS DE 
BARCELONA I TARRAGONA, 2007-2009

Unitats: percentatges.

Font: Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment.

Així doncs, i pel que fa al transport a granel, Tarragona ocupa la primera posició dels ports 
espanyols, amb una quota del 12,6%, mentre que Barcelona és el cinquè port en importància, 
amb una quota del 7,1%. En mercaderies, Barcelona es manté com el tercer port en impor-
tància, amb una quota del 14,8%, per darrere de València i Algesires, mentre que Tarragona 
ocupa la desena posició, amb una quota de l’1,6%.

3.3.4. Aeroports

L’any 2009 s’ha registrat una pèrdua del 7,3% de passatgers al conjunt d’aeroports co-
mercials catalans. Aquesta tendència decreixent ha estat diferent entre aeroports. Així, el que 
més ha patit els efectes de la crisi ha estat l’aeroport de Barcelona, amb un decreixement del 
9,6% al conjunt de l’any. Girona, amb un decreixement del 4,0%, i Reus, amb un creixement 
del 33,4%, han superat millor la crisi.
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En qualsevol cas, però, l’aeroport del Prat segueix sent el més utilitzat de Catalunya amb 
diferència, amb 27,3 milions de passatgers l’any 2009, davant de 5,3 milions a Girona i 1,7 
milions a l’aeroport de Reus. Aquests resultats fan que Barcelona es mantingui com a segon 
aeroport estatal en termes de passatgers, i Girona passi del novè al vuitè lloc, mentre que Reus 
puja del vint-i-tresè al divuitè. Junts, els aeroports catalans sumen el 18,3% del transport aeri 
de passatgers a escala estatal, 0,1 pp més que l’any 2008.

GRÀFIC I-30. NOMBRE DE PASSATGERS ALS AEROPORTS COMERCIALS 
DE CATALUNYA, VARIACIÓ ANUAL. CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: percentatges.

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

Quant als passatgers en vols intercontinentals, la majoria dels quals es troben concentrats 
a l’aeroport del Prat, s’observa una reducció menor que pel que fa al conjunt de passatgers 
amb origen o destinació a Catalunya (-4,1%), fet que representa un guany de pes percentual 
(+0,2 pp). Val a dir, però, que una part important dels vols intercontinentals (el 57,0% apro-
ximadament) s’efectua amb origen o destinació a països mediterranis.

El millor comportament entre els vols intercontinentals té lloc entre els vols de més pro-
ximitat, amb origen o destinació a l’Àfrica del Nord (amb creixements al Marroc i Algèria, 
i decreixements a Egipte i Tunísia) i a Àsia Occidental (Israel i Turquia, principalment). En 
canvi, els resultats són molt negatius per a Amèrica, tant per la forta davallada dels passatgers 
amb origen o destinació a Amèrica del Sud, en termes percentuals, com pel retrocés, en termes 
absoluts, dels passatgers amb origen o destinació a Amèrica del Nord. La resta de destinacions 
presenten també resultats molt negatius.
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TAULA I-37. PASSATGERS ALS AEROPORTS DE BARCELONA, GIRONA I 
REUS, PER ZONA DE DESTINACIÓ/ORIGEN. CATALUNYA, 2009

Unitats: milers de passatgers i percentatges.

 Passatgers Pes percentual 
(%)

Var. 2008-2009 
(%)

Var. 2008-2009 
(pp)

Àfrica del Nord 712 34,4 20,4 7,0

Àsia Occidental 471 22,7 21,8 4,8

Amèrica del Sud 134 6,5 -52,0 -6,5

Amèrica del Nord 633 30,6 -14,7 -3,8

Altres 120 5,8 -24,1 -1,5

Intercontinentals 2.069 6,0 -4,1 0,2

Regne Unit 4.369 21,9 -14,6 -1,5

Itàlia 3.188 16,0 -1,3 1,2

Alemanya 2.685 13,5 -9,3 -0,1

França 2.270 11,4 -5,1 0,4

Holanda 1.342 6,7 -9,4 0,0

Suïssa 888 4,5 -10,9 -0,1

Portugal 702 3,5 -13,6 -0,2

Rússia 372 1,9 -25,4 -0,4

Resta d’Europa 4.094 20,6 -5,9 0,6

Europeus 19.910 58,1 -8,8 -0,9

Espanya 12.313 35,9 -5,6 0,7

Total 34.292 100,0 -7,4 0,0

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

Pel que fa als passatgers amb origen o destinació a Europa, aquests retrocedeixen més que 
per al conjunt d’orígens i destinacions (-8,8%), cosa que fa que perdin pes respecte al total 
(-0,9 pp). Destaca el retrocés dels passatgers amb origen o destinació al Regne Unit (-14,6%) 
i Alemanya (-9,3%). En canvi, sobresurt el comportament dels passatgers amb origen o des-
tinació a Itàlia (-1,3%), sobretot des de l’aeroport de Girona.

Finalment, el nombre de passatgers amb origen o destinació a Espanya es redueix el 5,6%, 
i guanya 0,7 pp. Els resultats són negatius a Barcelona, però positius a Girona i Reus, la qual 
cosa es podria explicar per la competència de l’AVE durant el primer trimestre de l’any (ve-
geu el gràfic següent) i pel progressiu abandó del Prat per part d’Iberia.
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GRÀFIC I-31. PASSATGERS ANUALS ENTRE ELS PRINCIPALS 
AEROPORTS NACIONALS AMB ORIGEN O DESTINACIÓ A L’AEROPORT 

DEL PRAT1. EL PRAT, 2007-2009

Unitats: milers de passatgers.

Font: elaboració pròpia amb dades d’AENA. 
(1) Els passatgers en vols des del Prat amb origen o destinació a Madrid-Barajas, Palma, Sevilla, Màlaga i Bilbao 
representen gairebé el 60,0% del total de passatgers en vols nacionals al Prat.

Convé mencionar els canvis produïts en les principals companyies aèries que operen a l’ae-
roport del Prat. Destaquen la compra de Spanair a l’escandinava SAS per part de capital català 
i la fusió entre Vueling i Clickair, participada d’Iberia, que ha donat lloc a la nova Vueling. 
Aquesta nova companyia és la que presenta una major quota de mercat a Catalunya (20,1% dels 
passatgers), per davant de Ryanair (18,2%) o Spanair (10,7%). Així mateix, per companyies, 
destaca el decreixement de passatgers de la nova Vueling, que ha perdut el 12,7% de passat-
gers, mentre que Ryanair n’ha guanyat el 10,1% i Spanair n’ha perdut l’11,1%. Finalment, 
Iberia ha perdut el 39,2% dels passatgers i Air Nostrum el 22,8%, fet que ha derivat en una 
pèrdua de pes sobre el total de passatgers transportats fins al 4,9% i el 2,1%, respectivament.

Entre els principals aeroports espanyols, l’aeroport del Prat presenta uns resultats negatius 
en termes de passatgers. Així, Madrid-Barajas (48 i -5,1%)92 o Palma (21 i -7,1%) presenten 
millors resultats. En comparació amb els principals aeroports mundials, l’aeroport del Prat 
mostra també uns resultats molt negatius, ja que decreix més en nombre de passatgers que 
qualsevol altre aeroport dels trenta que més passatgers transporten al món. Així, es queda 

92. Milions de passatgers i variació interanual (2008-2009).
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lluny, per exemple, d’Atlanta (88 i -2,2%), Londres (66 i -1,5%), Pequín (65 i 16,8%), París 
(58 i -4,9%) o Frankfurt (51 i -4,7%).

Pel que fa a les operacions, aquestes es redueixen el 10,1% a Catalunya, amb decreixe-
ments del 13,2% a l’aeroport del Prat (279 milers d’operacions) i del 3,6% a Girona (48 milers 
d’operacions), i increments del 16,0% a Reus (31 milers d’operacions). És a dir, el creixement 
de les operacions ha estat inferior al creixement del nombre de passatgers al conjunt d’aero-
ports catalans, a excepció de Girona.

A Espanya, només Madrid supera Catalunya en nombre d’operacions, ja que Madrid-Ba-
rajas n’ha dut a terme 435 mil durant l’any 2009, amb un decreixement del -7,7%, menor que 
el Prat. També es redueixen en menor mesura les operacions a Palma (177 i -8,2%),93 però ho 
fan de manera similar a Màlaga (103 i -13,6%), Gran Canària (101 i -12,6%) i València (81 i 
-16,2%). Aquests decreixements, en nombre d’operacions, queden lluny també dels que pre-
senten els principals aeroports mundials, com per exemple Atlanta (970 i -0,8%), París (525 
i -6,2%) o Londres (466 i -2,6%).

Amb referència al transport de mercaderies, s’ha transportat el 14,0% menys que l’any 
2008 al conjunt de Catalunya, amb el 13,8% menys a Barcelona, el 61,3% menys a Girona i 
el 92,7% menys a Reus. En total, l’any 2009 s’han transportat poc menys de 90 mil tones, la 
major part de les quals des de l’aeroport de Barcelona (99,9%), fet que representa el 15,9% 
del total transportat a Espanya, 0,7 pp menys que l’any 2008.

També en l’àmbit del transport de mercaderies els resultats del Prat són pitjors que els de 
Madrid-Barajas (303 i -8,1%)94 i Saragossa (37 i 72,3%). A escala internacional, els resultats 
en trànsit de mercaderies són més negatius que a la majoria dels principals aeroports mun-
dials, i més tenint en compte el reduït volum transportat a l’aeroport del Prat en comparació 
amb els grans aeroports de mercaderies. Així, el volum de mercaderies transportades decreix 
més que a Memphis (3,7 i 0,4%),95 Hong kong (3,4 i -7,5%), Xangai (2,5 i -2,3%) o d’altres 
com ara París (1,8 i -10,8%) o Londres (1,3 i -9,2%).

93. Milers d’operacions i variació interanual (2008-2009).
94. Milers de tones i variació interanual (2008-2009).
95. Milions de tones i variació interanual (2008-2009).
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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 2009. 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 tri-
butària estatal a Catalunya.

L’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya, ordenada en termes quantita-
tius, l’exerceixen la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de 36.985 milions d’euros 
per al 2009; l’Administració de la Seguretat Social, a través del sistema de pensions i pres-
tacions, amb una despesa executada a Catalunya l’any 2009 de 17.668 milions d’euros;96 les 
administracions locals, amb uns pressupostos aprovats d’11.563 milions d’euros l’any 2008;97 
i l’Administració general de l’Estat, principalment a través de les inversions estatals, que 
l’any 2009 té pressupostada una despesa de capital a Catalunya de 4.506,4 milions d’euros, 
i la despesa en prestacions del Servei Públic d’Ocupació estatal, que l’any 2009 ha significat 
una despesa executada de 5.675 milions d’euros.

En un context de fort retrocés de l’activitat econòmica, l’acció de les administracions pú-
bliques a Catalunya, l’any 2009, ha tingut un comportament anticíclic, amb creixements de 
la despesa positius que han contrarestat part del decrement del PIB nominal català (vegeu la 
taula I-38).

96. L’anàlisi del sistema de protecció social es desenvolupa en l’apartat 5 del capítol 5 d’aquesta memòria 
socioeconòmica. 

97. Darrera dada disponible.

4.
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TAULA I-38. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DE LES ADMINISTRACIONS 
PúBLIQUES DE CATALUNYA. CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: milers d’euros i percentatges.

 2007 2008 2009
Variació 
2007-
2008

Variació 
2008-
2009

Sector públic Generalitat de Catalunya1 32.218,6 34.750,0 36.985,1 7,9% 6,4%

Administració de la Seguretat Social a 
Catalunya2 i 3 15.956,0 16.881,6 17.667,9 5,8% -

Entitats locals1 10.825,5 11.563,4 - 6,8% -

Despeses de capital de l’Estat a Catalunya1 4.021,6 4.506,4 4.626,6 12,1% 2,7%

Servei Públic d’Ocupació estatal a 
Catalunya2 2.584,0 3.600,2 5.675,3 39,3% 57,6%

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya; Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d’Economia i 
Hisenda; Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, i Servei Públic d’Ocupació Estatal 
(1) Els imports són dades pressupostades.  
(2) Els imports són dades executades, obligacions reconegudes.  
(3) Les dades de despesa executada de la Seguretat Social a Catalunya per al 2009 no són estricament comparables 
amb les anteriors ja que inclouen la despesa de l’IMSERSO i INGESA, mentre que els anys anteriors no ho feien.

Així mateix, el consum públic98 de les AP, amb un valor de 33.456 milions d’euros i un 
increment real del 4,7% respecte de l’any 2008, és el principal component del PIB amb un 
creixement positiu l’any 2009, i que per tant compensa, si bé de manera parcial, la caiguda del 
consum privat, i en la formació bruta de capital. En termes absoluts aporta 0,69 punts percen-
tuals de creixement al PIB, una aportació inferior a la del 2008 (0,79 punt percentuals), i per 
sota de la mitjana d’aportació dels darrers quatre anys, de 0,76 punts percentuals.

98. El consum públic no inclou les inversions del sector públic.
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GRÀFIC I-32. EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE LES ADMINISTRACIONS 
PúBLIQUES DE CATALUNYA SOBRE EL PIB. CATALUNYA, 2004-2009

Unitats: percentatges.

Font: Idescat.

4.1. EL SECTOR PúBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El sector públic de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de les competències que li atribu-
eix 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 2009, en l’àmbit institucional del 
sector públic,99 amb un import de 36.985 milions d’euros, té un creixement del 5,8%100 en 
termes homogenis i respecte de l’any 2008. Aquest creixement té clarament un comportament 
anticíclic en relació amb l’evolució del PIB nominal de l’economia catalana per al 2009, que 
l’Idescat estima que s’ha reduït el 3,6%. Així, la despesa total pressupostada del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya significa el 16,2% del PIB català l’any 2009, mentre que l’any 
2008 aquest pes va ser del 14,7%.

99. 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 jurídic privat; les societats mercantils, i els altres 
organismes i entitats del sector públic de la Generalitat: consorcis i fundacions.

100. El pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2009 inclou, en l’àmbit institucional del sector públic de la 
Generalitat, un total de 203 pressupostos, amb un augment de 65 entitats en aquest àmbit institucional (una entitat 
autònoma administrativa, tres entitats de dret públic, una societat mercantil, 31 consorcis, i 29 fundacions), i la 
baixa d’una societat mercantil. 
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4.1.1. Els ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Des de la perspectiva dels ingressos, l’any 2009 els pressupostos aprovats del sector públic 
de la Generalitat preveien un increment dels recursos disponibles de 2.235,1 milions d’euros.

Així, es feia una previsió d’increment d’ingressos de les partides següents: en impostos 
directes, de 1.482,8 milions d’euros (especialment en els recursos derivats de l’IRPF); en in-
gressos derivats de taxes i altres ingressos, de 299,2 milions d’euros; en transferències corrents 
rebudes, de 300,1 milions d’euros (principalment aquelles que provenen de l’Estat); en els 
recursos provinents de transferències de capital, de 652,9 milions d’euros; i, especialment en 
el fort augment derivat del recurs a l’endeutament, amb un increment dels ingressos respecte 
del 2008 de 2.333,5 milions d’euros.101

Aquests augments havien de permetre compensar, amb escreix, la reducció en la previsió 
d’ingressos de la imposició indirecta, amb una reducció de 2.401,8 milions d’euros (principal-
ment per la caiguda de la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats, i de la recaptació de l’IVA); i en menor mesura per una caiguda dels ingressos 
derivats de l’alienació d’inversions reals i de la venda d’actius financers per un import conjunt 
de 510,6 milions d’euros. (vegeu la taula I-39).

101. Vegeu Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica. «Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2009». Papers de Treball, núm. 4/2009, maig, any IX. Sèrie: Sector Públic. Departament d’Economia i Finances. 
Generalitat de Catalunya.
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TAULA I-39. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS DEL SECTOR 
PúBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2008-2010

Unitats: milions d’euros i percentatges.

Capítols 
2008 

Pressupost 
aprovat

2009 
Pressupost 

aprovat

2010 
Pressupost 

aprovat

% Variació 
2008-2009

% Variació 
2009-2010

1. Impostos directes 7.448,5 8.931,3 6.387,5 19,9% -28,5%

2. Impostos indirectes 10.662,8 8.261,0 6.322,9 -22,5% -23,5%

3. Taxes i altres ingressos 2.687,9 2.987,1 2.941,3 11,1% -1,5%

4. Transferències corrents 7.876,5 8.176,6 10.049,3 3,8% 22,9%

5. Ingressos patrimonials 260,7 339,7 211,1 30,3% -37,9%

Total ingressos corrents 28.936,5 28.695,8 25.912,1 -0,8% -9,7%
6. Alienació d’inversions 
reals 1.013,7 711,2 694,6 -29,8% -2,3%

7. Transferències de capital 503,9 1.156,8 1.155,8 129,6% -0,1%

Total ingressos de capital 1.517,6 1.868,0 1.850,4 23,1% -0,9%

8. Actius financers 737,8 529,7 504,6 -28,2% -4,7%

9. Passius financers 3.558,2 5.891,7 11.432,1 65,6% 94,0%

Total ingressos financers 4.296,0 6.421,4 11.936,8 49,5% 85,9%

Total ingressos 34.750,0 36.985,1 39.699,3 6,4% 7,3%

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008, 2009 i 2010. 
Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2008 inclouen quinze noves entitats (tres entitats 
autònomes administratives, tres entitats de dret públic, dues societats mercantils i set consorcis) i s’han suprimit 
una entitat autònoma administrativa i una societat mercantil en relació amb el 2007. I els pressupostos del sector 
públic de la Generalitat per al 2009 inclouen seixanta-cinc noves entitats (una entitat autònoma administrativa, 
tres entitats de dret públic, una societat mercantil, trenta-un consorcis i vint-i-nou fundacions) i s’ha suprimit una 
societat mercantil en relació amb el 2008.

D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector 
públic, l’exercici 2009 preveia finançar-se el 54,6% amb ingressos tributaris; el 25,2% amb 
transferències rebudes, tant corrents com de capital, i el 17,4% restant amb ingressos derivats 
de les operacions financeres, que principalment responen al nou endeutament. En relació amb 
els tres darrers anys, del 2006 al 2008, dins d’una relativa estabilitat estructural, destaca la 
pèrdua de pes relatiu dels ingressos tributaris com a font d’ingrés i l’increment del pes relatiu 
del recurs a l’endeutament (vegeu el gràfic I-33).
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GRÀFIC I-33. ESTRUCTURA ECONÒMICA DELS INGRESSOS DEL SECTOR 
PúBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2006-2010

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2006, 2007, 2008, 
2009 i 2010. 
Nota: ingressos tributaris (cap. 1, 2 i 3 dels pressupostos), ingressos per transferències (cap. 4 i 7 dels 
pressupostos), ingressos per operacions financeres (cap. 8 i 9 dels pressupostos), altres ingressos (cap. 5 i 6 dels 
pressupostos).

En el moment de redactar la Memòria no es disposa de les dades executades d’ingressos 
(drets liquidats) per components en el perímetre institucional del sector públic de la Generali-
tat per a l’any 2009. De totes maneres, a l’epígraf següent s’analitza la liquidació d’ingressos 
derivats del model de finançament autonòmic.

Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic

Els pressupostos del 2009 preveien una aportació de 21.412,3 milions d’euros dels ingres-
sos derivats del model de finançament autonòmic vigent des de l’any 2002,102 quantitat que 
representa el 57,9% de tots els recursos del sector públic de la Generalitat de Catalunya i que 
significa una suma de 2.864 euros per habitant a Catalunya. Aquestes quantitats significaven 
una reducció respecte dels pressupostos del 2008 del 4,4% dels recursos del model de finan-
çament autonòmic, i del 5,8% en termes per càpita. 

102. Aprovat per la Llei orgànica 7/2001, de 27 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 8/1980, de finançament 
de les comunitats autònomes (LOFCA), i per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, que regula les mesures fiscals 
i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb 
estatut d’autonomia.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

196

Aquestes previsions s’han superat com a conseqüència de la signatura de l’Acord 6/2009 
del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), de 15 de juliol, per a la reforma del sistema 
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatuts d’au-
tonomia. Aquest acord fixa les bases del nou model de finançament autonòmic, que desplega 
la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatuts d’autonomia i es modifiquen 
determinades normes tributàries,103 i estableix les bestretes per a l’exercici 2009 en aplicació 
del nou model de finançament, així com la compensació estatal per la supressió del grava-
men de l’impost sobre el patrimoni i l’increment en les transferències pel finançament de la 
policia autonòmica.

L’Acord 6/2009 ha significat una aportació de 2.532,3 milions d’euros que no estaven 
previstos en els pressupostos inicials de la Generalitat de Catalunya per al 2009, dels quals 
1.560,3 milions d’euros es corresponen amb la bestreta a compte dels recursos addicionals del 
nou model de finançament; 537,0 milions d’euros amb la compensació per part de l’Estat per 
la supressió de l’impost sobre el patrimoni, i 435,0 milions d’euros amb el finançament addi-
cional per als mossos d’esquadra. Així, en termes de drets liquidats, el sistema de finançament 
autonòmic ha aportat 21.553 milions d’euros el 2009, l’1,1% més del que s’havia pressupos-
tat, el 9,7% més que l’any 2008, i que significa 2.882,8 euros per habitant.

Sense el nou acord de finançament el model fins aleshores vigent hauria significat, per 
segon any consecutiu, una reducció dels ingressos liquidats de l’1,1%, 620,5 milions d’eu-
ros menys que el 2008, i un 11,2% menys del pressupostat. Aquesta reducció està associada, 
per una part, a la menor recaptació tributària com a conseqüència de la crisi econòmica, de 
manera més acusada en l’IVA i en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats. I per una altra, a la supressió de l’impost sobre el patrimoni. A més, cal tenir en 
compte que la reducció encara hauria pogut ser més intensa si les previsions de l’Estat sobre 
l’evolució de l’IRPF no haguessin estat tan optimistes, i que ha permès incrementar en 1.183,4 
milions d’euros els ingressos derivats del tram autonòmic d’aquest impost.

TAULA I-40. EVOLUCIÓ I GRAU D’EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DE LA 
GENERALITAT VINCULATS AL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC. 

CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

 2007 2008 2009 Var. 
2008-2009

Desv. 
2009

Impost sobre successions i donacions 844,2 1.004,0 919,9 -8,4% 93%

Impost sobre el patrimoni 454,0 536,7 1,84 -99,7% 0,3%

103. BOE núm. 305, de 19.12.2009.
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Impost sobre transmissions patrimonials 
i AJD 3.198,9 1.743,2 1.428,7 -18,0% 69%

Tributs sobre el joc 346,1 315,4 293,3 -7,0% 92%

IRPF (tram autonòmic) 4.589,9 5.157,3 6.340,7 22,9% 96%

IVA (participació en l’impost estatal) 4.017,5 4.075,8 3.526,6 -13,5% 96%

Impost sobre labors del tabac 523,9 540,5 601,4 11,3% 96%

Impost sobre alcohols 102,7 101,5 94,8 -6,6% 96%

Impost sobre hidrocarburs 771,5 746,6 717,6 -3,9% 96%

Impost sobre l’energia 206,7 235,4 252,4 7,2% 96%

Impost sobre determinats mitjans de 
transport 369,3 212,3 142,7 -32,8% 34%

Impost sobre vendes minoristes det. 
hidrocarburs 155,4 151,6 139,4 -8,1% 79%

Impost sobre vendes minoristes det. 
hidrocarburs (tram autonòmic) 155,4 151,6 139,4 -8,1% 79%

Liquidacions pendents impostos cedits1 736,8 908,5 610,5 -32,8% 76%

Total ingressos tributs cedits 16.472,4 15.880,4 15.209,5 -4,2% 87%

Fons de suficiència 2.690,7 2.830,9 2.738,2 -3,3% 96%

Fons específics de l’acord de finançament2 67,9 89,9 89,3 -0,6% 112%

Transferències de l’acord de finançament 
sanitari3 117,1 126,9 125,9 -0,7% 99%

Liquidacions de garantia assistència 
sanitària 0,0 0,0 0,0 - -

Liquidacions pendents del Fons de 
suficiència 128,8 193,3 206,0 6,6% 100%

Policia autonòmica 523,9 517,1 649,0 25,5% 99%

Acord 6/2009 del CPFF 0,0 0,0 2.532,3 - -

Mossos d’esquadra (finançament 
addicional)   435,0 - -

Compensació supressió impost sobre el 
patrimoni   537,0 - -

Finançament addicional sistema de 
finançament autonòmic   1.560,3 - -

Total ingressos per transferències 3.528,4 3.758,1 6.340,8 68,7% 162%

Total recursos model de finançament 20.000,8 19.638,5 21.550,3 9,7% 101%
Total recursos model de finançament 
sense Acord 6/2009 20.000,8 19.638,5 19.018,0 -3,2% 89%

Font: elaboració pròpia amb dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i dades facilitades pel 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
Nota: els imports són drets liquidats.  
(1) Liquidacions pendents tram autonòmic IRPF, participació en l’IVA i impostos sobre consums específics. 
(2) Fons de cohesió sanitària i control de la incapacitat temporal. 
(3) Fons complementari del Pla d’igualtat i qualitat, i facturació d’accidents laborals i assistència a estrangers no 
residents. 
(4) Drets meritats el 2009 sobre situacions patrimonials d’anys precedents.
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GRÀFIC I-34. EVOLUCIÓ DELS RECURSOS DEL MODEL DE 
FINANÇAMENT AUTONÒMIC. CATALUNYA, 2004-2009

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia amb dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i dades facilitades pel 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
Nota: dades en drets liquidats.

Els recursos per càpita executats del model de finançament han passat dels 2.171,7 euros 
per habitant de Catalunya l’any 2004 als 2.882,8 euros per habitant el 2009, el 8,1% més que 
el 2008. L’Acord 6/2009 ha permès, així, revertir la reducció, del 3,9%, dels resultats del mo-
del de finançament en termes per càpita de l’any 2008.

Paral·lelament, la despesa pressupostada per càpita del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya l’any 2009, amb 4.984 euros per càpita, ha augmentat 228,7 euros, el 4,8% més 
que el 2008.
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GRÀFIC I-35. EVOLUCIÓ DELS RECURSOS DEL MODEL DE 
FINANÇAMENT AUTONÒMIC EN TERMES PER CÀPITA. CATALUNYA, 

2004-2009

Unitats: euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia amb dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i dades facilitades pel 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
Nota: dades en drets liquidats.

4.1.2. Les despeses del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Des de la perspectiva de la despesa, l’any 2009 l’augment dels pressupostos de 2.235,1 
milions d’euros s’explica pel creixement del 5,8% de les despeses corrents, que s’incremen-
ten en 1.569,9 milions d’euros; per l’augment del 4,7% de la despesa de capital (inversions 
reals i transferències de capital) de 247,7 milions d’euros, i per l’augment de les despeses fi-
nanceres previstes, de 417,7 milions d’euros, principalment per l’increment en l’amortització 
de deute en euros i en divises.

L’augment pressupostat en la despesa corrent és conseqüència de l’increment de la despe-
sa de personal, que explica el 43,5% de tot l’increment dels pressupostos, i de l’augment tant 
de les despeses en béns corrents i de serveis i de les despeses en transferències corrents, que 
expliquen el 28,1% i el 19,7%, respectivament, de l’increment total del pressupost.
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TAULA I-41. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS DEL SECTOR 
PúBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2008-2010

Unitats: milions d’euros i percentatges.

Capítols 
2008 

Pressupost 
aprovat

2009 
Pressupost 

aprovat

2010 
Pressupost 

aprovat

% Variació 
2008-2009

% Variació 
2009-2010

1. Remuneracions personal 8.501,4 9.474,3 10.144,0 11,4% 7,1%

2. Béns corrents i de serveis 7.867,0 8.038,2 8.516,2 2,2% 5,9%

3. Interessos 964,8 1.221,1 1.439,4 26,6% 17,9%

4. Transferències corrents 9.561,6 9.731,1 9.799,5 1,8% 0,7%

5. Fons de contingència 110,0 110,0 150,0 0,0% 36,4%

Total despeses corrents 27.004,8 28.574,7 30.049,2 5,8% 5,2%

6. Inversions reals 4.169,1 4.581,5 4.163,6 9,9% -9,1%

7. Transferències de capital 1.077,7 912,9 965,2 -15,3% 5,7%

Total despeses de capital 5.246,7 5.494,4 5.128,8 4,7% -6,7%

8. Actius financers 1.096,6 1.268,9 1.740,6 15,7% 37,2%

9. Passius financers 1.401,8 1.647,2 2.780,6 17,5% 68,8%

Total despeses financeres 2.498,5 2.916,0 4.521,2 16,7% 55,0%

Total despeses 34.750,0 36.985,1 39.699,3 6,4% 7,3%

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008, 2009 i 2010. 
Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2008 inclouen quinze noves entitats (tres entitats 
autònomes administratives, tres entitats de dret públic, dues societats mercantils i set consorcis) i s’han suprimit 
una entitat autònoma administrativa i una societat mercantil en relació amb el 2007. I els pressupostos del sector 
públic de la Generalitat per al 2009 inclouen seixanta-cinc noves entitats (una entitat autònoma administrativa, 
tres entitats de dret públic, una societat mercantil, trenta-un consorcis i vint-i-nou fundacions) i s’ha suprimit una 
societat mercantil en relació amb el 2008.

Així, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, preveu 
per al 2009 que el 26,3% de la despesa es destini a transferències corrents (principalment a 
famílies i institucions sense finalitat de lucre i a ens i corporacions locals); el 25,3% a altres 
despeses corrents de funcionament, i el 25,6% a despeses de personal. Pel que fa a les despeses 
de capital, representen el 14,9% del total, mentre que les despeses per operacions financeres 
en signifiquen el 7,9% (principalment amortitzacions de préstecs en euros, i concessions de 
préstecs i bestretes).

L’estructura econòmica de la despesa es manté relativament estable en el període 2005-
2009, si bé cal destacar el creixement progressiu del pes relatiu de les despeses de personal, 
amb un creixement superior al de la mitjana dels pressupostos en el conjunt d’aquests anys.
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GRÀFIC I-36. ESTRUCTURA ECONÒMICA DE LES DESPESES DEL SECTOR 
PúBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2006-2010

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2006, 2007, 2008, 
2009 i 2010. 
Nota: transferències corrents (cap. 4 dels pressupostos), altres despeses corrents de funcionament (cap. 2, 3 i 
5 dels pressupostos), remuneració 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).

L’augment de la despesa de personal en els pressupostos del 2009, de l’11,4%, s’explica, 
d’una banda, per l’increment en la remuneració de personal per plaça pressupostada, que pas-
sa de 40.570,9 euros a 43.182,9 euros el 2009, amb un increment del 6,4%, i, d’una altra, per 
l’augment en el nombre de places pressupostades,104 que passen de 209.545 places a 219.400 
places el 2009, amb un increment de 9.855 noves places. De totes maneres, 8.115 d’aquestes 
places responen a la incorporació de 64 entitats en els pressupostos, i per tant l’increment de 
places pressupostades en termes homogenis entre el 2008 i el 2009 és de 1.740 noves places, 
el 0,8% més que el 2008.

L’increment del 6,4% en la despesa de personal per plaça pressupostada se situa per sobre 
del creixement de les retribucions individuals que amb caràcter general estableix la Llei de 
pressupostos per al 2009, del 2%, ja que també incorpora les millores de les pagues extraor-
dinàries dels funcionaris i les equivalents per a la resta de personal al servei de la Generalitat 
de Catalunya, i també les derives retributives relacionades amb la promoció dels treballadors 
com ara triennis, hores extraordinàries, etc.

104. Les places pressupostades es corresponen amb les dotacions de personal previstes en els pressupostos en 
alts càrrecs, personal eventual, 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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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’anàli-
si en la presentació dels pressupostos de despesa per programes. El Govern de la Generalitat 
classifica el 2009 el pressupost de despesa en 111 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 2009 el següent (vegeu la taula I-42):

El 69,8% 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 19.081,9 milions d’euros, significa el 51,6% del pressupost, i la producció de béns 
públics de caràcter econòmic (àrea de despesa 5), amb 6.728,2 milions d’euros, el 18,2%.

El 10,9% de la despesa es destina a les dues àrees restants amb finalitats específiques: 
2.145,0 milions d’euros, el 5,8% del total, a serveis públics generals (àrea de despesa 2), i 
1.890,6 milions d’euros, el 5,1% del total, a foment i regulació dels sectors productius (àrea 
de despesa 6).

El 19,3% restant de la despesa s’agrupa en quatre àrees més genèriques pel que fa a la 
destinació final dels recursos: 3.214,3 milions d’euros, el 8,7% del total, a suport financer als 
ens locals (àrea de despesa 7); 2.201,0 milions d’euros, el 6,0% del total, a funcionament de 
les institucions i administració general (àrea de despesa 1); 1.614,2 milions d’euros, el 4,4% 
del total, a deute públic (àrea de despesa 9), i 110 milions d’euros, el 0,3% del total, al fons 
de contingència.

El pressupostos aprovats del 2009 mantenen una estructura relativament estable de la 
despesa per grans àrees de despesa, amb el mateix ordre de prioritats que en l’exercici 2008. 
Cal destacar:

•  El creixement per sobre de la mitjana del 6,4% de la despesa en les àrees de deute públic 
(àrea 9), amb un creixement del 28,5%; producció de béns públics de caràcter econòmic 
(àrea 5), amb un increment del 13,9%, i protecció i promoció social (àrea 3), amb un 
creixement del 13,7%.

•  La pràctica estabilitat del pes relatiu dels serveis públics generals (àrea 2), amb un crei-
xement del 6,7%.

•  Tanmateix, la despesa social (àrees 3 i 4), amb un creixement del 5,0%; el suport financer 
als ens locals (àrea 7), amb un creixement de l’1,3%; el foment i la regulació dels sec-



L’ECONOMIA A CATALUNYA

203

tors productius (àrea 6), amb un creixement del 5,6%; i, especialment, el funcionament 
d’institucions i administració general (àrea 1), amb una caiguda del 5,0%, evolucionen 
per sota del creixement mitjà.

TAULA I-42. DESPESA PER PROGRAMES DEL SECTOR PúBLIC DE LA 
GENERALITAT. PRESSUPOSTOS 2009 I 2010. CATALUNYA, 2009-2010

Unitats: milions d’euros.

Codi Política de despesa
2009 

pressupost 
aprovat

2010 
Pressupost 

aprovat 

Pes 
sobre 
total 
2009

% 
Variació 

2008/2009 

% 
Variació 

2009/2010 

1 Funcionament d’institucions 
i administració general 2.201,0 2.226,6 6,0% -5,0% 1,2%

11 Alta direcció de la Generalitat 
i el seu Govern 113,7 118,6 0,3% 4,4% 4,2%

12 Administració i serveis 
generals 2.068,2 2.060,0 5,6% -5,7% -0,4%

13 Participació ciutadana i 
processos electorals 19,0 48,0 0,1% 30,9% 152,3%

2 Serveis públics generals 2.145,0 2.297,1 5,8% 6,7% 7,1%

21 Justícia 877,7 953,1 2,4% 5,2% 8,6%

22 Seguretat i protecció civil 1.192,2 1.287,2 3,2% 10,1% 8,0%

23
Relacions exteriors 
i cooperació al 
desenvolupament

75,0 56,7 0,2% -19,4% -24,4%

3 Protecció i promoció social 2.318,5 2.943,7 6,3% 13,7% 27,0%

31 Protecció social 1.607,0 2.110,5 4,3% 7,3% 31,3%

32 Promoció social 131,1 100,7 0,4% 4,6% -23,2%

33 Foment de l’ocupació 580,4 732,5 1,6% 39,3% 26,2%

4 Producció de béns públics de 
caràcter social 16.763,3 17.453,5 45,3% 3,9% 4,1%

41 Salut 9.416,0 9.903,5 25,5% 3,5% 5,2%

42 Educació 6.028,3 6.310,5 16,3% 4,5% 4,7%

43 Habitatge i altres actuacions 
urbanes 824,3 723,9 2,2% 1,3% -12,2%

44 Cultura i esports 440,9 458,4 1,2% 9,1% 4,0%

45 Llengua catalana 38,6 42,5 0,1% -9,3% 10,1%

46 Consum 15,3 14,7 0,0% 5,7% -3,8%

5 Producció de béns públics de 
caràcter econòmic 6.728,2 6.699,7 18,2% 13,9% -0,4%

51 Cicle de l’aigua 1.175,3 1.267,0 3,2% 15,4% 7,8%

52 Transport 3.259,0 3.154,6 8,8% 13,3% -3,2%
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53
Societat de la informació, 
coneixement i 
telecomunicacions

857,2 829,6 2,3% 3,2% -3,2%

54 Urbanisme i ordenació del 
territori 226,6 141,0 0,6% 7,7% -37,8%

55 Actuacions ambientals 344,1 349,6 0,9% 5,9% 1,6%

56 Infraestructures agràries i 
rurals 286,6 277,2 0,8% 30,0% -3,3%

57 Recerca, desenvolupament i 
innovació 512,2 621,9 1,4% 37,1% 21,4%

58 Altres actuacions de caràcter 
econòmic 67,1 58,7 0,2% 19,6% -12,6%

6 Foment i regulació dels 
sectors productius 1.890,6 2.324,9 5,1% 5,6% 23,0%

61 Agricultura, ramaderia i pesca 179,9 184,8 0,5% -0,7% 2,8%

62 Indústria 123,1 166,0 0,3% 17,8% 34,8%

63 Energia 42,1 41,3 0,1% 45,9% -1,9%

64 Comerç 70,2 79,5 0,2% -33,7% 13,3%

65 Turisme i oci 85,8 91,3 0,2% 32,1% 6,4%

66 Desenvolupament empresarial 25,3 17,0 0,1% -6,7% -33,0%

67 Sector financer 1.363,0 1.743,0 3,7% 6,7% 27,9%

68 Defensa de la competència 1,3 2,0 0,0% -2,0% 52,7%

7 Suport financer als ens locals 3.214,3 2.689,2 8,7% 1,3% -16,3%

8 Fons de contingència 110,0 150,0 0,3% 0,0% 36,4%

9 Deute públic 1.614,2 2.914,7 4,4% 28,5% 80,6%

 Total consolidat 36.985,1 39.699,3 100,0% 6,4% 7,3%

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008, 2009 i 2010.

De les trenta-quatre polítiques de despesa en què està classificat el pressupost de l’exer-
cici 2009, tretze concentren el 90,6% de la despesa. Entre aquestes, se’n poden destacar les 
següents (vegeu el gràfic I-37):

•  Les polítiques de salut, educació i transport, les tres principals finalitats pressupostàries 
de la Generalitat, concentren el 50,6% de la despesa.

•  Un segon grup de quatre polítiques, amb una destinació final dels recursos més genè-
rica —suport financer als ens locals, administració i serveis generals, sector financer i 
amortització del deute— acumulen el 22,3% de la despesa.

•  D’altra banda, protecció social, societat de la informació, coneixement i telecomunica-
cions, seguretat i protecció civil, justícia, cicle de l’aigua, i habitatge i barris obtenen el 
17,7% dels recursos.
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•  Cap de les vint-i-dues polítiques de despesa restants arriba a acumular el 2% dels recursos.

GRÀFIC I-37. PES DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES DE DESPESA DEL 
SECTOR PúBLIC DE LA GENERALITAT. CATALUNYA, 20091

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2009. 
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb un pes relatiu superior o igual al 2% de total de la 
despesa.

L’ordre de prioritats de les trenta-quatre polítiques de despesa es manté pràcticament es-
table respecte del 2008. Els canvis més significatius són, per una banda, els increments de 
la despesa en la política d’amortització i despesa financera del deute públic (358,0 milions 
d’euros més) i en la política de transport (383,3 milions d’euros més), i, per l’altra, la reducció 
de la despesa en la política d’administració i serveis generals (126,0 milions d’euros menys).

En el gràfic I-38 es mostren les setze polítiques que experimenten un augment de la des-
pesa respecte de l’exercici 2008 superior a la mitjana de creixement del total de despesa dels 
pressupostos del 2009.
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GRÀFIC I-38. EVOLUCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE DESPESA EN ELS 
PRESSUPOSTOS 2009. SECTOR PúBLIC DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, 2008-20091

Unitats: taxes de creixement en percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2008 i 2009. 
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2008 i el 2009 
superior a la taxa de creixement mitjana de tota la despesa del sector públic de la Generalitat.

Finalment, en el gràfic I-39 es mostren les divuit polítiques que experimenten un incre-
ment de la despesa respecte de l’exercici 2008 inferior a la mitjana de creixement del total de 
despesa dels pressupostos del 2009.
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GRÀFIC I-39. EVOLUCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE DESPESA EN ELS 
PRESSUPOSTOS 2009. SECTOR PúBLIC DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, 2008-20091

Unitats: taxes de creixement en percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2008 i 2009. 
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2008 i el 2009 
inferior a la taxa de creixement mitjana de tota la despesa del sector públic de la Generalitat.

Les inversions reals del sector públic de la Generalitat de Catalunya

La inversió real consolidada executada per la Generalitat de Catalunya105 ha experimentat 
un creixement notable en el període 2004-2008 (vegeu el gràfic I-40), i ha assolit en termes 
mitjans el valor de 3.203,4 milions anuals, amb una taxa de creixement anual acumulada del 
18,8%, i amb un pes, en termes mitjans, sobre el PIB català de l’1,8%. En aquest mateix pe-
ríode la inversió per càpita executada ha estat en termes mitjans de 448,1 euros per habitant, i 
ha passat dels 285,2 euros per habitant l’any 2004 als 647,3 euros per habitant el 2008.

El grau d’execució de la inversió respecte de les dades pressupostades es manté en termes 
mitjans dels anys 2004-2008 en el 89,9%, i si bé es va reduir progressivament des del 91,2% 
l’any 2004 al 70,5% l’any 2006, ha millorat en els dos darrers anys del període fins assolir el 
114,3% l’any 2008.

105. En el seu perímetre institucional del sector públic de la Generalitat.
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Els pressupostos del 2009 preveuen un increment de la inversió real, tant en termes abso-
luts com en termes per càpita, respecte de les dades pressupostades l’any 2008, i es mantenen 
per sobre dels valors liquidats i assolits en el període 2004-2008. Així, la inversió real conso-
lidada, amb 4.581,5 milions d’euros, s’incrementa el 9,9% respecte del pressupost del 2008, 
i significaria el 2,21% del PIB català del 2009 estimat per l’Idescat. D’altra banda, la inversió 
per càpita se situaria aproximadament en 612,9 euros per habitant, amb un augment estimat 
del 8,3% respecte del pressupost del 2008.

Pel que fa a l’execució de la inversió real, l’any 2009 només es disposa de dades per a 
l’àmbit institucional conformat pel subsector de la Generalitat. Aquest àmbit institucional duu 
a terme només el 25,8% de tota la inversió consolidada i pressupostada del sector públic de la 
Generalitat, i ha executat inversions per valor de 1.152,1 milions d’euros l’any 2009, amb un 
grau d’execució del 97,6% respecte de la inversió pressupostada per aquest mateix any, que 
significa una reducció de la inversió liquidada del 10,3% respecte del 2008.

GRÀFIC I-40. EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ REAL CONSOLIDADA 
LIQUIDADA I EXECUTADA I DE LA INVERSIÓ PER CÀPITA DEL SECTOR 
PúBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CATALUNYA, 2005-2009

Unitats: inversió total en milions d’euros; inversió per càpita en euros.

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008, 2009 i 2010. 
Nota: les dades d’inversió per càpita 2005-2008 són dades liquidades; per al 2009, la inversió és pressupostada.

Per polítiques de despesa, els pressupostos del 2009 concentren el 53,5% 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.
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L’increment de 412,4 milions d’euros de la inversió pressupostada per al 2009 es concentra 
en les polítiques de transport, amb un augment de la inversió pressupostada del 23,5% —espe-
cialment en l’àmbit de les infraestructures ferroviàries, i en menor mesura en carreteres, mentre 
que es redueix la inversió real en aeroports i transport aeri, ports i transport marítim, i logísti-
ca—; en les polítiques del cicle de l’aigua, amb un creixement del 38,7%; de la salut, amb un 
augment del 22,2%; i en les infraestructures agràries i rurals, amb un creixement del 18,9%.

D’altra banda, els pressupostos del 2009 redueixen de manera més destacada la inversió en 
les polítiques d’educació, amb una reducció del 15%; en la política d’administració i serveis 
generals, amb una caiguda del 18%; en la política de cultura i esports, amb una davallada del 
39,3%, i en la política de justícia, amb una caiguda del 50,8%.

Com a conseqüència d’aquests canvis, la política de carreteres millora en l’ordre de pri-
oritats de la inversió de la Generalitat de Catalunya, per davant de les polítiques d’educació, 
d’habitatge i de salut.

En el gràfic I-41 es mostra aquest ordre de prioritats per a l’any 2009.

GRÀFIC I-41. INVERSIÓ REAL CONSOLIDADA PRESSUPOSTADA DEL 
SECTOR PúBLIC PER POLÍTIQUES DE DESPESA. PRESSUPOSTOS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges.

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009. 
Nota: es mostren les onze polítiques de despesa amb un pes igual o superior al 3% del pressupost total 
d’inversions.
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Les inversions amb finançament específic

La Generalitat de Catalunya executa una sèrie d’obres sense impacte directe sobre el pres-
supost de l’exercici corresponent que són finançades a partir de sistemes específics. Aquestes 
obres es pagaran amb càrrec a exercicis futurs, ja sigui amb càrrec a despeses de capital (mè-
tode alemany) o amb càrrec a despeses corrents (drets de superfície i concessions).

En el període 2004-2008 l’import mitjà liquidat anualment en aquest tipus d’obres ha es-
tat de 455,7 milions d’euros a l’any, amb un increment al llarg d’aquests anys a una taxa de 
creixement anual acumulativa del 45,2%. Aquest increment supera a la taxa de creixement 
anual acumulativa de la inversió real liquidada del conjunt del sector públic de la Generalitat 
en aquest mateix període, i que ha estat, com ja s’ha comentat, del 18,8%. 

L’exercici 2009 preveu un important augment en l’ús d’aquest mètodes de finançament 
d’inversions, amb 1.086,7 milions d’euros, per sobre dels 659,7 milions d’euros pressupos-
tats per al 2008.

En la taula I-43 es mostra l’evolució, per tipologies, d’aquestes inversions.

TAULA I-43. EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ EXECUTADA SENSE IMPACTE 
PRESSUPOSTARI EN L’EXERCICI. CATALUNYA, 2005-2009

Unitats: milions d’euros. 

 Imports liquidats Pressupostat

 2005 2006 2007 2008 2009

Carreteres 30,4 135,2 229,4 286,6 365,1

Ferrocarril i metro 1,8 39,9 75,2 133,9 572,9

Ports i transports 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abastament i sanejament 
d’aigua 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0

Regadius 32,2 72,2 87,1 126,3 51,2

Obres d’Interior 19,0 43,2 47,2 25,3 0,0

Obres de Justícia 29,8 125,2 218,9 162,7 97,5

Obres de Presidència 0,0 1,0 9,1 0,0 0,0

Sanitat 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0

TOTAL 113,1 420,8 667,0 739,8 1.086,8

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008, 2009 i 2010. 
Nota: les dades de 2005-2008 són dades liquidades; per al 2009, són inversions pressupostades.
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Endeutament de la Generalitat de Catalunya

L’endeutament financer106 de la Generalitat s’ha incrementat el 2009107 5.911,1 milions 
d’euros, un augment del 23,7% respecte del 2008, fins als 30.819,6 milions d’euros. Aquest 
increment supera l’augment experimentat en l’exercici 2008, que va ser de 5.256,1 milions 
d’euros. D’aquesta manera, augmenta el pes de l’endeutament financer sobre el PIB fins al 
15,8% l’any 2009. Aquesta acceleració del creixement de l’endeutament respon tant al com-
portament associat a les empreses no SEC (base 2000), àmbit en què l’endeutament creix el 
21,4%, com a l’endeutament del conjunt d’entitats del sector administració pública de la Ge-
neralitat segons el SEC 95 (base 2000), que s’incrementa el 24,6%.

Pel que fa a l’endeutament acumulat amb altres instruments financers, no es disposa de 
dades per al 2009.

TAULA I-44. EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT VIU I ALTRES INSTRUMENTS 
FINANCERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CATALUNYA, 2004-

2007 (SEGONS SEC)

Unitats: milions d’euros i percentatges.

 2005 2006 2007 2008 2009

Total endeutament SEC 95 (base 2000) 13.793,0 14.074,0 14.819,5 18.069,7 22.514,4

Endeutament empreses no SEC 95 
(base 2000) 3.538,0 4.118,0 4.833,0 6.838,9 8.305,2

Total endeutament financer 17.331,0 18.192,0 19.652,5 24.908,5 30.819,6

Altres instruments financers1 2.702,0 2.430,0 2.476,0 3.424,0 -

Endeutament TOTAL 20.033,0 20.622,0 22.128,5 28.332,5 -

Endeutament financer sobre el PIB2 10,2% 9,9% 10,0% 12,3% 15,8%

Endeutament TOTAL sobre el PIB2 11,8% 11,2% 11,2% 14,0% -

Font: dades facilitades pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
(1) Censos, confirming, pagaments a tercers, titulització i crèdits ICF/ICCA.
(2) PIB nominal de Catalunya base 2000 segons CRE.

106. No inclou els altres instruments d’endeutament com són censos, confirming, pagament a tercers, titulització i 
crèdits ICF/ICCA.

107. Dades el 31 de desembre del 2009.
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4.2. EL SECTOR PúBLIC ESTATAL

4.2.1. Les inversions del sector públic estatal a Catalunya

L’any 2009 comença amb unes perspectives de caiguda de la inversió pública estatal a tot 
Espanya. La inversió real pressupostada per al conjunt de l’Estat108 l’any 2009 ha estat de 
31.503,6 milions d’euros, amb una reducció de l’1,0% respecte de l’exercici 2008. 

D’aquesta inversió Catalunya té pressupostats 3.790,6 milions, amb un increment de l’1,7% 
respecte del 2008, amb una lleugera millora del seu pes fins al 15,2% del total de la inversió 
regionalitzada. Catalunya es manté així, des de l’any 2005, com la segona CA receptora d’in-
versions estatals en termes absoluts després d’Andalusia.

En termes per càpita, en el conjunt de les CA, la inversió real regionalitzada pressupos-
tada l’any 2009 és de 535 euros per habitant, pràcticament igual que el 2008. Mentre que, a 
Catalunya, aquesta inversió significa una despesa de 507 euros per càpita, amb un molt lleu-
ger increment del 0,2% respecte del 2008 i que situa Catalunya en la posició onzena entre les 
disset CA, el 5,3% menys que la mitjana per càpita espanyola.

De totes maneres, cal tenir present que, en previsió del compliment de la disposició ad-
dicional tercera del nou Estatut 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 metodologia de càlcul de les 
inversions en infraestructures segons ho preveu l’Estatut. El 17 de setembre del 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 corpora-
cions locals, que són d’àmbit econòmic». Així mateix, «s’estableix un ajustament de les inver-
sions realitzades per l’Estat amb dotació pressupostària en un exercici diferent al d’execució».

Així, per l’any 2009, els pressupostos generals de l’Estat preveuen una inversió a Catalunya 
de 4.670,3 milions, quantitat que per l’Acord de la Comissió Bilateral presidida pel conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i la ministra d’Administracions Públiques, 
en la reunió de 24 de febrer de 2009, s’eleva fins a una mica més de 4.806 Me, la qual cosa 
significa un increment del 6,6% respecte a les previsions del 2008.

108. Inversió real prevista de l’Administració general de l’Estat, els seus organismes autònoms, i ens públics, empreses 
públiques i entitats gestores de la Seguretat Social. 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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Tenint en compte aquest concepte més ampli, la despesa de capital per càpita prevista en 
els pressupostos de l’Estat per al 2009 a Catalunya és de 643 euros per habitant, xifra que és 
el 20% superior a la mitjana d’inversió real regionalitzada per càpita del conjunt d’Espanya.

Així, quan es computa el conjunt de la despesa de capital per càpita associada al compli-
ment de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els pressupostos del 2009 situen la inversió per 
càpita de l’Estat a Catalunya per sobre de la mitjana d’inversió real regionalitzada per càpita 
del conjunt d’Espanya, tot i que en termes de despesa en inversió real regionalitzada per cà-
pita dels pressupostos de l’Estat a Catalunya estem el 5,3% per sota de la mitjana (vegeu el 
gràfic I-42).

GRÀFIC I-42. INVERSIÓ PER CÀPITA PRESSUPOSTADA DE L’ESTAT A 
CATALUNYA EN RELACIÓ A LA MITJANA ESPANYOLA, 2001-2009

Unitats: percentatges i euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya.

Pel que fa al compliment dels compromisos pressupostaris, el nivell d’execució de les 
obres pressupostades pel Ministeri de Foment, l’any 2008,109 es va situar en el 90%, clarament 
per sobre de la mitjana d’execució del període 2001-2007, que va ser del 77%. Cal tenir en 
compte que aquest ministeri administra durant aquests anys (2001-2008) gairebé el 83% de la 
inversió regionalitzada i pressupostada a Catalunya de l’Estat, i que l’any 2008 va ser del 82%. 
Aquest percentatge en els pressupostos del 2009 se situa en el 95,5% (vegeu el gràfic I-43).

109. Darrera dada disponible.
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GRÀFIC I-43. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA I LIQUIDADA PER L’ESTAT A 
CATALUNYA. CATALUNYA, 2001-2008

Unitats: milions d’euros.

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2007, 2008, 2009 i 2010.

Per a l’any 2009, només es disposa d’informació parcial del nivell d’execució de les in-
versions de l’Estat a Catalunya a través de les dades de licitació oficial d’obres de construcció 
i de les dades d’adjudicació d’obres de construcció per part del grup Foment110 a Catalunya. 
Aquestes xifres indiquen una important reducció de la inversió licitada i adjudicada en el ter-
ritori català per al 2009, amb caigudes del 29,2% i del 67,7%, respectivament.

110. Inclou les licitacions d’obra i les adjudicacions publicades per les diferents direccions generals del Departament, 
els seus organismes autònoms, així com les realitzades 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 licitador que executa l’obra principal, obres d’emergència, 
procediment negociat sense publicitat, contractes menors, etc.), ni les licitacions i adjudicacions sobre estudis 
o redacció de projectes d’obra, ja que es tracta d’un contracte de serveis.
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GRÀFIC I-44. LICITACIÓ OFICIAL D’OBRES I ADJUDICACIÓ D’OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ DEL GRUP FOMENT A CATALUNYA. CATALUNYA, 

2005-2009

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 l’any 2009 cau amb més intensitat que el 
2008 com a conseqüència, principalment, del deteriorament de l’activitat econòmica, pels 
efectes d’aquest deteriorament sobre els ajornaments del deute tributari, i en menor mesura 
per l’efecte de canvis normatius en la tributació destinats a incrementar la renda disponible 
de les famílies i a millorar la liquiditat de les empreses. Així, la recaptació de tributs estatals 
a Catalunya (vegeu la taula I-45) s’ha reduït el 22,9%, 9.287,3 milions d’euros menys que el 
2008, amb uns ingressos liquidats de 31.346,8 milions d’euros.
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L’any 2007 la recaptació de tributs estatals a Catalunya va ser de 47.608,7 milions d’euros 
i, per tant, en dos anys l’economia catalana ha acumulat una reducció d’aquesta tributació de 
16.261,9 milions d’euros, amb una caiguda del 34,2%.

El 90,1% d’aquesta recaptació la duu a terme l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT) a través de les seves delegacions en el territori, que gestionen els impostos estatals 
sobre els quals la capacitat normativa de les CA és més limitada. Quant a la resta de tributs 
estatals —sobre els quals la capacitat normativa de les CA és major— la gestió està traspas-
sada a la Generalitat de Catalunya.

La recaptació tributària111 de les delegacions de l’AEAT a Catalunya es redueix l’any 2009 
el 22,6%, i acumula una caiguda del 33% des de l’any 2007. Per la seva part, la recaptació de 
tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya112 s’ha reduït amb més intensitat, 
el 24,9% l’any 2009, i en termes acumulats des del 2007 el 43,2%.

Tant els ingressos tributaris estatals recaptats per les delegacions de l’AEAT a Catalunya 
com els tributs cedits totalment a la Generalitat cauen amb més intensitat que la recaptació de 
tributs estatals en el conjunt de l’Estat, que s’ha reduït el 17,0%, 29.430 milions d’euros menys 
que el 2008, amb uns ingressos totals de 144.023 milions d’euros, i que en els dos darrers 
exercicis acumula una caiguda del 28,2% amb 56.653 milions menys d’euros que l’any 2007.

L’Agència Tributària estatal estima113 que el 19,7% de la caiguda en la recaptació l’any 
2009 té l’origen en les rebaixes tributàries introduïdes a escala estatal, el 4,6% en el recurs a 
l’ajornament del deute tributari, i el 75,7% restant en la pitjor evolució de les bases tributàri-
es i, en menor mesura, a canvis normatius que es puguin haver introduït a escala autonòmica 
en els tributs estatals. Així, l’impacte normatiu estatal sobre la recaptació tributària ha estat 
de 5.795 milions d’euros l’any 2009, amb canvis destinats a incrementar la renda disponible 
tant de les famílies com de les empreses.

111. Les dades de recaptació tributària de les delegacions de l’AEAT estan expressades en termes de caixa; per 
tant, s’entén la recaptació líquida aplicada, que s’obté com a diferència entre la recaptació bruta aplicada i les 
devolucions pagades, i per tant inclou ingressos del pressupost 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. Les dades de 
recaptació tributaria de la Generalitat de Catalunya i dels impostos sobre determinats mitjans de transport i 
l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs estan expressades en termes de drets liquidats.

112. Els impostos estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya inclouen: l’impost de successions i donacions, 
l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost 
sobre determinats mitjans de transport, l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs i la taxa 
del joc. Tot i que la recaptació de l’impost sobre l’electricitat també està cedida totalment a la Generalitat, la 
seva gestió depèn de l’AEAT.

113. Vegeu l’Informe mensual de recaudación tributaria. Desembre 2009. Agència Estatal d’Administració Tributària.
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La contracció econòmica ha deteriorat les bases imposables dels tres principals impostos 
estatals. En el cas de l’IRPF, ha tingut lloc una reducció del 2,5% de la renda bruta de les fa-
mílies i empitjoren tots els seus components: les rendes del treball, amb un caiguda del 0,4%; 
les rendes del capital (mobiliari, arrendaments i fons d’inversió, i guanys patrimonials), amb 
una caiguda del 8,6%, i les rendes d’activitats econòmiques, amb una caiguda de l’11,8%.

En l’impost sobre societats les bases de beneficis empresarials declarats continuen reduint-
se, si bé amb menys intensitat que l’any 2009, amb una caiguda del 20,5%.

Mentre que, pel que fa a l’IVA, experimenten una important reducció tant la despesa d’ha-
bitatge de les llars com el consum privat gravats per aquest impost, del 12,5% i el 32,8%, 
respectivament; i només la despesa final de les administracions públiques ha mantingut els 
creixements positius de l’any anterior. Tot i així, en conjunt, la despesa final subjecta a IVA 
ha experimentat una reducció del 10,8%.

La política de reduccions fiscals iniciada pel Govern central l’any 2007 s’intensifica els 
anys 2008 i 2009, i acumula els seus impactes en la recaptació, més importants, en aquests dos 
darrers anys. Així, l’Agència Tributària estatal estima114 que, de la caiguda en la recaptació de 
56.653 milions d’euros acumulada els exercicis 2008 i 2009, el 44,7%, 25.335 milions d’euros, 
són conseqüència de l’impacte dels canvis normatius estatals en la tributació; el 50,8%, 28.768 
milions d’euros, del context econòmic i els canvis normatius introduïts a escala autonòmica, 
i el 4,6% restant prové del recurs a l’ajornament del deute tributari per part de contribuents.

En el gràfic I-45 es mostra, per grans figures tributàries, 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’ajornament del deute tributari.

114. Vegeu l’Informe mensual de recaudación tributaria. Desembre 2007, 2008 i 2009, i l’Informe anual de 
recaudación tributaria 2007 y 2008. Agència Estatal d’Administració Tributària.
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GRÀFIC I-45. IMPACTE EN LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS ESTATALS EN 
EL CONJUNT DE CA. ESPANYA, 2007-2009

Unitats: milions d’euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe mensual de recaptació tributària de desembre del 2008 i 
2009, Agència Estatal d’Administració Tributària. 
Nota: en la mesura de l’impacte econòmic hi poden haver acumulats també efectes de canvis normatius a escala 
autonòmica en tributs estatals. 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.

L’impacte normatiu en la recaptació ha estat rellevant en les tres principals figures impo-
sitives del sistema tributari espanyol.

En l’IRPF, els canvis normatius més importants amb efectes el 2009 han estat: 

•  Anticipació de la deducció per adquisició d’habitatge, amb una rebaixa del 2% de les 
retencions del treball per a contribuents amb ingressos inferiors a 33.007,20 euros (canvi 
introduït pel Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre, de mesures urgents a adoptar 
en matèria econòmica, fiscal, d’ocupació i d’accés a l’habitatge).115

•  Efecte en les retencions del treball i en la quota diferencial de la rebaixa en l’impost a 
través de la deducció fiscal de 400 euros per obtenció de rendiments del treball, i d’ac-

115. BOE núm. 290, de 02.12.2008.
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tivitats econòmiques (canvi introduït pel Reial decret llei 2/2008, de 21 d’abril, de me-
sures d’impuls de l’activitat econòmica).116

•  Efecte en la quota diferencial de la deflactació del 2% de la tarifa, els imports dels dife-
rents mínims personals i familiars i les reduccions per rendiment net del treball i d’acti-
vitats econòmiques per autònoms dependents d’un sol empresari (canvis introduïts per 
la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de PGE per al 2008).117

•  Ampliació dels terminis dels comptes habitatge i de transmissió de l’habitatge habitu-
al per gaudir de l’exempció per reinversió en habitatges adquirits des del 2006 (canvi 
introduït pel Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre, de mesures urgents a adoptar 
en matèria econòmica, fiscal, d’ocupació i d’accés a l’habitatge).118

•  Efectes en la quota diferencial del 2009 de la deducció del 10,05% en la quota estatal 
de les quantitats satisfetes per lloguer, fins a un màxim de 9.015 euros per a bases impo-
sables inferiors a 24.000 euros (canvi introduït per la Llei 51/2007, de 26 de desembre, 
de PGE per al 2008).119

Cal tenir presents també dues mesures introduïdes pel Govern de la Generalitat de Cata-
lunya en el tram autonòmic de l’IRPF per a l’exercici 2009:

•  Deducció per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conser-
vació del patrimoni natural i la custodia del territori: es crea una deducció en la quota 
íntegra autonòmica pels donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el 
cens d’entitats ambientals vinculades a l’ecologia i a la protecció i millora del medi am-
bient del departament competent en aquesta matèria. El percentatge de deducció és del 
15% de les quantitats donades, amb el límit del 5% de la quota íntegra autonòmica (canvi 
introduït per la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres).120

•  En la deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual, amb efectes des de l’1 de gener 
de 2009, es crea una deducció pròpia de l’1,5% de les quantitats satisfetes en el període 
impositiu per la rehabilitació de l’habitatge que constitueixi o hagi de constituir l’ha-
bitatge habitual del contribuent. La base màxima d’aquesta deducció coincideix amb 
aquella establerta en la normativa estatal per a la deducció per inversió en habitatge 
habitual (canvi introduït per la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i 
financeres).121 

116. BOE núm. 97, de 22.04.2008.
117. BOE núm. 310, de 27.12.2007.
118. BOE núm. 290, de 02.12.2008.
119. BOE núm. 310, de 27.12.2007.
120. DOGC núm. 5288, de 31.12.2008.
121. DOGC núm. 5288, de 31.12.2008.
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En l’impost sobre societats, els canvis normatius més importants amb efectes el 2009 han 
estat:

•  Deixa de tenir efecte la nova opció afegida per al 2008 de càlcul del pagament fraccionat 
en empreses amb xifra neta de negoci superior a 8 milions d’euros de la quota liquida 
del darrer exercici declarat (canvi introduït pel Reial decret llei 2/2008, de 21 d’abril, 
de mesures d’impuls de l’activitat econòmica).122

•  Llibertat d’amortització d’actius fixos nous i inversions immobiliàries per a adquisició 
el 2009 i el 2010, si es manté durant dos anys la plantilla mitjana de treballadors (canvi 
introduït per la Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de 
l’impost sobre el patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l’impost 
sobre el valor afegit i s’introdueixen altres modificacions en la normativa tributària).123 

•  L’efecte sobre la quota diferencial de la reducció del tipus impositiu general del 32,5% 
al 30% per a empreses amb xifra neta de negoci superior a 8 milions d’euros i de la bai-
xada dels percentatges aplicables a deduccions per reinversió de beneficis extraordina-
ris, activitats exportadores, activitats d’R+D, etc. (canvis introduïts per la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, d’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació 
parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre 
el patrimoni).124

En l’IVA, els canvis normatius més importants amb efectes el 2009 han estat:

•  La possibilitat de les empreses d’optar per rebre mensualment la devolució de l’IVA amb 
independència de la naturalesa i el volum de les operacions, si bé aquesta opció obliga 
a liquidar mensualment l’impost (canvi introduït per la Llei 4/2008, de 23 de desembre, 
per la qual se suprimeix el gravamen de l’impost sobre el patrimoni, es generalitza el 
sistema de devolució mensual en l’impost sobre el valor afegit i s’introdueixen altres 
modificacions en la normativa tributària).125 

•  Increment de les quantitats ajornades per deutes tributaris a causa, entre d’altres, a 
l’elevació de 6.000 a 18.000 euros el mínim exempt de l’obligació d’aportar garantia 
en sol·licituds d’ajornament (canvi introduït per l’ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril, 
per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds 
d’ajornament o fraccionament).126

122. BOE núm. 97, de 22.04.2008.
123. BOE núm. 310, de 25.12.2008.
124. BOE núm. 285, de 29.11.2006.
125. BOE núm. 310, de 25.12.2008.
126. BOE núm. 105, de 30.04.2009.
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En els impostos especials, els canvis normatius mes importants amb efectes el 2009 han 
estat:

•  En tabacs, s’incrementa el preu mitjà del paquet de tabac en més del 4% des del gener i 
el 13% des de mitjan juny, i augmenta el tipus específic fins a 10,20 euros per cada mil 
cigarretes a partir del 13 de juny (canvi introduït pel Reial decret llei 8/2009, de 12 de 
juny, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per import 
total de 19.821,28 milions d’euros, i es modifiquen determinats preceptes de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials).127

•  En hidrocarburs, s’incrementa en 29 euros per 1.000 litres els tipus específics que gra-
ven els consums de gasolina i gasoil d’automoció (canvi introduït pel Reial decret llei 
8/2009, de 12 de juny, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, per import total de 19.821,28 milions d’euros, i es modifiquen determinats pre-
ceptes de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials).128

Pel que fa a la reducció del 24,9% l’any 2009 en els impostos estatals cedits totalment a 
la Generalitat de Catalunya, més de la meitat, el 52,2%, s’explica per la supressió efectiva de 
l’impost sobre el patrimoni, mentre que el 47,8% restant és conseqüència, principalment, de 
l’efecte negatiu que el retrocés de l’activitat econòmica ha tingut sobre les bases tributàries 
d’aquests impostos.

El retrocés en la recaptació s’explica el 60,4% per la caiguda de la imposició directa, el 
37,5% per l’evolució de la tributació indirecta i el 2,2% restant per la menor recaptació en 
les taxes sobre el joc. 

Per figures tributàries destaquen, a part de la supressió efectiva de l’impost sobre el pa-
trimoni, la caiguda del 8,4% en l’impost de successions i donacions, en què probablement es 
comencen a notar els efectes dels canvis normatius introduïts l’exercici 2008 en la tarifa de 
l’impost de donacions, així com els canvis a la baixa, l’any 2009, en els coeficients correc-
tors dels valors cadastrals per a la comprovació de valors dels béns immobles en adquisicions 
mortis causa i inter vivos; la caiguda del 30,0% en l’impost sobre actes jurídics documentats, 
afectat pel nombre més reduït d’hipoteques constituïdes i pel seu valor més baix; el retrocés 
del 32,8% de l’impost sobre determinats mitjans de transport com a conseqüència de la cai-
guda de la matriculació; i la recaptació més baixa, del 5,5%, en l’impost sobre transmissions 
patrimonials, afectat per un nombre més reduït de transaccions de segona mà.

127. BOE núm. 143, de 13.06.2009.
128. BOE núm. 143, de 13.06.2009.
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El canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2009 en relació amb els 
tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya, si bé no disposem d’una esti-
mació dels seus efectes en la recaptació, excepte per a l’impost sobre el patrimoni, no sembla 
que hagin tingut un abast significatiu en aquest exercici tributari. 

En l’impost de successions i donacions, els canvis normatius amb efectes en els ingressos 
liquidats l’any 2009 han estat:

•  S’estén l’aplicació de la reducció del 95% per l’adquisició mortis causa de béns culturals 
a l’adquisició de béns culturals d’interès nacional i béns mobles catalogats del patrimoni 
cultural català i del patrimoni històric o cultural d’altres CA a l’obra pròpia de l’artista, 
sempre que aquest sigui el causant (modificació introduïda per la Llei 16/2008, de 23 
de desembre, de mesures fiscals i financeres).129

En l’impost sobre el patrimoni, els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats 
l’any 2009 han estat:

•  S’introdueix una bonificació general de la quota íntegra del 100% als subjectes passius 
per obligació personal o real de contribuir (canvi introduït per la Llei 4/2008, de 23 de 
desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de l’impost sobre el patrimoni, es gene-
ralitza el sistema de devolució mensual en l’impost sobre el valor afegit i s’introdueixen 
altres modificacions en la normativa tributària).130

En l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, els canvis norma-
tius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2009 han estat:

•  En la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, 
s’amplia de tres a cinc anys el termini per justificar la destinació donada als habitatges 
adquirits per empreses a les quals siguin d’aplicació les normes d’adaptació del Pla ge-
neral de comptabilitat del sector immobiliari, amb una bonificació del 70% en l’impost 
sobre transmissions patrimonials oneroses, i que permet elevar a definitiva aquesta bo-
nificació. S’estableix un règim transitori per a aquells fets imposables acreditats abans 
del 31 de desembre del 2008 que no hagin esgotat el termini de tres anys establert en la 
normativa anterior, de manera que podran beneficiar-se de l’ampliació a cinc anys.

129. DOGC núm. 5288, de 31.12.2008.
130. BOE núm. 310, de 25.12.2008.
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TAULA I-45. RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS ESTATALS PER 
L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL I LA GENERALITAT A CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: milions d’euros i percentatges.

 2007 2008 2009 2006-
2007

2007-
2008 2008-2009

Delegacions AEAT (A) 42.165,5 36.519,3 28.257,1 13,1% -13,4% -22,6%

Impostos directes 25.006,4 21.672,0 17.695,6 17,6% -13,3% -18,3%

IRPF 15.405,1 15.239,3 13.358,3 16,6% -1,1% -12,3%

Societats 9.263,0 6.121,0 4.017,0 19,2% -33,9% -34,4%

Impost sobre la renda de no residents 329,1 301,7 314,3 24,7% -8,3% 4,2%

Altres impostos directes 9,2 10,1 5,9 7,2% 9,4% -41,0%

Impostos indirectes 17.007,8 14.671,9 10.377,3 7,2% -13,7% -29,3%

IVA 14.493,9 12.391,0 8.440,1 7,7% -14,5% -31,9%

Especials 1.383,4 1.281,6 1.088,0 3,7% -7,4% -15,1%

 Alcohols 195,9 213,2 nd. -17,4% nd. nd.

 Hidrocarburs 792,8 660,1 nd. 8,9% nd. nd.

 Labors del tabac 31,2 28,1 nd. -21,7% nd. nd.

 Electricitat 363,5 380,2 nd. 10,7% nd. nd.

Tràfic exterior 730,3 642,4 525,4 3,3% -12,0% -18,2%

Impost sobre primes 
d’assegurances i altres 400,3 357,0 323,8 6,3% -10,8% -9,3%

Taxes i altres ingressos 
tributaris (cap. 3) 151,3 175,3 184,2 -2,2% 15,9% 5,1%

Govern autonòmic (B) 5.443,2 4.114,8 3.089,7 -7,5% -24,4% -24,9%

Impostos directes 1.228,2 1.540,6 921,7 19,4% 25,4% -40,2%

Successions i donacions 774,9 1.004,0 919,9 16,5% 29,6% -8,4%

Patrimoni 453,2 536,7 1,8 24,9% 18,4% -99,7%

Impostos indirectes 3.183,7 1.743,2 1.428,7 -17,4% -45,2% -18,0%

Transmissions patrimonials 1.683,8 850,8 804,2 -23,1% -49,5% -5,5%

Actes jurídics documentats 1.499,8 892,4 624,5 -9,8% -40,5% -30,0%

Taxa del joc 351,5 315,4 293,3 4,8% -10,3% -7,0%

Sobre determinats mitjans de transport 369,3 212,3 142,7 0,5% -42,5% -32,8%

Sobre vendes minoristes de 
determinats hidrocarburs 310,6 303,3 303,2 2,8% -2,4% 0,0%

Total (A + B) 47.608,7 40.634,1 31.346,8 10,3% -14,6% -22,9%

Impostos directes 26.234,5 23.212,7 18.617,3 17,7% -11,5% -19,8%

Impostos indirectes 20.871,4 16.930,7 12.251,9 2,4% -18,9% -27,6%

Taxes i altres ingressos tributaris 502,7 490,7 477,5 2,6% -2,4% -2,7%

Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; i dades 
facilitades pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
Nota: les dades de recaptació tributària del Govern autonòmic del 2009 són drets liquidats. La resta de dades 
provenen de la recaptació líquida aplicada.
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L’evolució de la recaptació tributària a Catalunya l’any 2009, amb una caiguda més ac-
centuada de la imposició indirecta que de la directa, ha fet incrementar el pes dels impostos 
directes en la composició dels ingressos entre impostos directes, indirectes, i taxes i altres in-
gressos tributaris. De manera que, l’exercici 2009, el 59,4% dels ingressos tributaris s’obtenen 
de la imposició directa, el 39,1% dels ingressos de la imposició indirecta, mentre que l’1,5% 
restant prové de taxes i altres ingressos tributaris (vegeu el gràfic I-46).

GRÀFIC I-46. DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS TRIBUTARIS ESTATALS A 
CATALUNYA. CATALUNYA, 2004-2009

Unitats: percentatges.

Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; i dades 
facilitades pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, el pes de la recaptació dels tributs estatals de l’Administració central i la Ge-
neralitat sobre el PIB català s’ha reduït des del 18,9% l’exercici 2008 fins al 15,1% el 2009, 
i acumula una caiguda de 7,7 punts percentuals en els dos darrers anys.
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GRÀFIC I-47. EVOLUCIÓ DEL PES DE LA RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA 
ESTATAL SOBRE EL PIB CATALÀ. CATALUNYA, 2004-2009

Unitats: percentatges.

Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; dades 
facilitades pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, i dades del PIB català (base 
2000) de l’Idescat.
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5.  ECONOMIA SOCIAL

5.1. NOVETATS EN EL MARC NORMATIU I INICIATIVES PúBLIQUES

En l’àmbit comunitari destaca l’aprovació del Dictamen d’iniciativa del Comitè Econòmic 
i Social Europeu (CESE) «Diferents tipus d’empresa».131 El Comitè ressalta la diversitat de 
formes empresarials132 com una característica pròpia de la UE, que cal protegir i fomentar, atès 
que la considera clau per assolir el mercat únic, mantenir el model social europeu i aconseguir 
els objectius de l’Estratègia de Lisboa en matèria d’ocupació, competitivitat i cohesió social.

Pel que fa a les empreses d’economia social, el Comitè anima la Comissió Europea a 
elaborar un estatut europeu per a les associacions i un per a les mutualitats, i mostra la seva 
conformitat amb el futur Estatut de la fundació europea i la modificació del Reglament de la 
societat cooperativa europea, per tal de simplificar-ne l’aplicació. Reclama també que es res-
pecti la identitat de les cooperatives en matèria comptable (amb referència al concepte dels 
fons propis), que millori la recollida de dades econòmiques de les empreses de l’economia 
social i que s’afavoreixi la participació en el diàleg social de les organitzacions més represen-
tatives de la diversitat de formes d’empresa, en cas que es demostri la seva representativitat. 

La principal norma estatal a què cal fer referència en aquest apartat és el Reial decret 
1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als treballadors autò-
noms i a les cooperatives i societats laborals.133 Amb la finalitat d’afavorir l’ocupació estable 
en les cooperatives i societats laborals, s’elimina la limitació temporal del vincle contractual 
previ per tal que un beneficiari de la prestació per atur s’incorpori com a soci treballador o de 
treball en una cooperativa o societat laboral.

En l’àmbit català, s’ha aprovat el Decret 171/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Supe-
rior de la Cooperació,134 que desplega els articles 151, 152, 153 i 157 de la Llei 18/2002, de 
5 de juliol, de cooperatives. Aquest Decret, que va ser dictaminat pel CTESC,135 constitueix 
el Consell Superior de la Cooperació i li atorga competències en matèria de conciliació, me-

131. DOUE C 318, de 23.12.2009.
132. Empreses multinacionals i grans empreses (cotitzin a la borsa o no); pimes, microempreses i treballadors 

autònoms; empreses d’interès general (públiques o mixtes); empreses familiars; societats col·lectives, civils, 
comanditàries; i les empreses d’economia social, concepte no utilitzat en tots els estats membres, però que 
generalment inclou les cooperatives, les mutualitats, les associacions i les fundacions.

133. BOE núm. 200, de 19.08.2009.
134. DOGC núm. 5499, de 05.11.2009.
135. Dictamen 14/2009.

5.
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diació i arbitratge alhora que unifica els procediments de resolució extrajudicial de conflictes 
en una única norma i en simplifica la regulació.

D’altra banda, enguany s’han aprovat dues ordres reguladores de diferents subvencions a 
les empreses de l’economia social: l’Ordre TRE/199/2009, de 8 d’abril, per la qual s’establei-
xen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d’eco-
nomia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals,136 
i l’Ordre AAR/247/2009, de 14 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i 
altres entitats associatives agràries, i es convoquen els corresponents a l’any 2009.137

Cal ressaltar també un nou procediment aplicat pel Departament de Treball per agilitzar la 
constitució de noves cooperatives de treball associat: Coop Exprés, que simplifica i redueix 
els tràmits que s’han de fer davant el Registre de Cooperatives de Catalunya. 

Una altra iniciativa del Departament per promocionar i fomentar les cooperatives és el 
programa «De Coop i Volta», que s’ha impartit en format taller en 52 instituts d’educació se-
cundària de tot Catalunya.

5.2. LES EMPRESES DE L’ECONOMIA SOCIAL

5.2.1. Cooperatives

Societats cooperatives existents

Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, el 31 de desembre de 2009 hi ha 
3.952 cooperatives inscrites al Registre de Cooperatives, el 2,6% menys que l’any anterior. 
De nou, la majoria són de treball associat (el 74,5%), seguides per les agràries (que represen-
ten l’11,8%), les de serveis (amb el 3,9%), les de consumidors i usuaris (3,1%), habitatges 
(2,2%), ensenyament (2,2%), segon grau (1,4%), mixtes (0,8%) i marítimes i fluvials (0,1%).

La davallada general del nombre de cooperatives inscrites és deguda principalment a un 
menor nombre de cooperatives de treball associat, que han passat de 3.055 a 2.946 (el 3,6% 
menys). D’altra banda, destaca l’increment registrat per les cooperatives agràries (en passar 

136. DOGC núm. 5369, de 29.04.2009. Les subvencions concedides en el marc d’aquesta Ordre, destinades al foment 
de l’emprenedoria, s’analitzen a l’apartat 5 del capítol IV d’aquesta memòria.

137. DOGC núm. 5384, de 21.05.2009.
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de 463 a 467) i les de segon grau (el 2008 n’hi havia 49 i a finals del 2009, 54), que consoli-
den la tendència d’integració societària ja observada en anys anteriors.

Per demarcacions, Barcelona continua concentrant la majoria de cooperatives (el 67,1%), 
tot i que els darrers anys aquest major pes tendeix a disminuir (per exemple, l’any 2007, el 
72,1% de les cooperatives inscrites pertanyien a aquesta demarcació). La demarcació de Tar-
ragona (incloent-hi les Terres de l’Ebre) concentra el 14,4% de les cooperatives, mentre que 
a Lleida representen el 12,9% i a Girona el 5,5% restant.

Societats cooperatives constituïdes

Durant l’any 2009 s’han creat 113 noves cooperatives, 14 més que l’any anterior, que se’n 
van crear 99. Enguany s’inverteix la tendència registrada els anys anteriors: cada any es cre-
aven menys cooperatives. Aquest canvi pot estar relacionat amb l’actual situació econòmica 
i amb la concepció que les cooperatives poden ser una solució viable per generar activitat 
econòmica i crear ocupació.

De les 113 noves cooperatives, n’hi ha 76 de treball associat, 14 d’agràries, set d’habi-
tatges, sis de serveis i sis de segon grau, dues són mixtes, una de consumidors i una altra 
d’ensenyament. 

Per demarcacions territorials, la majoria de noves cooperatives s’han creat a la de Barce-
lona (77), seguida de la de Lleida (amb 17 noves cooperatives, 13 de les quals són agràries), 
la de Tarragona (amb 14) i Girona (5).

Les dades sobre els tipus de cooperatives permeten explicar un lleu canvi en la distribució 
sectorial de les noves cooperatives, que reflecteix el gràfic següent. En aquest s’observa com 
el pes del sector serveis davalla respecte dels anys anteriors, si bé en termes absoluts s’han 
creat el mateix nombre de noves cooperatives (69). També davalla el pes de la construcció, en 
passar del 18% al 13,3%. En canvi, creix de manera significativa la importància relativa tant 
del sector agrari (passa del 3,9% a l’11,5%) com de la indústria (passa del 7,1% al 14,2%).
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GRÀFIC I-48. DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DE LES NOVES COOPERATIVES 
CONSTITUÏDES. CATALUNYA, 2005-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.

La taula següent conté les noves cooperatives constituïdes al llarg dels anys 2008 i 2009, 
classificades per branques d’activitat a partir de les correspondències entre la CCAE 93 i la 
CCAE 2009 facilitades pel Departament de Treball. 

L’any 2009 una de cada quatre cooperatives creades es dedica als serveis a la comunitat, i 
la sanitat i els serveis socials, l’educació i les activitats recreatives, culturals i esportives són 
les tres divisions que agrupen un major nombre de noves cooperatives (10, 8 i 8, respectiva-
ment). D’altra banda, creix respecte de l’any 2008 la importància relativa de les cooperatives 
del sector primari, atès que se n’han constituït 13 de noves dedicades a l’agricultura. Per aca-
bar, cal destacar que l’increment del pes del sector industrial es concentra en les indústries 
manufactureres, i en concret en les divisions d’alimentació, begudes i tabac i tèxtil, confecció, 
cuir i calçat, on s’han creat quatre cooperatives en cadascuna.
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TAULA I-46. NOVES COOPERATIVES CONSTITUÏDES, PER BRANQUES 
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre de cooperatives i percentatges.

Branques 
d’activitat

Noves cooperatives Distribució interna
Variació 2008-2009

2008 2009 2008 2009

PRIM 5 13 1,2 11,5 160,0

INM 1 2 0,0 1,8 100,0

IM 7 14 8,5 12,4 100,0

CONS 18 15 17,1 13,3 -16,7

CHR 19 14 22,0 12,4 -26,3

TR 12 10 13,4 8,8 -16,7

SEP 16 16 17,1 14,2 0,0

SCOM 21 29 20,7 25,7 38,1

TOTAL 99 113 100,0 100,0 14,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball. 
Nota: l’agrupació per branques d’activitat s’ha fet a partir de la divisió econòmica agregada facilitada pel 
Departament de Treball, que estableix correspondències entre les divisions econòmiques de la CCAE 93 rev. 1 i la 
CCAE 2009. 
PRIM: Primari. Agricultura i ramaderia; silvicultura i explotació forestal; pesca i aqüicultura. 
INM: Indústria no manufacturera. Petroli brut i gas natural; minerals metàl·lics; minerals no metàl·lics ni 
energètics; combustibles sòlids i refinació del petroli; aigua, sanejament i gestió de residus; energia elèctrica i gas. 
IM: Indústria manufacturera. Aliments, begudes i tabac; tèxtil, confecció, cuir i calçat; fusta i suro, excepte 
mobles; paper; edició i arts gràfiques; indústries químiques; productes de cautxú i matèries plàstiques; altres 
productes minerals no metàl·lics; metal·lúrgia; productes metàl·lics, excepte maquinària i equips; maquinària i 
equips mecànics i elèctrics; productes informàtics, electrònics i òptics; vehicles de motor; altres mat. transport; 
mobles i altres manufactures. 
CONS:  Construcció. 
CHR: Comerç, hoteleria i restauració. Venda i reparació de vehicles de motor; Comerç a l’engròs, excepte vehicles 
de motor; comerç al detall, excepte vehicles de motor, reparacions; hostaleria. 
TR: Transports. Transport terrestre i per canonades; transport marítim i per vies interiors; transport aeri; activitats 
afins al transport; agències de viatges. 
SEP: Serveis a les empreses i serveis personals. Correus i telecomunicacions; mediació financera, excepte 
assegurances i fons de pensions; assegurances i fons de pensions; excepte SS obligatòria; activitats aux. mediació 
financera i assegurances; activitats immobiliàries; activitats de lloguer; activitats informàtiques; recerca i 
desenvolupament; altres activitats empresarials. 
SCOM: Serveis a la comunitat. Adm. pública, defensa i SS obligatòria; educació; sanitat i serveis socials; activitats 
associatives; activitats recreatives, culturals i esportives; activitats diverses de serveis personals.

Societats cooperatives transformades, dissoltes i creació neta de cooperatives

Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, l’any 2009 sis cooperatives han 
adoptat una nova forma jurídica, fet que implica la seva baixa en el Registre de Cooperatives 
però no la seva extinció com a empresa. L’any passat se’n van transformar 18 i l’anterior 10.
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D’altra banda, en un any marcat per la crisi econòmica, s’han dissolt 177 cooperatives (90 
més que el 2008, que se’n van dissoldre 87).138

Tot i que enguany s’han constituït més cooperatives que l’any passat (113), se n’han dissolt 
més (177) i, per tant, la diferència entre aquestes dades és negativa (64).

5.2.2. Societats laborals

Societats laborals existents

El 2009 hi ha 5.526 societats laborals actives a Catalunya, el 3,9% més que l’any anterior, 
que n’hi havia 5.319. La distribució territorial d’aquestes societats segueix la mateixa pauta 
descrita l’any anterior: el 77,7% es concentren a la demarcació de Barcelona, el 9,2% a la de 
Girona, el 7,7% a la de Tarragona i el 5,5% a la de Lleida.

L’increment es reparteix en totes les demarcacions, si bé és més intens a Tarragona (5,2%), 
i únicament davalla a Lleida on hi ha una societat laboral menys.

Societats laborals registrades

Igual que l’any 2008, el nombre de societats laborals registrades durant el 2009 és infe-
rior a les de l’any anterior. És a dir, enguany se n’han registrat 162 mentre que el 2008 se’n 
van registrar 199 i el 2007, 216. Es constata, doncs, una tendència a l’alentiment del ritme de 
creació de societats laborals.

La distribució territorial de les noves societats laborals segueix la pauta descrita en la 
distribució de les societats laborals existents: la majoria es concentren a Barcelona (83,3%), 
mentre que la resta de demarcacions es reparteixen de manera bastant semblant el percentatge 
restant: Girona (6,8%), Tarragona (5,6%) i Lleida (4,3%).

El gràfic següent permet observar com la majoria de noves societats laborals pertanyen al 
sector serveis (el 67,9%), seguit de la indústria (21%), la construcció (10,5%) i l’agricultura 
(0,6%). Tot i que respecte de l’any 2008 la importància relativa de les societats laborals del 
sector serveis ha crescut, en termes absoluts se n’han creat menys: 132 el 2008 i 110 el 2009. 
També ha davallat de manera significativa (el 61,4%) el nombre de societats registrades en el 

138. Cal tenir en compte que l’any 2008 es van dissoldre 812 cooperatives, 725 de les quals perquè no van adaptar els 
seus estatuts a la Llei 18/2002. Per tant, van ser 87 cooperatives les que es van dissoldre de manera voluntària.
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sector de la construcció, de 44 a 17. En canvi, creixen les societats del sector de la indústria, 
atès que el 2008 se’n van registrar 22 i enguany 34.

GRÀFIC I-49. DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DE LES NOVES SOCIETATS 
LABORALS CONSTITUÏDES. CATALUNYA, 2005-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.

La taula següent classifica les noves societats registrades per branques d’activitat. Tal 
com s’ha comentat, destaca l’increment de societats en la indústria manufacturera (destaquen 
6 societats en la divisió econòmica de productes de cautxú i matèries plàstiques, 6 en la de 
maquinària i equips mecànics i elèctrics i 5 en la de productes metàl·lics). El sector serveis 
manté la seva importància, atès que el nombre de noves societats dedicades als serveis a les 
empreses o a la comunitat és similar.

Les davallades es concentren en la construcció, el comerç, l’hoteleria i la restauració i el 
transport, si bé la branca del comerç continua concentrant el major nombre de noves socie-
tats creades (el 29,6%).
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TAULA I-47. NOVES SOCIETATS LABORALS REGISTRADES, PER 
BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre de societats laborals i percentatges.

Branques 
d’activitat

Societats laborals constituïdes Distribució total
Variació 2008-2009

2008 2009 2008 2009

PRIM 1 1 0,5 0,6 0,0

INM 1 1 0,0 0,6 0,0

IM 21 33 11,1 20,4 57,1

CONS 44 17 22,1 10,5 -61,4

CHR 69 48 34,7 29,6 -30,4

TR 10 8 5,0 4,9 -20,0

SEP 31 31 15,6 19,1 0,0

SCOM 22 23 11,1 14,2 4,5

TOTAL 199 162 100,0 100,0 -18,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball. 
Nota: la taula de noves cooperatives constituïdes per branques d’activitat conté la llegenda de les sigles emprades 
en aquesta taula.

Societats laborals transformades, dissoltes i creació neta de societats laborals

Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, l’any 2009 s’han constituït per 
transformació vuit societats laborals, mentre que se n’han dissolt només tres. Es repeteix, 
doncs, la situació d’anys anteriors: el ritme de creació de noves societats laborals és superior 
al de la seva dissolució.

5.3. LA POBLACIÓ OCUPADA A L’ECONOMIA SOCIAL

El perfil de les persones treballadores de l’economia social

A partir de les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració, es pot definir el 
perfil que recull les característiques majoritàries de les persones treballadores en les empreses 
de l’economia social a Catalunya, i que és el mateix que l’any passat: continuen predominant 
els homes sobre les dones (representen el 54,4% del total de treballadors), de 25 a 39 anys 
(42,5%), de nacionalitat espanyola (86,3%), amb un contracte de treball de durada indefinida 
(80,1%) i a temps complet (78,6%), i amb una antiguitat superior als cinc anys (31,4%). El 
tipus de societat que concentra un major nombre de treballadors són les empreses de més de 
250 treballadors (27,2%), principalment en el sector serveis (en el qual treballa el 70,3% del 
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total). A escala estatal, el perfil és el mateix excepte en el cas de l’antiguitat: els contractes 
amb una durada inferior a sis mesos concentren la majoria de treballadors (32,4%), seguits 
pels de durada superior als cinc anys (el 29,6% del total).139

Ara bé, s’aprecien tendències que a mitjà termini poden canviar aquest perfil. Així, el pes 
de les dones s’incrementa any rere any, i passa del 41,7% l’any 2006 al 45,6% el 2009 (aquest 
percentatge és del 44,1% a escala estatal). Tant a escala catalana com estatal s’aprecia un 
lleuger envelliment general de la població ocupada en l’economia social: el pes dels menors 
de 39 anys s’ha reduït els darrers anys mentre que s’ha incrementat el dels més grans de 40.

GRÀFIC I-50. POBLACIÓ OCUPADA EN L’ECONOMIA SOCIAL PER TRAMS 
D’EDAT. CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració. Dades del quart 
trimestre.

Pel que fa a la nacionalitat, enguany s’aprecia una lleugera davallada del pes de les perso-
nes estrangeres en la població ocupada en l’economia social a Catalunya respecte del 2008, 
que passa del 13,8% al 13,7%, fet que, de consolidar-se atesa l’actual situació econòmica, 
trencaria la tendència creixent registrada els anys anteriors. A escala estatal aquest percentat-
ge és menor (el 9,4% el 2009).

El 2009 continua la davallada de la temporalitat en passar del 22,7% el 2007 al 19,9% el 
2009. A escala estatal també es registra aquesta davallada, si bé el percentatge de treballadors 
amb un contracte temporal és superior (del 25,9% el 2009).

139. Totes aquestes dades es refereixen al quart trimestre del 2009.
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Quant al tipus de jornada, s’incrementa de manera lenta però progressiva el pes de la 
població ocupada a temps parcial (del 18,8% el 2007 al 21,4% el 2009). El pes del treball a 
temps parcial a escala estatal és menor que a Catalunya (17,6% el 2009).

De manera coherent amb la reducció de la temporalitat, a Catalunya augmenten les rela-
cions de treball de durada superior a l’any i disminueixen les de menys durada. Les primeres 
passen de concentrar el 39,2% del total de la població ocupada en l’economia social l’any 
2007 al 33,3% el 2009.

Per acabar, i fruit dels processos de concentració, el pes de les empreses amb més treba-
lladors (més de 51) continua creixent i assoleix el 52,7% el 2009 (el 2007 concentraven el 
46,3% de la població ocupada).

D’altra banda, enguany es manté el pes de la població ocupada en l’economia social sobre 
el total de la població ocupada (segons l’EPA) a Catalunya: l’1,51% (el 2008 era l’1,49%). A 
escala estatal aquest percentatge és del 2,07%. 

En un context general de destrucció d’ocupació, la població ocupada en l’economia social 
també davalla respecte de l’any 2008: el 6,5%, tant en l’àmbit català com en l’estatal, com 
s’observa a la taula següent. A Catalunya, aquesta davallada és menys intensa que l’experi-
mentada per la població ocupada total (7,7%), mentre que a escala estatal, la població ocupada 
davalla amb menys intensitat (6,1%) que l’ocupada en l’economia social (6,5%).

Per sectors d’activitat, l’agricultura i la construcció registren les principals davallades, 
que alhora són més intenses que les que experimenta la població ocupada general en aquests 
mateixos sectors. En canvi, en els serveis i la indústria la davallada de la població ocupada en 
l’economia social és menor que la de la població ocupada general.
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TAULA I-48. POBLACIÓ OCUPADA EN L’ECONOMIA SOCIAL I POBLACIÓ 
OCUPADA TOTAL, PER SECTORS D’ACTIVITAT. ESPANYA I CATALUNYA, 

2008-2009

Unitats: persones ocupades i variació en percentatges.

2009 variació 08-09

Total Agri. Indústria Construcció Serveis Total Agri. Ind. Con. Ser.

C
A

TA
L

U
N

Y
A

Població 
ocupada en 
l'economia 
social

47.320 813 9.539 3.782 33.186 -6,5 -45,3 -8,8 -20,7 -2,1

Població 
ocupada 
total (EPA)

3.136.500 58.400 611.700 299.500 2.166.800 -7,7 -18,4 -14,1 -17,2 -3,9

E
SP

A
N

Y
A

Població 
ocupada en 
l'economia 
social

386.254 34.291 84.862 29.392 237.709 -6,5 -19,0 -9,1 -20,2 -1,3

Població 
ocupada 
total (EPA)

18.645.900 782.600 2.680.900 1.802.700 13.379.700 -6,1 -9,4 -12,4 -15,6 -3,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració. Dades del quart 
trimestre de 2009.

A continuació s’analitza per separat l’ocupació en les cooperatives i en les societats labo-
rals. Cal tenir en compte que les cooperatives concentren la major part de la població ocupada 
de l’economia social: el 83,6% a Catalunya i el 77,2% a Espanya. Aquests percentatges s’han 
incrementat respecte dels anys anteriors (el 2007 eren el 79,6% i el 71,8%, respectivament).

La població ocupada en cooperatives

L’any 2009 hi ha 39.545 persones afiliades a la Seguretat Social i que treballen en una 
cooperativa catalana. Un terç d’aquestes persones pertanyen a la branca de serveis a la co-
munitat (el 33,5%, que suposa 13.239 persones).140 El comerç, l’hoteleria i la restauració en 
concentren el 22% (8.718 persones), seguits de la indústria, amb 7.672 persones (que significa 
el 19,4% del total). Les altres branques d’activitat concentren percentatges menors: el 9,5% 
els serveis a les empreses, el 7% el transport, el 6,6% la construcció i el 2% el sector primari.

La taula següent conté el nombre de treballadors de cooperatives per branques d’activi-
tat. L’agrupació en les diferents branques s’ha fet a partir de les seccions d’activitat en què 
el Ministeri de Treball i Immigració presenta les dades, i, si bé s’han agrupat en les mateixes 

140. Aquesta categoria inclou les activitats econòmiques que es detallen en la nota de la taula següent.
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branques que les de l’apartat 5.2.1, l’única excepció és la indústria, atès que no ha estat pos-
sible separar la manufacturera de la no manufacturera.

En relació amb el darrer trimestre de l’any 2008, davalla el 4% el total de persones afilia-
des a la SS i que treballen en una cooperativa. Segons les dades publicades pel Departament 
de Treball, la variació interanual del total de persones afiliades a la SS el desembre del 2009 
és del 4,97%, gairebé un punt percentual més intensa que l’experimentada en el cas dels tre-
balladors de les cooperatives. 

Tot i això, el 2009 s’ha intensificat la destrucció d’ocupació entre les cooperatives, atès 
que la davallada del 4% és més accentuada que la registrada el 2008 respecte de l’any anterior 
(fou del 2,7%). D’altra banda, la davallada general és més intensa en determinades branques 
d’activitat, com ara el sector primari i la construcció. En canvi, l’ocupació creix en els trans-
ports i els serveis a la comunitat. 

TAULA I-49. TREBALLADORS AFILIATS A LA SS QUE TREBALLEN EN 
UNA COOPERATIVA I PERCENTATGE D’AUTÒNOMS, PER BRANQUES 

D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre de persones treballadores i percentatges.

IV trimestre 2008 IV trimestre 2009 Variació 2008-2009

Total Percentatge 
d'autònoms Total Percentatge 

d'autònoms
Del total de 
treballadors

Del nombre 
d'autònoms

PRIM 1.393 8,5 789 12,8 -43,4 -15,1

IN 8.110 48,9 7.672 50,8 -5,4 -1,6

CONS 3.134 58,5 2.599 61,9 -17,1 -12,2

CHR 9.139 15,8 8.718 13,7 -4,6 -17,1

TR 2.628 75,7 2.776 72,6 5,6 1,4

SEP 3.945 22,9 3.752 20,5 -4,9 -14,8

SCOM 12.851 8,8 13.239 9,1 3,0 6,3

TOTAL 41.200 27,6 39.545 27,3 -4,0 -5,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració.  
Nota: l’agrupació per branques d’activitat s’ha fet classificant en les mateixes branques les divisions econòmiques 
corresponents a la CNAE 93 i la CNAE 2009, tal com es relaciona a continuació: 
PRIM  Sector primari. Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (epígrafs A i B – CNAE 93 i A – CNAE 
2009). 
IN  Indústria. Indústries extractives, manufactureres, producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua 
(epígrafs C, D i E – CNAE 93 i B, C, D i E – CNAE 2009). 
CONS  Construcció (epígraf F – CNAE 93 i F – CNAE 2009). 
CHR  Comerç, hostaleria i restauració (epígrafs G i H – CNAE 93 i G i I – CNAE 2009). 
TR  Transport. Transport, emmagatzematge i comunicacions (epígraf I – CNAE 93 i H i J – CNAE 2009). 
SEP  Serveis a les empreses i personals. Intermediació financera, activitats immobiliàries, activitats professionals i 
serveis auxiliars (epígrafs J i K – CNAE 93 i K, L, M, N i O – CNAE 2009). 
SCOM  Serveis a la comunitat. Educació i activitats sanitàries, socials, activitats culturals i altres serveis (epígrafs 
M, N i O – CNAE 93 i P, Q, R i S – CNAE 2009).
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Atesa la importància de les cooperatives de treball associat (són el 74,5% de les coopera-
tives catalanes segons les dades del Departament de Treball), cal destacar el percentatge dels 
seus socis de treball que cotitzen com a treballadors autònoms en el RETA. El darrer trimes-
tre del 2009 va ser el 27,3%, tres dècimes menys que l’any anterior (27,6%). Les branques 
d’activitat en què els treballadors autònoms tenen un major pes són el transport (el 72,6%), 
la construcció (el 61,9%) i la indústria (el 50,8%).

El nombre de socis de treball que cotitzen com a autònoms ha davallat de manera més 
intensa que el total d’afiliats a la SS i que treballen en una cooperativa (5,2% i 4%, respecti-
vament), si bé en el comerç, l’hostaleria i la restauració, els serveis a les empreses i la cons-
trucció la davallada ha estat més intensa. En canvi, en els transports i els serveis a la comunitat 
han crescut els afiliats al RETA, seguint la tendència del total d’afiliats a la SS i que treballen 
en una cooperativa.

La població ocupada en societats laborals

El darrer trimestre del 2009, 7.775 persones treballen en societats laborals, el 17,4% menys 
que el darrer trimestre del 2008. Per branques d’activitat, la indústria i el comerç i la restaura-
ció concentren la major part d’aquests 7.775 treballadors (el 24% i el 21,7%, respectivament). 
Segueixen, de major a menor pes, la construcció (15,2%), el transport (14,6%), els serveis a 
les empreses (12,5%), els serveis a la comunitat (11,6%) i el sector primari (0,3%).

La davallada general del 17,4% en les persones afiliades a la Seguretat Social i que treba-
llen en una societat laboral és molt més intensa que en els que treballen en una cooperativa i 
en el total de l’afiliació (4% i 4,97%, respectivament).

D’altra banda, la davallada general és més intensa en les societats laborals dedicades a la 
construcció, els serveis a les empreses i la indústria, tal com s’observa en la taula següent. 
En el sector primari decreix de manera significativa (74,5%), si bé en termes absoluts són 70 
treballadors menys. L’única branca d’activitat on creix l’afiliació, i de manera significativa, 
és en els transports.
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TAULA I-50. TREBALLADORS AFILIATS A LA SS QUE TREBALLEN EN 
UNA SOCIETAT LABORAL, PER BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 

2008-2009

Unitats: nombre de persones treballadores i percentatges.

IV trimestre 2008 IV trimestre 2009 Variació 2008-2009

PRIM 94 24 -74,5

IN 2.349 1.867 -20,5

CONS 1.637 1.183 -27,7

CHR 1.965 1.690 -14,0

TR 1.026 1.138 10,9

SEP 1.276 973 -23,7

SCOM 1.064 900 -15,4

TOTAL 9.411 7.775 -17,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració.  
Nota: l’agrupació per branques és la mateixa que la de la taula anterior.

5.4. PERSPECTIVES DEL SECTOR DE L’ECONOMIA SOCIAL

Sovint es defensa la idea que l’economia social és una fórmula “refugi” en situacions de 
crisi econòmica, però una afirmació així necessita cautela i una varietat de perspectives. En 
termes de creació de noves societats de l’economia social, l’apartat dos d’aquest capítol cons-
tata com durant el 2009 s’han creat noves societats, fins i tot més que l’any 2008 en el cas de 
les cooperatives, si bé també se n’han dissolt (en el cas de les cooperatives se n’han dissolt 
més que no pas se n’han creat).

En termes d’ocupació, les dades demostren que les cooperatives han resistit millor la da-
vallada general de la població ocupada, però que no ha estat així en el cas de les societats 
laborals. Tot i això, dos sectors d’activitat presenten dades positives: els transports (tant per 
a les cooperatives com per a les societats laborals) i els serveis a la comunitat (únicament per 
a les cooperatives).

Les dades analitzades en anteriors edicions d’aquesta memòria ja apuntaven els serveis a 
la comunitat com una branca d’activitat amb potencialitat de creixement en termes d’ocupa-
ció, fet que sembla consolidar-se amb els anys.




