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1. La conjuntura econòmica 

1.1. L’entorn exterior 
Tot i que l’any 2011 havia començat amb un bon comportament de l’economia global en termes de 
creixement, a mesura que avançaven els mesos el ritme d’expansió s’ha anat deteriorant. Aquest 
alentiment del creixement econòmic ha estat determinat en l’àmbit global per quatre factors. El 
primer ha estat altre cop el patró absolutament dual de creixements que s’han experimentat: d’una 
banda, en els darrers anys es prolonga el comportament divergent entre l’evolució de les econo-
mies avançades i de les emergents. De l’altra, destaca una evolució també divergent entre les 
economies avançades, atès que els principals desequilibris que llasten el creixement (endeuta-
ment, atur i desequilibris en el mercat de l’habitatge), han estat més intensos en alguns països, 
com ara el nostre, que no pas en d’altres.  

El segon factor, que també persisteix des de l’inici de la crisi, ha estat el progressiu encariment de 
l’energia i de les matèries primeres en els mercats globals. Aquest encariment ha mostrat nova-
ment un efecte moderador en l’evolució de les rendes reals en la majoria d’economies avançades.      

El tercer factor que ha determinat  el progressiu refredament del creixement, especialment a l’Àsia, 
ha estat el terratrèmol que va sacsejar el Japó el mes de març de l’any passat. Les conseqüències 
devastadores del sisme han tingut un impacte demolidor en l’economia d’aquell país, que també 
s’ha transmès a la resta del món a través de les cadenes de valor globals, especialment a l’àrea 
asiàtica, on el comerç es va començar a retraure a mitjans d’any.1 

El quart factor, que desenvoluparem més endavant, han estat les fortes tensions derivades de la 
crisi de deute sobirà dins de la zona euro, un episodi que ha marcat fortes tensions en els mercats 
financers internacionals. 

Als Estats Units (EUA) la recuperació s’ha perllongat també durant l’any 2011, atès que en el dar-
rer trimestre el creixement intertrimestral s’ha situat en una taxa anualitzada del 3%. Tot i que 
l’economia nord-americana va començar l’any amb un creixement interanual del 2,2% en el primer 
trimestre, els creixements interanuals dels tres darrers trimestres s’han situat al voltant de l‘1,6%.2 
Per al conjunt de l’any 2011, el creixement dels EUA s’ha situat en l’1,7%, lleugerament per sota 
del que havia experimentat l’any anterior. No obstant això, aquest creixement s’ha dut a terme 
amb un creixement del consum de les famílies del 2,2%, lleugerament per sobre del de l’any ante-
rior (2,1%), i amb una disminució del consum públic del 2,1%.3 La recuperació nord-americana ha 
estat fomentada per una evolució favorable dels beneficis empresarials, i un context monetari lax, 
amb uns tipus d’interès molt baixos. Aquesta evolució ha permès mantenir un bon comportament 
tant de la inversió no residencial com de la residencial, que ha començat a mostrar els primers in-
dicis de recuperació,4 atès que ha augmentat en termes intertrimestrals des del segon trimestre i 
en termes interanuals des del tercer.5 D’altra banda, el sector exterior va tenir una petita contribu-
ció positiva a l’evolució del PIB, fet que mostra que el creixement s’ha produït en un context de 
correcció, per petita que sigui, del desequilibri del saldo de la balança per compte corrent.6 En 
aquest context de creixement, l’economia nord-americana ha accelerat lleugerament la inflació, 

                                                
1 Informe anual 2011, p. 23-24. Madrid: BCE. 
2 National accounts, abril 2012. BEA. 
3 National accounts, selected NIPA tables. BEA. Aquesta correcció del consum públic ha permès corregir el dèficit pressupostari lleuge-
rament des del 9% al 8,7%. (Informe anual, p. 25. BCE).  
4 Informe anual, p. 24. BCE. 
5 National accounts selected NIPA tables. BEA. De mitjana, l’any 2011 el creixement de la inversió no residencial ha incrementat el 
8,8%, mentre que la inversió residencial, tot i recuperar-se des del segon trimestre, encara ha caigut el 2,1% de mitjana per al conjunt 
de l’any.  
6 Informe anual, p. 24. BCE. No obstant això, el dèficit per compte corrent pràcticament no ha variat i s’ha situat en el 3,2%. 
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que s’ha situat en el 3,1%, lleugerament per sobre de la de l’any anterior, però ha disminuït la taxa 
d’atur des del 9,6% l’any 2010 al 8,9% el 2011.7 

En aquest context de certa recuperació, la Reserva Federal Nord-americana ha optat per mantenir 
la confiança en un context a mig termini de política monetària expansiva consolidant les facilitats 
monetàries que manté. Ha mantingut sense variació el tipus d’interès de referència, que s’ha situat 
altre cop entre el 0 i el 0,25%. El Comitè d’Operacions de Mercat Obert de la Reserva Federal ha 
manifestat públicament el seu convenciment que la situació justificarà els interessos extraordinàri-
ament baixos almenys fins a l’any 2013, consolidant d’aquesta manera, tal com s’ha exposat, 
aquest escenari monetari lax.8 

El Japó ha mantingut l’any 2011 una conjuntura netament contractiva. Mentre que l’any 2010 
l’economia japonesa havia experimentat un creixement mitjà del 4,5%, corregint bona part de la 
contracció derivada de l’esclat de la crisi, l’any 2011 ha caigut el 0,8%, i amb un perfil trimestral de 
creixements interanuals negatius des del primer trimestre fins al darrer.9 El tsunami que va patir el 
Japó l’any passat, tal com s’avançava, ha estat el factor que més ha incidit en el desenvolupament 
econòmic del país i per extensió, de bona part de la seva àrea d’influència. La forta desacceleració 
del creixement de les exportacions, que han augmentat només el 0,1% (front al 5,9% de les impor-
tacions), així com el nul creixement del consum de les famílies han estat en bona mesura conse-
qüència del desastre natural. Aquesta evolució ha fet que el Japó experimentés per primer cop 
des de fa 31 anys un dèficit comercial.10 L’únic component que ha fet créixer l’economia ha estat la 
formació bruta de capital, tant residencial com no residencial, fruit també en bona mesura de les 
feines de reconstrucció. El segon trimestre fou el de màxima contracció de l’economia japonesa, i 
tot i que al tercer trimestre semblava que l’economia es començava a recuperar, amb un creixe-
ment intertrimestral positiu, al darrer trimestre es va tornar a enfonsar, arrossegada entre altres pel 
debilitament de la demanda estrangera derivada de l’impacte de les inundacions de Tailàndia.11 
Des del sector públic, la contracció econòmica japonesa ha comportat una injecció addicional de 
recursos per part del sector públic, destinats a ajuda i reconstrucció.12 Paral·lelament, el Banc del 
Japó ha mantingut una política de crèdit barat, mantenint els tipus de referència entre el 0% i el 
0,1%, i realitzant algunes intervencions esporàdiques en els mercats de divises per tal d’evitar que 
el Ien s’apreciés excessivament.13  

A les economies asiàtiques l’any 2011 ha suposat una desacceleració en comparació als registres 
de creixement experimentats un any abans. Un dels factors que expliquen aquesta situació ha es-
tat la desacceleració del creixement de les exportacions. L’altre han estat les fugides de capital 
davant de les tensions creixents en els mercats financers. En conjunt però, la regió ha mantingut 
un creixement del PIB robust, que s’ha situat al 7,3%, un creixement que no obstant això ha gene-
rat pressions inflacionistes intenses, derivades de l’encariment progressiu dels aliments i les pri-
meres matèries, especialment intens en els primers tres trimestres.14 La Xina, la principal econo-
mia de la regió, continua el procés de desacceleració gradual del seu creixement, que preveu que 
se situarà al voltant del 8,4% l’any 2012.15 L’any 2011, el creixement econòmic de la Xina s’ha si-
tuat en el 9,2%, lleugerament per sota del 10,3% que havia experimentat el 2010.16 Aquest crei-
xement s’ha produït per una aportació positiva de la demanda interna, que ha compensat una 
aportació de la demanda estrangera que ha estat negativa, fet que evidencia una certa correcció 
del grau d’extroversió de l’economia xinesa. De fet, el superàvit comercial xinès ha passat l’any 
2011 des dels 181  milers de milions de dòlars nord-americans als 155. En aquest sentit, la política 
                                                
7 Ibídem. BCE. 
8 Ibídem, p. 25. BCE. 
9 Cabinet Office, Government of Japan. 
10 Nota de conjuntura (gener 2012), p. 5-6. GC, DEiF. 
11 Informe anual, p. 25. BCE. 
12 Ibídem, p. 26. 
13 Ibídem, p. 25-26. 
14 Ibídem, p. 26. 
15 Nota de conjuntura (gener 2012), p. 6. GC, DEiF. 
16 Informe anual, p. 26. BCE. 
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canviària del país ha facilitat la correcció, atès que el Iuan Renminbi s’ha apreciat el 5,5% en ter-
mes nominals efectius l’any 2011.17 A la Xina, la inflació, derivada de l’augment de preus de les 
matèries primeres, també ha estat intensa fins al tercer trimestre, tot i que s’ha desaccelerat a fi-
nals d’any, en què s’ha situat en el 3,1%. De fet, a la Central Economic Work Conference de finals 
del 2011 s’han acordat mesures de reestructuració econòmica per tal de mantenir l’estabilitat del 
creixement econòmic xinès.18   

No obstant això, i en el conjunt de la regió, atesa la disminució de les tensions inflacionistes de fi-
nals d’any, així com la progressiva desacceleració del creixement, les polítiques monetàries de la 
majoria de les economies van trencar la tendència a l’enduriment de les condicions que s’havia 
iniciat a mitjan l’any 2010.19  

A la zona de l’Amèrica Llatina el primer semestre de l’any va experimentar un creixement intens, 
mentre que a la segona meitat la situació es va deteriorar ràpidament. Tot i això, el creixement del 
primer semestre ha estat menys intens que el de l’any 2010. El motiu ha estat el menor dinamisme 
de la demanda interna, frenada pel viratge que es va produir en les polítiques monetàries de les 
economies de la regió. Aquesta evolució s’ha compensat només en part amb una contribució 
menys negativa de la demanda estrangera en la majoria d’economies. Els països exportadors de 
matèries primeres han continuat essent els més dinàmics, fruit de les pressions de demanda inter-
nacionals en aquests mercats. No obstant això, el creixement de les economies de la regió, sumat 
a l’augment dels preus dels aliments, ha generat també intenses pressions inflacionistes que han 
situat la inflació en el 6,7% en el primer semestre, motiu pel qual les autoritats monetàries han en-
durit més, tal com s’ha comentat, la política monetària de les diferents economies. Aquest ha es-
tat, juntament amb un agreujament de les tensions financeres internacionals, el motiu pel qual les 
taxes de creixement s’han anat debilitant a mesura que avançaven els trimestres. Fruit d’aquest 
progressiu canvi de conjuntura, s’ha produït també un viratge en les polítiques monetàries dutes a 
terme per les autoritats monetàries de la regió.20 Aquest seria el cas per exemple de Brasil, la pri-
mera economia de la regió. En el decurs de l’any, els creixements interanuals del PIB s’han anat 
afeblint trimestre rere trimestre, des d’una taxa interanual del 4,2% en el primer trimestre a una del 
2% en el darrer. La partida que més ha afluixat el seu creixement ha estat la de la formació bruta 
de capital, que ha passat de créixer l’11,1% en el darrer trimestre del 2010 al 2% del darrer trimes-
tre del 2011.21 Tot i això, el progressiu refredament del creixement ha portat a l’autoritat monetària 
brasilera a reduir el tipus d’interès oficial en 150 punts bàsics, després d’haver-lo augmentat en 
175 punts bàsics en el primer semestre de l’any.22   

Finalment, a l’Àfrica, els països exportadors de petroli han mostrat una expansió econòmica inten-
sa, tret òbviament d’aquells que han experimentat convulsions i inestabilitat política. Als països de 
l’Àfrica subsahariana les perspectives de creixement també se situen per sobre del 5%.23  

 

 

                                                
17 Ibídem, p. 26. 
18 Nota de conjuntura (gener 2012), p. 6. GC, DEiF. 
19 Informe anual, p. 26. BCE. 
20 Ibídem, p. 27. 
21 Dades de l’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). El creixement mitjà de l’economia brasilera per al conjunt del 2011 
s’ha situat en el 2,8%, molt per sota del 7,6% del 2010.  Aquest creixement s’ha produït sobretot per una evolució positiva del consum 
de les famílies del 4,1% (lleugerament inferior al del 2010, del 7%) i de la FBC, que ha crescut el 4,9% (molt per sota no obstant del 
creixement del 22,1% que havia experimentat un any abans). 
22 Informe anual, p. 27. BCE. 
23 Nota de conjuntura (gener 2012), p. 6. GC, DEiF. 
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1.1.1. La conjuntura econòmica a la zona euro 
El creixement de l’economia de la zona euro, que havia estat de mitjana l’1,9% l’any 2010, s’ha re-
fredat progressivament a mesura que avançava l’any. El creixement interanual ha passat del 2,4% 
al primer trimestre al 0,7% del darrer. De mitjana, el PIB ha crescut l’1,5%, lleugerament per sota 
del registre de l’any passat. 

El creixement del PIB l’any 2011 s’ha produït bàsicament per les aportacions de la inversió i del 
sector exterior, atès que el consum de les llars només ha crescut el 0,2% i el consum públic pràc-
ticament no ha variat. La inversió ha mostrat un comportament molt més dinàmic que l’any 2010, 
en què va caure, i ha crescut l’1,3%. Les exportacions, l’altre factor de creixement destacable de 
l’economia europea l’any 2011, han crescut el 6,2%, gairebé la meitat que el que es va produir el 
2010. No obstant això, l’aportació positiva del sector exterior s’ha produït sobretot per la forta con-
tracció del creixement de les importacions, que s’ha situat en el 3,8%. Aquest creixement limitat de 
les importacions s’ha produït per la importació de béns intermedis lligats a la producció i a 
l’exportació, atès que la demanda domèstica ha retret altres tipus d’importacions, com ara les de 
béns de consum, que han disminuït.24 Les exportacions, per altra banda, només han augmentat 
amb força en els països de l’Àsia i de l’Amèrica Llatina, atès que en altres països com EUA i Gran 
Bretanya amb prou feines han variat. Les exportacions entre països europeus tampoc han tingut 
un comportament dinàmic, fruit de la forta atonia de la demanda europea.25 

TAULA I-1. Producte interior brut i components de la demanda. Zona euro, 2010-2011 

  2010 2011 

2011 

I II III IV 

PIB 1,9 1,5 2,4 1,6 1,3 0,7 

Consum de les llars 0,9 0,2 0,9 0,3 0,2 -0,7 

Consum públic 0,5 0,0 0,3 0,1 -0,1 -0,4 

Formació bruta de capital  -0,5 1,3 3,2 1,1 0,8 0,8 

Exportacions de béns i serveis 11,2 6,2 9,9 6,4 5,6 3,6 

Importacions de béns i serveis 9,6 3,8 8,1 4,2 3,3 0,4 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: BCE. 

D’altra banda, el baix creixement del consum de les llars que s’ha produït s’ha dut a terme bàsi-
cament per la via del consum de serveis, atès que el consum de béns s’ha mostrat poc dinàmic, i 
en alguns casos fins i tot contractiu, com és el cas dels automòbils, que ha vist com queia un any 
més el nombre de noves matriculacions.26 El consum públic, que pràcticament no ha registrat cap 
variació fruit de les mesures de consolidació pressupostària que s’han dut a terme en el marc de 
l’eurozona, s’ha situat en la taxa de creixement més baixa des del 1996.27 

De fet, si analitzem les aportacions intertrimestrals al creixement que s’han produït en els darrers 
anys (gràfic següent), es pot observar que per als darrers tres trimestres de l’any 2011, només  el 
saldo exterior manté una aportació sistemàticament positiva i significativa al creixement del PIB, i 
que per al darrer trimestre, ni tan sols les exportacions han permès mantenir una evolució intertri-
mestral positiva de l’economia, atès que no ha permès compensar el descens del consum de les 
llars i del consum públic. 

                                                
24 Informe anual 2011, p. 66-67. BCE. 
25 Ibídem, p. 66. 
26 Ibídem, p. 65. 
27 Ibídem, p. 66. 
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GRÀFIC I-1. Contribució a la variació intertrimestral del PIB segons components de la demanda. Euro-
zona, 2008-2011 

 

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

Des del punt de vista de l’oferta, el sector industrial és l’activitat que ha mostrat un comportament 
més dinàmic durant l’any 2011, amb un creixement del 3,6%. Cal subratllar que aquest creixement 
del sector industrial es troba principalment vinculat al sector exportador. A més, el millor compor-
tament de la producció industrial es concentra en la producció de béns intermedis i béns 
d’equipament.28 No obstant això, l’evolució trimestral del sector industrial ens alerta d’un ràpid de-
teriorament d’aquest creixement, pràcticament inexistent ja en termes interanuals en el darrer tri-
mestre de l’any 2011. D’altra banda, la construcció ha continuat mostrant una evolució negativa, si 
bé amb una reducció del VAB menor que la de l’any anterior (-1%). Pel que fa als serveis, en con-
junt, el creixement de l’any 2011 sembla que haurà estat similar al de l’any anterior.29 No obstant 
això, si analitzem l’evolució dels serveis desglossada per branques d’activitat, observem que es 
perfila un deteriorament en les taxes de creixement de totes les activitats tret de les de serveis 
immobiliaris i serveis a les empreses (vegeu la taula següent).  

 

 

 

 

                                                
28 Ibídem, p. 67. 
29 Ibídem. 
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TAULA I-2. Producte interior brut i components de la oferta. Zona euro, 2010-2011 

  2010 2011 

2011 

I II III IV 

PIB 1,9 1,5 2,4 1,6 1,3 0,7 

Agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura 1,8 1,6 0,7 1,6 2,2 1,7 

Indústria 6,9 3,6 6,2 4,6 3,8 0,6 

Construcció -4,2 -1,0 -0,2 -2 -1,8 0,0 

Comerç, transport,  i hoteleria 2,6 1,9 3,3 2,3 1,3 0,8 

Informació i comunicació 2,6 0,7 1,1 0,7 0,7 0,6 

Intermediació financera 1 0,4 -0,9 -0,5 1,9 1,4 

Serveis immobiliaris 0,3 0,9 0,9 1 0,8 0,9 

Serveis a les empreses 1,7 2,3 2,8 2,7 2,1 1,8 

Administració pública, educació i sanitat 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 

Altres serveis personals 0,4 -0,2 0,2 -0,9 -0,1 0,1 

Impostos s/ la producció 0,7 1,3 3,5 1,5 0,6 -0,3 
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: BCE. 

L’any 2011 l’evolució econòmica de la zona euro ha vingut marcada,sobretot pel context de cor-
recció dels desajustos fiscals de les economies que la conformen. El procés de consolidació de 
balanços ha tornat a desembocar a més en una nova crisi en els mercats del deute públic, que 
han distorsionat novament el sistema financer europeu i han generat tensions que ha calgut afron-
tar amb una reedició de mesures no convencionals per part del Banc Central Europeu (BCE). De 
fet, la confiança en el deute sobirà d’alguns països s’ha anat deteriorant fruit de la preocupació 
dels mercats al voltant de l’evolució del sector bancari, així com de la incertesa al voltant de les 
perspectives macroeconòmiques que empitjoraven a mesura que avançava l’any.30  

Entre les mesures extraordinàries adoptades pel BCE, al mes d’agost el Consell de Govern va 
anunciar que l’Eurosistema prosseguiria amb la seva política de subhastes a tipus d’interès fix i 
amb adjudicació plena com a mínim fins al principi del 2012, com a mecanisme per garantir la  li-
quiditat. A més, obligat també per l’evolució dels mercats de bons públics, el BCE va anunciar que 
reactivaria el programa per a la intervenció en el mercat de valors, supeditant en qualsevol cas les 
intervencions en el marc del programa a l’acompliment dels compromisos en termes d’ajustos fis-
cals. El 15 de setembre, el BCE va anunciar la realització de tres injeccions de liquiditat en dòlars 
en una mesura concertada amb altres autoritats monetàries. El dia 6 d’octubre es van anunciar 
dues operacions de finançament a més llarg termini. La primera es va dur a terme al mateix mes 
d’octubre, a un termini llarg de 12 mesos. Poc temps més tard, al mes de desembre, se’n va tornar 
a dur a terme una altra a un termini de 13 mesos. Aquestes operacions de refinançament es van 
fer amb la intenció de reactivar el crèdit que havien de donar les entitats financeres, i que no esta-
va arribant a les llars i a les empreses. Paral·lelament, també es va anunciar un programa  
d’adquisicions de bons garantits en els mercats primari i secundari, per un import total de 40 mil 
milions d’euros, que es farien efectius en el decurs d’onze mesos, entre novembre de 2011 i 
l’octubre de 2012. El dia 30 de novembre, el BCE també va notificar una acció coordinada amb al-
tres autoritats monetàries per reforçar la seva capacitat de dotar de liquiditat el sistema financer 
mundial a partir d’acords de provisió de liquiditat (línies swap), així com de l’abaratiment de les 
que ja existien (per exemple en dòlars). Finalment, el dia 8 de desembre es va anunciar la realit-
zació de dues operacions de finançament a tres anys vista, en les quals fins i tot es va reduir el 
llindar de qualificació creditícia per als actius de garantia. Amb l’objectiu de deixar fluir el crèdit, 
també es va reduir el coeficient de reserves des del 2% al 1%. La primera operació de finança-

                                                
30 Informe anual 2011, p. 72. BCE. 
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ment va permetre  injectar uns 489,2 milers de milions de euros al sistema, mentre que en la se-
gona, efectuada ja al mes de febrer d’enguany, se’n van injectar uns 529,5 milers de milions 
més.31   

Amb tot, el creixement interanual de l’M332 al mes de desembre es va situar en l’1,5%, lleugera-
ment per sota de l’evolució que havia mantingut en el mateix període de l’any anterior (1,7%).33  Al 
mateix temps, la taxa  de creixement interanual del crèdit concedit per les institucions financeres 
als residents de la zona euro havia baixat fins l’1,4% en el mes de desembre de 2011, mentre que 
havia estat del 3,4% un any abans.34 Aquest dur procés de despalanquejament ha fet que 
l’endeutament de les famílies a l’eurozona hagi crescut l’1,5% en termes nominals, per sota del 
que ho ha fet la renda disponible a preus corrents.35 No obstant això, en el cas de les empreses, la 
ràtio d’endeutament s’ha mantingut molt estable, al voltant del 79% del PIB i del 400% de 
l’Excedent Brut d’Explotació (EBE).36 

D’altra banda, i tal com s’analitza més endavant, la inflació, mesurada amb l’Índex de preus al 
consum harmonitzat (IPCH) ha estat del 2,7% l’any 2011, i tal i com ha passat a moltes altres eco-
nomies, incloent-hi també la nostra,37 s’ha vist potenciada per l’evolució dels preus dels aliments i 
de l’energia, que van pressionar a l’alça en el context internacional almenys fins ben entrat el pri-
mer quadrimestre del 2011. No obstant això, i tot i que s’han relaxat, els preus de l’energia han 
mantingut una certa resistència a la baixa des de llavors (vegi’s l’evolució dels preus del petroli en 
el gràfic I-2).38 A més, tal i com podem veure, l’evolució del tipus de canvi de l’euro contra el dòlar, 
que s’ha depreciat a mesura que avançava l’any (vegi’s gràfic I-3), ha fet que l’abaratiment del 
preu del petroli no s’hagi produït de forma tan evident a Europa com als Estats Units. Per tant, i a 
partir sobretot de la segona meitat de l’any, l’evolució de l’euro també ha introduït un component 
inflacionista addicional, perllongant l’increment dels costos de l’energia i de les matèries primeres 
que cal importar. Tot plegat, ha fet també que la relació real d’intercanvi de les importacions i ex-
portacions de la zona euro s’hagi deteriorat lleugerament al llarg de l’any. 

Tot i això, l’evolució de la balança per compte corrent, ha estat positiva, especialment als darrers 
mesos de l’any (vegeu el gràfic I-2). Aquesta millora del saldo per compte corrent troba també ex-
plicació en l’evolució del tipus de canvi, que no només s’ha depreciat amb les quatre divises que 
es representen al gràfic I-3, sinó que també s’ha depreciat en termes generals respecte dels prin-
cipals països amb els quals comercia l’eurozona, atès que el tipus de canvi efectiu nominal, calcu-
lat sobre els 20 principals socis comercials, s’ha situat un 2,2% per sota del valor que tenia a prin-
cipis d’any, després de depreciar-se sobretot durant el segon semestre.39 Una part important 
d’aquesta evolució de la divisa europea s’explica per la seva evolució en relació amb el dòlar, que 
tal com dèiem, i de la mateixa manera que amb les principals divises, es comença a depreciar a 
partir de la primavera. Aquest viratge en l’evolució del tipus de canvi de l’euro contra el dòlar, que 
té lloc a partir del mes d’abril, es produeix sobretot a causa d’un canvi en les percepcions dels 

                                                
31 Informe anual 2011, p. 17-18. BCE. 
32 M3 és un agregat financer que aproxima la massa monetària d’una manera àmplia, incorporant al concepte tradicional de diner que 
inclou l’efectiu i els dipòsits a la vista (anomenat M1) aquells dipòsits a termini fix inferior als dos anys i aquells disponibles amb preavís 
de 3 mesos (a partir dels quals tindríem la M2) i finalment altres agregats com ara les cessions temporals de diner, les participacions en 
fons de mercat, o altres valors, que no sigui accions, de venciment inferior als dos anys, amb el qual obtindríem la M3, que seria 
l’agregat més ampli i que és utilitzat habitualment pel BCE per tal d’analitzar l’evolució de l’oferta monetària. 
33 Ibídem, p. 30. 
34 Ibídem, p. 37. 
35 L’endeutament de les famílies ha passat des del 66,3% del PIB al 65,2% del PIB. Informe anual 2011, p. 53. BCE. 
36 Informe anual 2011, p. 56. BCE. 
37 Vegeu per a una anàlisi de l’evolució dels preus en termes comparatius entre Catalunya, Espanya i l’Eurozona el següent epígraf 
d’aquest capítol, a la pàgina 38. En el cas de l’Eurozona, el grup de productes energètics inclòs a la cistella de l’IPCH (pesa el 10,4%) 
ha patit una inflació mitjana interanual l’any 2011 del 11,9% (Vegeu l’Informe anual 2011, p. 61. BCE). 
38 Les previsions per al 2012 són en aquest àmbit també pessimistes, atès que es preveu un possible encariment del preu del cru a 
partir de l’estiu derivat del conflicte iranià. (vegeu la Nota de conjuntura (gener 2012), p. 3. GC, DEiF). 
39 Informe anual 2011, p. 29. GC, DEiF. 
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mercats respecte de les finances públiques entre els dos països, així com degut a l’evolució dels 
diferencials de rendiment entre les dues economies.40  

 

                                                
40 Ibídem. 
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GRÀFIC I-2. Evolució de la balança per compte corrent i de la relació real d’intercanvi. Eurozona, 2009-
2011 

Evolució del saldo de la balança per compte corrent de la zona euro i els seus components, 2009-
2011 

 

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

Relació real entre els preus de les exportacions de la zona euro i les seves importacions, i evolució 
del preu del cru, 2009-2011 

 

Unitats: IVUE / IVUI en percentatge i preu del petroli en dòlars i euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del les dades d’Eurostat per als índex de valor unitari de les importacions i exportacions , la OPEP 
per als preus del petroli, i el BCE per als tipus de canvi. 
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GRÀFIC I-3. Evolució del tipus de canvi de l’euro i dels tipus d’interès. Eurozona, 2009-2011 

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

 

 

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

Evolució del preu del diner a la zona Euro, 2009-2011 

 

Unitats: percentatges. 
Font: BCE. 
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Amb tot, l’anclatge que havia introduït el BCE al capdavant de la política monetària europea, i que 
es va materialitzar al voltant d’un tipus d’interès de referència més alt, que evitava els perills infla-
cionistes que es preveien des de l’entitat a principis d’any, es va haver de reconsiderar ràpidament 
davant del deteriorament de les perspectives de creixement i inflació, així com de la inestabilitat fi-
nancera a Europa. D’aquesta manera, i ja amb la nova presidència del BCE, l’entitat va rebaixar 
altre cop els tipus d’interès de referència, que s’havien encarit mig punt abans de l’estiu, i ho va fer 
en un context econòmic absolutament diferent al que s’havia produït en el  primer semestre i, altre 
cop, en un moment de creixement del diferencial entre els tipus d’interès de referència i de 
l’interbancari cada cop més alt, en aquesta ocasió com a conseqüència d’un deteriorament de la 
confiança en el si del sistema, que s’ha intentat solucionar, tal i com s’ha vist, amb un seguit de 
mesures extraordinàries per part del BCE per tal d’injectar-hi liquiditat. 

GRÀFIC I-4. Creixement econòmic al Japó, els Estats Units i la zona euro (2010-2011) 

 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (variació de la taxa d’atur en punts percentuals). 
Nota: CLUn: costos laborals unitaris nominals. 
Font: Eurostat, OCDE, BEA, i Ministeri d’Afers Interns i Comunicació del Japó i elaboració pròpia. 
 

En el conjunt de l’any, si observem els registres que apareixen al gràfic I-4, tant el creixement de 
l’economia europea com la inflació s’han situat per sota dels registres que ha experimentat 
l’economia nord-americana, però molt per sobre dels que ha experimentat la japonesa, clarament 
enfonsada en un context  recessiu i deflacionista, empitjorat pels efectes del desastre natural que 
ha hagut d’afrontar.  

En aquest context, els costos laborals unitaris s’han encarit més als EUA que a Europa, si bé el 
creixement de la productivitat aparent del treball, tot i que s’ha situat lleugerament per sobre a 
l’eurozona, ha estat molt similar. No obstant això, aquesta evolució econòmica no ha estat sufici-
ent per tal de corregir l’atur a Europa, atès que l’ocupació que s’ha creat no ha estat prou intensa 
com per reduir la taxa d’atur. En canvi, als EUA, amb un creixement de l’ocupació feble, però que 
dobla en intensitat a l’europeu, la taxa d’atur s’ha corregit 0,6 punts percentuals.  

3,2

0,6

0,6

1,7

1,1

2,0

-0,3

-2,3

-0,5

-0,7

1,6

0,7

2,7

0,3

0,0

1,5

1,2

1,5

Inf lació (IPCH)

Ocupació

Taxa d'atur

PIB

Productivitat ap. del treball

CLUn

Eurozona

Japó

EUA



L’ECONOMIA A CATALUNYA  

15 

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

En general, s’observa un deteriorament progressiu de les taxes interanuals de creixement del PIB 
en termes reals de les diferents economies de l’Euroregió. Aquest fet s’ha intensificat a la segona 
meitat d’any, sobretot en el cas de les regions espanyoles, molt condicionades pels problemes que 
ha patit l’economia espanyola en el context internacional.  

En aquest cas, i tal com es pot veure a la taula següent, l’evolució global de l’economia espanyola 
i francesa ha estat diferent: França ha mostrat un creixement molt més sòlid que no pas Espanya. 

TAULA I-3. Taxes de creixement anual del PIB nominal, el PIB real, el PIB per càpita i el deflactor 
del PIB d’algunes de les economies de l’Euroregió, França i Espanya. 2009-2011 

2009-2010 
PIB no-
minal Població PIB real 

PIB per 
càpita 
(nom) 

PIB per 
càpita 
(real) 

Deflactor 
del PIB 

Aragó 0,5 0,1 -0,4 0,5 -0,5 0,8 

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

Catalunya 0,9 0,5 0,3 0,6 -0,2 0,6 

Espanya 0,3 0,6 -0,1 0 -0,7 0,4 

França 2,7 0,5 1,7 2,2 1,2 1,0 

2010-2011 

Aragó 2,5 -0,1 0,3 2,5 0,4 2,2 

Balears 3,1 0,6 1,8 3,1 1,1 1,3 

Catalunya 2,6 0,4 0,8 2,6 0,5 1,7 

Espanya 2,1 0,4 0,7 2,1 0,3 1,4 

França 3,1 0,5 1,7 2,5 1,2 1,3 
Unitats: taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’Insée. 

A la regió francesa de Migdia-Pirineus, el creixement s’ha vist condicionat a partir del tercer trimes-
tre per un afebliment de l’activitat industrial i de la construcció. En el cas de la indústria, només 
s’han escapat del deteriorament els sectors de l’agroalimentació i el farmacèutic. El sector aero-
nàutic també ha mostrat molt bones perspectives, amb un rècord de comandes a Airbús.41 

En el cas del sector serveis, la campanya d’estiu s’ha saldat amb uns resultats molt similars als de 
l’any anterior, si bé amb un comportament millor de l’activitat hotelera que no pas la de càmpings, 
molt condicionada pel factor climatològic. El volum de turistes s’ha mantingut gràcies sobretot al 
dinamisme del turisme francès.42  

Pel que fa a l’ocupació, fins al tercer trimestre s’han pogut crear llocs de treball, especialment en 
els sectors aeroespacial i agroalimentari. D’altra banda, el sector serveis ha experimentat un es-
tancament en l’ocupació, i la construcció ja al tercer trimestre havia començat a experimentar una 
lleugera davallada.43  

                                                
41 La conjoncture en Midi-Pyrénées (gener 2012), p. 1. Insée. 
42 Ibídem, p. 2. 
43 Ibídem, p. 2. 
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No obstant això, la feble evolució dels llocs de treball, unida a una progressió positiva de la pobla-
ció i, per tant, de la població activa, ha fet pujar,44 tal i com indica la taula següent, la taxa d’atur, 
especialment a partir del tercer trimestre. 

A la regió del Llenguadoc-Rosselló, el sector agrari ha experimentat també un bon comportament 
derivat d’una collita bona de raïm. La indústria, que de mitjana al llarg de l’any ha experimentat un 
augment de la xifra de negocis a gairebé tots els sectors tret de la indústria extractiva, ha experi-
mentat no obstant això un menor dinamisme a la segona meitat de l’any. La construcció, en gene-
ral també ha pogut reemprendre el creixement, si bé amb un dinamisme territorialment molt foca-
litzat a la zona de Montpeller. Els serveis han experimentat un bon comportament en termes anu-
als però també un estancament a la segona meitat de l’any, del qual només se n’ha escapat 
l’activitat immobiliària. En general, i de mitjana anual, el sector transport i el sector turístic han 
mantingut un bon comportament. El primer, gràcies al transport aeri i el segon gràcies a un aug-
ment tant del turisme francès com de l’estranger, que han facilitat una bona temporada, especial-
ment als càmpings de gamma alta.45  

No obstant això, aquest context ha estat insuficient per mantenir l’ocupació: l’afiliació s’ha reduït l’ 
1,3% a la indústria i l’1,7% a la construcció i als serveis, tot i que no ha caigut, amb prou feines ha 
variat (0,2%). No obstant, el comerç ha augmentat la seva ocupació l’1,3%, lleugerament per so-
bre de l’augment del sector en el conjunt de França.46 No obstant això, i fruit d’un comportament 
demogràfic més dinàmic, la població activa també ha crescut, deteriorant, tal i com es veu en la 
darrera taula, la taxa d’atur de la regió. 

TAULA I-4. Taxes d’atur de les diferents economies que conformen l’Euroregió, 2010-2011 

  2010 2011 
2011 

I II III IV 
Aragó 14,8 17,1 16,8 16,2 17,4 18,0 
Balears 20,4 22,0 25,2 17,8 19,5 25,4 
Catalunya 17,8 19,3 20,5 19,4 18,1 19,0 
Llenguadoc-Rosselló 12,6 12,9 12,7 12,7 12,9 13,1 
Migdia-Pirineus 9,3 9,3 9,3 9,2 9,3 9,5 
França 9,4 9,3 9,2 9,1 9,3 9,4 
Espanya 17,8 19,3 22,9 21,5 20,9 21,3 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’Insée. Dades estimades a partir de l’EPA que realitza cada institut. 

A l’Aragó l’economia ha experimentat un creixement interanual positiu l’any 2011, tot i el deterio-
rament en els darrers trimestres. El creixement de l’economia aragonesa s’explica bàsicament pel 
bon comportament del sector exterior, atès que la demanda interna ha mantingut un comporta-
ment negatiu. Sectorialment, les exportacions s’ha traduït en creixement pel bon comportament 
del sector industrial que ha estat el sector que més ha crescut, amb un 2,2%, per sobre de l’1% 
dels serveis. El sector de la construcció ha tornat a contraure’s (-4,5%).47 

No obstant això, el binomi exportacions i indústria, que ha estat en la base del creixement arago-
nès ha mostrat símptomes d’esgotament a mesura que avançava l’any. D’aquesta manera, en el 
quart trimestre les exportacions s’han contret en termes interanuals, i el deteriorament dels sectors 

                                                
44 Ibídem, p. 1. 
45 L’année économique et sociale 2011 en Languedoc-Rousillon, p. 8. Insée. 
46 Ibídem, p. 9. 
47 Ibídem, p. 14. 
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de la construcció i de la indústria només han estat compensats pel comportament dels serveis, 
que encara han mostrat una evolució positiva.48 

El creixement que ha experimentat l’economia aragonesa no ha permès però, tal i com podem ob-
servar a la taula anterior, aturar l’augment de la taxa d’atur. Tot i la progressiva frenada de la cai-
guda de l’ocupació, que no obstant això ha acabat per caure el 2,5% respecte de l’any anterior, la 
taxa d’atur ha augmentat fins i tot en el darrer trimestre.49 

Finalment, a les Illes Balears l’economia també ha mostrat una frenada en el creixement a partir 
del segon semestre. La indústria no ha registrat una bona evolució l’any 2011. L’evolució de 
l’índex de producció industrial ha registrat una caiguda mitjana interanual del 4,6%, les exportaci-
ons també han descendit el 3% i l’afiliació al sector ho ha fet el 4,9%. La construcció, que igual 
que a la resta d’economies espanyoles encara s’ha mogut en registres negatius, ha empitjorat en-
cara més la seva caiguda al darrer trimestre de l’any. Els serveis, no obstant això, han mostrat un 
cert creixement fruit de la recuperació del sector hoteler, i del dels transports i comunicacions. No 
obstant això, el comerç ha experimentat una caiguda del 4,7% de la xifra de negoci l’any 2011. El 
turisme, que s’amaga al darrere del bon comportament del sector hoteler i del transport, ha expe-
rimentat no obstant això un deteriorament en els darrers dos mesos de l’any.50   

Aquesta evolució ha generat un creixement del 9% del nombre de persones aturades des del ge-
ner del 2011 fins al gener del 2012 i una reducció de les persones afiliades a desembre de l’any 
2011 del 3,6%, en referència al mateix mes de l’any anterior. Òbviament, aquesta evolució ha ge-
nerat un deteriorament, que també es pot veure a la taula anterior, de la taxa d’atur, que manté 
l’economia balear més d’un punt i mig per sobre de la de 2010.  

1.1.3. La conjuntura econòmica d’Espanya 
L’any 2011 l’economia espanyola ha crescut el 0,7% de mitjana anual. No obstant això, el creixe-
ment interanual del PIB ha mostrat un progressiu deteriorament. El darrer trimestre de 2011  
l’economia espanyola ha registrat un creixement interanual molt dèbil, de només el 0,3%, i una 
caiguda intertrimestral respecte del tercer trimestre de la mateixa intensitat, que ha estat el resultat 
d’un deteriorament de la demanda nacional que només ha pogut ser compensat parcialment per la 
demanda exterior.51 

Per al conjunt de l’any, el creixement del 0,7% s’ha produït, tal i com podem veure a la taula se-
güent, gràcies a una aportació positiva al creixement del saldo exterior (2,5%), atès que la deman-
da interna ha caigut en termes interanuals l’1,7%. Aquesta disminució de la demanda interna 
s’explica per una evolució negativa de totes les principals partides de despesa interna: tant el con-
sum de les llars (-0,1%), com la despesa pública (-2,1%) com la inversió (-5,3%) han experimentat 
un decreixement interanual, que en els primers dos casos no s’havia produït ara fa un any. No 
obstant això, dins de l’FBCF, tot i que la partida d’inversió en construcció va tornar a caure amb in-
tensitat (-8,1%), la partida d’inversió en equipament va augmentar l’1,4%.52 

 

 

                                                
48 Ibídem, p. 15-16. 
49 Ibídem, p. 17-18. 
50 Butlletí de conjuntura econòmica, p. 3-4. G.B., DGEiF. 
51 Boletín económico (febrero 2012), p. 3. BE. 
52 Ibídem, p. 3.  
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TAULA I-5. Evolució del Producte interior brut i els components de la demanda. Espanya, 2010-
2011 

  2010 2011 
2011 

I II III IV 
PIBpm -0,1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3 
Demanda interna -1,0 -1,7 -0,8 -1,8 -1,4 -2,9 
Consum de les llars 0,8 -0,1 0,4 -0,3 0,5 -1,1 
Consum Adm. púb. 0,4 -2,1 0,6 -1,9 -3,5 -3,5 
FBC(1) -6,0 -5,3 -4,8 -5,4 -4,2 -6,6 
Saldo exterior (2) 0,9 2,5 1,5 2,8 2,6 2,9 
Exportacions total 13,5 9,1 13,1 8,8 9,2 5,2 
Exportacions béns  15,5 9,5 14,2 8,9 9,6 5,3 
Consum estrangers al territori 2,6 6,4 6,0 8,3 6,3 5,1 
Importacions total 9,0 -0,1 6,0 -1,3 0,9 -5,9 
Importacions béns i serveis 9,3 0,1 6,4 -1,4 0,7 -5,3 
Consum residents a l'estranger 0,4 -4,6 -2,8 -5,7 -5,6 -4,3 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (volum). 
(1) Inclou la variació d'existències. 
(2) Aportació al creixement del PIB. 
Font: Idescat. 

De fet, el creixement de l’economia espanyola s’ha produït bàsicament gràcies, tal com s’ha dit, a 
l’aportació del sector exterior. Les exportacions totals de béns i serveis han experimentat un crei-
xement intens en el conjunt de l’any 2011 respecte del 2010 (9,1%). A més, tot i que el perfil tri-
mestral de creixement interanual de les exportacions s’ha desaccelerat, encara ha mostrat un 
creixement intens en el darrer trimestre de l’any (5,2%). No obstant això, i fruit de la dèbil deman-
da interna, les importacions gairebé no ha variat l’any 2011 (-0,1%), amb una evolució trimestral  
cada cop més negativa de les importacions, que van caure en termes interanuals el 5,9% en el 
darrer trimestre de l’any.    

TAULA I-6. Evolució del Producte interior brut i del VAB per a grans sectors. Espanya, 2010-2011 

  2010 2011 
2011 

I II III IV 
Total -0,1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3 
Agricultura -1,1 0,6 1,1 0,5 0,4 0,3 
Indústria 0,7 1,9 3,0 2,3 2,8 -0,4 
Construcció -7,8 -3,8 -4,9 -3,2 -3,2 -3,7 
Serveis 1,4 1,1 1,4 1,0 1,0 0,9 
Impostos s/ productes -1,2 1,8 1,2 2,5 1,3 2,0 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (volum). 
Font: Idescat. 

Per sectors d’activitat, el lleuger creixement del 0,7% s’explica per l’augment de VAB de tots els 
grans sectors d’activitat, tret del de la construcció, que ha caigut el 3,8%. La indústria, amb un 
creixement interanual de l’1,9% ha estat el sector on el VAB ha augmentat més. No obstant això, 
els creixements trimestrals mostren un canvi en la tendència en el darrer trimestre, en què el VAB 
industrial torna caure en termes interanuals, arrossegant a la baixa el creixement econòmic espa-
nyol. El sector de la construcció, que cau també en termes interanuals cada trimestre, mostra unes 
taxes de creixement negatives importants, encara properes al 4% al final de l’any.   
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Tanmateix, aquest creixement feble i aquest progressiu debilitament del creixement no ha permès 
estroncar el creixement de la taxa d’atur, que l’any 2011 s’ha situat de mitjana en el 21,6%, 1,5 
punts percentuals per sobre de la de l’any anterior. L’augment de la taxa d’atur s’ha produït en un 
context de creixement dèbil del producte i de caiguda al mateix temps de l’ocupació (-1,9%). De 
fet, l’ocupació s’ha contret, en termes interanuals, a tots els grans sectors de l’economia tret del 
dels serveis, on pràcticament no ha variat.53 No obstant això, es constata un deteriorament pro-
gressiu de l’ocupació a partir del segon trimestre. 

La reducció de l’ocupació, unida a l’evolució tímidament positiva del PIB (0,7%), ha permès aug-
mentar la productivitat aparent del treball de l’economia catalana. S’estima que la productivitat 
aparent del treball en termes reals ha augmentat a Espanya al voltant del 2,8%, segons les anàli-
sis de la comptabilitat nacional. En aquest context i, atès que la remuneració per assalariat ha 
augmentat el 0,8%, els costos laborals unitaris han tornat a baixar, en termes nominals, en un 
2%.54     

Si analitzem els factors que s’amaguen al darrere d’aquest debilitament del creixement de 
l’economia espanyola, observem que una de les causes és el deteriorament en els mercats de 
deute sobirà que, d’una banda, han empitjorat les condicions de finançament de l’economia, i de 
l’altra, han perjudicat greument la confiança dels agents i han rebaixat les expectatives de creixe-
ment.55 

En aquest sentit, els principals reptes que afronta l’economia espanyola no havien canviat al final 
de l’any 2011, atès que encara mostrava una taxa d’atur molt alta i amb tendència a augmentar 
encara més, un desequilibri pressupostari encara molt alt i persistent davant de les correccions,  
un sector financer amb desequilibris més o menys evidents i pendent d’una enèsima reestructura-
ció i, finalment, una millora de la competitivitat que, tot i que s’ha anat produint per la via no desit-
jable de l’eliminació d’ocupació, encara no ha permès tocar fons i remuntar sòlidament cap a taxes 
de creixement positives de l’economia.56  

1.2. La conjuntura econòmica a Catalunya 
El creixement mitjà del PIB de l’economia catalana l’any 2011 ha estat del 0,7%. Tot i  que ha es-
tat superior al de l’any anterior, l’evolució trimestral del PIB, en termes interanuals, mostra un dete-
riorament progressiu des del segon trimestre, fins al punt que per al darrer trimestre, la variació in-
teranual del PIB s’ha situat en valors negatius (-0,1%). 

La variació anual del 0,7% del PIB català s’ha produït en un context de contracció de la demanda 
interna (-1,8%), fet que ha atorgat al sector exterior tot el pes del creixement, amb una aportació al 
creixement del PIB de 2,5 pp. Dins de la demanda interna, i a diferència del que ha succeït per al 
conjunt de l’economia espanyola, totes les partides, també la inversió en béns d’equipament, s’han 
contret.  

El consum de les llars s’ha reduït de mitjana el 0,2%. Aquesta evolució s’ha produït sobretot per la 
intensa contracció del darrer trimestre.57 El consum públic ha patit enguany també una forta reduc-
ció (-3,1%). Les variacions interanuals trimestrals del consum públic mostren clarament l’efecte de 
la política d’austeritat duta a terme, amb un descens cada cop més intens d’aquesta partida a me-
sura que avançava l’any. 

                                                
53 L’ocupació ha caigut el 4,1% a l’agricultura, el -2,1% a la indústria, i el -15,6% a la construcció, sempre per sobre del creixement en 
termes reals que han experimentat aquests sectors. (Dades segons EPA, població de 16 anys i més). 
54 Boletín económico (febrer 2012), p. 3. BE. 
55 Nota de conjuntura (gener 2012), p. 8. GC, DEiF. 
56 Ibídem. 
57 El consum públic també cau en el segon trimestre. En aquest cas, el consum cau per comparació amb el segon trimestre de l’any an-
terior, que va consolidar un consum extraordinàriament alt fruit de l’anticipació dels consumidors a l’entrada en vigor del nou gravamen 
de l’IVA. (Vegeu la Nota de conjuntura, p. 14. GC, DEiF).  
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TAULA I-7. Evolució del Producte interior brut i els components de la demanda. Catalunya, 2010-
2011 

  2010 2011 
2011 

I II III IV 
PIBpm 0,4 0,7 1,0 1,1 1,0 -0,1 
Demanda interna -0,2 -1,8 -1,0 -1,9 -1,4 -2,9 
Consum de les llars 1,2 -0,2 0,3 -0,5 0,6 -1,1 
Consum Adm. púb. (1) 1,0 -3,1 -0,7 -2,8 -4,5 -4,4 
FBC (2) -4,5 -5,1 -4,5 -4,8 -4,4 -6,6 
Béns d'equip i altres 3,2 -0,6 1,5 -0,1 -0,1 -3,6 
Construcció -9,7 -8,3 -9,0 -8,3 -7,3 -8,5 
Saldo exterior (3) (4) 0,6 2,5 2,0 3,0 2,3 2,7 
Saldo amb l'estranger (4) 1,6 3,3 1,3 3,9 3,2 4,6 
Exportacions total 15,3 7,5 6,6 9,9 8,9 4,7 
Exportacions béns  i serveis 17,4 8,0 7,6 10,2 9,1 4,9 
Consums estrangers al territori 4,0 5,2 0,8 8,3 7,9 3,8 
Importacions total 9,2 -2,7 2,5 -2,4 -1,1 -9,8 
Importacions de béns i serveis 9,5 -2,2 3,3 -1,8 -0,4 -9,9 
Consums residents a l'estranger 2,2 -15,8 -17,4 -18,0 -19,6 -8,2 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (volum). 
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. 
(2) Inclou la variació d'existències. 
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya. 
(4) Aportació al creixement del PIB.  
Font: Idescat. 
 

La formació bruta de capital (FBC) ha experimentat una contracció del 5,1%. A diferència del que 
havia succeït per al conjunt d’Espanya, a Catalunya també s’ha reduït, dins d’aquesta partida, la 
inversió en béns d’equipament (-0,6%), tot i haver augmentat l’any 2010 el 3,2%. En el cas de la 
inversió en béns d’equipament, l’evolució trimestral fa palès un progressiu deteriorament a partir 
del segon trimestre, especialment intens en el darrer. La inversió en construcció ha experimentat 
una reducció del 8,3% i la seva evolució trimestral no permet veure símptomes de canvi de ten-
dència. 

La demanda exterior ha estat l’única partida que ha fet créixer l’economia catalana. L’evolució del 
saldo amb l’estranger i la resta d’Espanya ha permès contrarestar la caiguda de la demanda inter-
na, possibilitant un creixement del 0,7% del PIB. Atesa l’atonia que, tal com s’ha vist amb anteriori-
tat, també havia mostrat la demanda interna del conjunt de l’economia espanyola, l’aportació posi-
tiva del saldo exterior s’ha produït gràcies a la millora en el saldo amb l’estranger, que en termes 
corrents ha passat l’any 2011 a ser positiu per primer cop.58 A més, aquest bon comportament del 
saldo amb l’estranger s’ha produït gràcies en bona mesura a un increment tant de les exportacions 
amb l’estranger (8%) com del consum dels no residents a Catalunya (en bona part turistes), que 
ha augmentat el 5,2%, fet que explica que les importacions totals hagin disminuït menys (-2,7%) 
del que han augmentat les exportacions totals (7,5%). De fet, les importacions de l’estranger han 
disminuït el 2,2%, amb una intensitat inferior a les variacions de les exportacions i importacions to-

                                                
58 De fet, de mitjana, des del 2000 fins al 2010 el saldo mitjà amb l’estranger ha estat negatiu, i del 87% del saldo exterior, que com que 
ha estat positiu, implica necessàriament que s’ha mantingut positiu pel saldo amb la resta d’Espanya, que compensava el dèficit amb 
l’estranger. No obstant això des de l’any 2007 aquesta situació s’ha anat corregint progressivament, disminuint tant el superàvit amb la 
resta d’Espanya com el dèficit amb l’estranger. Finalment, l’any 2011 la correcció ha estat absoluta, essent ja l’aportació del saldo amb 
l’estranger positiva, igual que el que es manté amb la resta d’Espanya, i explicant cadascuna de les partides el 45% i el 55% del saldo 
exterior que, a més, ha augmentat gairebé el 50% d’un any per l’altre (càlculs efectuats en termes corrents i amb les estimacions del 
PIB en base 2008 que ofereix Idescat).   
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tals.59 No obstant això, el consum dels catalans a l’estranger sí que ha caigut considerablement (-
15,8%), molt per sobre del que ho han fet el conjunt de les importacions catalanes.    

TAULA I-8. Evolució del Producte interior brut i del VAB per a grans sectors. Catalunya, 2010-
2011 

  2010 2011 
2011 

I II III IV 
Total 0,4 0,7 1,0 1,1 1,0 -0,1 
Agricultura -0,3 1,0 0,7 1,1 1,4 0,9 
Indústria 2,2 1,7 2,7 1,8 3,2 -0,9 
Construcció -7,3 -4,7 -5,5 -4,2 -4,2 -5,0 
Serveis 1,5 1,3 1,7 1,7 1,1 0,6 
Impostos s/ productes -1,4 1,4 0,5 1,1 1,4 2,5 
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (volum). 
Font: Idescat. 

Per sectors, si analitzem l’evolució mitjana al llarg de l’any, l’únic llast al creixement que s’observa 
prové del sector de la construcció, que encara ha vist com el seu valor afegit brut (VAB) queia el 
4,7% respecte de l’any anterior. La resta de sectors registren creixements modestos, que en cap 
cas sobrepassen el 2%, però que tampoc baixen de l’1%. Encapçala el rànquing de creixements el 
sector industrial, amb un creixement del VAB interanual de l’1,7%, menor que el de l’any 2010. No 
obstant això, l’evolució trimestral del VAB industrial mostra una contracció en el darrer trimestre. El 
sector serveis ha crescut l’1,3%, a un ritme similar, però per sota del de l’any anterior. En el cas 
del sector terciari també s’observa un deteriorament progressiu dels creixements interanuals en el 
tercer i quart  trimestre de l’any. En l’agricultura, el creixement mitjà anual se situa en l’1%, gràcies 
a la producció ramadera, atès que la producció agrària s’ha estancat respecte del 2010.60    

Per tant, des del punt de vista de la demanda, el creixement de l’any 2011 s’explica únicament i 
exclusiva per l’aportació positiva que fa la demanda exterior, que compensa la reducció de la de-
manda interna, mentre que pel cantó de l’oferta, el creixement s’explica pels increments del pro-
ducte de tots els sectors tret del de la construcció, que amb una aportació clarament negativa es-
devé un llast per al creixement de l’economia catalana.  

El gràfic següent analitza precisament aquesta descomposició i permet visualitzar per a cada any, 
des del 2007 fins al 2011, l’aportació al creixement en termes reals que ha fet cadascuna de les 
partides de demanda i cadascun dels grans sectors d’activitat. Tal i com es pot observar, el sector 
exterior realitza aportacions positives cada any des del 2008, a mesura que la crisi va començar a 
corregir estructuralment l’economia catalana. De la mateixa manera, la inversió, arrossegada, en-
tre altres, per les fortes caigudes en inversió en béns de construcció, ha mantingut aportacions 
negatives també des de l’any 2008. El consum públic, que havia servit de coixí sobretot durant els 
anys 2008 i 2009, anys en què la contracció de les altres partides de demanda interna havia estat 
intensa, va moderar molt la seva aportació a partir del 2010 i s’ha començat a contraure aquest 
darrer any, fent ja aportacions negatives, fruit de les polítiques d’ajust i d’austeritat pressupostària, 
encarades a controlar el dèficit públic. 

Per tant, en el decurs dels darrers tres o quatre anys, l’aportació del sector exterior ha estat deci-
didament positiva en l’evolució de l’economia catalana, i ho ha estat especialment i de manera cla-
ra per a aquest  darrer any.   

                                                
59 Les importacions de l’estranger, compostes en gran part per consums intermedis necessaris per a la producció són en qualsevol cas 
i per aquesta raó més inelàstiques. 
60 Nota de conjuntura, p. 13. GC, DEiF. 
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D’altra banda, i des de la perspectiva de l’oferta, la construcció ha realitzat una aportació negativa 
des de l’any 2008 en endavant, i especialment intensa en els anys 2009 i 2010. Els sectors dels 
serveis i la indústria han fet, no obstant això, aportacions positives en els darrers dos anys, preci-
sament aquells en què el creixement, per petit que hagi estat, no ha estat negatiu, fet que eviden-
cia que l’activitat terciària i industrial ha permès compensar les aportacions negatives del sector de 
la construcció, en un context d’ajust permanent des que va començar la crisi.  

En aquest context de crisi i correcció permanent des de fa ja quatre anys, el pitjor ha estat el cost 
en termes d’ocupació dels ajustos que s’han anat produint. L’any 2011, la taxa d’atur ha tornat a 
augmentar, passant des del 17,9% al 19,4%.61 En aquest sentit, i tot i que el creixement del VAB 
ha estat positiu en tots els sectors tret del de la construcció, l’evolució en termes d’ocupació resul-
ta menys gratificant, atès que es redueix el nombre de persones ocupades en tots els sectors tret 
del dels serveis, on augmenta només l’1,3%. El descens de l’ocupació esdevé especialment intens 
en els sectors de la construcció (on cau al voltant del 15%) i a l’agricultura, on es redueix l’11,5%. 
No obstant això, la indústria, que és el sector que més ha crescut en termes de VAB, experimenta 
un descens de l’ocupació lleugerament superior al 6%. A més, tant en el cas de la indústria com 
en el dels serveis, que han estat teòricament els dos motors del lleu creixement que s’ha experi-
mentat, les variacions interanuals de l’ocupació denoten un deteriorament progressiu a partir del 
segon trimestre, moment a partir del qual els creixements interanuals esdevenen cada cop pitjors, 
per acabar essent negatius, fins i tot en el sector serveis en el darrer trimestre de l’any.62  

                                                
61 Vegeu l’anàlisi més detallada de l’evolució del mercat de treball en el capítol III d’aquesta Memòria. Taxa calculada per a població de 
15 anys i més a partir de les estimacions procedents de l’EPA. 
62 Càlculs elaborats a partir de les dades de l’EPA, procedents de l’INE. Es tracta de càlculs fets sobre la població ocupada de 16 anys 
i més. 
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GRÀFIC I-5. Creixement del PIB i aportació al creixement del PIB segons components de demanda 
i d’oferta. Catalunya, 2007-2011  

Components de demanda 

 

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

 

Components d’oferta 

 

Unitats: taxes de creixement (creixement PIB) i punts percentuals (aportacions). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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Aquesta evolució, tal i com s’analitza més endavant,63ha propiciat que la productivitat aparent del 
treball de l’economia catalana hagi augmentat, atès que el creixement del PIB s’ha combinat amb 
una disminució del nombre de persones ocupades. De fet, amb les dades de la Comptabilitat regi-
onal d’Espanya s’estima que la productivitat en termes reals hauria augmentat al voltant del 2,8%. 
Atès que els costos laborals han augmentat l’1,2%,64 els costos laborals unitaris haurien baixat en 
termes nominals novament, aquest cop amb una intensitat de l’1,6%, fet que evidenciaria els pro-
funds ajustos als quals s’ha sotmès l’economia catalana i els guanys en competitivitat que aquests 
han generat.   

1.2.1. L’evolució sectorial de l’economia catalana 
Segons les estimacions macroeconòmiques que publica Idescat, entre els anys 2010 i 2011 el 
creixement del VAB de la indústria ha estat positiu. No obstant això, l’Índex de producció industrial 
(IPI), ha experimentat, durant el mateix període, una caiguda del 2,4%. Aquesta reducció, que s’ha 
produït sobretot per la davallada interanual dels darrers trimestres, s’ha reproduït per a tot tipus de 
béns tret dels d’equipament, que han experimentat una evolució fins i tot més favorable que durant 
l’any 2010. 

TAULA I-9. Índex de producció industrial segons destí econòmic dels béns produïts. Catalunya, 
2010-2011 

 

 

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

Per branques d’activitat, només han experimentat un increment de l’IPI les activitats de fabricació 
de material de transport, fabricació de maquinària i equips mecànics, metal·lúrgia i alimentació, 
begudes i tabac. La resta d’activitats, deu en total,  han experimentat una caiguda de la producció 
més o menys intensa. Destaquen amb forts retrocessos les activitats de fabricació de material i 
equips elèctrics, electrònics i òptics, de productes farmacèutics, altres productes minerals no me-
tàl·lics, altres indústries manufactureres i l’activitat productora d’energia elèctrica, gas vapor i aire 
condicionat. 

                                                
63 Per veure una anàlisi detallada de  l’evolució dels preus i dels costos laborals, vegeu el segon epígraf d’aquest mateix capítol.  
64 Segons càlculs efectuats a partir de l’Enquesta trimestral dels costos laborals (vegeu en qualsevol cas l’anàlisi que es fa d’aquesta 
qüestió a l’epígraf 2 d’aquest mateix capítol).  
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Algunes d’aquestes activitats han registrat un descens de la producció tot i que l’any anterior havi-
en experimentat una evolució en alguns casos molt favorable, com el sector de material i equips 
elèctrics, electrònics i òptics, el de productes farmacèutics, o fins i tot en menor mesura el químic. 
En alguns casos, alguns d’aquests sectors han patit també el deteriorament de la demanda derivat 
de les retallades i de les polítiques d’austeritat.  

TAULA I-10. Índex de producció industrial segons branques d’activitat. Catalunya, 2010-2011 

 

  

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

L’indicador d’activitat del sector serveis (IASS), que mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de 
les empreses que operen en els sectors serveis a Catalunya, ha experimentat també en termes 
mitjans interanuals un lleuger deteriorament. Sectorialment, el deteriorament s’explica pel baix di-
namisme de l’activitat comercial, molt vinculada a l’evolució de la demanda domèstica, i que tal 
com indica el gràfic següent ha experimentat un retrocés del 2,1% en la mitjana anual de 
l’indicador. 
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La resta de serveis han mostrat de mitjana una activitat més intensa que la de l’any anterior. El 
creixement més destacable s’ha produït en el sector del transport i l’emmagatzematge o també ac-
tivitats administratives i serveis auxiliars.    

TAULA I-11. Índex d’activitat del sector serveis del conjunt de l’economia i per sectors. Catalunya, 
2010-2011 

 

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

L’hostaleria ha experimentat un increment de l’activitat més aviat modest. No obstant això, l’any 
2011 el nombre de viatgers arribats a Catalunya ha augmentat el 4,5% respecte de l’any 2010. 
Aquest creixement del nombre de viatgers s’ha produït únicament i exclusiva per la major afluèn-
cia de turistes estrangers (+9,1%), mentre que els catalans i els de la resta d’Espanya han dismi-
nuït en el -0,6% i el -1,8% respectivament.  A més, el nombre de pernoctacions ha augmentat en-
cara més (5,7%), i ha augmentat no només entre els estrangers (9,1%) sinó també entre els cata-
lans (2%), fet que ens fa veure que la disminució de viatgers catalans s’ha compensat per un 
augment en els dies d’estada d’aquests, almenys pel que fa als càmpings i hostatges de turisme 
rural.  
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No obstant això, si es prenen les dades de viatgers en establiments hotelers, s’observa que algu-
nes destinacions turístiques com ara Barcelona han augmentat amb una intensitat superior a la 
mitjana el nombre de viatgers (7,4%). De fet, la destinació turística de Barcelona ha recollit el 55% 
dels nous viatgers. D’altra banda, algunes altres marques turístiques han experimentat un aug-
ment del nombre de viatgers per sota de la mitjana, com ara la Costa Brava o la Vall d’Aran, i 
d’altres fins i tot han experimentat una davallada del nombre de viatgers, com són Terres de Lleida 
i Terres de l’Ebre.65 Aquesta millora per tant ha afectat de manera molt desigual a les diverses 
destinacions turístiques.  

Segons tipus d’hostatge, el nombre de viatgers ha augmentat més en els hotels (5%), tot i que 
també ha augmentat en els hostatges de turisme rural (4,8%). Mentre que en els hotels ha aug-
mentat gràcies al turisme estranger, en els hostatges de turisme rural i als càmpings ho ha fet grà-
cies a la presència de turisme domèstic. En general, les pernoctacions han augmentat més que no 
pas el nombre de viatgers, fet que ens indica un augment de l’estada gairebé per tot tipus de viat-
ger i hostatge, a excepció del turisme rural. 

TAULA I-12. Creixement del nombre de viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge. Cata-
lunya, 2010-2011 

Creixement del nombre de viatgers Hotels Càmpings Turisme rural 

Total 5,0 0,7 4,8 

Domèstic -2,5 4,1 5,5 

Catalunya -2,7 4,0 4,6 

resta Espanya -2,2 4,6 23,7 

Estranger 10,6 -4,4 -2,4 

Creixement del nombre de pernoctacions Hotels Càmpings Turisme rural 

Total 5,9 5,3 2,8 

Domèstic -2,9 8,2 0,3 

Catalunya -2,9 8,7 1,7 

resta Espanya -2,9 4,0 -15,8 

Estranger 10,6 2,7 20,3 
Unitats: Taxes de creixement interanual (percentatges).  
Font: elaboració pròpia a partir de Idescat. 

En aquest sentit, i tal com es pot comprovar a la taula següent, la major dependència dels hostat-
ges de turisme rural del turisme domèstic, unit a l’apatia de la demanda domèstica, ha fet que el 
nombre de pernoctacions realitzades en aquests emplaçaments hagi crescut menys que la resta. 

El nombre de nits que passa de mitjana un viatger a Catalunya ha augmentat lleugerament res-
pecte de l’any 2010 i s’ha situat, l’any 2011, en 3,3 nits. El nombre de pernoctacions per viatger 
s’ha incrementat en tots tipus de procedències, tret del cas dels turistes procedents de la resta 
d’Espanya, que han vist disminuir lleugerament la seva estada mitjana. 

 

 

                                                
65 Càlculs elaborats amb les dades de viatgers en establiments hotelers per marques turístiques que publica Idescat. 
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TAULA I-13. Viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge i la procedència dels hostes. Ca-
talunya 2010-2011 

  Viatgers 
Variació  
(%) 

Percentatge 
sobre el total  

Percentatge sobre el total segons 
origen (2011) 

  2010 2011 
2010-
2011 2011 Hotels Càmpings T. Rural 

Total 18.468,8 19.290,9 4,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

Domèstic 8.468,3 8.377,9 -1,1 45,9 39,6 62,6 92,4 

Catalunya 5.183,4 5.151,4 -0,6 28,1 21,1 56,8 87,2 

resta d’Espanya 3.285,0 3.226,4 -1,8 17,8 18,6 5,8 5,2 

Estranger 10.000,6 10.913,1 9,1 54,1 60,4 37,4 7,6 

  Pernoctacions 
Variació  
(%) 

Percentatge 
sobre el total  

Percentatge sobre el total segons 
origen (2011) 

  2010 2011 
2010-
2011 2011 Hotels Càmpings T. Rural 

Total 59.661,3 63.084,8 5,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

Domèstic 22.658,0 22.719,9 0,3 38,0 31,6 47,9 85,5 

Catalunya 13.889,8 14.167,2 2,0 23,3 15,4 42,8 79,7 

resta d’Espanya 8.768,2 8.552,6 -2,5 14,7 16,2 5,1 5,7 

Estranger 37.003,2 40.364,9 9,1 62,0 68,4 52,1 14,5 
Unitats: milers de persones, nits i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
 

GRÀFIC I-6. Mitjana de les pernoctacions per viatger a Catalunya segons procedència, 2010-2011 

 

 

Unitats: pernoctacions per viatger i variació en percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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Tanmateix, en termes generals el nombre de viatgers ha crescut el 4,5% i el nombre de pernocta-
cions, el 5,7%. A més i com ja s’ha dit, aquest augment de l’activitat turística s’ha produït sobretot 
per l’arribada de turistes estrangers. De fet, segons les estimacions d’EGATUR, que fa l’Institut 
d’Estudis Turístics, la despesa total dels estrangers a Catalunya ha augmentat el 7,2% respecte el 
2010. Aquest augment de la despesa total s’ha produït, segons aquest organisme, sobretot per 
l’augment de la despesa diària dels turistes que ha augmentat el 14,3%, mentre que el nombre de 
persones hauria augmentat lleugerament menys.66 

1.2.2. El sector exterior a Catalunya 
El saldo exterior de l’economia catalana ha millorat i ha passat de 5.600 milions a 8.500 milions. 
Per primer cop en molts anys, la millora del saldo s’ha produït gràcies a una millora molt intensa 
del saldo amb l’estranger, que ha passat de ser negativa a ser positiva i d’una magnitud gens 
menyspreable (3.800 milions d’euros).  

Per tant, cal destacar primerament la singularitat del saldo amb l’estranger que ha experimentat 
l’economia catalana, que ha estat positiu per primer cop des que es tenen registres regulars, i que 
a més, tal com s’ha vist, s’ha assolit en un context de creixement de les exportacions totals de 
béns i serveis.  

GRÀFIC I-7. Evolució del saldo exterior, el saldo amb l’estranger i el saldo amb la resta d’Espanya. 
Catalunya, 2000-2011 

 

 
Unitats: milers de milions. 
Font: Idescat. 
 

Des de l’any 2007, el dèficit exterior amb l’estranger s’havia anat corregint progressivament.67 Pa-
ral·lelament, i ja des de l’any 2005, el superàvit exterior derivat dels intercanvis amb la resta 

                                                
66 Fixem-nos que en el cas de les estimacions de viatgers i pernoctacions fetes per Idescat, el comportament hauria estat similar en el 
cas dels turistes estrangers (un increment del 9,1% en tots dos casos). En el cas de Egatur, però, sembla que les seves estimacions 
apunten cap a una certa disminució del nombre de pernoctacions per viatger. Dades publicades per Idescat, procedents de l’Enquesta 
EGATUR de l’IET. 
67 Cal assenyalar que les correccions del saldo exterior català han mostrat durant la darrera dècada un comportament molt lligat a 
l’evolució del cicle econòmic, en el sentit que en èpoques de poc creixement s’ha millorat el saldo i en èpoques de fort creixement ha 
empitjorat. 
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d’Espanya s’havia anat deteriorant. Aquest deteriorament del superàvit amb la resta d’Espanya 
s’ha accelerat també a partir de l’any 2007, derivat d’una evolució molt negativa de la demanda 
domèstica al mercat espanyol. No obstant això, el fort creixement de les exportacions totals a 
l’estranger unit a una petita disminució de les importacions totals ha dut l’economia catalana a ex-
perimentar aquest superàvit amb l’estranger.68  

Una part important d’aquesta millora l’ha protagonitzada la balança comercial, que ha corregit 
també el seu dèficit. Si analitzem l’evolució de les exportacions de béns s’observa que han aug-
mentat l’any 2011 el 12,9%, una intensitat que més que dobla l’augment experimentat en les im-
portacions (5,9%). L’increment més important de les exportacions s’ha produït en els béns 
d’equipament, que han augmentat el 17,5%; els béns intermedis (12,9%) i els béns de consum 
(11,9%) també han experimentat increments intensos de les exportacions. Malgrat que totes les ti-
pologies de béns han ajudat a corregir el dèficit, les aportacions més intenses a la correcció s’han 
derivat de l’evolució dels intercanvis de béns d’equipament i de consum, mentre que l’intercanvi de 
béns intermedis, que explica el 86% del dèficit, n’explica una part menor (vegeu el gràfic I-8). 

  

                                                
68 Una part important d’aquest superàvit s’ha assolit a partir del turisme que també ha evolucionat favorablement aquest darrer any. De 
fet no cal confondre el saldo exterior amb el saldo comercial, atès que a més d’incloure el saldo en el sector turístic, també inclou ser-
veis. 
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GRÀFIC I-8. Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons destinació econòmica 
dels béns. Catalunya, 2010-2011 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la 
reducció del mateix entre 2010 i 2011 

 

  

Unitats: percentatges. 
Contribució a la reducció del dèficit: percentatge de la variació 
absoluta del saldo de la partida sobre la variació absoluta del 
dèficit total. 
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el 
dèficit total en termes absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importaci-
ons entre 2010 i 2011 

 

  

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

Si analitzem la correcció del saldo comercial per branques d’activitat, observem primerament que 
el dèficit difícilment s’hauria pogut corregir sense corregir el dèficit que genera la producció 
d’energia elèctrica, extracció i refinament de petroli, que explica el 47,9% del dèficit que es genera. 

No obstant això, l’evolució del valor de les exportacions i de les importacions del sector de 
l’energia ha permès corregir el dèficit, contribuint-hi en el 18,1%.69 També ha contribuït a reduir el 
dèficit la majoria de les altres activitats, especialment el sector dels equips elèctrics i electrònica 
(26,7%), el de maquinària d’oficina (18%), el químic (14,7%) i l’agroalimentari (10,9%). Només han 
fet aportacions contràries a la correcció el sector agroramader, i les activitats de fabricació de pro-
ductes metàl·lics, automoció i conjuntament, les activitats incloses en la categoria de no classifi-
cats. En tots aquests casos l’augment de les importacions ha estat més gran i més intens que el 
de les exportacions. 

Malgrat això, el sector de l’automoció, tot i fer una aportació negativa a la correcció del dèficit, en-
capçala la llista d’activitats manufactureres amb els augments més intensos de les exportacions 
(22%). També han augmentat intensament, excloent-hi aquelles activitats estrictament manufactu-
reres, les exportacions en el ram de la maquinària i equips mecànics (10,1%), el de l’alimentació 
begudes i tabac (13,5%), el del metall (9,2%) i la indústria química (10,8%).  

                                                
69 Les exportacions han augmentat el 85,5%, mentre que les importacions  només el 5,5%. 
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GRÀFIC I-9. Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons branca d’activitat pro-
ductora  dels béns. Catalunya, 2010-2011 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la 
reducció del mateix entre 2010 i 2011 

 
Unitats: percentatges. 
Contribució a la reducció del dèficit: percentatge de la variació 
absoluta del saldo de la partida sobre la variació absoluta del 
dèficit total. 
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el 
dèficit total en termes absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importaci-
ons entre 2010 i 2011 

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

De fet, tant el sector de l’automoció com el del metall han experimentat una evolució positiva de 
les exportacions. No obstant això, el deteriorament de la seva aportació al saldo s’explica en 
aquests casos, tal com s’ha pogut veure, per l’augment més intens de les importacions. De fet, els 
sectors amb un creixement més intens de les importacions són el de vehicles de motor (24,6%), 
l’agroramader (15,4%), el del metall (10,8%) i l’agroalimentari (9,4%). 
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Segons procedència/destí dels intercanvis (importacions/exportacions), s’observa que els inter-
canvis que s’han produït tant amb la resta de països europeus, com amb els països llatinoameri-
cans o amb la resta del món, tret de Nord-amèrica, han contribuït a la millora del dèficit comercial. 
De fet, la balança bilateral amb els països nord-americans, i en especial els EUA, ha empitjorat 
aquest darrer any. 

GRÀFIC I-10. Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons grans àrees geogràfi-
ques. Catalunya, 2010-2011 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la 
reducció del mateix entre 2010 i 2011 

 
Unitats: percentatges. 
Contribució a la reducció del dèficit: percentatge de la variació 
absoluta del saldo de la partida sobre la variació absoluta del 
dèficit total. 
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el 
dèficit total en termes absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importaci-
ons entre 2010 i 2011 

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

Per països destaquen el Japó, els EUA, i Portugal que, amb economies clarament sotmeses a 
ajustos, milloren al seu favor el saldo bilateral que mantenen amb nosaltres, contribuint respecti-
vament en un -0,3%, -2,8% i -6,5% respectivament. De fet, en el cas dels EUA, part important dels 
resultats en termes de saldo s’expliquen per l’evolució del tipus de canvi que, de mitjana per a tot 
l’any, encara s’ha mostrat favorable a l’economia nord-americana.70    

No obstant això, sorprèn veure entre la llista de països que milloren la seva posició comercial res-
pecte de la nostra a Alemanya, país amb el qual la nostra relació bilateral s’ha deteriorat en el dar-
rer any fins al punt de fer una aportació negativa a la correcció del dèficit del -53,8%, molt més in-
tensa que la d’altres països, i especialment preocupant en la mesura en que la balança bilateral 
entre les dues economies, l’alemanya i la nostra, explica gairebé el 40% del nostre dèficit comer-
cial. 

                                                
70 Tot i que l’evolució del canvi euro/dòlar marca el punt àlgid el més d’abril del 2011, el canvi de l’euro amb el dòlar encara es manté 
força alt fins després de l’estiu i es comença a corregir amb força en el darrer trimestre de l’any. Aquesta evolució determina el saldo de 
la nostra balança bilateral, atès que el dèficit del primer trimestre va créixer el 18,6% en termes interanuals, mentre que al segon se-
mestre, gràcies sobretot a la correcció del darrer trimestre, el dèficit es va corregir en termes interanuals en el 6%. Per al conjunt de 
l’any l’evolució encara ha estat favorable a l’economia dels EUA (càlculs efectuats a partir de les dades de comerç disponibles a la Ba-
se de dades de comerç exterior del Consell Superior de Cambres de Comerç). 
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D’altra banda, durant aquest darrer any ha tornat a augmentar, per exemple, el superàvit bilateral 
que mantenim amb França o amb el Regne Unit, i s’ha corregit el dèficit que manté Catalunya amb 
una economia emergent altament competitiva com és la Xina, fent una contribució a la millora del 
saldo comercial de gairebé el 14%.    

GRÀFIC I-11. Evolució dels intercanvis comercials amb l’estranger segons els principals països 
socis comercials. Catalunya, 2010-2011 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la 
reducció del mateix entre 2010 i 2011 

 
Unitats: percentatges. 
Contribució a la reducció del dèficit: percentatge de la variació 
absoluta del saldo de la partida sobre la variació absoluta del 
dèficit total. 
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el 
dèficit total en termes absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importaci-
ons entre 2010 i 2011 

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

Si analitzem l’evolució dels intercanvis comercials de productes industrials, que representen el 
93,3% del valor de les exportacions catalanes a l’estranger i el 86,4% de les importacions, obser-
vem que també han contribuït, amb la seva evolució, a la millora del nostre saldo comercial.71 

A més, aquesta millora del saldo comercial de productes industrials s’ha produït en un context de 
creixement tant de les exportacions industrials (13,1%) com de les importacions (5,9%). Aquest in-
crement de les exportacions s’ha reproduït per a tots els nivells tecnològics de productes tret dels 
de nivell tecnològic alt, que han vist com s’ha reduït el valor tant de les seves exportacions com de 
les seves exportacions.  

                                                
71 La correcció del dèficit de productes industrials explica el 100,8% de la correcció del saldo comercial català total. Això vol dir que la 
resta de productes no industrials han empitjorat el saldo en un 8% (càlculs efectuats a partir de les dades de comerç d’Idescat).  
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Totes les categories de contingut tecnològic han sabut fer una contribució positiva a la correcció 
del dèficit, especialment les de contingut tecnològic més alt i les de contingut tecnològic més baix. 
No obstant això, la naturalesa de la contribució a la correcció que fan els productes de la categoria 
de contingut tecnològic més alt difereix, tal com s’ha avançat, del que fan la resta, atès que la seva 
correcció es deriva d’una disminució molt més acusada de les importacions que no pas de les ex-
portacions. A la resta de categories això no passa i tant les exportacions com les importacions 
augmenten en tots els casos, per bé que les vendes a l’estranger ho fan amb més intensitat que 
no pas les compres. Les exportacions que han augmentat més han estat les dels productes de 
contingut tecnològic mitjà-baix (19,3%), seguides de les de contingut tecnològic mitjà-alt (15,7%) i 
de les de contingut tecnològic baix (12%). 

GRÀFIC I-12. Evolució dels intercanvis comercials de productes industrials amb l’estranger segons 
contingut tecnològic dels béns. Catalunya, 2010-2011 

Aportació al dèficit comercial i contribució a la 
reducció del mateix entre 2010 i 2011 

 
Unitats: percentatges. 
Contribució a la reducció del dèficit: percentatge de la variació 
absoluta del saldo de la partida sobre la variació absoluta del 
dèficit total. 
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el 
dèficit total en termes absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Creixement de les exportacions i les importaci-
ons entre 2010 i 2011 

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

Per tant, podem concloure que la millora del saldo comercial català d’aquest darrer any s’ha pro-
duït gràcies, sobretot, a la millora en els intercanvis de productes industrials, atès que la resta de 
productes, i en especial els productes agraris, han fet una aportació negativa a la correcció del dè-
ficit.  

Amb tot, el dèficit comercial català amb l’estranger s’ha corregit només el 12% per al conjunt de 
productes i el 20% per als productes estrictament industrials. 
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1.2.3. El sector financer 
A finals del quart trimestre del 2011, el crèdit concedit per les entitats financeres a Catalunya havia 
caigut ja el 3,5% respecte de les mateixes dates de l’any 2010. La caiguda del crèdit ha estat en-
cara més intensa si es calcula només sobre aquell crèdit destinat a finançar la iniciativa privada (-
4,5%), que ja venia de registrar una contracció lleu del crèdit viu concedit l’any 2010. Aquesta con-
tracció del crèdit ha estat més intensa a Catalunya que al conjunt de l’Estat(-3,2%).  

TAULA I-14. Creixement del crèdit i dels dipòsits. Catalunya i Espanya, 2009-2011 

  

Catalunya Espanya 

Crèdit Dipòsits Crèdit Dipòsits 

Total Privat Total Total Privat Total 

IV trimestre 2009 1,3 0,9 4,6 -0,3 -1,0 0,1 

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

IV trimestre 2011 -3,5 -4,5 -5,8 -3,2 -3,8 -3,9 
Unitats: taxa de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya.  

Els dipòsits s’han reduït també a Catalunya el 5,8%, una taxa superior a la que ha registrat el crè-
dit. El descens del volum dels dipòsits, que ha estat més intens a Catalunya que en el conjunt de 
l’Estat, s’explica d’una banda per l’entrada en vigor del Reial Decret 711/2011 de 3 de juny, que va 
establir un límit a la remuneració dels dipòsits per tal d’evitar la guerra de preus que s’havia produ-
ït en aquest mercat financer entre les entitats espanyoles i, sobretot, per l’accés que es va obrir al 
finançament a mig i llarg termini per part del BCE a les entitats financeres espanyoles,72 al llarg del 
segon semestre del 2011, i especialment a finals d’any, moment en què es va produir una subhas-
ta massiva de liquiditat a llarg termini que va permetre a moltes entitats europees, entre les quals 
hi havia moltes d’espanyoles i catalanes, accedir a un finançament barat (1%) i a un termini relati-
vament llarg (3 anys), fet que els ha permès millorar la solvència a curt termini sense haver de re-
córrer a la captació massiva de dipòsits.     

TAULA I-15. Creixement del crèdit segons finalitat, Espanya 2009-2011 

  
Activitats 

productives 

Crèdits personals 

Total 

Adquisició i 
rehabilitació 
d'habitatge 

Béns de con-
sum i altres 

IV TR 2009 -2,5 -0,7 -0,1 -3 

IV TR 2010 -0,6 -0,1 1,3 -5,9 

IV TR 2011 -4,2 -2,3 -0,9 -8,5 
Unitats: taxa de creixement interanual (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 

Tot i que no disposem d’informació per a Catalunya, per al conjunt d’Espanya observem que les 
restriccions del crèdit s’han patit sobretot al sector productiu. El crèdit destinat a finançar les activi-
tats productives s’ha reduït el 4,2%, mentre que el crèdit personal ha disminuït el 2,3%. No obstant 
això, dins de la categoria de crèdits personals cal distingir entre el volum dels crèdits orientats a 
l’adquisició i la rehabilitació d’habitatge, que ha disminuït el 0,9%, i aquells altres orientats a la 
compra de béns de consum i altres, que s’ha reduït el 8,5%. Entre les activitats productives, no-
més s’han salvat de la contracció del crèdit els serveis, amb un lleuger augment del volum de crè-
dit del 0,7% en termes interanuals en el darrer trimestre de l’any. La construcció i la promoció im-

                                                
72 Nota de conjuntura (abril 2012), p. 39. GC, DEiF. 
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mobiliària, amb una contracció del crèdit del 7,8% en el mateix període, ha estat l’activitat produc-
tiva que més ha patit la contracció creditícia.73 

Paral·lelament a aquest procés de contracció del crèdit, les xifres han evidenciat també un aug-
ment de la morositat, fet que fa paleses les enormes dificultats que genera el procés de despalan-
quejament col·lectiu que es va iniciar ara fa uns anys amb el canvi de conjuntura. La morositat  to-
tal de l’economia espanyola, que se situava al final del 2010 en el 5,8%, ha augmentat fins al 7,6% 
al final de l’any 2011. La taxa de morositat és molt més alta entre les activitats productives (11,3%) 
que no pas entre les persones físiques (3,5%). Destaca entre totes les activitats productives la 
construcció i la promoció immobiliària, amb una ràtio de morositat al final del 2011 del 19,9%, i 
amb un augment de 6,4 punts percentuals respecte del final del 2010.74 

Pel que fa als mercats de valors, l’índex de referència de les principals empreses espanyoles, 
l’IBEX 35, ha cotitzat al final del 2011 a 8.566,3 punts, el 13,1% menys que al final del 2010. El 
Barcelona Global-100, índex que recull la cotització mitjana de les 100 empreses més líquides de 
la Borsa catalana, ha acumulat unes pèrdues lleugerament superiors, amb una reducció del 13,6% 
de la seva cotització. No obstant això, el BCN Mid-50, índex que recull l’evolució ponderada de la 
cotització de les 50 companyies mitjanes de major contractació a la Borsa de Barcelona no inclo-
ses a l’IBEX 35 ha perdut molt més valor (-28%). 

TAULA I-16. Cotització dels principals índexs borsaris espanyols i variació interanual. 2009-2011   

  

Valor  a  Variació interanual 

 31-12-2011 31/12/2010 31/12/2011 

Ibex 35 8566,3 -17,4 -13,1 

Barcelona Global-100 649,0 -19,7 -13,6 

Madrid 857,7 -19,2 -14,6 

Bilbao 1366,6 -15,9 -15,4 

València 887,8 -14,2 -9,1 

BCN Mid-50 11968,6 -12,5 -28,0 

FTSE Latibex All-Share 2905,6 -9,0 -23,3 
Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 

Si analitzem sectorialment el comportament de la cotització a la Borsa de Barcelona, observem 
que les davallades més intenses han vingut de la mà de les empreses del sector financer (amb 
una caiguda del 17,1% de l’índex sectorial), de les de serveis (-18,5%) i de les metal·lúrgiques (-
35,9%), mentre que altres sectors com el químic o el tèxtil i paperer, han registrat guanys en 
aquest mateix període.75 

Tanmateix aquestes caigudes dels índex de referència espanyols i catalans, arrossegats entre al-
tres per les cotitzacions de les entitats financeres, han estat menys intenses que les d’altres ín-
dexs borsaris europeus. Tant el FTSE MIB italià, com el CAC francès, o el Dax Xetra alemany han 
registrat depreciacions fins i tot més accentuades que l’Ibex 35. L’Euro Stoxx-50, el principal índex 
borsari europeu, ha perdut el 17,1% del seu valor. Sorprèn en aquest sentit el deteriorament me-
nor de les cotitzacions espanyoles en un context financer marcat sobretot per la crisi del deute pú-
blic, especialment intensa a finals d’any, i molt focalitzada sobretot en el deute espanyol. 

                                                
73 Nota de conjuntura (abril 2012), p. 37. GC, DEiF. 
74 Ibídem, p. 38. 
75 Nota de conjuntura (gener 2012), p. 44. GC, DEiF. 
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TAULA I-17. Rendibilitats dels principals índexs borsaris internacionals. 2009-2011 

    

Variació interanual 

31/12/2010 31/12/2011 

Euro Stoxx 50 -5,8 -17,1 

CAC 40 -2,2 -17,9 

FTSE MIB 40 -11,5 -25,2 

Ibex 35 -17,4 -13,1 

Dax Xetra 16,1 -14,7 

FTSE 100 10,3 -6,7 

Dow Jones 11,0 5,5 

Nikkei 225 -3,0 -17,3 
Unitats: taxes interanuals de creixement (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 

Finalment, cal subratllar que aquesta caiguda de les cotitzacions a la Borsa de Barcelona ha vin-
gut acompanyada d’una reducció del volum negociat, que ha estat del 5,1%. Aquesta caiguda del 
volum negociat s’ha produït paral·lelament a un augment del nombre de d’operacions negocia-
des,76 fet que evidencia una disminució del volum mitjà de les operacions realitzades a la Borsa de 
Barcelona. 

TAULA I-18. Volum efectiu de contractació a la Borsa de Barcelona. 2011 

  Volum  2011 
Variació interanual 

a 31/12/2011 

Total 279287,9 -5,1 

Efectes públics 64140,5 8,5 

Obligacions 3741,6 11,2 

Accions 208474,0 -9,2 

Fons cotitzats 132,4 -55,1 

Warrants 209,6 -10,9 

Drets 2588,6 55,5 

Mercat secundari 1,3 369,3 
Unitats: milions d’euros i taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances. 

Pel que fa a la naturalesa de les transaccions efectuades a la Borsa de Barcelona, destaca el crei-
xement dels efectes públics negociats (8,5%) i de les obligacions (11,2%) que tanmateix no han 
compensat la caiguda d’altres valors més importants, com ara les accions, la contractació de les 
quals ha caigut el 9,2%, i han arrossegat a la baixa el volum total de negociació que s’ha situat el 
5,1% per sota de l’any anterior. 

 

 

 

                                                
76 Nota de conjuntura (gener 2012), p. 42. GC, DEiF. 
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2. Preus, costos i productivitat 
L’any 2011, el creixement econòmic encara modest que s’havia experimentat a principis d’any s’ha 
anat deteriorant a mesura que avançava l’exercici. Aquest progressiu deteriorament s’ha combinat 
amb una pressió a l’alça dels preus derivada d’un encariment progressiu dels productes energè-
tics, en la línia del que havia succeït també el 2010. En aquest context, i malgrat els creixements 
cada cop més dèbils, la inflació s’ha enfilat a Catalunya fins al 3,3% de mitjana anual. Aquest crei-
xement, tot i que ha estat similar al del conjunt d’Espanya (3,2%) ha estat no obstant clarament 
superior al de la zona euro (2,7%).     

TAULA I-19. Inflació comparada, Catalunya, Espanya i zona euro, 2010-2011 

  2010 2011 

Catalunya 2,0 3,3 

Espanya 1,8 3,2 

Zona euro 1,6 2,7 

Diferència Catalunya-Espanya 0,2 0,1 

Diferència Catalunya-zona euro 0,4 0,6 
Unitats: percentatges (mitjana anual). 
Font: INE (IPC) i Eurostat (IPCH). 

2.1. Els preus dels béns de consum. Evolució tendencial de 
l’IPC 

L’evolució mensual de l’IPC ens permet comprovar com el creixement interanual de l’IPC se situa 
en el seu punt màxim al mes d’abril. Aquest canvi en la tendència marca un trencament del perío-
de de recuperació de preus que s’havia iniciat el mes de juliol del 2009. Durant aquest període, la 
inflació interanual havia passat des d’una taxa negativa (-1%) fins al 3,7% del mes d’abril del 2011. 
A partir de llavors, i en el decurs dels darrers vuit mesos de l’any, la variació interanual dels preus 
s’ha anat reduint fins al 2,5% del mes de desembre. 

En aquest context, l’evolució dels preus a Catalunya s’ha situat més a prop de la de la resta 
d’Espanya. D’aquesta manera, tot i que no s’ha eliminat, sí que s’ha reduït el diferencial d’inflació 
amb l’economia espanyola fins a 0,1 punts percentuals.  
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GRÀFIC I-13. Evolució mensual de la inflació interanual. Catalunya i Espanya, 2010-2011  

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

Tal i com podem veure a la taula següent, les rúbriques de transport personal i de calefacció en-
llumenat i distribució d’aigua expliquen gairebé el 60% de la inflació experimentada l’any 2011. 
L’any anterior aquestes dues rúbriques també havien estat responsables de dues terceres parts 
de la inflació. No obstant això, i a diferència de l’any precedent, enguany l’aportació del transport 
ha estat menor (34,2%) i la de la rúbrica de calefacció més alta (24,1%).  

Altres rúbriques que també han tingut aportacions importants a la inflació han estat la de turisme i 
hoteleria (7,44%), el tabac (7,24%), els serveis mèdics i similars (3,91%) i altres béns i serveis 
(3,33%).  De fet, aquestes quatre rúbriques, juntament amb les dues anteriors, expliquen el 80% 
del creixement de preus que ha experimentat l’any 2011 l’economia catalana. Entre les rúbriques 
menys inflacionistes destacables trobem la d’objectes recreatius, amb una aportació negativa del -
4,22% a la inflació general. 

Si descomponem l’augment del nivell general de preus segons l’aportació que hi fa cada rúbrica 
també per a l’any 2010 i comparem les aportacions de cada rúbrica en un i altre any, podem expli-
car la diferència de la inflació d’enguany respecte de la de l’any passat en funció de les desviaci-
ons de cada rúbrica respecte de les aportacions que havia fet l’any 2010. Si  fem aquest exercici, 
observem que, respecte de l’any 2010, l’increment de la inflació s’explica sobretot per l’aportació 
més alta de la rúbrica de calefacció, enllumenat i distribució d’aigua (40,1%). El comportament 
més inflacionista de les rúbriques de transport personal (12,6%), turisme i hoteleria, (12,4%), pro-
ductes làctics (6,1%), cereals i derivats (4,6%) i carn d’aviram (3,5%) ens explica, juntament amb 
la de calefacció, fins al 80% del creixement de preus més intens d’enguany respecte de l’any ante-
rior. Per tant, i de la mateixa manera que l’any anterior, el comportament del nivell general de 
preus es veu molt influït per l’encariment de l’energia que s’ha produït darrerament. No obstant ai-
xò, destaca que la majoria de rúbriques han tingut una contribució positiva a l’augment de la infla-
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ció, atès que no arriba al 25% el nombre de rúbriques que mostren menys aportació que l’any 
2010 i les diferències en tots els casos són poc significatives.77 

TAULA I-20. Inflació, aportacions al creixement del nivell de preus i aportacions al diferencial 
d’inflació amb el conjunt de l’economia espanyola. Catalunya, 2011 

  
Infla-

ció 2011 

Aport. 
a la in-
flació 
de 2011 

Aport. 
a la  dif. 
Cat/Esp   

Infla-
ció 2011 

Aport. 
a la in-
flació de 
2011 

Aport. 
a la  dif. 
Cat/Esp 

    Objectes recreatius -4,8 -4,2 -29,4 
    Mobles i revestiments del 

terra 1,2 0,5 -35,1 
    Medicaments i material te-

rapèutic -3,9 -1,8 2,7 
    Articles no duradors per a 

la llar 1,1 0,6 20,6 

    Comunicacions -0,8 -1,0 -0,1 
    Altres preparats alimenta-

ris 2,6 0,6 6,5 
    Electrodomèstics i repa-

racions -1,5 -0,4 -4,0     Carn de porc 4,2 0,7 19,1 

    Peces de vestir de dona -0,4 -0,3 -12,7     Altres carns 1,1 0,7 1,9 

    Pa -0,3 -0,1 -38,4 
    Tèxtils i accessoris par a 

la llar 4,0 0,7 25,5 
    Llegums i hortalisses 

fresques -0,3 -0,1 1,2     Carn d'aviram 3,3 0,8 -18,2 

    Carn d'oví -0,7 -0,1 -17,0     Transport públic interurbà 4,0 0,8 -0,8 

    Llet -0,2 0,0 1,0     Peces de vestir home 1,3 0,8 37,4 

    Ous -0,8 0,0 1,4     Educació universitària 3,3 0,9 27,1 

    Reparació de calçat 3,8 0,0 -0,4     Carn de boví 3,1 0,9 37,9 

    Calçat home 0,1 0,0 -6,5     Peix fresc i congelat 2,5 0,9 -5,9 

    Calçat nen 0,5 0,0 -0,6     Cafè, cacau i infusions 12,0 1,0 6,5 
    Fruites en conserva i 

fruits secs 0,6 0,1 -1,4     Publicacions 3,1 1,1 -0,8 
    Complements i reparaci-

ons de peces de vestir 1,4 0,1 -0,2     Esbarjo 1,8 1,2 35,1 
    Peces de vestir de nen i 

bebè 0,3 0,1 4,2 
    Conservació de l'habitat-

ge 1,3 1,3 -81,2 

    Olis i greixos 0,7 0,1 3,5     Cereals i derivats 2,8 1,4 7,0 
    Aigua mineral, refrescos  i 

sucs 0,6 0,2 0,6     Articles d'us personal 1,6 1,5 12,2 

    Patates i llurs preparats 2,0 0,2 3,4     Serveis per a la llar 2,8 1,6 -0,5 

    Calçat dona 0,9 0,2 1,6     Productes làctics 3,7 1,6 13,1 

    Begudes alcohòliques 1,1 0,3 -4,2     Habitatge de lloguer 1,4 1,7 70,3 
    Preparats de llegums i 

hortalisses  2,8 0,4 5,6 
    Crustacis, mol·luscs i 

preparats de peix 4,3 1,7 2,6 

    Sucre 17,0 0,4 -15,1     Altres béns i serveis 4,7 3,3 29,9 
    Altres despeses 

d’ensenyament 2,3 0,4 1,3     Serveis mèdics i similars 3,5 3,9 154,6 
    Utensilis i eines per a la 

llar 3,5 0,4 4,4     Tabac 13,5 7,2 -110,3 

    Educació secundària 3,4 0,5 22,9     Turisme i hoteleria 2,0 7,4 24,3 

    Fruites fresques 1,3 0,5 6,8 
    Calefacció, enllumenat i 

distribució d'aigua 13,0 24,1 75,1 
    Educació infantil i primà-

ria 2,7 0,5 19,0     Transport personal 7,6 34,2 -186,8 

    Transport públic urbà 3,4 0,5 -16,5 TOTAL 3,3 100,0 100,0 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

                                                
77 Càlculs efectuats a partir de les sèries d’IPC publicades per l’INE. Els pesos emprats en la ponderació són els que publica 
l’organisme per a cada any base. 
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Aquest comportament inflacionista de l’energia es fa encara més evident a la taula següent. Tal i 
com podem veure, els productes energètics i els carburants i combustibles són els grups especí-
fics que mostren un comportament més inflacionista en aquests darrers dos anys. Els aliments 
han mostrat en canvi un comportament més moderat tot i situar-se, en el cas dels aliments amb 
elaboració, lleugerament per sobre del de la inflació subjacent.   

De fet, el comportament de la inflació subjacent s’ha situat a l’1,8%. Aquest registre situa la inflació 
subjacent catalana per sobre de l’espanyola i a certa distància del registre general de la inflació 
(3,3%). Cal subratllar també que la partida d’aliments no elaborats i productes energètics, que s’ha 
encarit el 10,2% sobretot a causa de la inflació dels productes energètics, ho ha fet menys a Cata-
lunya que no pas en el conjunt d’Espanya, i ho ha fet precisament pel menor creixement dels 
preus dels energètics aquí a Catalunya. Per tant, part important de la reducció del diferencial de 
l’IPC entre Catalunya i Espanya s’explica per l’existència d’aquest diferencial ens els preus ener-
gètics, atès que la inflació subjacent ens mostra que les tensions estructurals diferencials entre les 
dues economies encara persisteixen. 

TAULA I-21. Inflació mitjana anual catalana i diferencial Catalunya-Espanya per grups específics 
de productes, 2010-2011 

  2010 2011 

Diferencial  
Catalaunya-Espanya 

2010 2011 
    Productes energètics 11,8 15,4 -0,7 -0,3 
    Aliments sense elaboració 1 2 1 0,2 
    Serveis (amb lloguer d'habitatge) 1,5 2 0,2 0,2 
    Aliments amb elaboració, begudes i tabac 1 3,5 0 -0,3 
    Béns industrials sense productes energètics -0,1 0,7 0,3 0,1 
    General sense aliments no elaborats ni productes energètics 0,9 1,8 0,3 0,1 
    Aliments no elaborats i productes energètics 7,5 10,2 -0,1 -0,2 
    Carburants i combustibles 14 16 -1,3 -0,5 
Unitats: percentatges (inflació) i punts percentuals (diferencial). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Finalment, tal i com s’indica a la taula següent, el creixement dels preus industrials s’ha accelerat 
en el darrer any. L’any 2011 l’índex de preus industrials ha augmentat el 6,4%, front el 6,9% a Es-
panya i el 6% a la zona euro. 

Aquest augment superior de l’índex de preus industrials a Catalunya en relació amb la zona euro 
es deu sobretot a un encariment més intens dels preus de l’energia a Espanya. Si ens fixem en la 
resta de béns industrials, observarem que, tant en els béns de consum com en els béns 
d’equipament, l’evolució dels preus a Catalunya ha estat per sota de la dels de l’eurozona. No obs-
tant això, no és una bona dada que en aquest context l’encariment dels béns intermedis hagi estat 
superior a Catalunya que al conjunt de la zona euro.    
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TAULA I-22. Taxes de creixement de l’índex de preus industrials a Catalunya, Espanya i zona euro, 
2010-2011  

  2010 2011 

  Catalunya Espanya 
zona 
euro Catalunya Espanya 

zona 
euro 

Índex general 2,4 3,2 3,2 6,4 6,9 6,0 
Béns de consum 0 0,2 0,6 2,5 2,4 3,2 
Béns de consum duradors -0,5 0,7 0,9 1,7 1,5 2,1 
Béns de consum no duradors 0,1 0,1 0,6 2,6 2,5 3,4 
Béns d’equipament 0,6 0,2 0,4 0,8 1,2 1,4 
Béns intermedis 3,3 2,9 4,2 7,0 6,1 6,5 
Energia 7,2 9,8 8,5 17,5 17,0 14,5 

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

2.2. Costos laborals 
Els costos laborals totals per treballador i mes a Catalunya han augmentat l’1,2% l’any 2011. 
Aquest registre és superior al de l’any passat (0,6%) i de la mateixa intensitat que el creixement 
que han experimentat els de l’economia espanyola. El cost laboral per hora s’ha encarit una mica 
més (2%), a un ritme també superior al de l’any passat; a Catalunya ha estat lleugerament inferior 
al del conjunt de l’Estat, fet que mostra que a Catalunya hi ha hagut un comportament millor en 
termes d’hores efectives treballades.  

TAULA I-23. Evolució del cost laboral total per treballador. Catalunya 2009-2011 

Cost laboral total mensual 2009 2010 2011 
Catalunya 2,5 0,6 1,2 
Espanya 3,5 0,4 1,2 
Cost laboral total per hora 2009 2010 2011 
Catalunya 4,8 0,6 2,0 
Espanya 5,6 0,6 2,2 

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

Aquest increment dels costos laborals s’ha situat per sota de l’increment que ha experimentat l’IPC 
a Catalunya (3,3%), però lleugerament per sobre de l’increment que es calcula que ha experimen-
tat el deflactor implícit del PIB (1,7%) en el cas dels costos laborals per hora treballada. 

El cost laboral per treballador i mes s’ha situat de mitjana a Catalunya en els 2.733 euros. En el 
sector industrial i de la construcció s’ha situat el 16% i el 4% respectivament per sobre de la mitja-
na catalana, i  el 4% per sota en el sector serveis. 

Per sectors, i a diferència de l’any 2010, han augmentat sobretot els costos mitjans per treballador 
i mes al sector de la construcció (2,9%), seguit del sector industrial (1,4%) i finalment del sector 
serveis (1,1%). Tret del cas de la construcció, tant el sector industrial com el sector serveis han 
experimentat un augment dels costos laborals mensuals per sota de l’augment que ha experimen-
tat el deflactor implícit del PIB (1,7%). No obstant això, el comportament dels costos laborals per 
hora treballada no han guardat aquesta mateixa relació, atès que s’han incrementat amb més in-
tensitat en el cas dels serveis.   
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TAULA I-24. Cost laboral per treballador i mes per components i sectors. Catalunya, 2011 

  Total Indústria Construcció Serveis 
Cost total 2733,0 3161,6 2849,8 2619,8 
Cost salarial total 2036,1 2361,1 2007,6 1960,8 
Cost salarial ordinari 1745,3 1966,8 1717,0 1694,7 
Altres costos 696,8 800,5 842,2 659,0 
Cost per percepcions no salarials 110,2 123,6 182,8 100,6 
Cost per cotitzacions obligatòries 609,9 708,4 683,4 579,7 
Subv. i bonificacions a la Seguretat Social 23,3 31,5 24,0 21,2 

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

Si analitzem les variacions desglossades per components, observem que l’encariment es deriva 
sobretot de la partida de costos salarials ordinaris, que puja l’1,5% de mitjana. Aquesta partida, de 
la mateixa manera que passa amb el conjunt total dels costos laborals, s’incrementa amb força 
més intensitat a la construcció que a la resta de sectors (4,8%). Pel que fa als costos per cotitzaci-
ons obligatòries, pugen amb certa intensitat a la indústria. Les subvencions i bonificacions a la Se-
guretat Social, que minoren el cost total, han crescut a tots els sectors tret del de la construcció, 
on han caigut el 9,3%. La partida que mostra més variació entre sectors és la dels costos per per-
cepcions no salarials, que inclou des de prestacions socials directes fins a indemnitzacions per 
acomiadament.78 Concretament, disminueix amb força a la indústria i augmenta a la construcció i 
als serveis. No obstant això, aquesta partida, que pesa poc en el conjunt del cost, a diferència 
d’altres anys precedents no ha variat en terme mitjà quan se’n calcula el cost total per al conjunt 
dels tres sectors. 

TAULA I-25. Creixement del cost laboral per treballador i mes per components i sectors. Catalu-
nya, 2010-2011 

  Total Indústria Construcció Serveis 
Cost laboral total 1,2 1,4 2,9 1,1 
Cost salarial total 1,2 3,3 2,8 0,6 
Cost salarial ordinari 1,5 3,1 4,8 0,8 
Altres costos 1,0 -3,6 3,2 2,7 
Cost per percepcions no salarials 0,0 -27,1 10,1 12,4 
Cost per cotitzacions obligatòries 1,3 2,5 1,0 1,3 
Subv. i bonificacions a la SS 3,8 2,9 -9,3 6,4 

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

El cost laboral per hora treballada, tal com vèiem, s’ha incrementat amb més intensitat que el cost 
mensual per treballador. Com es pot comprovar a la taula següent, el cost per hora s’ha situat, de 
mitjana, en els 21 euros. El sector amb el cost per hora més elevat ha estat el sector industrial, 
amb un cost de 22,55 euros. Els serveis i la construcció se situen per sota, en 20,67 euros els ser-
veis i 20,29 euros la construcció. 

 

                                                
78 Concretament inclouen les partides de prestacions socials directes, pagaments per incapacitat temporal, pagaments per desocupa-
ció, pagaments per altres prestacions directes, indemnitzacions per acomiadament i altres percepcions no salarials, que inclouen des 
de crebants de moneda fins a despeses dels economats passant per les dietes. Vegeu l’Encuesta trimestral de coste laboral: metodo-
logía CNAE 2009, p. 8-9. INE. 
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TAULA I-26. Cost laboral hora i els seus components per sectors d’activitat. Catalunya, 2011 

  Total Indústria Construcció Serveis 
Cost laboral total 21,00 22,55 20,29 20,67 
Cost salarial total 15,65 16,85 14,29 15,47 
Cost salarial ordinari 13,43 14,05 12,26 13,39 
Altres costos 5,36 5,71 5,99 5,20 

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

Tal i com es pot observar a la taula següent, el creixement del 2% dels costos laborals/hora es 
produeix també per un encariment intens dels costos laborals/hora de la construcció, però també 
dels serveis, atès que en tots dos casos hi ha hagut un encariment per sobre de la mitjana. En el 
cas de la indústria, els costos laborals/hora s’han encarit menys que els costos mensuals per tre-
ballador. Aquest comportament indica que al sector industrial han augmentat significativament les 
hores efectives treballades, fet que hauria compensat en part l’augment del cost laboral mensual 
per treballador. Això no s’ha produït ni en el sector de la construcció ni en el dels serveis, on 
l’increment del cost hora se situa per sobre del cost mensual. El sector industrial és a més l’únic 
on el cost laboral per hora treballada ha augmentat per sota del que ho ha fet el deflactor implícit 
del PIB.  

TAULA I-27. Creixement del cost laboral/hora i els seus components per sectors d’activitat. Cata-
lunya, 2010-2011 

  Total Indústria Construcció Serveis 
Cost total 2,0 0,8 3,7 2,2 
Cost salarial total 2,1 2,6 3,6 1,7 
Cost salarial ordinari 2,4 2,3 5,7 2,0 
Altres costos 1,8 -4,2 4,0 3,7 

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

Els gràfics següents mostren respectivament la taxa de creixement de cadascun dels components 
dels costos laborals mensuals per treballador entre 2010 i 2011 i l’aportació de cadascun 
d’aquests components a la variació del cost total, i ho fan tant per a Catalunya com per al conjunt 
d’Espanya.  

Fixem-nos que la partida de costos per percepcions no salarials és on apareix la màxima diver-
gència entre el comportament català i el del conjunt d’Espanya.79 Aquesta partida, que inclou entre 
d’altres per exemple les indemnitzacions per acomiadament, fa que també difereixi el comporta-
ment de la partida d’altres costos entre Catalunya i Espanya. Per tant, si bé l’encariment del cost 
laboral català ha estat similar al del conjunt d’Espanya la partida de costos salarials ha crescut 
més a Catalunya que al conjunt de l’economia espanyola.  

 

                                                
79 Vegeu la nota anterior on s’exposa la naturalesa dels costos que recull aquesta partida. 
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GRÀFIC I-14. Creixement dels components del cost laboral, Catalunya 2010-2011 

 

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

De fet, a Catalunya l’encariment dels costos laborals s’explica en el 78% per l’encariment dels cos-
tos salarials totals, mentre que per al conjunt de l’economia espanyola aquesta proporció és més 
baixa (66%). Això cal tenir-ho en compte, atès que la partida que encareix els costos espanyols és 
més volàtil que no pas els salarials, que són precisament els que han augmentat més a Catalunya.      

GRÀFIC I-15. Aportació al creixement del cost laboral mitjà, Catalunya 2010-2011 

 

Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral, INE. 

2.3. El procés de formació dels preus 
Des de l’any 2006 fins al 2009 el deflactor implícit del PIB s’havia anat desaccelerant progressi-
vament. Enguany, tot i que per raons metodològiques no podem comparar l’evolució fins més enllà 
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del 2008 de manera perfectament homogènia,80 observem que l’any 2010 va suposar un petit can-
vi, atès que el deflactor va augmentar el 0,6%, un increment encara molt moderat, però lleugera-
ment més intens que el de l’any 2009 (0,1%). Les estimacions del deflactor per a l’any 2011 mos-
tren un creixement encara més intens (1,7%).  

La taula I-29 també ens permet observar com el creixement de la productivitat aparent del treball 
en termes reals ha continuat essent força intens, sens dubte empès per la forta correcció de 
l’economia espanyola, que ha persistit en una caiguda de l’ocupació que no ha arrossegat a la 
baixa el PIB amb la mateixa intensitat.  

Tot i que per a l’any 2011 no sabem encara què ha succeït amb l’Excedent brut d’explotació (EBE 
a partir d’ara), o la Remuneració dels ocupats (RO d’ara en endavant), sí que podem comprovar 
que el 2010 l’única partida que es va incrementar amb relació a l’evolució real del PIB va ser la de 
l’EBE, amb un creixement del 3,5%. La remuneració dels ocupats va caure el 3,6% en relació amb 
el PIB real. Això implica que l’aportació que va fer la partida d’RO al creixement del deflactor va 
ser molt negativa i va compensar les aportacions positives de l’EBE i dels impostos, que van créi-
xer el 20,5% en relació amb el PIB real. No obstant això, per al 2011, la partida dels impostos so-
bre el producte ha evolucionat ja per sota del que ho ha fet el PIB real (-3,2%). Per tant, i atesa 
aquesta evolució clarament deflacionista dels impostos, resulta obvi que l’aportació que presumi-
blement faran les dues partides d’EBE i RO sobre l’evolució del deflactor haurà de ser molt positi-
va, atès que, a manca de confirmar-se amb dades menys provisionals, el deflactor ha variat 
l’1,7%. 

TAULA I-28. Taxes de creixement anual acumulatiu dels components del deflactor del PIB. Catalu-
nya i Espanya, 2008-2011 

  Catalunya Espanya 

  2008-2009 2010 2011 2008-2009 2010 2011 

Deflactor del PIB 0,1 0,6 1,7 0,1 0,4 1,4 

EBE / PIB real 1,7 3,5 - 1,3 1,1 - 

RO / PIB real 0,9 -3,6 - 1,3 -2,6 - 

Impostos / PIB real -14,5 20,5 -3,2 -14,5 20,2 -3,6 

RO per ocupat 3,8 -0,5 - 4,5 -0,1 - 

Productivitat real 2,9 3,2 2,8 3,2 2,6 2,8 
Unitats: taxes de creixement anual acumulatiu i taxes de creixement en percentatges.  
EBE: excedent brut d’explotació; RO: remuneració de les persones ocupades; Els impostos són només els impostos sobre la produc-
ció. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat regional d’Espanya, INE.  
 

Els gràfics següents descomponen precisament l’evolució del deflactor del PIB en funció de 
l’aportació que hi ha fet l’evolució d’aquestes tres partides, EBE, RO i impostos. Per a l’any 2011 
encara no disposem de totes les dades estimades que ens farien falta per poder fer aquesta ma-
teixa descomposició. L’any  2010, tal com s’apuntava amb anterioritat, la contribució de la RO és 
netament negativa (2,08) i just es compensa amb l’aportació inflacionista de l’EBE (1,19%) i dels 
impostos de l’1,5%. 

                                                
80 Les estimacions que ens ofereix l’INE en el marc de la Comptabilitat Regional són en base 2008, de manera que no les trobem dis-
ponibles per anys anteriors. En el document s’ha intentat en alguns casos emprar les dues sèries d’estimacions tot i l’existència del 
trencament de sèrie. Quan això succeeix queda reflectit a la nota addicional que apareix a la font corresponent. També cal dir que en el 
cas de la sèrie de base 2008 parlem sempre de dades provisionals i de primera estimació per a l’any 2011. 
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GRÀFIC I-16. Aportació dels factors interns al creixement del deflactor del PIB. Catalunya, 2004-
2009 

 

Unitats: percentatges.  
(*) Dades elaborades a partir de les estimacions de la CRE en base 2000. Existeix trencament de sèrie i canvi de base amb les se-
güents.    
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  

El desglossament del deflactor per al conjunt d’Espanya ens mostra un comportament similar al de 
Catalunya per al conjunt dels períodes, i també per al 2010. No obstant això, la distribució de les 
pressions inflacionistes per a l’any 2010 per al conjunt d’Espanya ens situa en un context relativa-
ment menys deflacionista de l’RO, fet que resta menys creixement al deflactor del conjunt de 
l’economia (vegeu gràfic I-17). 

GRÀFIC I-17. Aportació dels factors interns al creixement del deflactor del PIB. Espanya, 2004-2009 

 

Unitats: percentatges.  
(*) Dades elaborades a partir de les estimacions de la CRE en base 2000. Existeix trencament de sèrie i canvi de base amb les se-
güents.    
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  

Les taules següents mostren els mateixos resultats que els gràfics anteriors, però descomponen 
any a any les aportacions en xifres. Tal com podem veure, per a l’economia catalana, el creixe-
ment nominal de l’EBE i dels impostos amb relació al PIB real han augmentat, mentre que el de la 
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RO ha caigut. Aquesta evolució produeix un increment del deflactor del 0,6% . Per al cas espanyol 
l’evolució de les partides és la mateixa, si bé de menor magnitud. 

TAULA I-29. Factors interns del deflactor del PIB. Catalunya, 2008-2010 

Taxes de creixement anual 2009 2010 

Deflactor del PIB 0,1 0,6 

EBE/PIB real 1,7 3,5 

RO/PIB real (CLU nominals) 0,9 -3,6 

Impostos / PIB real -11,6 19,3 

Pes sobre el PIB (t-1) 2009 2010 

EBE/PIB nominal 33,5 34,0 

RO/PIB nominals (CLU real ) 57,7 58,2 

Impostos / PIB nominal 8,8 7,8 

Aportació al creixement del deflactor 2009 2010 

Excedent brut d’explotació 0,6 1,2 

Remuneració dels ocupats 0,5 -2,1 

Impostos s/producció -1,0 1,5 

Deflactor 0,1 0,6 
Unitats: percentatges. 
CLU: costos laborals unitaris. 
EBE: l’excedent brut d’explotació no inclou les rendes mixtes derivades del treball. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  
 

TAULA I-30. Factors interns del deflactor del PIB. Espanya, 2008-2010 

Taxes de creixement anual 2009 2010 

Deflactor del PIB 0,1 0,4 

EBE/PIB real 1,3 1,1 

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

Impostos / PIB real -13,0 20,3 

Pes sobre el PIB (t-1) 2009 2010 

EBE/PIB nominal 34,9 35,3 

RO/PIB nominals (CLU real ) 56,6 57,3 

Impostos / PIB nominal 8,5 7,4 

Aportació al creixement del deflactor 2009 2010 

Excedent Brut Explotació 0,5 0,4 

Remuneració dels Ocupats 0,7 -1,5 

Impostos s/producció -1,1 1,5 

Deflactor 0,1 0,4 
Unitats: percentatges. 
CLU: costos laborals unitaris. 
EBE: l’excedent brut d’explotació no inclou les rendes mixtes derivades del treball. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  
 

Per anticipar el comportament de la distribució de les rendes i per entendre quines tensions pot 
haver generat la retribució dels factors l’any 2011 vegeu la taula següent, que aproxima el compor-
tament d’aquelles variables que encara no tenim estimades per la CRE a partir d’altres fonts esta-
dístiques alternatives. Els costos laborals en termes nominals, mesurats ara a partir de l’estimació 
de l’ETCL, mostren un creixement de l’1,2%. Aquesta pujada dels costos laborals ha estat inferior 
a l’augment del deflactor del PIB (1,7%). Això, juntament amb l’augment encara intens de la pro-
ductivitat (2,8%), ha permès un abaratiment dels costos laborals unitaris en termes reals (-3,3%) i 
també en termes nominals (-1,6%).   
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TAULA I-31. Productivitat, costos laborals i preus. Catalunya, 2005-2011 

  2005-2006* 2006-2007* 2007-2008* 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Productivitat real¹ -0,5 0,4 0,6 2,9 3,2 2,8 

Productivitat nominal¹ 3,9 3,9 3,2 2,9 3,8 4,6 

Cost laboral nominal (RA/Assal)  2,9 4,9 5,4 3,8 -0,5 - 

Cost laboral² 3,5 5 4,7 2,5 0,6 1,2 

Cost salarial² 3,4 4,3 4 1,9 1,5 1,2 

Deflactor del PIB  4,4 3,6 2,6 0,1 0,6 1,7 

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

CLU nominals³ 3,4 4,5 4,8 0,9 -3,6 -1,6 

CLU reals³ -1 0,9 2,1 0,8 -4,2 -3,3 
Unitats: percentatges, taxes de creixement. 
(1) Calculat a partir del PIB. 
(2) Calculat a partir de les dades de l’ETCL, INE. 
(3) La darrera dada, corresponent a l’any 2010, ha estat calculada amb les dades de costos laborals de l’ETCL.  
(*) Dades elaborades a partir de les estimacions de la CRE en base 2000. Existeix trencament de sèrie i canvi de base amb les se-
güents.    
Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, de l’ETCL, i l’IPC de l’INE  (les darreres dades són en alguns casos 
primeres estimacions). 
 

El procés de correcció de l’economia catalana ha comportat l’any 2011 altre cop un augment de la 
competitivitat global de l’economia. Aquest augment es deriva d’una banda d’un augment impor-
tant de la productivitat aparent del treball, i de l’altra d’un comportament dels preus molt moderat, 
en un context gairebé deflacionista en alguns mercats. No obstant això, aquesta correcció s’ha 
efectuat amb ajustos molt severs que encara no semblen haver arribat a tocar fons. La contrapar-
tida ha estat un augment massa important de l’atur.  
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3. Les infraestructures a Catalunya 
L’any 2011, la inversió en infraestructures de transport81 ha disminuït de forma considerable res-
pecte a la inversió de l’any 2010. Aquest retrocés és present tant en la inversió de l’Estat com en 
les inversions de la Generalitat de Catalunya i en totes les infraestructures de transport. 

Així, s’accentua la tendència iniciada l’any 2010 de reduir la inversió en infraestructures a fi de re-
duir els desequilibris dels comptes públics. 

Pel que fa a l’ús de les infraestructures, destaca una evolució diferenciada entre ferrocarril i carre-
teres. Així, l’ús de les carreteres disminueix, tant pel que fa a transport de passatgers, com pel que 
fa a transport de mercaderies. En canvi, l’ús del ferrocarril creix, tant per al transport de passatgers 
com de mercaderies. Tant a ports com a aeroports, s’incrementa el nombre de passatgers trans-
portats i disminueix el volum de càrrega transportada. En conjunt es pot dir que el transport de 
passatgers augmenta (amb excepció del transport per carretera), mentre que el de mercaderies 
disminueix (a excepció del ferrocarril). 

3.1. La inversió en infraestructures de transport 
L’any 2011, la inversió de l’Estat82 en infraestructures de transport ha representat el 75,4% del total 
de les inversions en infraestructures de transport a Catalunya, front un 24,6% de la Generalitat, fet 
que suposa una pèrdua de pes de les inversions de la Generalitat de 9,1pp respecte a l’any 2010. 

La inversió en infraestructures de transport per part de l’Estat es redueix el 28,9% l’any 2011, situ-
ant la inversió pressupostada en infraestructures de transport sobre el total de les inversions pres-
supostades de l’Estat a Catalunya en el 85,6%. Aquest retrocés, generalitzat en totes les infraes-
tructures, es concentra en aeroports i carreteres, si bé és també molt destacat en ferrocarrils i 
ports, tal com s’observa a la taula I-32. 

En aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la Gene-
ralitat li corresponen 3.145 milions d’euros en inversió de naturalesa econòmica durant l’any 2011. 
Amb les quantitats pressupostades inicialment (2.743 milions d’euros83), i incloent-hi l’alliberament 
de peatges (72 milions d’euros), la quantia que l’Estat ha de satisfer l’any 2011 és de 330 milions 
d’euros. Aquests se sumarien als 759 milions pendents des de l’any 200884. 

La inversió de la Generalitat de Catalunya en infraestructures de transport s’ha reduït el 54,3%. 
Aquest fort retrocés s’explica per una davallada en la inversió ferroviària (-57,2%) i pel descens en 
la inversió en carreteres (-47,8%). La inversió en aeroports i ports, menys important en volum en-
tre les inversions de la Generalitat, es redueix pràcticament a la meitat en el cas dels aeroports (-
48,0%), mentre que es manté en els ports (0,0%). 

 

                                                
81 Les infraestructures energètiques i mediambientals es tracten al capítol VI d’aquesta memòria, mentre que les infraestructures de te-
lecomunicacions s’estudien al capítol II, motiu pel qual no s’han inclòs en aquest apartat. 
82 En haver presentat els Pressupostos generals de l’Estat (PGE) per a l’any 2012 després del debat dels pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per a l’any 2012, no es disposa de dades dels PGE aprovats l’any 2011, al no estar inclosa aquesta informació a 
l’Informe econòmic i financer dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012, font de la qual es nodreix aquest apartat. D’aquí que 
la informació que hi apareix faci referència als pressupostos de l’any anterior. 
83 La quantitat pressupostada inclou inversions de caràcter econòmic que poden no ser necessàriament infraestructures de transport. 
D’aquí la diferència entre aquest valor i les dades de la taula. 
84 Per als anys 2009 i 2010, les desviacions entre el total invertit a Catalunya sobre el conjunt d’Espanya i el pes des Catalunya en el 
PIB espanyol farien que les quantitats pendents siguin, respectivament, de 211 i 719 milions d’euros. 
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TAULA I-32. Inversió pressupostada per organisme inversor i per tipus d’infraestructura de trans-
port. Catalunya, 2010-2011 

Estat 2010 Pes (%) 2011 Pes (%) Var. 2010-2011 (%) Var. Pes 2010-2011 (pp) 

Total 3.070 100,0 2.182 100,0 -28,9 0,0 

Carreteres 577 18,8 345 15,8 -40,2 -3,0 

Ferrocarrils 1.893 61,7 1.492 68,4 -21,2 6,7 

Aeroports 350 11,4 152 7,0 -56,7 -4,5 

Ports 249 8,1 193 8,8 -22,5 0,7 

Generalitat 2010 Pes (%) 2011 Pes (%) Var. 2010-2011 (%) Var. Pes 2010-2011 (pp) 

Total 1.563 100,0 714 100,0 -54,3 0,0 

Carreteres 402 25,7 210 29,4 -47,8 3,7 

Ferrocarrils 1.143 73,1 489 68,6 -57,2 -4,5 

Aeroports 8 0,5 4 0,6 -48,0 0,1 

Ports 10 0,6 10 1,4 0,0 0,8 

Estat i Generalitat 2010 Pes (%) 2011 Pes (%) Var. 2010-2011 (%) Var. Pes 2010-2011 (pp) 

Total 4.633 100,0 2.895 100,0 -37,5 0,0 

Carreteres 979 21,1 555 19,2 -43,3 -2,0 

Ferrocarrils 3.036 65,5 1.981 68,4 -34,7 2,9 

Aeroports 358 7,7 156 5,4 -56,5 -2,3 

Ports 259 5,6 203 7,0 -21,7 1,4 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011. 

Referent als sistemes específics de finançament en inversió en infraestructures de transport a Ca-
talunya, la quantitat invertida l’any 2011 se situa en 841 milions d’euros, el 8,3% menys que l’any 
2010. Aquests 841 milions es divideixen en 613 milions d’euros en forma de concessió (la conces-
sió augmenta un lleuger 0,2% respecte de l’any 2010) i 229 milions d’euros d’inversió utilitzant el 
mètode alemany (el mètode alemany retrocedeix el 25,3% respecte de l’any 2010). En total, la 
quantia invertida mitjançant sistemes específics de finançament representa el 54,1% del total in-
vertit en infraestructures de transport per part de la Generalitat de Catalunya, 17,1 pp més que 
l’any 2010, fruit del major descens en les partides pressupostàries. Respecte al total d’inversió en 
infraestructures, els sistemes específics de finançament representen el 22,5%, 6,0 pp més que 
l’any 2010. Convé indicar, també, que 443 milions es destinen a inversió en carreteres (amb un in-
crement del 5,7% respecte a l’any 2010), mentre que 399 milions es destinen a ferrocarrils (un 
20,0% menys que l’any 2010). 

Finalment, la inversió liquidada per part de la Generalitat de Catalunya85, es va reduir el 27,0% 
l’any 2010, amb la disminució més important concentrada a les infraestructures viàries (-58,4%) i 
aeroportuàries (-76,6%). En canvi, la infraestructura ferroviària, tot i retrocedir, ho fa lluny de la 
mitjana, amb només una pèrdua del 2,6%, i passa a concentrar el 73,8% de la inversió liquidada 
l’any 2010 (18,4pp més que l’any 2009). 

 

 

 

                                                
85 No es disposa de la inversió liquidada del grup Foment a Catalunya per als diferents tipus d’infraestructures de transport. 
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TAULA I-33. Inversió liquidada per la Generalitat de Catalunya i per tipus d’infraestructura de 
transport. Catalunya, 2009-2010 

Generalitat 2009 Pes (%) 2010 Pes (%) Var. 2009-2010 (%) Var. Pes 2009-2010 (pp) 

Total 1.786 100,0 1.305 100,0 -27,0 0,0 

Carreteres 769 43,0 320 24,5 -58,4 -18,5 

Ferrocarrils 989 55,4 963 73,8 -2,6 18,4 

Aeroports 23 1,3 5 0,4 -76,6 -0,9 

Ports 6 0,3 17 1,3 195,0 1,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011 i anuari estadístic 2010 del Ministeri de Foment. 

3.1.1. Carreteres 
L’any 2010 Catalunya disposava de 12.056 quilòmetres de carreteres, amb un 11,1% de vies de 
gran capacitat (5,2% d’autopistes de peatge, 4,7 d’autopistes lliures i autovies i un 1,1% de vies de 
doble calçada). D’aquests 12.056 quilòmetres, 1.779 (14,8%) pertanyien a l’Estat, 5.951 (49,4%) a 
la Generalitat i 4.326 (35,9%) a diputacions i ajuntaments. Les vies de la Generalitat són les que, 
juntament amb les de l’Estat, concentren un major volum de trànsit (49,4% i 43,3% respectiva-
ment), mentre que les carreteres de diputacions i ajuntaments concentren un trànsit menor (7,3%). 

TAULA I-34. Quilòmetres de carreteres segons tipologia per províncies. Catalunya, 2010 

  Total Autopistes de pe-
atge 

Autopistes lliures i auto-
vies 

Vies de doble cal-
çada 

Vies de calçada 
única 

Total 12.05
6 632 568 136 10.720 

% 100,0 5,2 4,7 1,1 88,9 

Barcelo-
na 3.992 277 317 49 3.349 

% 33,1 6,9 7,9 1,2 83,9 

Girona 2.429 93 62 28 2.247 

% 20,1 3,8 2,6 1,2 92,5 

Lleida 2.876 60 114 13 2.689 

% 23,9 2,1 4,0 0,5 93,5 

Tarrago-
na 2.758 202 76 46 2.435 

% 22,9 7,3 2,8 1,7 88,3 
Unitats: quilòmetres i percentatges. 
Font: anuari estadístic 2010 del Ministeri de Foment. 

Dels 555 milions pressupostats en carreteres l’any 2011, el 62,2% corresponien a l’Estat (345 mili-
ons). D’aquests, el 52,6% es va destinar a noves carreteres, la partida que més es redueix en in-
versió en carreteres l’any 2011 (-49,0%). 
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TAULA I-35. Inversió pressupostada per l’Estat en carreteres. Catalunya, 2010-2011 

  2010 Pes (%) 2011 Pes (%) Var. 2010-2011 (%) Var. Pes 2010-2011 (pp) 

Total 577 100,0 345 100,0 -40,2 0,0 

DGC 
Noves carreteres 356 61,6 182 52,6 -49,0 -9,0 

Conservació 126 21,9 96 27,7 -24,3 5,8 

SEITTSA 95 16,5 68 19,7 -28,6 3,2 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011. 

Entre els principals projectes finançats per l’Estat l’any 2011, sobresurten la construcció de la línia 
orbital B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls, l’A-22, entre Almacelles i els límits de la 
província d’Osca86, l’A-2, entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella, l’A-27, entre Tarragona 
i el Morell o l’A-14, entre Rosselló i Almenar87. 

Pel que fa als principals projectes finançats per la Generalitat, destaquen principalment les infraes-
tructures amb sistemes específics de finançament88, on sobresurten l’eix diagonal89 (C-15 i C-37), 
que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Igualada i Manresa (175,6 milions d’euros) i 
el desdoblament de l’eix transversal (C-25) entre Cervera i Caldes de Malavella (153,7 milions 
d’euros). 

3.1.2. Ferrocarrils 
La longitud de la xarxa ferroviària l’any 2010 era de 2.006 quilòmetres90, el 80,0% dels quals per-
tanyia a l’Administrador d’infraestructures ferroviàries (ADIF), el 15,0% a Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC) i el 5,0% restant a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). De la 
xarxa sobresurten els 374 quilòmetres d’alta velocitat o el 208 quilòmetres d’ús exclusiu per a 
mercaderies. 

La inversió de l’Estat en matèria ferroviària representa el 75,3% del total invertit en ferrocarrils 
(12,9pp més que l’any 2010). Malgrat aquest increment del pes de la inversió de l’Estat, aquesta 
es redueix el 21,2%. Destaca el menor retrocés que experimenta la inversió en la línia d’alta velo-
citat (-10,5%), tot i que segueix sent la principal inversió que es du a terme a Catalunya en infraes-
tructures de transport91. 

Entre les infraestructures finançades per la Generalitat de Catalunya, destaca la construcció de la 
línia 9 del metro de Barcelona (198,1 milions d’euros), el perllongament del metro del Vallès de 
FGC entre UPC/Vallparadís i Can Roca, a Terrassa (144,4 milions d’euros) o el perllongament de 
la línia 5 del metro de Barcelona, entre Horta i la Vall d’Hebron (47,5 milions d’euros). 

Finalment, a través dels sistemes específics de finançament, destaquen les actuacions correspo-
nents a la línia 9 del metro de Barcelona (246,2 milions d’euros), el perllongament de la línia de 
FGC a Sabadell (66,6 milions d’euros) i les relacionades amb el perllongament de la línia de FGC 
a Terrassa (53,7 milions d’euros). 

 
                                                
86 L’autovia està operativa fins a Siétamo des de l’octubre de 2011. Resta per construir la variant d’Almacelles. 
87 El tram es va posar en funcionament a finals de 2011. 
88 Entre les obres incloses als pressupostos, i finançades per vies convencionals, les quanties més importants en inversió es troben al 
voltant dels 10,0 milions d’euros, i es refereixen a condicionaments de carreteres ja existents, o de variants municipals. 
89 El tram entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès es va posar en funcionament al desembre de l’any 2011. 
90 No inclou el tramvia. 
91 En un principi la línia havia d’entrar en funcionament fins a la frontera francesa l’any 2009, però es preveu que estigui operativa a fi-
nals de l’any 2013. Resten per licitar els accessos des de l’estació de La Sagrera i el tram urbà de Girona. L’altre gran projecte ferrovia-
ri, el corredor mediterrani, no tenia assignació pressupostària l’any 2011. 
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TAULA I-36. Inversió pressupostada per l’Estat en ferrocarrils. Catalunya, 2010-2011 

  2010 Pes (%) 2011 Pes (%) Var. 2010-2011 (%) Var. Pes 2010-2011 (pp) 

Total 1.893 100,0 1.492 100,0 -21,2 0,0 

DGF 245 12,9 118 7,9 -51,8 -5,0 

ADIF 
TGV 1.113 58,8 996 66,8 -10,5 8,0 

Altres 111 5,9 19 1,3 -83,0 -4,6 

SEITTSA 410 21,7 344 23,0 -16,2 1,4 

RENFE-Operadora 14 0,8 15 1,0 7,8 0,3 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011. 

3.1.3. Ports 
El sistema portuari català consta de dos dels principals ports de la península (Barcelona i Tarra-
gona), gestionats per Ports de l’Estat i un conjunt de ports gestionats per Ports de la Generalitat. 

La major part de la inversió en ports a Catalunya prové de l’Estat, que l’any 2011 aporta 193 dels 
203 milions pressupostats en inversió portuària (95,1%). D’aquests 193 milions, el 70,7% 
s’inverteix al port de Barcelona, per un 29,3% invertit al port de Tarragona. Val a dir, però, que el 
descens en inversió portuària (-22,6%) es concentra al port de Barcelona (-29,4%). 

TAULA I-37. Inversió pressupostada per l’Estat en ports. Catalunya, 2010-2011 

  2010 Pes (%) 2011 Pes (%) Var. 2010-2011 (%) Var. Pes 2010-2011 (pp) 

Total 249 100,0 193 100,0 -22,6 0,0 

Barcelona 193 77,5 136 70,7 -29,4 -6,8 

Tarragona 56 22,5 57 29,3 0,8 6,8 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011. 

Al port de Barcelona, la inversió es concentra en la rehabilitació del moll Prat i en l’ampliació de 
molls. Al port de Tarragona, la inversió es destina a l’ampliació del moll de la Química, i en menor 
mesura al moll Andalusia. 

3.1.4. Aeroports 
El sistema aeroportuari català consta d’una gran aeroport (Barcelona – El Prat) i tres aeroports 
comercials, dos dels quals (Girona i Reus) són gestionats per AENA92, que també n’és la propietà-
ria, mentre que l’altre (Lleida-Alguaire) el gestiona Aeroports de Catalunya, la propietària de 
l’aeroport. 

Pel que fa a la inversió aeroportuària que s’ha efectuat a Catalunya durant l’any 2011, l’Estat n’ha 
concentrat el 97,3%, amb 152 dels 156 milions invertits en aeroports. Aquests 152 milions, que 
impliquen un descens de la quantitat invertida l’any 2010 del 56,7%, s’han destinat principalment a 
l’aeroport de El Prat (85,6%). 

 

 

                                                
92 S’ha suspès el procés de privatització de l’aeroport de Barcelona-El Prat, previst inicialment per l’any 2011. 
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TAULA I-38. Inversió pressupostada per l’Estat en aeroports. Catalunya, 2010-2011 

  2010 Pes (%) 2010 Pes (%) Var. 2010-2011 (%) Var. Pes 2010-2011 (pp) 

Total 350 100,0 152 100,0 -56,7 0,0 

AENA 

Barcelona 310 88,6 130 85,6 -58,2 -3,1 

Girona 22 6,3 9 5,8 -60,5 -0,6 

Reus 17 4,9 11 7,4 -34,6 2,5 

CLASA 1 0,2 2 1,3 220,5 1,1 
Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011. 

A l’aeroport de El Prat, les inversions se segueixen concentrant a la nova terminal. A Girona se 
centren en el camp de vol i instal·lacions elèctriques, mentre que a Reus, la inversió es concentra 
també al camp de vol i en l’ampliació de la plataforma. 

3.2. Serveis de les infraestructures de transport 

3.2.1. Carreteres 
L’any 2011, l’ús de les autopistes de peatge gestionades per l’Estat que recorren parcialment o to-
tal el territori català93 ha retrocedit de forma considerable. Així, la intensitat mitjana diària (IMD)94 al 
conjunt d’autopistes de peatge s’ha reduït el 5,1%: un 5,3% entre vehicles lleugers i un 4,3% entre 
vehicles pesants95. Així mateix, sembla estar-se produint una acceleració en la caiguda, després 
que l’any 2010 aquesta s’hagués moderat, i el conjunt d’autopistes de peatge acumulen ja 4 anys 
seguits de descens en el trànsit.96 

Els trams amb un major descens de trànsit són els que uneixen Saragossa amb el peatge del Me-
diterrani (-8,6%) i el que va de València a Tarragona (-6,3%). El trànsit entre Barcelona i Tarrago-
na decreix de forma lleugerament més moderada (-5,4%), així com entre Montmeló i la Jonquera 
(-4,3%). Finalment, es redueix el trànsit al tram entre Montmeló i el Papiol en l’1,6%.  

                                                
93 Inclou un tram de València fins a la frontera entre la Comunitat Valenciana i Catalunya a l’AP-7 d’uns 135 km, i un tram de Saragos-
sa a la frontera entre Aragó i Catalunya a l’AP-2 d’uns 80 km. 
94 Vehicles al dia. 
95 Això implica un lleuger increment del pes dels vehicles pesants sobre el total, que se situa en el 17,7%, gairebé 0,2pp més que l’any 
2010, però lluny encara del màxim històric de l’any 2000 (21,3%, 3,6pp més que l’any 2011). 
96 Des del 2007, moment de màxima intensitat viària, aquesta s’ha reduït el 19,9%: un 31,2% pels vehicles pesants i un 16,9% pels ve-
hicles lleugers. 
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GRÀFIC I-18. Intensitat mitjana diària (IMD) de les autopistes de peatge AP-2 i AP-7. Variació anual. 
Catalunya, 2008-2011 

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

Referent al transport col·lectiu per carretera, en base a dades per a la Regió metropolitana de Bar-
celona (RMB) i partint de dades de l’Autoritat del transport metropolità (ATM), s’observa un incre-
ment del 0,6% del nombre de passatgers, que assoleix els 335,6 milions d’usuaris. 

En conjunt, doncs, sembla que hi hauria una tendència a un major ús del transport col·lectiu: per 
una banda, el transport col·lectiu augmenta, mentre que el transport particular disminueix. 

Pel que fa al transport de mercaderies per carretera, aquest s’hauria reduït el 6,4% durant l’any 
2011 a Catalunya, segons dades de l’Enquesta permanent de transport de mercaderies per carre-
tera97. Aquest descens s’explica per un retrocés del 7,0% en desplaçaments intraregionals i un 
descens del 5,0% en desplaçaments interregionals. Així, de 222,6 milions de tones transportades 
l’any 2010 s’hauria passat a 208,2 milions: 146,8 milions entre municipis catalans i 61,5 milions 
entre municipis catalans i municipis de la resta de l’Estat espanyol. 

                                                
97 No inclou els desplaçaments intramunicipals, ni el trànsit de pas, així com tampoc els intercanvis amb l’estranger per carretera. 
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GRÀFIC I-19. Transport interior de mercaderies (tones) per carretera(1), per tipus de desplaçament. 
Variació anual. Catalunya 2008-2011 

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

Amb aquest descens en el transport de mercaderies per carretera, el sector acumula 4 anys con-
secutius de caiguda, en què el volum transportat s’ha reduït el 33,2%. 

3.2.2. Ferrocarrils 
Bona part dels desplaçaments que es realitzen mitjançant el mode ferroviari es concentren a la 
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)98. L’any 2011, el nombre d’usuaris del ferrocarril a la 
RMB ha estat de 599,9 milions, l’1,9% més que l’any 2010. Tots els modes ferroviaris han crescut, 
sense excepció. Així, destaca l’increment del 2,0% del nombre d’usuaris del metro99 (389,0 milions 
d’usuaris), del 2,4% dels usuaris de RENFE rodalies (106,2 milions d’usuaris), i en menor mesura, 
els increments de l’1,6% del tramvia (24,2 milions d’usuaris) i l’augment del 0,9% dels FGC (80,6 
milions d’usuaris). Aquest increment en l’ús del ferrocarril contrasta amb el descens en l’ús de ve-
hicles de motor. 

Tot i que no es disposa de dades del 2011 sobre el transport de mercaderies per ferrocarril a Ca-
talunya, si s’observa l’evolució a Espanya100, s’aprecia un increment del 9,4% en el volum trans-
portat entre 2010 i 2011, una dada molt significativa, si es té en compte el descens en el transport 
per carretera i en menor mesura en el transport portuari. En qualsevol cas, aquesta és una dada 
que fa referència al conjunt d’Espanya i no està clar que Catalunya hagi de seguir la mateixa pau-
ta101. 

                                                
98 Els desplaçaments de RENFE-Regionals, Avant, AVE, i FGC fora de la RMB, tenen un pes inferior al 3,0% sobre el total. Òbviament, 
en termes de viatgers per quilòmetre, el seu pes és superior, en augmentar la distància. 
99 Els principals increments en l’ús del metro es produeixen a la línia 5, amb 4,4 milions de passatgers més, i a la línia 9-10, amb 3,2 
milions més d’usuaris. 
100 L’any 2010, el volum transportat per ferrocarril a Catalunya representava el 46,3% del volum transportat al conjunt de l’Estat. 
101 L’any 2010, sense anar més lluny, el volum transportat a Espanya disminuïa, mentre a Catalunya augmentava. 
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GRÀFIC I-20. Tones transportades en ferrocarril. Catalunya i Espanya, 2006-2011 

 
Unitats: milions de tones. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

L’any 2010, el 92,6% del volum de mercaderies transportades discorrien per vies d’ample ibèric 
(RENFE), mentre que el 7,4% restant ho feien per vies d’ample europeu (FGC). 

3.2.3. Ports 
L’any 2011, el trànsit de passatgers al port de Barcelona102 s’ha incrementat el 10,6%, augmentant 
tant el nombre de passatgers en línies regulars (+6,0%) com de creueristes (+12,7%)103. Així, en el 
conjunt de l’any el port ha registrat 3,8 milions de passatgers (1,2 milions en línies regulars i 2,6 
milions de creueristes), el que fa que el port de Barcelona es mantingui com el quart port en trans-
port de passatgers en línia regular de l’Estat espanyol, i sigui líder en transport de creueristes, sent 
el quart port en l’agregat de transport de passatgers.104 

                                                
102 L’any 2010, els ports de la Generalitat transportaven el 7,3% del total de passatgers transportats per via marítima a Catalunya (no 
es disposa de dades de l’any 2011). El port de Tarragona transportava el 0,1% dels passatgers. 
103 El major creixement del transport de creueristes fa que aquests incrementin el seu pes sobre el total en 1,3pp fins a representar el 
69,5% del total de passatgers l’any 2011. 
104 Al conjunt de l’Estat, el transport de passatgers augmenta el 3,5% (0,3% en línies regulars i l’11,8% en creueristes), per sota de 
l’increment experimentat al port de Barcelona, que situa el seu pes en un 13,9%, 0,9pp més que l’any 2010 (entre passatgers de línies 
regulars el pes és del 6,0%, mentre que entre creueristes és del 33,0%). 
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GRÀFIC I-21. Passatgers transportats per via marítima. Variació anual. Port de Barcelona, 2008-
2011 

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

Pel que fa al transport de mercaderies a través dels ports105, el port de Barcelona tanca el 2011 
amb un lleuger retrocés del 0,1%, mentre que el trànsit al port de Tarragona disminueix el 2,4%. 
Així, en conjunt, el retrocés experimentat pels dos principals ports catalans és de l’1,1%, situant el 
volum transportat en poc més de 75,5 milions de tones106. 

GRÀFIC I-22. Tones transportades per via marítima. Variació anual. Ports de Barcelona i Tarragona, 
2008-2011 

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

Al port de Barcelona, centrat en el transport de mercaderies107, el lleuger descens en el volum 
transportat (-0,1%) s’explica per la combinació d’un augment en el transport de mercaderies 

                                                
105 L’any 2010 els Ports de la Generalitat transportaven el 2,7% del total de mercaderies transportades per via portuària a Catalunya. 
106 D’aquestes, el 57,8% corresponien al port de Barcelona, i el 42,2% restant al port de Tarragona. 
107 Les mercaderies representen el 65,4% del volum transportat al port de Barcelona l’any 2011. El port de Barcelona és el tercer de 
l’Estat en transport de mercaderies. Val a dir que el transport de mercaderies creix més al conjunt d’Espanya (+12,0%) que al port de 
Barcelona (+3,3%). 
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(+3,3%), i un descens del transport de granels (-5,8%), principalment fruit del descens en el trans-
port de líquids (-7,6%). Val a dir, però, que les mercaderies tenen un major valor afegit. 

Al port de Tarragona, que centra la seva activitat en el transport de granels108, el descens del 
2,4%, s’explica principalment pel descens en el transport de granels (-3,1%), tant líquids (-4,0%) 
com sòlids (-1,3%). En canvi, el transport de mercaderies augmenta el 2,1% al port de Tarragona. 
Entre els dos ports, el transport de mercaderies augmenta el 3,1%, mentre que el transport de 
granels es redueix el 4,0%. 

3.2.4. Aeroports 
L’any 2011 el trànsit de passatgers s’ha incrementat el 9,2% al conjunt d’aeroports catalans109, un 
percentatge superior al de 2010, que dista molt del retrocés experimentat durant els anys 2008 i 
2009. De fet, els gairebé 38,8 milions de passatgers de l’any 2011 s’acosten als poc més de 39,0 
milions de 2007, recuperant pràcticament la totalitat del volum de passatgers perdut durant la cri-
si110. 

Aquest increment, però, ha estat molt desigual entre aeroports. Així, El Prat augmenta el nombre 
de passatgers un 17,8%, un augment espectacular, que s’explica, en gran mesura, per la davalla-
da de trànsit a Reus (-4,1%), però sobretot a Girona (-38,2%)111. Això fa que El Prat augmenti en 
6,4pp el seu pes en el volum de passatgers en aeroports catalans, fins a situar-se en el 88,7%. Gi-
rona, en canvi, veu reduït el seu pes el 5,9 pp, baixant fins al 7,8%, mentre que Reus redueix el 
seu pes en 0,5 pp i se situa en el 3,5% del total.112 

GRÀFIC I-23. Nombre de passatgers als aeroports comercials. Variació anual. Catalunya, 2008-2011 

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

                                                
108 El transport de granels representen el 87,7% del volum transportat al port de Tarragona l’any 2011. El port de Tarragona és el pri-
mer d’Espanya en transport de granels. El transport de granels creix a Espanya l’1,1%, dada que contrasta amb el descens del 3,2% 
experimentat al port de Tarragona. 
109 No s’ha inclòs Lleida-Alguaire a l’anàlisi. 
110 En termes d’acumulat anual, el període amb major volum de passatgers als aeroports catalans se situa entre abril de 2007 i març de 
2008, amb poc més de 39,5 milions de passatgers. Després baixa fins a poc més de 34,3 milions entre novembre de 2008 i octubre de 
2009, per tornar a remuntar fins als 38,8 milions de l’any 2011. És a dir, s’ha recuperat el 85,1% del que s’havia perdut des del punt de 
màxima afluència. 
111 En bona mesura, els resultats d’El Prat i Girona s’expliquen per l’entrada de Ryanair a l’aeroport d’El Prat a finals de 2010 i el pro-
gressiu abandonament de l’aeroport de Girona. 
112 El nombre d’operacions augmenta només l’1,4% al conjunt d’aeroports catalans, molt per sota de l’increment de viatgers, el que re-
presenta una millora de l’eficiència en el transport de passatgers. 
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En conjunt, el pes dels aeroports catalans, en termes de passatgers, sobre el conjunt d’Espanya 
ha augmentat 0,6 pp, fins a situar-se en el 19,0%, fruit d’un major increment del nombre de pas-
satgers als aeroports catalans que al conjunt d’aeroports espanyols (+6,0%)113. Als principals ae-
roports mundials, el creixement també ha estat inferior que al conjunt de Catalunya, amb incre-
ments al voltant del 4,2%114. 

Si s’estudia l’evolució dels passatgers segons origen o destí dels vols, s’aprecia un increment su-
perior a la mitjana dels passatgers en vols intercontinentals (+14,8%) i dels passatgers en vols in-
ternacionals continentals no nacionals (12,2%), mentre que els passatgers en vols de caràcter na-
cional augmenten només el 3,1%, per sota de la mitjana del 9,2%. Així doncs, aquests últims per-
den pes respecte al conjunt (-2,0pp). 

Val a dir, però, que la situació difereix entre aeroports. Així, a l’aeroport d’El Prat creix tant el nom-
bre de passatgers en vols intercontinentals (14,5%), com en vols continentals (24,8%) o vols naci-
onals (9,0%). En canvi, a Girona i Reus, aeroports regionals centrats en vols continentals, i en 
menor mesura nacionals, es produeixen decreixements en nombre de passatgers en tots els ori-
gens/destinacions. Així, Girona perd el 32,7% dels passatgers en vols continentals, i el 74,6% en 
passatgers amb origen o destí a Espanya. A Reus, la tendència és la mateixa, si bé amb menor in-
tensitat, amb una pèrdua, respectivament, de l’1,0% i el 17,1% dels passatgers.115 

Al conjunt d’aeroports catalans, entre els passatgers en vols intercontinentals, sobresurt el decrei-
xement dels passatgers en vols amb origen o destí a l’Àfrica del Nord (-18,9%), fruit del descens 
dels passatgers entre Catalunya i Egipte o Tunísia arran de les primaveres àrabs. En la resta de 
regions, l’augment del nombre de passatgers supera en tots els casos el 25,0%, sent especial-
ment destacable l’increment del 58,6% dels trànsit amb l’Amèrica Llatina (Sud, Centre i Carib). 

TAULA I-39. Passatgers als aeroports comercials, per regió de destí/origen. Catalunya, 2011 

  Passatgers Var. 2010-2011 (%) Pes (%) Var. Pes 2010-2011 (pp) 

Total 38.705 9,2 100,0 0,0 

Intercontinentals 2.872 14,8 7,4 0,4 

Àfrica del Nord 688 -18,9 24,0 -9,9 

Amèrica del Nord 852 28,8 29,7 3,2 

Àsia Occidental 836 28,4 29,1 3,1 

Amèrica Llatina (Sud, Centre i Carib) 321 58,6 11,2 3,1 

Altres 176 26,2 6,1 0,6 

Continentals internacionals 22.769 12,2 58,8 1,6 

Regne Unit 3.713 2,8 16,3 -1,5 

Itàlia 3.543 8,6 15,6 -0,5 

Alemanya 2.976 7,2 13,1 -0,6 

França 2.530 12,2 11,1 0,0 

Holanda 1.748 23,5 7,7 0,7 

Suïssa 1.299 24,1 5,7 0,5 

                                                
113 El creixement de passatgers a Espanya s’ha produït principalment a Catalunya, Illes Balears i Canàries. En canvi, Madrid-Barajas 
pateix un retrocés del 0,4%, i perd 1,6pp de pes, si bé segueix mantenint el lideratge a Espanya amb una quota del 24,3%. 
114 La llista inclou els 30 aeroports amb més trànsit. Entre els tres més importants del món, el trànsit augmenta el 3,4% a Atlanta, fins 
als 92,4 milions de passatgers, el 4,7% a Pekín, que se situa amb més de 77,4 milions, o el 5,4% de Londres-Heathrow, que se situa 
amb més de 69,4 milions de passatgers. 
115 Com s’ha comentat anteriorment, el motiu d’aquest comportament s’explica, principalment, per l’entrada de Ryanair a El Prat, i 
l’abandonament progressiu de l’aeroport de Girona per part d’aquesta companya. 
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Portugal 928 30,4 4,1 0,6 

Rússia 942 53,5 4,1 1,1 

Resta d'Europa 5.092 10,9 22,4 -0,3 

Nacionals 13.064 3,1 33,8 -2,0 
Unitats: milers de passatgers, percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’AENA. 

A nivell continental, destaca l’increment de passatgers amb origen o destí a Rússia, que augmen-
ten en un 53,5%. També són destacables l’increment d’intercanvis amb Portugal (+30,4%), Suïssa 
(24,1%) o Holanda (23,5%). Això, unit a un increment més moderat de passatgers provinents o 
amb destí a Regne Unit, Itàlia, Alemanya o França ha provocat que la quota que aquests països 
representen sobre el total de passatgers amb origen o destí continental hagi disminuït. 

Per companyies, destaca la progressió de Ryanair a l’aeroport d’El Prat, on el nombre de passat-
gers transportats per la companyia augmenta el 367,2%, el que fa que el seu pes a l’aeroport pas-
si del 2,5% l’any 2010 al 10,1% l’any 2011, fruit de la transferència d’operacions de l’aeroport de 
Girona cap a Barcelona.116 Tot i així, Ryanair se situa l’any 2011 com la tercera companyia a El 
Prat, per darrera de Vueling i Spanair117, que representaven, respectivament, el 22,6% i 12,6% del 
total de passatgers de l’aeroport l’any 2011, després d’un increment anual del nombre de passat-
gers del 7,3% i 6,5%, respectivament. A Girona i Reus, Ryanair segueix mantenint una posició 
predominant, amb un pes del 91,1% i 70,1%, respectivament, si bé perd pes en ambdós aeroports 
(-3,9 pp i -0,8 pp respectivament).118 

Pel que fa al transport de mercaderies, s’ha experimentat un retrocés del 7,6% al conjunt 
d’aeroports catalans, amb un total de gairebé 97.000 tones transportades, concentrades en la se-
va pràctica totalitat a l’aeroport d’El Prat (99,9%). A Espanya, a diferència de Catalunya, el trans-
port augmenta el 2,9%, el que situa el pes de Catalunya sobre el conjunt de l’Estat en el 14,4%, 
1,6pp menys que l’any 2010.119 A nivell mundial, els principals aeroports mundials en transport de 
mercaderies també veuen reduïda la càrrega transportada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116 Val a dir, però, que l’any 2010 Ryanair només va operar a El Prat des del setembre. Si es compara només el període de setembre a 
desembre de 2010 amb el mateix període de 2011, la companyia experimenta un augment del 66,3% en nombre de passatgers. Si no-
més es compara aquest període, el seu passaria del 7,4% al 10,1%, un increment, en qualsevol cas, considerable. 
117 L’any 2011 ha estat l’últim any sencer en que Spanair ha volat a l’aeroport d’El Prat. 
118 Val a dir que Ryanair, en el conjunt d’aeroports catalans era la segona companyia en nombre de passatgers transportats, amb una 
quota de mercat del 18,5%, només a 1,5pp de Vueling, la primera companyia a Catalunya. Durant el 2011, el pes de Vueling s’ha reduït 
0,3pp mentre que el de Ryanair ha augmentat en 0,5pp. 
119 Val a dir que el transport de mercaderies a través d’aeroports sol mesurar-se en base al valor d’aquestes. Malauradament, no es 
disposa d’aquesta informació. 
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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 
2011. En un primer epígraf s’analitza l’evolució dels ingressos i les despeses del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya, així com el seu endeutament. En el segon epígraf es descriu l’acció 
de l’Estat a Catalunya, a través de les seves inversions i de la recaptació tributària estatal a Cata-
lunya. 

L’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya, ordenada en termes quantitatius, 
l’exerceixen la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de 39.354,0 milions d’euros per al 
2011; l’Administració de la Seguretat Social, a través del sistema de pensions i prestacions, amb 
una despesa executada a Catalunya l’any 2011 de 19.524,4 milions d’euros120; les administracions 
locals, amb uns pressupostos aprovats de 12.173,8 milions d’euros l’any 2010121; i l’Administració 
general de l’Estat, principalment a través de les inversions estatals, que l’any 2011 té pressupos-
tada una despesa de capital a Catalunya de 3.145 milions d’euros, i la despesa en prestacions del 
Servei Públic d’Ocupació estatal que l’any 2011 ha significat una despesa executada de 5.236,2 
milions d’euros. 

En un context on l’activitat econòmica catalana ha mantingut un dèbil creixement del 0,7%, l’acció 
de les AP a Catalunya, l’any 2011, amb una reducció de la despesa, ha fet una contribució negati-
va al creixement del PIB nominal català (vegeu la taula I-41). 

Els indicadors de despesa, tant de la Generalitat, les entitats locals, del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal com de la despesa de capital de l’Estat a Catalunya mostren reduccions que més que 
compensen l’increment del 3,8% de la despesa executada a Catalunya de l’Administració de la 
Seguretat Social. 

Així la despesa executada del Servei Públic d’Ocupació estatal cau el 2011 el 8,3%; la despesa de 
capital pressupostada de l’Estat a Catalunya cau un 29,9% respecte dels pressupostos de l’any 
precedent; i pel que fa a les entitats locals la despesa conjunta pressupostada el 2011 dels Ajun-
taments de més de 10.000 habitants122 en relació amb la despesa executada el 2010 cau el 
19,1%. Mentre que la despesa no financera executada de la Generalitat, consolidada sense el 
sector públic empresarial, es manté amb un lleuger creixement el 2011 del 0,2%. 

En línies generals, la caiguda de la despesa pública a Catalunya del conjunt de les AP ho ha estat, 
principalment, com a conseqüència de la caiguda de la despesa de capital. Així, la despesa de 
capital executada de la Generalitat consolidada sense el sector públic empresarial cau el 9,6%; la 
despesa de capital conjunta pressupostada dels Ajuntaments de més de 10.000 habitants123 en re-
lació amb la despesa executada el 2010 cau el 67,1%; mentre que la despesa de capital pressu-
postada el 2011 per l’Estat a Catalunya cau el 29,9%. De totes maneres, també és de destacar la 
caiguda en la despesa de personal i de compra de béns i serveis, que en el cas de la Generalitat 
consolidada sense el sector públic empresarial cauen el 4,7% i el 2,5%, respectivament; i en el 
cas de la despesa pressupostada el 2011 en relació amb l’executada el 2010 dels Ajuntaments 
amb més de 10.000 habitants es redueixen el 0,5% i el 2,7%, respectivament. 

 

 

                                                
120 L’anàlisi del sistema de protecció social es desenvolupa en l’apartat 5 del capítol 5 d’aquesta memòria socioeconòmica.  
121 Darrera dada disponible. 
122 Es compara la suma dels pressupostos pel 2011 de 110 ajuntaments de Catalunya, amb les dades liquidades d’aquest mateixos or-
ganismes l’any 2010. Els 110 ajuntaments de Catalunya, que l’any 2010 gestionaven aproximadament el 60% de tota la despesa pres-
supostada de les entitats locals, inclouen tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants excepte 11 que són: Abrera, Berga, Molins 
de Rei, Montornès del Vallès, Pallejà, Parets del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sitges, Tordera, Torelló, i Vilanova del Camí. 
123 Vegeu la nota 3. 
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TAULA I-40. Evolució de les despeses de les Administracions Públiques de Catalunya. Catalunya, 
2008-2011 

  2008 2009 2010 2011 
Variació  
2010-
2011 

Variació  
2010-
2011 

Sector públic Generalitat de Catalunya1 34.750,0 36.985,1 39.699,3 39.354,0 7,3% -0,9% 
Sector públic Generalitat de Catalunya (AGG, 
OOAA, ICS, SCS, ICASS)2 i 3 30.371,0 35.140,0 32.592,0 35.290,0 -7,3% 8,3% 

Administració de la Seguretat Social a Catalu-
nya2 i 4 16.881,6 17.767,9 18.803,9 19.524,4 5,8% 3,8% 

Entitats Locals2 11.629,6 12.785,8 12.173,8
1 - -4,8% - 

Despeses de capital de l'Estat a Catalunya1 4.506,4 4.670,3 4.489,5 3.145,0 -3,9% -29,9% 
Servei Públic d'Ocupació Estatal a Catalunya 2 3.600,2 5.675,3 5.708,2 5.236,2 0,6% -8,3% 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) Els imports són dades pressupostades. 
(2) Els imports són dades executades, obligacions reconegudes. 
(3) Despesa executada consolidada de l’Administració General de la Generalitat, els Organismes Autònoms, l’Institut Català de la Salut, 
Servei Català de la Salut, i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 
(4) Les dades de depesa executada de la Seguretat social a Catalunya a partir del 2009 no són estricament comparables amb les ante-
riors ja que inclouen la despesa de l’IMSERSO i INGESA, mentre que en els anys anteriors no. 
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. 

Per la seva part, el consum públic124 de les AP, amb un valor de 34.957 milions d’euros i un dismi-
nució en termes reals del 3,1% respecte de l’any 2010, ha fet una contribució negativa al creixe-
ment de l’economia catalana, amb una aportació de -0,54 punts percentuals al creixement del PIB 
real l’any 2011. Aquesta evolució contrasta amb el comportament anticíclic que el consum públic 
va tenir els dos primers anys de crisi, i amb el paper neutral que va tenir respecte del creixement 
l’any 2010. Així, es redueix lleugerament el pes de la despesa de consum de les AP en el PIB, fins 
al 16,53% l’any 2011. 

GRÀFIC I-24. Evolució del Consum de les Administracions Públiques de Catalunya sobre el PIB. 
Catalunya, 2004-2011 

 

Unitats: percentatges. 
Font: Idescat. 

                                                
124 El consum públic no inclou les inversions del sector públic, i inclou les despeses en consum de les institucions sense finalitat de lu-
cre al servei de les llars. 
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4.1. El sector públic de la Generalitat de Catalunya 
El sector públic de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de les competències que li atribueix 
l’Estatut d’autonomia, executa la part més important de la despesa de les AP a Catalunya. 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya l’any 2011, en l’àmbit institucional del sector pú-
blic125, amb un import de 39.354 milions d’euros, preveien una reducció del 2,0%126 en termes ho-
mogenis i respecte de l’any 2010. Aquesta reducció hauria tingut un efecte de contracció en rela-
ció amb l’evolució prevista del PIB nominal de l’economia catalana pel 2011, que en el moment 
d’aprovar els pressupostos el govern estimava que incrementaria el 2,1% en termes nominals. 

Cal tenir en compte que la Generalitat de Catalunya va començar l’any 2011 amb un pressupost 
prorrogat, com a conseqüència de la dissolució del Parlament i de les eleccions del 28 de novem-
bre de 2010, i que posteriorment s’aprova a finals juliol el pressupost d’aquest any per mitjà de la 
Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011.127 

Així mateix, els pressupostos per al 2011 s’elaboren en el marc del Pla econòmic de reequilibri fi-
nancer 2011-2013 confegit per la Generalitat, amb el qual manifesta el seu ferm compromís amb 
el procés de consolidació pressupostària i planteja l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’horitzó 
d’aquests tres anys. 

4.1.1. Els ingressos del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya 

Des de la perspectiva dels ingressos, l’any 2011 els pressupostos aprovats del sector públic de la 
Generalitat preveien una reducció dels recursos disponibles de 345,3 milions d’euros. 

La caiguda del 5,7%, 1.579,4 milions d’euros menys que els pressupostos del 2010, dels ingres-
sos no financers més que compensa l’increment dels ingressos associats a un major endeutament 
brut i a la venda d’actius financers, amb un increment conjunt del 10,3%, 1.234,1 milions d’euros 
més que els pressupostos del 2010. 

Els menors ingressos no financers previstos responen, principalment, a la reducció dels ingressos 
associats al model de finançament autonòmic, que en conjunt es redueixen en 1.676,6 milions 
d’euros, el 8,7% menys que en els pressupostos del 2010. La incorporació per primera vegada de 
la informació comptable desagregada d’acord amb el nou model de finançament autonòmic fa que 
aquesta caiguda dels recursos es correspongui amb un increment dels tributs cedits de 4.215,9 
milions d’euros, com a conseqüència del major percentatge de cessió en IRPF i Impostos indirec-
tes, i a la reducció en 5.892,5 milions d’euros de les transferències de l’Estat associades al model 
de finançament. 

D’acord amb les previsions pressupostàries l’augment dels 4.215,9 milions d’euros en la cistella de 
tributs cedits es desglossa amb un increment de 4.734,6 milions d’euros com a conseqüència del 
major percentatge de cessió de l’IRPF, IVA i Impostos Especials; un augment de 843,5 milions 
d’euros en la previsió de recaptació de l’IVA associada a l’augment dels tipus impositius i a una 
                                                
125 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 fun-
dacions. En aquest sentit queden incloses totes aquelles entitats sobre les quals la Generalitat n’exerceix el control a través d’una posi-
ció majoritària, ja sigui per la capacitat de nomenar o designar via estatutària la majoria de representants amb dret a vot dels seus òr-
gans de govern, o bé amb una participació superior al 50% en el seu capital o fons patrimonial.   
126 El pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2011 inclou, en l’àmbit institucional del sector públic de la Generalitat, un total de 
240 pressupostos, amb un augment de 26 entitats en aquest àmbit institucional (tres entitats de dret públic, set societats mercantils, 
cinc consorcis, i onze fundacions), i la baixa de deu entitats (una entitat autònoma administrativa, una entitat de dret públic, cinc socie-
tats mercantils, dos consorcis i una fundació).  
127 DOGC núm. 5931, de 29.07.2011. 
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modesta recuperació prevista del consum; i a l’augment en 4,6 milions d’euros en la recaptació 
prevista dels Impostos especials sobre alcohols. Aquests increments es veuen en part compen-
sats per una reducció de 1.366,8 milions d’euros en les previsions de recaptació de la resta de tri-
buts de la cistella (descomptats els efectes del major percentatge de cessió). Així, es preveu una 
reducció de 611,1 milions d’euros en l’Impost de Successions i Donacions, principalment com a 
resultat de la nova bonificació del 99% de la quota de l’impost en el cas de cònjuges, descendents 
i ascendents; 235,7 milions d’euros menys en IRPF per les menors previsions de recaptació que 
ha fet el govern Central; 211,4 milions d’euros menys en l’Impost sobre determinats mitjans de 
transport associada a una previsió de caiguda de les noves matriculacions; 179,4 milions d’euros 
menys en l’impost sobre actes jurídics documentats i transmissions patrimonials associada a 
l’evolució negativa del mercat immobiliari tot i l’increment de tipus prevista per al 2011; 71,5 mili-
ons d’euros menys en l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs; 32,4 milions 
d’euros menys en l’impost especial sobre labors del tabac; 23,4 milions d’euros menys en l’impost 
especial sobre hidrocarburs; i reduccions del 0,3% tant el l’impost sobre l’electricitat com en els tri-
buts sobre el joc (vegeu la taula I-42). 

Com a resultat de les dificultats per millorar els ingressos no financers, els pressupostos preveuen, 
per quart any consecutiu, un increment dels ingressos financers, principalment a través de 
l’augment del recurs a l’endeutament, si bé l’increment és inferior al de l’exercici 2010. 

TAULA I-41. Evolució del pressupost d’ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
2009-2011 

Capítols    2009 Pressu-
post aprovat 

 2010 Pressu-
post aprovat 

 2011 Pressu-
post aprovat 

 % Variació 
2009-2010 

 % Variació 
2010-2011 

 1. Impostos directes 8.931,3 6.387,5 8.358,5 -28,5% 30,9% 
 2. Impostos indirectes 8.261,0 6.322,9 8.567,4 -23,5% 35,5% 
 3. Taxes i altres ingressos 2.987,1 2.941,3 3.099,0 -1,5% 5,4% 
 4. Transferències corrents 8.176,6 10.049,3 4.431,6 22,9% -55,9% 
 5. Ingressos patrimonials 339,7 211,1 301,6 -37,9% 42,9% 
 Total ingressos corrents 28.695,8 25.912,1 24.758,1 -9,7% -4,5% 
 6. Alienació d'inversions reals 711,2 694,6 436,5 -2,3% -37,2% 
 7. Transferències de capital 1.156,8 1.155,8 988,5 -0,1% -14,5% 
 Total ingressos de capital 1.868,0 1.850,4 1.425,0 -0,9% -23,0% 
 Total ingressos no financers 30.563,8 27.762,5 26.183,1 -9,2% -5,7% 
 8. Actius financers 529,7 504,6 1.019,3 -4,7% 102,0% 
 9. Passius financers 5.891,7 11.432,1 12.151,6 94,0% 6,3% 
 Total ingressos financers 6.421,4 11.936,8 13.170,9 85,9% 10,3% 
 Total ingressos 36.985,1 39.699,3 39.354,0 7,3% -0,9% 
Unitats milions d’euros i percentatges. 
Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2009 inclouen seixanta-cinc noves entitats (una entitats autònomes 
administratives, tres entitats de dret públic, una societat mercantil, trenta-un consorcis, i vint-i-nou fundacions) i s’ha suprimit una socie-
tat mercantil en relació amb el 2008. I els pressupost del sector públic de la Generalitat per al 2010 inclouen, un total de 224 pressupos-
tos, amb un augment de 38 entitats (una entitat autònoma administrativa, tres entitats de dret públic, 20 societats mercantils, sis con-
sorcis, i set fundacions), i la baixa de quatre entitats (una entitat autònoma administrativa, una societat mercantil, un consorci i una fun-
dació) en relació amb el 2009. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2009-2011. 

D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, 
l’exercici 2011 preveia finançar-se el 50,9% amb ingressos tributaris; el 13,8% amb transferències 
rebudes, tant corrents com de capital; i el 33,5% restant amb ingressos derivats de les operacions 
financeres, que principalment responen al nou endeutament. En relació amb l’any 2010 destaca la 
pèrdua de pes relatiu de les transferències com a font d’ingrés, i l’increment del pes relatiu del re-
curs derivat dels ingressos tributaris, aquest canvi respon a la introducció comptable en el 2011 
del nou model de finançament del 2009 (vegeu el gràfic I-25). 
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GRÀFIC I-25. Estructura econòmica dels ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
2006-2011 

 

Unitats: percentatges. 
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). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006-2011. 

En el moment d’elaborar la memòria no es disposen de dades executades d’ingressos (drets liqui-
dats) per components en el perímetre institucional del sector públic de la Generalitat per l’any 
2011. 

Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic 

Els pressupostos de 2011 preveien una aportació de 17.644 milions d’euros dels ingressos deri-
vats del model del nou finançament autonòmic vigent des de l’any 2009128, quantitat que represen-
ta el 44,8% de tots els recursos del sector públic de la Generalitat de Catalunya i que significa una 
suma de 2.340,2 euros per habitant a Catalunya. Aquestes quantitats significaven una reducció 
respecte dels pressupostos executats del 2010 del 5,2% dels recursos del model de finançament 
autonòmic, i una reducció del 5,6% en termes per càpita. 

Cal tenir en compte que la reducció d’ingressos del model de finançament seria significativament 
menor si en els pressupostos del 2011 s’haguessin comptabilitzat 1.450 milions d’€ que es corres-
pondrien amb la bestreta que el Govern central podria fer a compte de la liquidació, al cap de dos 
anys, del fons de competitivitat, transferència que si es va dur a terme en la liquidació dels pres-
supostos per al 2010. 

No es disposen de les dades liquidades pel 2011 dels ingressos vinculats al sistema de finança-
ment. 

                                                
128 Acordat per la signatura de l’Acord 6/2009 del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), del 15 de juliol, per a la reforma del sis-
tema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatuts d’autonomia. 
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4.1.2. Les despeses del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya 

Des de la perspectiva de la despesa, l’any 2011 la reducció pressupostada de 345,3 milions 
d’euros s’explica per la caiguda del 8,8% de la despesa no financera, que disminueix en 3.110,1 
milions d’euros, i que és parcialment compensada per l’augment de les despeses financeres pre-
vistes, de 2.764,9 milions d’euros, principalment per l’increment en l’amortització de deute en eu-
ros. 

La reducció pressupostada en la despesa no financera és conseqüència, principalment, de la me-
nor previsió de despesa en inversions reals i transferències de capital, que es redueixen en 
2.157,24 milions d’euros; en la despesa de transferències corrents, que es redueix en 577,9 mili-
ons d’euros, especialment per la caiguda de les transferències a famílies i institucions sense ànim 
de lucre; i en la despesa de personal, que es redueix en 494,4 milions d’euros. De la despesa no 
financera classificada per capítols, només incrementa el pagament d’interessos associats a 
l’endeutament, amb un augment de 430,3 milions d’euros. 

TAULA I-42. Evolució del pressupost d’ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
2009-2011 

Capítols   
 2009 Pres-

supost apro-
vat  

 2010 Pres-
supost apro-

vat  

 2011 Pres-
supost apro-

vat 
 % Variació 
2009-2010 

 % Variació 
2010-2011 

 1. Remuneracions personal 9.474,3 10.144,0 9.649,7 7,1% -4,9% 
 2. Béns corrents i de serveis 8.038,2 8.516,2 8.316,4 5,9% -2,3% 
 3. Interessos 1.221,1 1.439,4 1.869,6 17,9% 29,9% 
 4. Transferències corrents 9.731,1 9.799,5 9.221,6 0,7% -5,9% 
 5. Fons de contingència 110,0 150,0 39,0 36,4% -74,0% 
 Total despeses corrents 28.574,7 30.049,2 29.096,3 5,2% -3,2% 
 6. Inversions reals 4.581,5 4.163,6 2.231,0 -9,1% -46,4% 
 7. Transferències de capital 912,9 965,2 740,6 5,7% -23,3% 
 Total despeses de capital 5.494,4 5.128,8 2.971,6 -6,7% -42,1% 
 Total despeses no financeres 34.069,1 35.178,0 32.067,9 3,3% -8,8% 
 8. Actius financers 1.268,9 1.740,6 1.861,6 37,2% 6,9% 
 9. Passius financers 1.647,2 2.780,6 5.424,6 68,8% 95,1% 
 Total despeses financeres 2.916,0 4.521,2 7.286,1 55,0% 61,2% 
 Total despeses 36.985,1 39.699,3 39.354,0 7,3% -0,9% 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2009 inclouen seixanta-cinc noves entitats (una entitats autònomes 
administratives, tres entitats de dret públic, una societat mercantil, trenta-un consorcis, i vint-i-nou fundacions) i s’ha suprimit una socie-
tat mercantil en relació amb el 2008. I els pressupost del sector públic de la Generalitat per al 2010 inclouen, un total de 224 pressupos-
tos, amb un augment de 38 entitats (una entitat autònoma administrativa, tres entitats de dret públic, 20 societats mercantils, sis con-
sorcis, i set fundacions), i la baixa quatre entitats (una entitat autònoma administrativa, una societat mercantil, un consorci i una funda-
ció) en relació al 2009. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2009-2011. 

Així, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, preveia per al 2011 
que el 26% es destini a altres despeses corrents de funcionament (compra de béns i serveis i inte-
ressos de l’endeutament, que augmenta el seu pes fins al 4,8% del pressupost); el 24,5% de la 
despesa es destini a despeses de personal; i el 23,4% a transferències corrents (principalment a 
famílies i institucions sense finalitat de lucre i a ens i corporacions locals). Pel que fa a les despe-
ses de capital representen el 7,6% del total, mentre que les despeses per operacions financeres 
en signifiquen el 18,5% (principalment amortitzacions de préstecs en euros, i concessions de prés-
tecs i bestretes). 
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L’estructura econòmica de la despesa pressupostada es manté relativament estable en el període 
2005-2011, si bé cal destacar el creixement dels dos darrers anys del pes relatiu de les despeses 
financeres d’amortització del deute en detriment de les despeses de capital i les transferències 
corrents, especialment a famílies i institucions sense ànim de lucre. 

GRÀFIC I-26. Estructura econòmica de les despeses del sector públic de la Generalitat de Catalu-
nya, 2006-2011 

 

Unitats: percentatges. 
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 fi-
nanceres (cap. 8 i 9 dels pressupostos). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006-2011. 

La reducció de la despesa de personal en els pressupostos de 2011, del 4,9% (que en termes 
homogenis representa una caiguda del -6,9%), s’explica per una part per la disminució en la re-
muneració de personal per plaça pressupostada, que passa de 44.821,3 euros a 41.771,1 euros el 
2011 amb una caiguda del 6,8%, i per una altra per l’augment en el nombre de places pressupos-
tades129 que passen de 226.322 places a 231.013 places el 2011, amb un increment de 4.631 no-
ves places. De totes maneres, 5.502 d’aquestes noves places responen a l’ampliació de l’àmbit 
institucional dels pressupostos, i per tant en termes homogenis entre el 2010 i el 2011 té lloc una 
disminució de 871 places pressupostades, el 0,4% menys que el 2010. 

La reducció de la retribució per ocupats, és conseqüència de la reducció general del 5% de les re-
tribucions que va fixar l’anterior govern per al període de l’1 de juny a 31 de desembre de 2010 i 
per a tot l’any 2011, i que els pressupostos mantenen per al 2011 en no experimentar cap variació 
en relació amb les que existien a 31 de desembre del 2010. 

La despesa per programes del sector públic de la Generalitat de Catalunya 

Els objectius de la política pressupostària tenen des de l’any 2006 un instrument d’anàlisi en la 
presentació dels pressupostos de despesa per programes. El govern de la Generalitat classifica el 

                                                
129 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 a substitucions. 
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2011 el pressupost de despesa en 110 programes, agrupats en 34 polítiques de despesa, agrupa-
des 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 2011 que (vegeu la taula I-44): 

- El 60,6% de la despesa es concentra en les àrees que conformen la despesa social i la pro-
ducció de béns públics de caràcter econòmic. Així, la despesa social (àrees de despesa 3 i 4) 
amb 19.000,2 milions d’euros, significa el 48,3% del pressupost, i la producció de béns públics 
de caràcter econòmic (àrea de despesa 5) amb 4.846,1 milions d’euros, el 12,3%. 

- El 12,2% de la despesa es destina a les dues restants àrees amb finalitats específiques: 
2.080,6 milions d’euros, el 5,3% del total, a serveis públics generals (àrea de despesa 2), i 
2.708,4 milions d’euros, el 6,9% del total, a foment i regulació dels sectors productius (àrea de 
despesa 6). 

- El 27,2% restant de la despesa s’agrupa en quatre àrees més genèriques pel que fa al destí fi-
nal dels recursos: 2.911,9 milions d’euros, el 7,4% del total, a suport financer als ens locals 
(àrea de despesa 7); la reducció de la retribució per ocupats és conseqüència de la reducció 
general del 5% de les retribucions que va fixar l’anterior govern per al període de l’1 de juny a 
31 de desembre de 2010 i per a tot l’any 2011, i que els actuals pressupostos mantenen per al 
2011 en no experimentar cap variació en relació amb les que existien a 31 de desembre del 
2010. 1.792,4 milions d’euros, el 4,6% del total, a funcionament de les institucions i adminis-
tració general (àrea de despesa 1); 5.975,5 milions d’euros, el 15,2% del total, a deute públic 
(àrea de despesa 9); i 39 milions d’euros, el 0,1% del total, al fons de contingència. 

El pressupostos aprovats de 2011 alteren l’ordre de prioritats de la despesa per grans àrees de 
despesa com a conseqüència de l’important increment en l’amortització de deute públic (àrea 9) 
que passa del quart lloc al segon lloc en ordre de prioritats en relació amb els pressupostos del 
2010, mentre que la reducció de la despesa en protecció i promoció social (àrea 3) fa que passi 
del segon al sisè lloc en ordre de prioritats en relació amb el pressupost del 2010. És de destacar 
en uns pressupostos que en termes mitjans es redueixen el 0,9%: 

- El creixement de la despesa en les àrees de Deute públic (àrea 9), amb un creixement del 
105,0%; de Foment i regulació dels sectors productius (àrea 6), amb un increment del 16,5% 
com a conseqüència de l’increment en el programa de crèdit oficial per facilitar finançament al 
sector públic i privat de l’economia catalana; i de Suport Financer als Ens Locals (àrea 7), amb 
un creixement del 8,3%. 

- La resta d’àrees veuen reduir la despesa i totes elles perden pes respecte del total, si bé man-
tenen la posició relativa entre elles, excepte en el cas, ja comentat, de la despesa en Protecció 
i promoció social (àrea 3) que amb una reducció del 8,9% perd posicions en l’ordre de priori-
tats. Així, la despesa de Producció de béns públics de caràcter general (àrea 4) té una reduc-
ció del 6,5%; la de Producció dels béns públics de caràcter econòmic (àrea 5) una caiguda del 
27,7%; la de Serveis públics generals (àrea 2) una reducció del 9,4%; i la de Funcionament 
Institucions i Administració Generals (àrea 1) una reducció del  19,5%. 
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TAULA I-43. Despesa per programes del sector públic de la Generalitat. Pressupostos 2010 i 2011. 
Catalunya, 2010-2011 

Codi  Política de despesa 
 2010 

pressupost  
aprovat 

 2011 
Pressupost 

aprovat 

 Pes 
sobre 
total 
2011 

 % Vari-
ació 
2009-
2010 

 % Vari-
ació 
2010-
2011 

1 Funcionament institucions i administració ge-
neral 2.226,6 1.792,4 4,6% 1,2% -19,5% 

11 Alta direcció de la Generalitat i el seu Govern 118,6 105,0 0,3% 4,2% -11,5% 

12 Administració i serveis generals 2.060,0 1.663,6 4,2% -0,4% -19,2% 

13 Relacions institucionals i processos electorals 48,0 23,8 0,1% 152,3% -50,5% 

2 Serveis públics generals 2.297,1 2.080,6 5,3% 7,1% -9,4% 

21 Justícia 953,1 866,0 2,2% 8,6% -9,1% 

22 Seguretat i protecció civil 1.287,2 1.179,5 3,0% 8,0% -8,4% 

23 Relacions exteriors i cooperació desenvolupa-
ment 56,7 35,0 0,1% -24,4% -38,3% 

3 Protecció i promoció social 2.943,7 2.681,0 6,8% 27,0% -8,9% 

31 Protecció social 2.110,5 1.988,5 5,1% 31,3% -5,8% 

32 Promoció social 100,7 78,5 0,2% -23,2% -22,0% 

33 Foment de l'ocupació 732,5 614,0 1,6% 26,2% -16,2% 

4 Producció de béns públics de caràcter social 17.453,5 16.319,2 41,5% 4,1% -6,5% 

41 Salut 9.903,5 9.550,7 24,3% 5,2% -3,6% 

42 Educació 6.310,5 5.837,8 14,8% 4,7% -7,5% 

43 Habitatge i altres actuacions urbanes 723,9 506,2 1,3% -12,2% -30,1% 

44 Cultura 294,6 240,2 0,6% -9,2% -18,5% 

45 Llengua catalana 42,5 40,7 0,1% 10,1% -4,0% 

46 Consum 14,7 9,9 0,0% -3,8% -32,7% 

47 Esports 163,8 133,7 0,3% 40,6% -18,3% 

5 Producció de béns públics de caràcter eco-
nòmic 6.699,7 4.846,1 12,3% -0,4% -27,7% 

51 Cicle de l'aigua 1.267,0 703,1 1,8% 7,8% -44,5% 

52 Transport 3.154,6 2.335,3 5,9% -3,2% -26,0% 

53 Societat informació i el coneixement i telec. 829,6 700,7 1,8% -3,2% -15,5% 

54 Ordenació del territori i Urbanisme 141,0 114,7 0,3% -37,8% -18,7% 

55 Actuacions ambientals 349,6 247,5 0,6% 1,6% -29,2% 

56 Infraestructures agràries i rurals 277,2 220,0 0,6% -3,3% -20,6% 

57 Recerca, desenvolupament i innovació 621,9 478,0 1,2% 21,4% -23,1% 

58 Altres actuacions de caràcter econòmic 58,7 46,9 0,1% -12,6% -20,1% 

6 Foment i regulació de sectors productius 2.324,9 2.708,4 6,9% 23,0% 16,5% 

61 Agricultura, ramaderia i pesca 184,8 153,4 0,4% 2,8% -17,0% 

62 Indústria 166,0 152,7 0,4% 34,8% -8,0% 

63 Energia i Mines 41,3 60,0 0,2% -1,9% 45,3% 

64 Comerç 79,5 121,4 0,3% 13,3% 52,6% 

65 Turisme 91,3 66,9 0,2% 6,4% -26,7% 

66 Desenvolupament empresarial 17,0 33,0 0,1% -33,0% 94,5% 

67 Crèdit oficial i sector financer 1.743,0 2.119,3 5,4% 27,9% 21,6% 

68 Promoció i defensa de la competència 2,0 1,8 0,0% 52,7% -10,2% 

7 Suport financer als ens locals 2.689,2 2.911,9 7,4% -16,3% 8,3% 
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8 Fons de Contingència 150,0 39,0 0,1% 36,4% -74,0% 
9 Deute públic 2.914,7 5.975,5 15,2% 80,6% 105,0% 

  Total consolidat   39.699,3 39.354,0 100,0% 7,3% -0,9% 
Unitats: milions d’euros. 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2009-2011. 

De les trenta-quatre polítiques de despesa en què està classificat el pressupost de l’exercici 2011, 
dotze concentren el 91% de la despesa. Entre aquestes, se’n poden destacar (vegeu el gràfic I-
27): 

- Les polítiques de salut, educació, i transport, les tres principals finalitats pressupostàries de la 
Generalitat, concentren el 45% de la despesa, si bé perden pes relatiu respecte els pressupos-
tos precedents. 

- Un segon grup de quatre polítiques amb un destí final dels recursos més genèrica -suport fi-
nancer als ens locals, administració i serveis generals, sector financer, i amortització del deute- 
acumulen el 32,2% de la despesa, i augmenten significativament el seu pes respecte dels 
pressupostos dels anys precedents. 

- D’altra banda, protecció social, seguretat i protecció civil, justícia, cicle de l’aigua, i societats de 
la informació coneixements i telecomunicacions acumulen el 13,8% dels recursos, i perden to-
tes elles pes relatiu respecte dels pressupostos dels anys precedents. 

- Cap de les vint-i-dos polítiques de despesa restants arriba a acumular l’1,6% dels recursos. 

GRÀFIC I-27. Pes de la despesa per polítiques de depesa del sector públic de la Generalitat. Cata-
lunya, 20111 

 

Unitats: percentatges. 
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb un pes relatiu superior o igual al 1,7% del total de la despesa. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2011. 

L’ordre de prioritats de les trenta quatre polítiques de despesa es manté relativament estable res-
pecte del 2010. Els canvis més significatius són, per una banda, els increments de la despesa en 
la política d’Amortització i despesa financera del Deute Públic (3.060,8 milions més), en Sector fi-
nancer (376,8 milions d’euros més) –increment associat a l’augment del crèdit o finançament pre-
vist al sector públic i privat de l’economia catalana-, en la política de Suport financer als ens locals 
(222,7 milions d’euros més), en Comerç (41,8 milions d’euros més), Energia i mines (18,7 milions 
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d’euros més), i Desenvolupament empresarial (16,0 milions d’euros més), polítiques que guanyen 
posicions en l’ordre de prioritats de la despesa. 

I per una altra, la caiguda en la despesa en les polítiques de despesa d’Administració i serveis 
Generals (396,4 milions d’euros menys), Cicle de l’aigua (563,9 milions d’euros menys), Relacions 
exteriors, cooperació i desenvolupament (21,7 milions d’euros menys), i Participació ciutadana i 
processos electorals internacional (24,2 milions d’euros menys), polítiques que perden posicions 
en l’ordre de prioritats de la despesa. 

La resta de polítiques, si bé totes elles redueixen la seva despesa i el seu pes respecte del total, 
mantenen el mateix ordre relatiu de prioritat respecte dels pressupostos del 2010. 

En el gràfic I-28 es mostren les sis polítiques que experimenten un increment de la despesa res-
pecte de l’exercici 2010. 

GRÀFIC I-28. Evolució de les polítiques de despesa en els pressupostos 2011. Sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, 2010-20111 

 

Unitats: taxes de creixement en percentatges. 
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2010 i el 2011 superior a la taxa de 
creixement mitjana de tota la despesa del Sector Públic de la Generalitat. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2010 i 2011. 

Finalment, en el gràfic I-29 es mostren les vint-i-sis polítiques que experimenten una reducció de 
la despesa respecte de l’exercici 2010, en tots els casos superior a la mitjana de reducció total de 
despesa dels pressupostos de 2011. 
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GRÀFIC I-29. Evolució de les polítiques de despesa en els pressupostos 2011. Sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, 2010-20111 

 

Unitats: taxes de creixement en percentatges. 
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2010 i el 2011 inferior a la taxa de crei-
xement mitjana de tota la despesa del Sector Públic de la Generalitat. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2010 i 2011. 

Les inversions reals del sector públic de la Generalitat de Catalunya 

La inversió real consolidada executada per la Generalitat de Catalunya130 ha experimentat un crei-
xement notable en el període 2004-2009, mentre que l’any 2010 va caure un 22,9% (vegeu el grà-
fic I-30), i ha assolit en termes mitjans dels anys 2004-2010 el valor de 3.449,9 milions anuals, 
amb una taxa de creixement anual mitjà de l’11,5%, i amb un pes, en termes mitjans, sobre el PIB 
català del l’1,7%. En aquest mateix període la inversió per càpita executada ha estat en termes 
mitjans de 475,2 euros per habitant, passant dels 285,2 euros per habitant l’any 2004, als 471,1 
euros per habitant el 2010. 

El grau d’execució de la inversió respecte de les dades pressupostades es manté en termes mit-
jans dels anys 2004-2010 en el 90,7%, i si bé es va reduir progressivament des del 91,2% l’any 
2004 al 70,5% l’any 2006, va millorar entre el 2007 i el 2009 fins assolir el 100,3% l’any 2009, 
mentre que el 2010 s’ha tornat a reduir fins al 85,0%. 

Els pressupostos del 2011 preveuen una reducció de la inversió real, tant en termes absoluts com 
en termes per càpita, respecte de les dades executades de l’any 2010, per sota dels valors liqui-
dats i assolits en el període 2004-2010. Així, la inversió real consolidada, amb 2.229,0 milions 
d’euros, disminueix el 37,0% respecte del pressupost liquidat del 2010, i significa l’1,06% del PIB 
català de 2011 estimat per l’Idescat. Per la seva part, la inversió per càpita se situa en 295,6 euros 
per habitant, amb una reducció del 37,2% respecte del pressupost liquidat de 2010. 

Pel que fa a l’execució de la inversió real, l’any 2011 només es disposa de dades per a l’àmbit ins-
titucional consolidat conformat per l’Administració General de la Generalitat, els seus Organismes 
Autònoms, l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut, i l’Institut Català d’Assistència 

                                                
130 En el seu perímetre institucional del Sector Públic de la Generalitat. 
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Social de la Generalitat. Aquest àmbit institucional té una despesa de capital que equival al 70,3% 
de tota la inversió consolidada i liquidada del sector públic de la Generalitat els anys 2008, 2009, i 
2010, i ha executat despeses de capital per valor de 2.447,0 milions d’euros l’any 2011, i que sig-
nifica una reducció de la inversió liquidada del 9,6% respecte del 2010. 

GRÀFIC I-30. Evolució de la inversió real consolidada liquidada i executada i de la inversió per càpi-
ta del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2005-2011 

 

Unitats: inversió total milions d’euros; inversió per càpita, euros. 
Nota: les dades d’inversió per càpita 2005-2010 són dades liquidades, pel 2011 és pressupostada. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2008-2011. 

Per polítiques de despesa, els pressupostos de 2011 concentren el 56,3% de la inversió consoli-
dada del sector públic de la Generalitat de Catalunya, com ja s’ha vist per al conjunt de tota la 
despesa, en les polítiques de transport, educació i salut. 

La reducció de 1.932,7 milions d’euros de la inversió pressupostada pel 2011 es concentra en les 
polítiques de transport, amb una reducció de la inversió pressupostada del 51,8% -especialment 
en l’àmbit de les infraestructures ferroviàries, i en menor mesura en carreteres-; en la política de 
cicle de l’aigua, amb una reducció del 76,8%; i en menor mesura en les polítiques d’educació i sa-
lut amb unes caigudes del 34,2% i el 36,3% respectivament. 

D’altra banda, els pressupostos de 2011 incrementen de forma més destacada la inversió en les 
polítiques de comerç, amb un increment de 59,5 milions d’euros; i en la política de sector financer 
amb un increment del 10,4 milions d’euros. 

L’ordre prioritats de les principals polítiques d’inversió de la Generalitat de Catalunya es manté re-
lativament estable, essent la pèrdua de pes relatiu de la política de cicle de l’aigua el canvi més 
destacat. 

En el gràfic I-31 es mostra aquest ordre de prioritats per a l’any 2011. 
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GRÀFIC I-31. Inversió real consolidada pressupostada del sector públic per polítiques de despesa. 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2011 

 

Unitats: percentatges. 
Nota: es mostren les nou polítiques de despesa amb un pes igual o superior al 3% del pressupost total d’inversions. 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2011. 

Les inversions amb finançament específic 

La Generalitat de Catalunya executa una sèrie d’obres sense impacte directe sobre el pressupost 
de l’exercici corresponent que són finançades en base a sistemes específics. Aquestes obres es 
pagaran amb càrrec a exercicis futurs, ja sigui amb càrrec a despeses de capital (mètode ale-
many), o amb càrrec a despeses corrents (drets de superfície i concessions). 

En el període 2004-2010 l’import mig liquidat anualment en aquest tipus d’obres ha estat de 635,6 
milions d’euros a l’any, amb un increment al llarg d’aquests anys a una taxa de creixement anual 
acumulativa del 38,9%. Aquest increment, del 8,4%, supera la taxa de creixement anual acumula-
tiva de la inversió real liquidada del conjunt del sector públic de la Generalitat en aquest mateix pe-
ríode. 

L’exercici 2011 preveu una reducció en l’ús d’aquest mètodes de finançament d’inversions amb 
930,0 milions d’euros, i una disminució del 18,6% respecte de les dades liquidades del 2010. 

En la  taula I-45 es mostra l’evolució, per tipologies, d’aquestes inversions. 
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TAULA I-44. Evolució de la inversió executada sense impacte pressupostari en l’exercici. Catalu-
nya, 2006-2011 

  Imports liquidats Pressupostat 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Carreteres  135,2 229,4 286,6 219,6 438,4 442,6 
Ferrocarril i metro  39,9 75,2 133,9 546,8 414,4 398,8 
Ports i transports 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abastament i sanejament d’aigua  4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Regadius  72,2 87,1 126,3 194,2 178,9 11,6 
Obres d'Interior  43,2 47,2 25,3 0,0 0,0 0,0 
Obres de Justícia  125,2 218,9 162,7 54,7 108,2 71,7 
Obres de Presidència  1,0 9,1 0,0 0,0 0,0 5,2 
Sanitat 0,0 0,0 5,0 13,1 2,4 0,0 
TOTAL  420,8 667,0 739,8 1.028,3 1.142,2 930,0 
Unitats: milions d’euros. 
Nota: les dades 2006-2010 són dades liquidades, pel 2011 són inversions pressupostades. 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008-2011. 

El dèficit de la Generalitat de Catalunya 

L’evolució dels ingressos i les despeses liquidades en l’exercici 2011 ha tingut com a conseqüèn-
cia una reducció, de l’11,2%, del dèficit de la Generalitat (mesurat en termes SEC-95 base 2000), 
des dels 8.352 milions d’euros l’any 2010 als 7.418 milions d’euros del 2011. 

Tot i així, el dèficit del la Generalitat (mesurat en termes SEC-95 base 2000) ha superat en 
1.871,5 milions d’euros allò que es prèvia en els pressupostos, i no s’ha pogut assolir la reducció 
prevista del 33,6% del dèficit. 

Els pressupostos del 2011 es van elaborar en el marc del Pla econòmic-financer de reequilibri 
2011-2013, aprovat pel nou govern al gener del 2011 i que preveia una forta reducció del dèficit en 
termes SEC de la Generalitat fins als 2.613 milions d’euros, el -1,3% del PIB. L’evolució dels in-
gressos tributaris de la Generalitat durant la primera meitat, com a conseqüència del continuat de-
teriorament de les bases tributàries, ja va fer aprovar un pressupost amb una clara desviació de 
les previsions del Pla. Així els pressupostos per al 2011 s’aproven al mes de juliol amb un dèficit 
en termes SEC de la Generalitat de 5.546,5 milions d’euros, el -2,66% del PIB, xifra que superava 
el límit que estableix la normativa d’estabilitat pressupostària en funció del cicle econòmic, per la 
qual cosa es feia necessari presentar un nou pla econòmic i financer de reequilibri. 

El nou dèficit pressupostat apareixia, en relació amb els pressupostos liquidats el 2010, com a re-
sultat d’una previsió de reducció més elevada de la despesa no financera, 1.927 milions d’euros 
menys que el 2010, que dels ingressos no financers, 1.598 milions d’euros menys que el 2010. Ai-
xí es preveia reduir el 3% la despesa corrent: es reduïa el 3,6% la despesa de personal, el 2,7% la 
compra de béns i serveis i el 8,6% les transferències corrents, mentre que incrementava el 60,8% 
la despesa en interessos del deute. A la vegada, es preveia una reducció del 5,9% dels ingressos 
corrents com a conseqüència del deteriorament de l’activitat econòmica, i pels seus efectes espe-
cialment sobre els tributs cedits totalment, motiu pel qual el desestalvi per operacions corrents as-
cendia a 4.352 milions d’euros, i incrementava el 14,8% respecte dels pressupostos liquidats del 
2010. A aquestes necessitats de fons calia afegir unes necessitats de finançament per operacions 
de capital de 565 milions d’euros, que tot i així es reduïa el 61,2% respecte del 2010. D’aquesta 
manera es preveia una reducció del 6,3% de les necessitats de finançament de la Generalitat de 
Catalunya sense el sector públic empresarial, on es passava d’un dèficit amb dades executades 
del 2010 de 5.246 milions d’euros a una previsió de dèficit pel 2011 de 4.917 milions d’euros. 
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A aquestes magnituds cal afegir els ajustos SEC-95 i el dèficit del sector públic empresarial, on se 
concentra la part més important de la reducció final del dèficit en termes SEC.  Aquests ajustos, de 
-629 milions d’euros feien incrementar el dèficit previst en termes SEC fins als 5.546,5 milions 
d’euros amb una reducció del 33,6% respecte el dèficit liquidat l’any 2010. Tot i així, això significa-
va una reducció molt important, del 79,7%, en la magnitud del dèficit de les empreses públiques i 
els ajustos SEC en relació amb les dades liquidades del 2010, que havien afegit al dèficit del 
2010, -3.106 milions d’euros. 

Des de la vessant dels ingressos es preveia consolidar pel 2011 les mesures ja adoptades al llarg 
del 2010: 

- Increment de l’impost de transmissions patrimonials en 1 punt percentual, fixant el tipus en 
el 8%, exceptuant la compravenda de pisos de protecció oficial que es manté en el 7%. 

- Increment en 0,2 punts percentuals fins a l’1,2% del tipus impositiu de l'impost sobre actes 
jurídics documentats. 

- Increment d’1,25 punts percentuals per als vehicles més contaminants, fixant el tipus del 
gravamen en el 16% en l’impost especial sobre determinats mitjans de transport. 

- En l’IRPF: es manté la creació de dos trams, un per a les rendes superiors a 120.000 euros 
amb un increment del tipus en dos punts percentuals (del 21,5% al 23,5%) i un segon tram 
per a aquelles rendes que superin els 175.000 euros amb un increment de 4 punts percen-
tuals (del 21,5% al 25,5%). 

La part més important de l’ajust es plantejava des de la vessant de la despesa on destaquen les 
següents mesures: 

En la despeses de personal: 

- Es consolida en termes anuals l’impacte de la reducció retributiva aplicada en compliment 
del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en 
matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic,131 així com les mesures específiques que 
estableix Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de 
la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin 
vigents els del 2011,132 és a dir, la no reposició del personal que causi baixa per jubilació, 
defunció o qualsevol altra forma d’extinció de la relació contractual, excepte en el cas del 
personal docent no universitari i sanitari, en el qual es mantindrà un taxa de reposició del 
50%. Tampoc s’autoritzarà el nomenament de personal interí ni la contractació de personal 
laboral per cobrir places vacants o de reforç, excepte en els casos permesos per les taxes 
màximes de reposició del 50%. 

En la despesa de béns i serveis: 

- En relació amb la despesa farmacèutica, tant la referida a receptes mèdiques com a la 
medicació hospitalària de dispensació ambulatòria, es consolida en termes anuals l’efecte 
de les mesures del RDL 8/2010, de 20 de maig, que adopta mesures extraordinàries per a 
la reducció del dèficit públic,133 i que preveia la revisió del sistema de preus de referència 
aplicables a partir de l’1 de juny de 2010, a càrrec de fons públics. 

                                                
131 DOGC núm. 5639, de 31.05.2010. 
132 DOGC núm. 5795, de 13.01.2011. 
133 BOE núm. 126, de 24.05.2010. 
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- Addicionalment es preveu un impacte significatiu en el control de la despesa derivada de la 
plena implantació de la recepta electrònica i d’altres mesures de racionalització aplicades 
pel departament de Salut. 

- Es manté la reducció d’aquelles despeses de funcionament ordinari que des del punt de 
vista dels serveis als ciutadans poden resultar prescindibles. En concret, les despeses de 
publicitat, publicacions, exposicions certàmens i altres activitats de promoció, difusió i 
campanyes institucionals, entre altres, del conjunt del sector públic. 

En la despesa de transferències corrents: 

- Es consoliden en termes anuals els ajustos derivats  del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, 
de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dè-
ficit públic,134 en matèria de concerts sanitaris i educatius, així com en els concerts i conve-
nis de gestió per prestació de serveis. 

- Es revisen i ajusten els compromisos plurianuals adquirits en exercicis anteriors. Es deter-
minaran quins podran ser anul·lats i quins diferir, per tal de garantir que es mantinguin úni-
cament aquells que tinguin cabuda en les disponibilitats pressupostàries. 

- Es redueixen les aportacions i transferències de la Generalitat de Catalunya a les seves 
empreses i entitats dependents. 

En la despesa d’inversions i transferències de capital135: 

- Es retarda, i si escau, paralitza les inversions executades pel conjunt de entitats públiques, 
i en particular, de les entitats GISA, REGSA i ICF, Equipaments, SAU. 

- S’alenteix l’execució de grans projectes. 

- Es redueixen les línies d’ajut a la inversió, tant les que afecten el sector privat (empreses, 
famílies i institucions sense finalitat de lucre), com les que tenen com a destinataris el sec-
tor públic o altres administracions. 

- I es restringeix la tramitació de compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs. 

Al llarg del 2011, l’economia espanyola i la catalana segueixen afectades per la profunditat de la 
crisi econòmica, les dificultats per recuperar les bases tributàries, i la necessitat de fer front a les 
conseqüències que té sobre la població la debilitat de l’activitat econòmica. 

En l’àmbit institucional de la Generalitat sense el sector públic empresarial els ingressos no finan-
cers s’han reduït el 6%, amb una disminució lleugerament menor d’allò previst ens els pressupos-
tos pel millor comportament del previst dels ingressos corrents, mentre que la situació del mercat 
immobiliari ha fet reduir més del previst els ingressos derivats de l’alienació d’inversions reals. 

Paral·lelament, en el mateix perímetre institucional, les despeses no financeres han incrementat 
lleugerament, el 0,2%, en relació amb les dades executades el 2010, provocant una desviació del 
6% respecte de la reducció pressupostada. Aquesta desviació és conseqüència de la major des-
pesa en transferències corrents i de capital de les previstes, amb uns increments del 3% i del 
0,2% respectivament. Aquest augments responen, en part, als compromisos adquirits en exercicis 
anteriors en relació amb la despesa desplaçada i a la despesa d’inversió. Mentre que es redueix la 

                                                
134 DOGC núm. 5639, de 31.05.2010. 
135 Atès que la major part d’aquests ajustos incideixen en entitats i empreses públiques SEC, bona part de l’impacte d’aquestes s’inclou 
a la configuració SEC. 
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despesa de personal, el 4,7%; la despesa en béns i serveis, el 2,5%; i incrementa el 60,9% la 
despesa en interessos. 

Per tant, incrementa el 28,9% la necessitat de finançament en l’àmbit institucional de la Generalitat 
sense el sector públic empresarial, fins als -6.762 milions d’euros, quan es preveia una reducció 
del 6,3% en els pressupostos. De totes maneres, es compleix la previsió de disminució en la ne-
cessitat de finançament associada al sector públic empresarial, amb una reducció del 78,9% un 
cop incorporats els ajustos SEC, i que té com a resultat final, l’any 2011, una reducció del dèficit 
de la Generalitat en termes SEC de l’11,2%, fins als 7.418 milions d’euros. 

TAULA I-45. Evolució de la capacitat/necessitat de finançament de la Generalitat sense sector em-
presarial1 i en termes SEC-95 base 2000. Catalunya, 2008-2011 

  2008 2009 2010 2011 2010-
2011 

 (1) Ingressos corrents   24.273 26.349 22.910 21.941 -4,2% 

              Impostos directes 7.495 8.129 6.158 8.482 37,7% 

              Impostos indirectes 8.084 6.800 5.992 8.486 41,6% 

              Altres ingressos corrents 8.694 11.419 10.759 4.973 -53,8% 

 (2) Despeses corrents   25.121 29.412 26.702 27.029 1,2% 

             Remuneració de personal 7.200 7.709 7.590 7.235 -4,7% 

             Despeses corrents de béns i serveis 6.910 9.064 7.659 7.467 -2,5% 

             Interessos 697 797 919 1.479 60,9% 

             Transferències corrents 10.313 11.841 10.534 10.848 3,0% 

 (3) = (1) - (2) Estalvi per operacions corrents -847 -3.063 -3.792 -5.088 34,2% 

 (3)' = (3) + Interessos. Estalvi brut primari   -150 -2.266 -2.873 -3.609 25,6% 

 (4) Ingressos de capital 897 1.193 1.252 773 -38,3% 

 (5) Despeses de capital 3.190 3.099 2.706 2.447 -9,6% 
 (6) = (4) - (5) Necessitat de finançament  per operacions 
de capital -2.293 -1.906 -1.454 -1.674 15,1% 

 (7) Fons de contingència 0 0 0 0 - 
 (8) = (3) + (6) - (7) Resultat no financer (+) superàvit / (-) 
dèficit del pressupost -3.140 -4.971 -5.246 -6.762 28,9% 

 (8)' = (8) + Interessos. Saldo Primari -2.443 -4.174 -4.327 -5.283 22,1% 

            

Ajustos SEC-95 -2.137 265 -3.106 -656 -78,9% 
Capacitat o necessitat de Finançament en termes SEC-95 
base 2000 -5.272 -4.706 -8.352 -7.418 -11,2% 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) El perímetre institucional de la Generalitat sense el sector públic empresarial compren les dades consolidades de l’Administració 
General de la Generalitat, els Organismes Autònoms, l’Institut Català de la Salut, Servei Català de la Salut, i l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials. 
Nota: dades executades, 2011 dades provisionals. No s’ha tingut en compte la liquidació negativa del model de finançament perquè en 
termes de dèficit el seu impacte ja es va tenir en compte en l’exercici corresponent. 
Font: Comptes Generals de la Generalitat 2008, i 2009 elaborats per la Sindicatura de Comptes, i Pla econòmic-financer de reequilibri 
de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

El dèficit públic de la Generalitat significa l’any 2011 el 3,70% del PIB de l’economia catalana, i re-
dueix el seu pes respecte del 2010. Tot i així, se situa per sobre del límit fixat en el Programa 
d’Estabilitat i Convergència d’Espanya de 29 d’abril del 2011, revisat en el Consell de Política Fis-
cal i Financera el 6 de març del 2012, raó per la qual el govern de la Generalitat de Catalunya ha 
hagut de presentar un nou Pla econòmic-financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya pel 
període 2012-2014. 



MEMÒRIA SOCIECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2011 

82 

GRÀFIC I-32. Evolució del dèficit de la Generalitat segons SEC-95. Catalunya, 2008-2011 

 

Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB de Catalunya. 
Nota: les dades del 2011 són provisionals. 
Font: Departament d’Economia i Coneixement, i Comptabilitat Regional d’Espanya pel PIB de l’economia catalana. 

Endeutament de la Generalitat de Catalunya 

La conseqüència de la generació de les necessitats de finançament de la Generalitat generades el 
2011 conjuntament amb el refinançament de deute que vencia ha significat per al 2011 un impor-
tant increment del deute de la Generalitat de Catalunya. 

L’endeutament financer136 de la Generalitat s’ha incrementat el 2011137 8.263 milions d’euros, un 
augment del 20,6% respecte del 2010, fins als 48.369 milions d’euros. Aquest increment és inferior 
al de l’exercici 2010 que va ser de 9.286 milions d’euros. De tota manera, augmenta el pes de 
l’endeutament financer sobre el PIB fins al 23,0% l’any 2011. Aquesta evolució de l’endeutament 
respon, principalment, al comportament associat al conjunt d’entitats del sector administració pú-
blica de la Generalitat segons SEC que incrementa el seu endeutament el 32,0%, mentre que en 
les empreses no SEC l’endeutament es redueix el 22,8%. 

Pel que fa a l’endeutament acumulat amb altres instruments financers es redueix el seu volum 
respecte del 2010 i se situa en 2.193 milions d’euros. 

 

 

 

 

 

                                                
136 No inclou els altres instruments d’endeutament com els censos, “confirming”, pagament a tercers, titulització, i crèdits ICF/ICCA. 
137 Dades a 31 de desembre del 2011. 
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TAULA I-46. Evolució de l’endeutament viu i altres instruments financers de la Generalitat de Cata-
lunya. Catalunya, 2007-2011 (segons SEC) 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Total endeutament SEC 95 14.819 18.070 22.514 31.741 41.912 
Endeutament empreses no SEC 95 5.228 6.820 8.306 8.365 6.457 
Total endeutament financer 20.047 24.890 30.820 40.106 48.369 
Altres instruments financers1 2.476 3.424 3.712 2.925 2.193 
Endeutament TOTAL 22.523 28.314 34.532 43.031 50.562 
Endeutament financer sobre PIB2 9,63% 11,69% 15,10% 19,51% 23,02% 
Endeutament TOTAL sobre PIB2 10,82% 13,30% 16,92% 20,93% 24,06% 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) Censos, confirming, pagaments a tercers, titulització i préstecs rebuts d’altres administracions públiques. 
(2) PIB nominal de Catalunya base 2008 segons Idescat. 
Font: Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Idescat. 

L’evolució del deute situa Catalunya amb un pes d’aquest sobre el PIB clarament per sobre del de 
la mitjana de comunitats autònomes d’Espanya, i amb un increment d’aquest pes des de l’inici de 
la crisi econòmica que pràcticament duplica l’increment de la mitjana del pes del deute sobre el 
PIB de les comunitats autònomes  d’Espanya. 

GRÀFIC I-33. Deute sobre PIB del sector Administració pública de la Generalitat (SEC) i del conjunt 
de comunitats autònomes. 2006-2011 

   

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

4.2. El sector públic estatal 

4.2.1. Les inversions del sector públic estatal a Catalunya 
L’any 2011 s’accentua la reducció en les perspectives de la inversió pública estatal a tot Espanya, 
que cau des dels pressupostos del 2009. La inversió real pressupostada per al conjunt de l’Estat138 
                                                
138 Inversió real prevista de l’Administració general de l’Estat, els seus organismes autònoms, Seguretat Social, agències estatals i al-
tres organismes públics, el sectors públic empresarial, fundacional i consorcis. Aquest concepte computa la despesa en inversió del 
capítol 6 dels pressupostos, i no té en compte el capítol 7 de transferències de capital.  
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l’any 2011 ha estat de 20.648,1 milions d’euros, amb una  reducció del 29,5% respecte de 
l’exercici 2010. 

D’aquesta inversió Catalunya té pressupostats 2.548,4 milions, amb una reducció del 29,7% res-
pecte del 2010, si bé manté el seu pes en el 15,2% del total de la inversió regionalitzada. Catalu-
nya es manté així, des de l’any 2005, com la segona comunitat autònoma receptora d’inversions 
estatals en termes absoluts després d’Andalusia. 

En termes per càpita, en el conjunt de les comunitats autònomes, la inversió real regionalitzada 
pressupostada l’any 2011 és de 355 euros per habitant, amb una caiguda del 29,9% respecte dels 
pressupostos del 2010. Mentre que a Catalunya aquesta inversió significa una despesa de 338 eu-
ros per càpita, amb una reducció del 30% respecte del 2010 i que manté a Catalunya en la posició 
onzena entre les disset CA, el 4,8% menys que la mitjana per càpita espanyola. 

De totes maneres, cal tenir present que en previsió del compliment de la disposició addicional ter-
cera 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 preveu l’Estatut. El 17 de setembre de 2007, el grup de treball va acordar una metodologia 
que estableix com a base de càlcul el “conjunt de les inversions de l’Estat i les transferències de 
capital a les comunitats autònomes i a les corporacions locals, que són d’àmbit econòmic”. Així 
mateix, “s’estableix un ajustament de les inversions dutes a terme per l’Estat amb dotació pressu-
postària en un exercici diferent al d’execució”. 

Així, per a l’any 2011, els pressupostos generals de l’Estat preveuen una inversió a Catalunya de 
3.145,02 milions, la qual cosa significa una reducció del 29,7% respecte de les previsions del 
2010. 

Tenint en compte aquest concepte més ampli, la despesa de capital per càpita prevista en els 
pressupostos de l’Estat per al 2011 a Catalunya és de 417 euros per habitant, xifra que és el 
17,5% 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 compliment de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya els pressupostos del 2011 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 càpita dels pressu-
postos de l’Estat a Catalunya estem un 4,8% per sota de la mitjana (vegeu el gràfic I-39). 
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GRÀFIC I-34. Inversió per càpita pressupostada de l’Estat a Catalunya en relació a la mitjana espa-
nyola, 2001-2011 

 

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

Pel que fa al compliment dels compromisos pressupostaris el nivell d’execució de les obres pres-
supostades pel Ministeri de Foment, l’any 2010139 es va situar en el 73,7%, clarament per sota de 
la mitjana d’execució del període 2001-2009, que va ser del 79%. Cal tenir en compte que aquest 
Ministeri administra durant aquests anys (2001-2011) el 84% de la inversió regionalitzada i pres-
supostada a Catalunya de l’Estat, i que l’any 2010 va ser del 85,4%. Aquest percentatge en els 
pressupostos del 2011 se situa en el 86,6%. (vegeu el gràfic I-35). 

                                                
139 Darrera dada disponible. 
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GRÀFIC I-35. Inversió pressupostada i liquidada per l’Estat a Catalunya. Catalunya, 2001-2011 

 

Unitats: milions d’euros. 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007, 2008, 2009, i 2010. 

Per a l’any 2011, només es disposa d’informació parcial del nivell d’execució de les inversions de 
l’Estat a Catalunya a través de les dades de licitació oficial d’obres de construcció per part del grup 
Foment140 a Catalunya. Aquestes xifres indiquen una important reducció de la inversió adjudicada i 
de la inversió licitada en el territori català per al 2011, amb caigudes del 68,2% i de l’11,2%, res-
pectivament. 

                                                
140 Inclou les licitacions d’obra i les adjudicacions publicades per les diferents direccions generals del Departament, els seus organis-
mes autònoms, així com les dutes a terme per les entitats públiques empresarials i societats mercantils estatals dependents del Minis-
teri: Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA), Ferrocarrils Espanyols 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 Ter-
restre (SEITT). No es recullen aquelles obres que per les seves característiques no es publiquen en els diaris oficials (obres comple-
mentàries que es contracten amb el mateix licitador que executa l’obra principal, obres d’emergència, procediment negociat sense pu-
blicitat, contractes menors, etc), ni les licitacions i adjudicacions sobre estudis o redacció de projectes d’obra, ja que es tracta d’un con-
tracte de serveis. 
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GRÀFIC I-36. Licitació oficial d’obres i adjudicació d’obres de construcció del grup Foment a Cata-
lunya. Catalunya, 2006-2011 

 

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

4.2.2. La recaptació dels tributs estatals a Catalunya 
La recaptació de tributs estatals a Catalunya, en termes de caixa, l’any 2011 frena el seu creixe-
ment si bé contribueix a recuperar una part de la caiguda dels anys 2008 i 2009, tot i que se situa 
encara en nivells inferiors a la recaptació de l’any 2005. Així, la recaptació de tributs estatals a Ca-
talunya (vegeu el gràfic I-37) s’ha incrementat l’1,2%, 389,6 milions d’euros més que el 2010, amb 
uns ingressos liquidats de 34.200,1 milions d’euros. 

L’any 2007 la recaptació de tributs estatals a Catalunya va ser de 47.608,7 milions d’euros, i per 
tant, en quatre anys l’economia catalana ha acumulat una reducció de 13.408,0 milions d’euros, 
amb una caiguda del 28,2%. 

El 93,8% d’aquesta recaptació la du a terme l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a 
través de les seves delegacions en el territori, que gestiona els impostos estatals sobre els quals 
la capacitat normativa de les comunitats autònomes és més limitada. Pel que fa a la resta de tri-
buts estatals -sobre els quals la capacitat normativa de les comunitats autònomes és major-, la 
gestió està traspassada a la Generalitat de Catalunya. 

La recaptació tributària141 de les delegacions de l’AEAT a Catalunya s’incrementa l’any 2011 el 
2,9%, si bé acumula una caiguda del 23,9% des de l’any 2007. Per la seva part, la recaptació de 
tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya142 s’ha reduït el 19,3% l’any 2011, i 
acumula des del 2007 un descens del 60,8%. 

                                                
141 Les dades de recaptació tributària de les delegacions de l’AEAT estan expressades en termes de caixa, per tant s’entén la recapta-
ció 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 reco-
neguts, en el qual es recullen els drets pendents de cobrament de l’exercici i s’exclou els drets procedents de pressupostos tancats. 
142 Els impostos estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya, expressats en termes de caixa, inclouen: l’impost de successi-
ons i donacions, l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre transmissions patrimonials i sobre actes jurídics documentats, l’impost sobre 
determinats mitjans de transports, l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs, i la taxa del joc. Tot i que la recaptació 
de l’impost sobre electricitat també està cedida totalment a la Generalitat la seva gestió depèn de l’AEAT. 
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La reducció dels tributs cedits totalment a la Generalitat conjuntament amb l’alentiment de la recu-
peració dels ingressos tributaris estatals recaptats per les delegacions de l’AEAT a Catalunya ha 
fet que la recaptació tributària a Catalunya, amb un creixement de l’1,2%, s’hagi incrementat just 
per sota de la recaptació de tributs estatals en el conjunt de l’Estat, que ha augmentat l’1,4%, 
2.224 milions d’euros més que el 2010, amb uns ingressos totals de 161.760 milions d’euros, però 
que en els quatre darrers exercicis acumula una caiguda del 19,4% amb 38.913 milions d’euros 
menys  que l’any 2007. 

L’increment de la recaptació, en termes de caixa, en el conjunt de l’Estat té lloc, principalment, per 
un increment del 4,2% en l’IRPF, del 2,5% en l’impost de societats, del 0,4% en l’IVA, i del 6,7% 
de les taxes i altres ingressos, mentre que es redueix el 4,2% la recaptació dels impostos especi-
als. 

L’Agència Tributària Estatal, estima143 que l’increment en la recaptació l’any 2011 té el seu origen, 
principalment, en les mesures tributàries dirigides a la consolidació fiscal i amb efectes recaptato-
ris l’exercici 2011 introduïdes a escala estatal, que haurien aportat 8.768 milions d’euros a la re-
captació. Aquesta també s’hauria vist afavorida per un increment dels ingressos derivats 
d’actuacions de control i ingressos procedents d’aplaçaments sol·licitats en períodes anteriors. 
Mentre que, en termes agregats, la caiguda de les bases tributàries, associada al dèbil creixement 
econòmic hauria contrarestat part de l’increment anterior. 

La debilitat de l’activitat econòmica l’any 2011 ha provocat una caiguda de les bases tributàries 
dels principals impostos estatals. 

En el cas de l’IRPF ha tingut lloc una reducció del 0,5% de la renda bruta de les famílies aproxi-
mada per fonts fiscals, alentint la caiguda dels dos anys precedents, mentre que el Banc 
d’Espanya estima que s’ha recuperat lleugerament el saldo de rendes primàries brutes de les fa-
mílies i institucions sense finalitat de lucre, amb un increment del 0,2%. Per components de renda 
del saldo de rendes primàries el Banc d’Espanya estima que la remuneració dels assalariats ha 
caigut l’1%, afectada negativament per la destrucció d’ocupació assalariada, el menor grau de co-
bertura de les prestacions d’atur, i per la reducció del 5% dels salaris públics; les rendes de la pro-
pietat han caigut el 5,4%; i les rendes mixtes d’activitats econòmiques es recuperen, amb un crei-
xement del 4,1%. 

En l’impost sobre societats les bases de beneficis empresarials declarats segueixen reduint-se, el 
18,9% respecte del 2011, si bé aquesta reducció respon al comportament de les bases declarades 
de les empreses molt grans, mentre que milloren les bases de beneficis de la resta de grans em-
preses, on es concentren la majoria de grans societats. En les petites i mitjanes empreses, no hi 
ha informació sobre l’evolució dels seus beneficis el 2011, ja que aquest exercici els pagaments 
en l’impost de societat d’aquestes empreses, que cauen el 14,4%, es calculen com el 18% de les 
quotes liquides declarades en els exercicis 2008 i 2009. 

Per al conjunt de l’any l’IVA mostra un descens de les seves bases impositives, amb una caiguda 
de la despesa final subjecta a tributació del 6,3%: cau el 2% la despesa en consum de les llars; 
cau més del 10% la despesa de les administracions públiques; i cau el 28,8% la despesa en com-
pra d’habitatge nou. 

Pel que fa als impostos especials, es redueixen les bases tributàries de les principals figures tribu-
tàries en termes de recaptació. En l’impost sobre hidrocarburs es redueix el 7,4% el consum de 
gasolines i gasoils; en l’impost sobre labors del tabac es redueix el 17,4% el consum de paquets 
de tabac; mentre que en l’impost sobre l’energia es redueix l’1,4% el consum d’electricitat. 

                                                
143 Vegeu l’Informe mensual de recaudación tributaria, diciembre 2010. Agència Estatal d’Administració Tributària. 
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Així, l’Agència Tributària Estatal, estima144 que de la caiguda en la recaptació de 34.659 milions 
d’euros acumulada els exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011 el 12,3%, 4.257 milions d’euros són con-
seqüència de l’impacte dels canvis normatius estatals en la tributació. Mentre que en els anys 
2008 i 2009 s’haurien deixat d’ingressar 19.735 milions d’euros per la política de rebaixes fiscals, 
l’any 2010 i 2011 la política de consolidació fiscal hauria recuperat 15.478 milions d’euros. 

En el gràfic següent 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 go-
vern central, l’evolució de l’activitat econòmica, el recurs a l’aplaçament del deute tributari i altres 
elements que afecten a la gestió dels impostos. 

GRÀFIC I-37. Impacte normatiu en la recaptació de tributs estatals en el conjunt de CCAA. Espanya, 
2008-2011 

 

Unitats: milions d’euros. 
Nota: En la mesura de l’impacte econòmic hi poden haver acumulats també efectes de canvis normatius a escala autonòmica en tributs 
estatals. De totes maneres, la magnitud d’aquest efecte es pot preveure com a poc rellevant ja que la capacitat normativa de les comu-
nitats autònomes sobre aquest es pràcticament nul·la, excepte en l’IRPF. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe mensual de recaptació tributària de desembre del 2008, 2009, 2010, i 2011 i 
Informe anual de recaptació tributària 2010, Agència Estatal d’Administració Tributària. 

L’impacte normatiu en la recaptació ha estat rellevant en les tres principals figures impositives del 
sistema tributari espanyol. 

                                                
144 Vegeu l’Informe mensual de recaudación tributaria, diciembre 2007, 2008, 2009 i 2010 i l’Informe anual de recaudación tributaria 
2008 i 2009. Agència Estatal d’Administració Tributària. 
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En l’IRPF els canvis normatius més importants amb efectes positius en la recaptació en termes de 
caixa el 2011 han estat: 

- Efecte en les retencions del treball i la quota diferencial de no deflactar la tarifa ni els mínims 
personals i familiars. 

- Efecte en les retencions del treball, en el pagaments fraccionats i en la quota diferencial de la 
supressió de la deducció de fins a 400 € per a l’obtenció de rendiments del treball, excepte en 
persones contribuents amb base imposable inferior a 8.000 € (deducció total) o entre 8.001 i 
12.000 € (deducció parcial), (canvi introduït per Llei 26/2009, de 23 de desembre, de PGE 
2010).145 

- Efectes en les retencions de les rendes derivades del capital de l’elevació del tipus de retenció 
del 18% al 19% (canvi introduït per Llei 26/2009, de 23 de desembre, de PGE 2010).146 

- Efectes en la quota diferencial de l’increment dels tipus de gravamen de la base liquidable de 
l’estalvi fins al 19% per a rendes inferiors a 6.000 € i al 21% a partir de 6.000 € (canvi introduït 
per la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de PGE 2011).147 

- Efectes en les retencions del treball de l’elevació dels tipus de gravamen en 1 i 2 punts per a 
rendes superiors a 120.000 i 175.000 euros respectivament (canvi introduït per la Llei 39/2010, 
de 22 desembre, de PGE 2011 i RD 1788/2010, de 30 de desembre, de l’IRPF, Impost de so-
cietats i Impost sobre la renda de no residents).148 

- Efectes en la quota diferència de la deducció d’un 10% per a la realització d’obres en 
l’habitatge habitual que contribueixin a l’eficiència i estalvi energètic per a contribuents amb 
una base imposable inferior a 53.007,2 € (canvi introduït pel Reial Decret Llei 6/2010, de 9 
d’abril, de mesures per l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació).149  

Cal tenir present també les mesures introduïdes pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el 
tram autonòmic de l’IRPF per l’exercici 2011 amb un impacte positiu, la majoria d’elles, excepte les 
dues primeres, sobre la recaptació en termes de caixa: 

- Efectes sobre la quota íntegra autonòmica de l’increment de deducció en la quota íntegra au-
tonòmica del 20% al 30% de les quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions 
o participacions socials com a conseqüència de la constitució o l’ampliació de capital en les 
societats mercantils. L’import màxim de la deducció s’incrementa de 4.000 euros a 6.000 eu-
ros, per a la seva aplicació s’exigeix el compliment d’alguns requisits, i s’estableix que en cas 
de declaració conjunta s’aplica a cada un dels contribuents (canvi introduït per la Llei 7/2011, 
de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres).150 

- Efectes sobre la quota íntegra autonòmica de la modificació de la deducció en la quota íntegra 
autonòmica del 20% de les quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d'accions com 
a conseqüència d’acords d’ampliació de capital subscrits a través del segment d’empreses en 
expansió del Mercat Alternatiu Borsari, amb import màxim de la deducció de 10.000 euros. 
S’introdueix que aquest import màxim és per a cada contribuent de la unitat familiar que hagi 

                                                
145 BOE núm. 309, de 24.12.2009. 
146 BOE núm. 309, de 24.12.2009. 
147 BOE núm. 311, de 23.12.2010. 
148 BOE núm. 311, de 23.12.2010 i BOE núm. 318, de 31.12.2010. 
149 BOE núm. 89, de 13.04.2010. 
150 DOGC núm. 5931, de 29.07.2011. 
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efectuat la inversió, i per a la seva aplicació s'exigeix el compliment d’alguns requisits (canvi in-
troduït per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres).151 

- Efectes sobre la quota íntegra autonòmica de l’eliminació dels percentatges incrementats en la 
deducció per inversió en habitatge habitual, que passa a ser del 7,5% en caràcter general i del 
15% per obres d’adequació de l’habitatge habitual a persones amb discapacitat (canvi introduït 
per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres).152 

- Efectes sobre la quota íntegra autonòmica de la  modificació de l’escala autonòmica que passa 
de quatre a sis trams: els tres primers coincideixen amb els trams de l’escala establerta per a 
l’exercici del 2010; el quart tram es manté, pel que fa al tipus impositiu, si bé abasta només 
fins a una base liquidable general de 120.000,20 euros; el cinquè tram, que és nou, comprèn 
la base liquidable general que està entre els 120.000,20 euros i els 175.000,20 euros i té fixat 
el tipus impositiu en el 23,5%; i el sisè tram, també nou, fa tributar l’excés de base liquidable 
general sobre els 175.000,20 euros al 25,5% (canvi introduït per la Llei 24/2010, de 22 de juli-
ol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques).153 

En l’impost sobre societats els canvis normatius més importants amb efectes el 2011 han estat: 

- Efecte en els pagaments fraccionats de la introducció de la llibertat d’amortització en actius fi-
xes nous sense necessitat de mantenir o augmentar l’ocupació (canvi introduït pel Reial decret 
llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions per fomentar la inversió i la creació 
d’ocupació).154 

- Efecte en els pagaments fraccionats de l’increment de 8 a 10 milions d’euros del límit de la xi-
fra de negoci per tenir la consideració d’empresa de reduïda dimensió i de l’increment de la 
part de la base imposable que tributa al tipus reduït, que passa de 120.202,41 euros a 300.000 
euros (canvi introduït pel Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions per fomen-
tar la inversió i la creació d’ocupació, i per la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de PGE 
2011).155 

- Efectes en els pagaments fraccionats, a partir del 20 d’agost, per empreses amb xifra de ne-
gocis igual o superior a 20 milions d’euros de l’increment dels tipus impositius i de la limitació 
de la compensació de bases imposables negatives; i per a totes les empreses de la rebaixa de 
la deducció del fons de comerç financer per a entitats no residents (Real decret llei 9/2011, de 
19 d'agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de 
contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat pel 
2011).156 

- Efecte en la quota diferencial de la introducció de la tributació de les reduccions de capital so-
cial i repartiments de la prima d’emissió als socis de SICAV (Llei 39/2010, de 22 de desembre, 
de PGE 2011).157 

En l’IVA els canvis normatius més importants amb efectes el 2011 han estat: 

- Efectes en la primera meitat de l’any de l’increment dels tipus impositius, el general del 16% al 
18% i el reduït del 7% al 8% (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de PGE 
2010).158 

                                                
151 DOGC núm. 5931, de 29.07.2011. 
152 DOGC núm. 5931, de 29.07.2011. 
153 DOGC núm. 5681, de 29.07.2010. 
154 BOE núm. 293, de 03.12.2010. 
155 BOE núm. 293, de 03.12.2010 i BOE núm. 311, de 23.12.2010. 
156 BOE núm. 200, de 20.08.2011. 
157 BOE núm. 311, de 23.12.2010. 
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- Efectes de la reducció del tipus impositiu del 8% al 4% per a vendes d’habitatges fetes a partir 
del 20 d’agost (canvi introduït pel Real decret llei 9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la 
millora de la qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació 
fiscal, i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat pel 2011).159 

En els impostos especials els canvis normatius més importants amb efectes el 2011 han estat: 

- En tabacs s’incrementa el preu mitjà del paquet de tabac en el 14% com a conseqüència de 
l’increment del preu i de l’augment de l’impost mínim de 1,83 a 2,34 euros per paquet (canvi in-
troduït per el Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions per fomentar la inversió 
i la creació d’ocupació).160 

Pel que fa a la reducció del 19,3% l’any 2011 en els impostos estatals cedits totalment a la Gene-
ralitat de Catalunya, el retrocés en la recaptació s’explica el 53,5% per la caiguda de la imposició 
directe, el 40,4% per l’evolució de la tributació indirecta, i el 6,0% restant per la menor recaptació 
en les taxes sobre el joc. 

Per figures tributàries destaquen la caiguda del 44,5% en l’impost de successions i donacions, 
com a conseqüència de l’aplicació de la segona fase de reduccions introduïdes en la part de suc-
cessions de l’impost i per la nova bonificació del 99% de la quota en les successions de parents 
pròxims; la caiguda de l’impost sobre transmissions patrimonials, del 10%, com a conseqüència de 
la reducció de les transaccions immobiliàries de segona mà, tot i l’increment de tipus en la primera 
meitat de l’any; la caiguda del 14,8% en l’impost sobre actes jurídics documentats, afectat per la 
menor constitució d’hipoteques, i malgrat l’increment del tipus en actes jurídics documentats no 
específics en la primera meitat de l’any; el retrocés del 28,4% de l’impost sobre determinats mit-
jans de transports com a conseqüència de la reducció en la matriculació; la menor recaptació, del 
3,1% en l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs, pel menor consum de car-
burants; i la reducció en la recaptació de les taxes sobre el joc, de l’11,3%. 

A continuació es detallen els canvis normatius més rellevants amb efectes en els ingressos liqui-
dats l’any 2011 en relació amb els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya. 

En l’impost de successions i donacions els canvis normatius amb efectes en els ingressos liqui-
dats l’any 2011 han estat: 

- S’avança de l’1 de juliol a l’1 de gener del 2011 l’aplicació del 100%, en lloc del 62,5%, de 
l’increment en les reduccions personals aplicables a la base imposable en adquisicions mortis 
causa per raó de parentiu del Grup II (adquisicions per descendents i adoptats de vint-i-un 
anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants): 

a. Cònjuge: 500.000 euros. 
b. Fill: 275.000 euros. 
c. Resta de descendents: 150.000 euros. 
d. Ascendents: 100.000 euros. 

(canvi introduït per la Llei 3/2011, de 8 de juny, de modificació de la llei 9/2010, de 7 de juny, 
de regulació de l’impost de successions i donacions).161 

Per als contribuents dels grups I i II s’introdueix una bonificació del 99% de la quota tributària de 
l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort, incloses les quantitats percebu-
des pels beneficiaris d’assegurances de vida que s’acumulen a la resta de béns i drets que inte-
                                                                                                                                                            
158 BOE núm. 309, de 24.12.2009. 
159 BOE núm. 200, de 20.08.2011. 
160 BOE núm. 293, de 03.12.2010. 
161 DOGC núm. 5900, de 15.06.2011. 
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gren llur porció hereditària. Aquesta disposició s’aplica als fets imposables meritats a partir de l’1 
de gener de 2011 (canvi introduït per la Llei 3/2011, de 8 de juny, de modificació de la llei 9/2010, 
de 7 de juny, de regulació de l’impost de successions i donacions)162. 

TAULA I-47. Recaptació dels tributs estatals per l’Administració central i la Generalitat a Catalu-
nya, 2009-2011 

  2009 2010 2011 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Delegacions AEAT (A) 28.257,1 31.169,2 32.068,3 -22,6% 10,3% 2,9% 

Impostos directes 17.695,6 17.461,7 17.824,5 -18,3% -1,3% 2,1% 

IRPF 13.358,3 13.634,4 14.108,8 -12,3% 2,1% 3,5% 

Societats 4.017,0 3.455,4 3.411,6 -34,4% -14,0% -1,3% 

Impost sobre renda no residents 314,3 358,5 276,2 4,2% 14,1% -23,0% 

Altres impostos directes 5,9 13,4 27,9 -41,0% 126,0% 107,7% 

Impostos indirectes 10.377,3 13.457,5 13.984,5 -29,3% 29,7% 3,9% 

IVA  8.440,1 11.546,8 12.050,4 -31,9% 36,8% 4,4% 

Especials 1.088,0 965,9 989,6 -15,1% -11,2% 2,4% 

  Alcohols 226,0 232,0 nd. 6,0% 2,7% nd. 

  Hidrocarburs 564,5 552,0 nd. -14,5% -2,2% nd. 

  Labors del tabac 28,5 38,3 nd. 1,4% 34,3% nd. 

  Electricitat 269,0 143,6 nd. -29,2% -46,6% nd. 

Tràfic exterior 525,4 611,0 639,1 -18,2% 16,3% 4,6% 

Impost sobre primes d'assegurances i 
altres 400,3 333,8 305,4 12,1% -16,6% -8,5% 

Taxes i altres ingressos tributaris 
(cap.3) 184,2 250,0 259,4 5,1% 35,8% 3,7% 

Govern autonòmic (B) 2.503,1 2.227,4 1.766,3 -28,9% -11,0% -20,7% 

Impostos directes 847,6 621,7 349,1 -43,8% -26,7% -43,9% 

Successions i donacions 844,8 609,5 338,3 -13,1% -27,9% -44,5% 

Patrimoni 2,8 12,2 10,8 -99,5% 335,8% -11,3% 

Impostos indirectes 1.365,2 1.333,3 1.175,7 -20,0% -2,3% -11,8% 

Impostos indirectes2 1.787,3 1.747,3 1.541,2 -19,6% -2,2% -11,8% 

Transmissions patrimonials 756,3 834,4 750,5 -7,7% 10,3% -10,0% 

Actes jurídics documentats 608,9 498,9 425,1 -31,4% -18,1% -14,8% 

Taxa del joc 290,2 272,3 241,5 -4,0% -6,2% -11,3% 

Altres (C)             

Sobre determinats mitjans de trans-
port 142,7 141,2 101,2 -32,8% -1,0% -28,4% 

Sobre vendes minoristes determinats 
hidrocarburs 279,5 272,7 264,3 -7,8% -2,4% -3,1% 

              

Total (A + B + C) 31.182,3 33.810,5 34.200,1 -23,1% 8,4% 1,2% 

Impostos directes 18.543,3 18.083,5 18.173,6 -20,0% -2,5% 0,5% 

Impostos indirectes 12.164,6 15.204,7 15.525,7 -28,0% 25,0% 2,1% 

                                                
162 DOGC núm. 5900, de 15.06.2011. 
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Taxes i altres ingressos tributaris 474,4 522,3 500,9 -0,7% 10,1% -4,1% 

Total (B + C) 2.925,2 2.641,3 2.131,8 -27,5% -9,7% -19,3% 
Unitats: milions d’euros, i percentatges. 
Nota: Les dades de recaptació tributària són recaptació líquida aplicada. 
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; i Informe mensual dels tributs de 
la Generalitat de Catalunya. Desembre 2011 de la Direcció general de Tributs. 

L’evolució de la recaptació tributària a Catalunya l’any 2011, amb un manteniment de la imposició 
directa i un increment més important de la indirecta, ha fet reduir lleugerament el pes dels impos-
tos directes en la composició dels ingressos entre impostos directes, indirectes, taxes i altres in-
gressos tributaris. De forma que, en l’exercici 2011 el 53,1% dels ingressos tributaris s’obtenen de 
la imposició directa, el 45,4% dels ingressos de la imposició indirecta, mentre que l’1,5% restant 
provenen de taxes i altres ingressos tributaris (vegeu el gràfic I-38). 

GRÀFIC I-38. Distribució dels ingressos tributaris estatals a Catalunya. Catalunya 2004-2011 

 

Unitats: percentatges. 
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’administració Tributària; BADESPE; i Informe mensual dels tributs de 
la Generalitat de Catalunya. Desembre 2011 de la Direcció General de Tributs. 

Així mateix, el pes de la recaptació dels tributs estatals de l’Administració central i la Generalitat 
sobre el PIB català s’ha mantingut relativament estable amb una lleugera reducció des del 16,4% 
l’exercici 2010 fins al 16,3% el 2011 i acumula una caiguda de 6,6 punts percentuals en els quatre 
darrers anys. 
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GRÀFIC I-39. Evolució del pes de la recaptació tributària estatal sobre el PIB català. Catalunya, 
2004-2011 

 
Unitats: percentatges. 
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’administració Tributària; BADESPE; Informe mensual dels tributs de 
la Generalitat de Catalunya. Desembre 2011 de la Direcció general de Tributs; i dades del PIB català (base 2008) de l’Idescat. 
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5. Economia social 

5.1. Les empreses de l’economia social 

5.1.1. Cooperatives 
El nombre de cooperatives existents a Catalunya l’any 2011 és de 4.071,48 més que l’any 2010. 
S’observa que disminueix el ritme de creixement del nombre de cooperatives respecte del que va 
passar l’any 2010, que van augmentar en 71 respecte de l’any 2009. Segons l’àmbit territorial, 
Barcelona té la major part de cooperatives (2.753), seguida a bastant distància de Tarragona 
(570), Lleida (516) i Girona (232). El nombre de cooperatives creix a Barcelona (50) i a Lleida (3) 
però disminueix a Girona (-4) i a Tarragona (-1). 

TAULA I-48. Cooperatives existents a Catalunya, segons àmbit territorial, 2009-2011 

Nombre Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (ex-
cepte Terres de 

l'Ebre) 
Terres de 

l'Ebre 

2009 3.952 2.653 218 510 571 284 287 
2010 4.023 2.703 236 513 571 286 285 
2011 4.071 2.753 232 516 570 291 279 

Variació Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona (ex-
cepte Terres de 

l'Ebre) 

Terres de 
l'Ebre 

2009-2010 71 50 18 3 0 2 -2 
2010-2011 48 50 -4 3 -1 5 -6 
Unitats: nombre de cooperatives. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

- Segons el tipus de cooperatives, predominen les de treball associat (3.025), seguides amb un 
nombre molt menor per les agràries (464), les de serveis (176) i les de consumidors i usuaris 
(128), les d’habitatge (94), les d’ensenyament (87), les de segon grau (50) i les mixtes (31). La 
resta de tipus tenen representacions menors a 10 unitats. 
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GRÀFIC I-40. Cooperatives existents a Catalunya fins l'any 2011, segons tipus de cooperativa 

 

Unitats: nombre de cooperatives. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

- L’activitat econòmica amb més cooperatives constituïdes l’any 2011 és la de serveis a les em-
preses (26), seguida de comerç, hoteleria i restauració (20), serveis a la comunitat (16), trans-
ports (15), construcció (13), indústria manufacturera (13), primari (9) i la indústria no manufac-
turera (1). Les activitats de serveis a les empreses i les de comerç, hoteleria i restauració 
augmenten el nombre de cooperatives constituïdes en els darrers tres anys, mentre que en 
l’activitat primària només augmenten en el darrer any. En canvi, les activitats de serveis a la 
comunitat i la construcció disminueixen el nombre de cooperatives en els darrers anys. En el 
cas de les activitats de serveis a la comunitat es trenca una tendència registrada abans del 
2009 (cada any se’n creaven més). Les activitats de transports i la indústria manufacturera 
disminueixen el nombre de cooperatives només en el darrer any. La indústria no manufacture-
ra manté el nombre de cooperatives constituïdes en el darrer any. El canvi més destacat entre 
els anys 2010 i 2011 és la disminució del nombre de cooperatives constituïdes en l’activitat de 
serveis a la comunitat (10).  

50

1

7

4

464

128

87

94

176

3.025

0

31

1

3

Segon grau

Crèdit

Confederació/Federacions

Grups Cooperatius

Agràries

Consumidors i usuaris

Ensenyament 

Habitatges

Serveis

Treball associat

Assegurances

Mixtes

Sanitàries

Marítimes, fluvials o lacustres



MEMÒRIA SOCIECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2011 

98 

GRÀFIC I-41. Cooperatives constituïdes a Catalunya segons activitat econòmica, 2009-2011 

 

Unitats: nombre de cooperatives. 
Nota: la suma de les cooperatives constituïdes a Catalunya segons activitat econòmica 2010 i 2011 no coincideix amb la diferència en-
tre el nombre de cooperatives existents 2009-2010 i 2010-2011 perquè hi ha cooperatives que s’han fusionat amb altres o s’han trans-
format a una altra forma jurídica. No disposem d’aquestes dades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.1.2. Societats laborals 
El nombre de societats laborals existents a Catalunya l’any 2011 és 5.417, 27 menys que l’any 
2010. S’observa que la disminució del nombre de societats laborals entre els anys 2009 i 2010 va 
ser de 82, superior a la del darrer any. Segons l’àmbit territorial, Barcelona és la demarcació amb 
més societats laborals (4.269), seguida de Girona (489), Tarragona (373) i Lleida (286). Les de-
marcacions de Barcelona i Girona augmenten el nombre de societats laborals l’any 2011 (en 20 i 3 
unitats, respectivament) mentre Tarragona i Lleida les disminueixen (en 45 i 5, respectivament). 

TAULA I-49. Societat laborals existents a Catalunya segons àmbit territorial, 2009-2011 

Nombre Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona  

(excepte Terres  
de l'Ebre) 

Terres 
Ebre 

2009 5.526 4.291 507 303 425 267 158 
2010 5.444 4.249 486 291 418 259 159 
2011 5.417 4.269 489 286 373 229 144 

Variació Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Tarragona  

(excepte Terres  
de l'Ebre) 

Terres 
Ebre 

2009-2010 -82 -42 -21 -12 -7 -8 1 
2010-2011 -27 20 3 -5 -45 -30 -15 
Unitats: nombre de societats laborals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

- Segons el sector d’activitat, les societats laborals existents a Catalunya l’any 2011 pertanyen 
majoritàriament als serveis (3.281), seguides de la indústria (1.259), la construcció (822) i 
l’agricultura (55). 
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GRÀFIC I-42. Societats laborals existents segons sector d'activitat econòmica, 2011 

 

Unitats: nombre de societats laborals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

- L’activitat econòmica amb més societats laborals registrades l’any 2011 és la de comerç, hote-
leria i restauració (37), seguida de serveis a les empreses (26), indústria manufacturera (25), 
construcció (21), serveis a la comunitat (10), transports (5), indústria no manufacturera (2) i el 
sector primari (1). Les activitats de la construcció, indústria manufacturera, indústria no manu-
facturera i serveis a la comunitat augmenten el nombre de societats registrades, mentre que 
les restants el disminueixen, a excepció del sector primari que el manté. Destaca l’augment del 
nombre de societats laborals registrades a la construcció tant pel seu nombre (8 societats 
més, el més elevat de totes les activitats econòmiques analitzades) com pel fet que trenca una 
tendència de disminució que va començar a causa de la crisi del sector. 

GRÀFIC I-43. Societats laborals registrades segons activitat econòmica. Catalunya, 2009-2011  

 

Unitats: nombre de cooperatives. 
Nota: la suma de les societats laborals registrades a Catalunya segons activitat econòmica 2010 i 2011 no coincideix amb la diferència 
entre el nombre de cooperatives existents 2009-2010 i 2010-2011 perquè hi ha cooperatives que s’han fusionat amb altres o s’han 
transformat a una altra forma jurídica. No disposem d’aquestes dades. 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.2. La població ocupada a l’economia social 
El perfil de les persones treballadores de l’economia social 

El 53,5% de les persones treballadores a l’economia social a Catalunya a 31 de desembre de 
2011 són homes. El 80,1% del total té una edat que va dels 25 als 54 anys. La gran majoria són 
de nacionalitat espanyola (85,6%), tenen un tipus de relació amb l’empresa indefinida (81,8%) i un 
tipus de jornada a temps complet (77,8%). El 50,3% del total té una antiguitat de més de 3 anys i 
les pimes són majoria ja que representen el 72,4% del total de societats de l’economia social. El 
70,5% dels treballadors de l’economia social treballen als serveis. 

En relació amb el perfil de les persones treballadores a Espanya, Catalunya destaca per tenir un 
perfil amb una participació significativament superior d’estrangers (5,7 punts percentuals), una ma-
jor participació del tipus de relació indefinida (6,5 punts percentuals), un menor percentatge 
d’antiguitat inferior a 6 mesos (9,6 punts percentuals) i una menor presència de l’agricultura (10,1 
punts percentuals) al mateix temps que una major presència dels serveis (7,4 punts percentuals). 

TAULA I-50. Perfil de les persones treballadores a l’economia social. Catalunya i Espanya, 31 de 
desembre de 2011 

Sexe Catalunya Espanya Diferència 

Homes 53,5 55,2 -1,7 
Edat Catalunya Espanya Diferència 

Menors de 25 anys 7,2 6,3 0,9 
De 25 a 39 anys 40,9 42,9 -2,0 
De 40 a 54 anys 39,2 38,9 0,3 
De 55 anys o més 12,7 11,9 0,8 

Nacionalitat Catalunya Espanya Diferència 

Espanyola 85,6 91,3 -5,7 
Tipus de relació Catalunya Espanya Diferència 

Indefinida 81,8 75,3 6,5 
Tipus de jornada Catalunya Espanya Diferència 

Temps complert 77,8 81,3 -3,5 
Antiguitat Catalunya Espanya Diferència 

Fins a 6 mesos 23,2 32,8 -9,6 
De 6 mesos a 1 any 7,7 7,2 0,5 
D'1 a 3 anys 18,7 15,2 3,5 
De 3 a 5 anys 14,8 11,8 3,0 
Més de 5 anys 35,5 33,0 2,5 

Dimensió de la societat Catalunya Espanya Diferència 

De 0 a 5 treballadors 15,1 16,0 -0,9 
De 6 a 10 treballadors 8,9 12,0 -3,1 
D'11 a 25 treballadors 12,6 15,0 -2,4 
De 26 a 50 treballadors 9,6 10,2 -0,6 
De 51 a 100 treballadors 12,1 8,3 3,8 
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De 101 a 250 treballadors 14,0 9,4 4,6 
Més de 250 treballadors 27,6 29,0 -1,4 

Sector econòmic Catalunya Espanya Diferència 

Agricultura 2,1 12,2 -10,1 
Indústria 21,7 18,1 3,6 
Construcció 5,6 6,6 -1 
Serveis 70,5 63,1 7,4 
Unitats: percentatges i diferències en punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Ocupació i Seguretat Social. 

La població ocupada en cooperatives i en societats laborals 

La població ocupada a l’economia social a Catalunya l’any 2011 és de 44.521 persones, el 4,5% 
menys que l’any 2010. Per sectors d’activitat, la majoria se situen als serveis (31.253), seguit de la 
indústria (9.690), la construcció (2.520) i l’agricultura (1.058). Tots els sectors perden població 
ocupada respecte de l’any 2010, excepte l’agricultura (guanya el 15,8%), sent la construcció el 
que més en perd (-21%) i la indústria el que menys (-2,2%). La proporció de població ocupada de 
l’economia social sobre la població ocupada total és de l’1,48%, pràcticament igual que la de l’any 
2010 (1,47%). 

A Espanya, la població ocupada a l’economia social és de 364.736 persones i també disminueix 
en relació amb l’any 2010, el 4,1%, una taxa semblant a la catalana. L’agricultura és l’únic sector 
que augmenta la població ocupada (0,5%) mentre que la construcció és el que més perd (-17,8%), 
tal com passava a Catalunya. El pes de la població ocupada a l’economia social sobre la població 
ocupada total a Espanya és lleugerament superior (2,05%) al que té a Catalunya (0,57 punts per-
centuals més), sent els sectors de l’agricultura i de la indústria els que tenen aquesta proporció 
més alta a Espanya en relació amb Catalunya (2,36 i 1,51 punts percentuals més). 

La distribució de les persones ocupades a l’economia social a Catalunya l’any 2011 informa que el 
85,1% del total són persones ocupades a les cooperatives, de les quals les persones afiliades al 
règim general representen el 61,5% del total i els autònoms el 23,6%. El 14,9% restant són perso-
nes ocupades a les societats laborals. Aquesta distribució contrasta amb una presència més ele-
vada de societats laborals (57,1% del total) que de cooperatives (42,9%) la qual cosa implica una 
dimensió mitjana de les cooperatives (9,3 persones ocupades per cada cooperativa existent) su-
perior a la de les societats laborals (1,2 persones ocupades per cada societat laboral existent).163 

A Espanya, la distribució de les persones ocupades a l’economia social mostra una presència su-
perior de les persones ocupades en les societats laborals, inferior dels autònoms en les cooperati-
ves i semblant de les persones ocupades en règim general a les cooperatives. 

 

 

 

 

 

                                                
163 El càlcul de la dimensió mitjana a partir dels centres de cotització a la Seguretat Social dóna una dimensió mitjana de 16 persones 
ocupades a les cooperatives i de 4,8 persones ocupades a les societats laborals. 
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TAULA I-51. Població ocupada en l’economia social i població ocupada total (EPA) per sectors 
d’activitat. Catalunya i Espanya, quart trimestre 2011 

Catalunya 
2011 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 44.521 1.058 9.690 2.520 31.253 
Total ocupació 3.006.800 60.800 560.900 221.800 2.163.300 
Economia social / Total ocupació 1,48 1,74 1,73 1,14 1,44 

Catalunya 
Variació 2010-2011 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social -4,5 15,8 -2,2 -21,0 -4,2 
Total ocupació -4,0 -7,6 -7,5 -14,0 -1,8 
Economia social / Total ocupació -0,01 0,35 0,09 -0,10 -0,04 

Espanya 
2011 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social 364.736 33.143 81.957 21.986 227.650 
Total ocupació 17.807.600 808.500 2.526.300 1.276.900 13.195.900 
Economia social / Total ocupació 2,05 4,10 3,24 1,72 1,73 

Espanya 
Variació 2010-2011 

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Economia social -4,1 -7,2 -2,5 -17,8 -2,6 
Total ocupació -3,3 0,5 -3,7 -18,8 -1,6 
Economia social / Total ocupació -0,02 -0,34 0,04 0,02 -0,02 
Unitats: nombre de persones i variació en percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Ocupació i Seguretat Social. 

REQUADRE I-1. Distribució de les persones ocupades a l’economia social. Catalunya i Espanya, quart 
trimestre de 2011 

Catalunya 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Ocupa-
ció i Seguretat Social. 

Espanya 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Ocupa-
ció i Seguretat Social. 
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La població ocupada a les cooperatives l’any 2011 a Catalunya és de 37.866 persones, el 3,4% 
menys que l’any 2010. Els sectors amb més persones ocupades són els serveis a la comunitat, la 
indústria i el comerç, hoteleria i restauració. Només hi ha dos sectors que augmenten ocupació, 
que són el primari (augment del 16,3%) i els serveis a les empreses (1,3%). El que perd més ocu-
pació és la construcció (-17,4%). 

Els autònoms ocupats a les cooperatives són 10.503, el 0,8% menys que l’any 2010. En termes 
absoluts, el sector que té més autònoms és la indústria. Hi ha tres sectors que augmenten la seva 
ocupació: primari (9,1%), indústria (3,9%) i transports (2,6%). El sector que perd més autònoms és 
la construcció (-10,7%). 

 

GRÀFIC I-44. Població ocupada a les cooperatives segons branques d’activitat. Catalunya, 2010-
2011 

 

Unitats: nombre de persones. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Ocupació i Seguretat Social. 

Pel que fa a les societats laborals, la seva població ocupada a Catalunya l’any 2011 és de 6.635 
persones, el 10,6% menys que l’any 2010. Els sectors amb més població ocupada són la indústria 
i el comerç, l’hoteleria i la restauració. Tots els sectors perden ocupació a excepció del primari que 
la manté. El que perd més persones ocupades és la construcció (-29,9%). 
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GRÀFIC I-45. Població ocupada a les societats laborals segons branques d’activitat. Catalunya, 
2010-2011 

 

Unitats: nombre de persones. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Ocupació i Seguretat Social. 
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6. Normativa i iniciatives públiques 

6.1. Evolució econòmica 

Context econòmic i financer 
Àmbit de la Unió Europea 

La Unió Europea ha realitzat aquest any tres reformes econòmiques. La primera correspon a la 
Enquesta Anual sobre el Creixement (o Semestre Europeu). Es tracta d’un pla general per res-
pondre a la crisi i accelerar el creixement econòmic d’Europa, modificant la manera en què els go-
verns dissenyen les seves polítiques econòmiques i fiscals. Les mesures que, per primer cop els 
estats membres i la Comissió hauran d’analitzar conjuntament, se centren en tres àrees: 
l’estabilitat macroeconòmica, les reformes estructurals per augmentar l’índex d’ocupació i les me-
sures per impulsar el creixement de manera general. La segona reforma ve donada pel Pacte per 
a l’Euro Plus, aprovat pels caps d’estat i de govern de la zona de l’euro, juntament amb Bulgària, 
Dinamarca, Letònia, Lituània, Polònia i Romania per reforçar el pilar econòmic de la unió monetà-
ria, imprimir un nou caràcter a la coordinació de la política econòmica i millorar la competitivitat i, 
així, poder assolir un major grau de convergència. Els estats participants del Pacte es comprome-
ten a adoptar les mesures necessàries per impulsar la competitivitat (contenció salarial), impulsar 
l’ocupació (reformes del mercat laboral), contribuir a la sostenibilitat de les finances púbiques (con-
trol de despesa en pensions, sanitat i prestació socials) i reforçar l’estabilitat financera (reforma de 
la supervisió i noves proves de resistència a la banca). La tercera correspon a l’anomenat “paquet 
de governança”, sis disposicions legislatives164 que inclouen una reforma del Pacte d’estabilitat i 
creixement, reforcen la vigilància pressupostària i estableixen noves disposicions per reduir els 
desequilibris macroeconòmics. 

La Unió Europea es fa ressò de la morositat en les operacions comercials i, amb la finalitat de cla-
rificar, racionalitzar i introduir canvis substantius en aquesta matèria, fa una refosa, mitjançant la 
Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell,165 de la Directiva 2000/35/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000, per la qual s’estableixen mesures de lluita con-
tra la morositat en les operacions comercials. S’estableix com objecte de la Directiva la lluita con-
tra la morositat en les operacions comercials a fi d’assegurar el funcionament adequat del mercat 
interior, fomentant així la competitivitat de les empreses, especialment de les pimes. Es posa de 
manifest el dret del creditor a cobrar interessos de demora sense necessitat d’avisar del venciment 
quan ell hagi complert les obligacions contractuals i no hagi rebut a temps la quantitat acordada. 
Es preveu que els terminis de pagament contractuals entre empreses no excedeixin dels seixanta 
dies naturals, tot i que es permeten els pagaments a terminis i els pagaments esglaonats. Per tal 
de facilitar el compliment de la Directiva s’estableix que els estats facin difusió de les bones pràcti-
ques promovent la publicació d’una llista de pagadors puntuals i fomentin el recurs a la mediació o 
a d’altres mitjans alternatius de solució de conflictes. 

Espanya presenta l’actualització de 2011 del seu Programa d’estabilitat per al període 2011-2014 i 
el Programa nacional de reforma 2011. El Consell Europeu analitza els programes i fa un seguit 

                                                
164 Reglament (UE) 1173/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2011, sobre l’execució efectiva de la su-
pervisió pressupostària en la zona euro. Reglament (UE) 1174/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2011, 
relatiu a les mesures d’execució destinades a corregir els desequilibris macroeconòmics excessius en la zona euro. Reglament (UE) 
1175/201, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2011, pel qual es modifica el Reglament (UE)1466/97 del Con-
sell, relatiu al reforç de la supervisió de les situacions pressupostàries i a la supervisió i coordinació de les polítiques econòmiques. Re-
glament (UE) 1176/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2011, relatiu a la prevenció i correcció dels dese-
quilibris macroeconòmics. Reglament 1177/2011, del Consell, de 8 de novembre de 2011, pel qual es modifica el Reglament (CE) 
1467/97, relatiu a l’acceleració i clarificació del procediment de dèficit excessiu. Directiva 2011/85 UE, del Consell, de 8 de novembre 
de 2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres. (DOUE L 306, de 23.11.2011).  
165 Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials (refosa). (DOUE L 48, de 23.02.2011). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0001:0007:ES:PDF�
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0008:0011:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0008:0011:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0012:0024:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0012:0024:ES:PDF�
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0025:0032:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0025:0032:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0033:0040:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0033:0040:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0033:0040:ES:PDF�
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de recomanacions166 en l’àmbit del sector públic, del sector financer i de la fiscalitat, entre d’altres 
àmbits. Pel que fa al sector públic, recomana aplicar l’estratègia pressupostària l’any 2011 i 2012 i 
corregir el dèficit excessiu l’any 2013, garantint que totes les administracions assoleixin els objec-
tius de dèficit i, especialment, aplicant estrictament els mecanismes existents de control de dèficit i 
deute per a les comunitats autònomes. També es recomana establir mesures concretes per recol-
zar els objectius per al 2013 i 2014, per disminuir l’alt índex de deute públic i per garantir un pro-
grés adequat cap a l’objectiu a mig termini. Una altra de les recomanacions és mantenir l’expansió 
de la despesa pública per sota de la taxa de creixement del PIB a mig termini i introduir una norma 
vinculant de despesa per a totes les administracions. També s’indica que s’ha de seguir millorant 
el subministrament d’informació pel que fa als pressupostos de les administracions autonòmiques i 
locals i la seva execució. En relació amb el sistema financer es recomana supervisar la reestructu-
ració d’aquest sector, especialment les caixes d’estalvi, a fi que la reestructuració s’acabi, segons 
el previst, el 30 de setembre de 2011. Pel que fa a la fiscalitat es recomana millorar l’eficàcia del 
sistema fiscal fent recaure el pes de la fiscalitat sobre el consum i el medi ambient i no tant sobre 
el treball. 

Àmbit estatal 

Aquest any s’ha aprovat un Text refós de la Llei d’auditoria de comptes.167 El primer cop que es va 
regular l’auditoria de comptes va ser mitjançant la Llei 19/1988, de 12 de juliol, amb la finalitat de 
regular i establir les garanties suficients perquè els comptes anuals o qualsevulla altra informació 
economicofinancera que hagi verificat un tercer independent sigui acceptat amb plena confiança 
per tercers interessats. Des de l’any 1988 aquesta Llei ha sofert moltes modificacions i ara, amb la 
refosa, la Llei s’estructura en quatre capítols i regula, en el primer, l’àmbit d’aplicació, el contingut 
mínim de l’informe de l’auditoria de comptes, l’auditoria de comptes consolidats, i estableix la nor-
mativa reguladora. En el capítol II es regulen els requisits per a l’exercici de l’auditoria de comptes 
i en el capítol III es regula l’exercici de l’activitat. Finalment, el capítol IV regula el sistema de su-
pervisió pública de l’auditoria de comptes. 

Abans de la refosa, la Llei 12/2010, de 30 de juny168, va modificar la Llei d’auditoria de comptes, la 
qual cosa va comportar que s’hagués d’adaptar el Reglament de desenvolupament a l’establert a 
la Llei. El nou Reglament169 també incorpora millores de caràcter tècnic i la seva estructura, tant 
sistemàtica com d’ordenació de matèries, és la mateixa que la de la Llei. En el capítol I es defineix 
l’activitat d’auditoria de comptes, s’estableixen els elements subjectius i objectius que defineixen 
l’activitat i les seves modalitats i es delimita què no ha d’entendre’s per auditoria de comptes. 
També es delimita l’obligació de l’auditor de grup de revisar i avaluar el treball realitzat pels audi-
tors que componen el grup, ja que l’auditor de grup assumeix la responsabilitat plena de l’informe 
que emet. També es defineixen les entitats que tenen la consideració d’interès públic. En el capítol 
II es regulen els requisits per accedir al Registre Oficial d’Auditors de Comptes; com a novetat  
destaca la incorporació dels auditors que no són socis d’una societat, però han estat designats  
per aquesta per signar informes en el seu nom i la inscripció obligatòria d’auditors i societats 
d’auditoria de tercers països. En el capítol III es regula l’exercici de l’activitat de l’auditoria de 
comptes. En el capítol IV es defineixen i s’estableixen les diferents maneres mitjançant les quals 
es pot instrumentar l’activitat de control de l’activitat de l’auditoria de comptes. El capítol V esta-
bleix les infraccions i sancions i regula el procediment administratiu sancionador. En el capítol VI 
es regulen els mecanismes de col·laboració amb les autoritats competents dels estats membres 

                                                
166 Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 2011, relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 d’Espanya i per la qual s’emet 
un dictamen del Consell sobre el Programa d’Estabilitat actualitzat d’Espanya (2011-2014), (DOUE C 212 de 19.07.2011). 
167 Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei d’Auditoria de Comptes (BOE núm. 157, de 
02.07.2011). 
168 Llei 12/2010, de 30 de juny, per la qual es modifica la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’Auditoria de comptes, la Llei 24/1988, de 28 de 
juliol, del Mercat de Valors i el text refós de la Llei de Societats anònimes aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de de-
sembre, per a la seva adaptació a la normativa comunitaria (BOE núm. 159, d’01.07.2010). 
169 Reial decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d’Auditoria de 
Comptes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol (BOE núm. 266, de 04.11.2011). 
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de la Unió Europea. El capítol VII estableix els requisits que han de complir les corporacions re-
presentatives d’auditors i les funcions que han de desenvolupar. 

Al mes de juliol es va aprovar el Reial decret llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als 
deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i au-
tònoms contretes per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabili-
tació i de simplificació administrativa.170 El Govern considera que s’han d’adoptar noves iniciatives 
que expressin el compromís de les institucions espanyoles amb les reformes acordades per la 
Unió Europea en matèria de control de l’evolució de la despesa pública i amb les empreses espa-
nyoles en el mercat internacional. 

En el capítol I del Reial decret llei es regula la situació dels deutors hipotecaris i, bàsicament, 
s’incrementa la quantitat inembargable i es preveu que en una execució hipotecària per impaga-
ment, el preu d’adjudicació al creditor no ha de ser inferior al 60% del valor de taxació. En el capí-
tol II es regulen mesures financeres, es limita el creixement de les despeses de l’Administració 
general de l’Estat i dels seus organismes i de les entitats locals que participen en la cessió 
d’impostos estatals, les seves despeses no poden superar la taxa de creixement de referència de 
l’economia espanyola i s’estableix una línea de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les entitats 
locals amb empreses i autònoms. En el capítol III s’estableix l’impuls de l’activitat empresarial, es 
modifica l’impost sobre la renda de les persones físiques i es declaren exempts, si compleixen uns 
requisits, els guanys patrimonials obtinguts en la transmissió de les accions o participacions deri-
vades d’inversions de particulars en projectes impulsats per emprenedors. En el capítol  IV es re-
gulen mesures per al foment de les actuacions de rehabilitació. S’estableix quines actuacions in-
clou el concepte rehabilitació, quins són els subjectes que estan legitimats per participar en les ac-
tuacions de rehabilitació i s’estableix l’obligatorietat de la inspecció tècnica dels edificis amb una 
antiguitat superior a 50 anys. En el capítol V es regulen les mesures de seguretat jurídica en matè-
ria immobiliària, s’estableix el silenci negatiu en les concessions de facultats d’extraordinària relle-
vància i impacte en el territori i s’estableixen mesures registrals, al Registre de la Propietat, per ga-
rantir i enfortir la seguretat jurídica dels actes i negocis immobiliaris. En el capítol VI s’estableixen 
mesures de simplificació administrativa. Es modifica el sentit del silenci, ara passa a ser positiu, en 
una sèrie de procediments administratius -125 procediments relacionats en l’annex de la norma- 
iniciats a sol·licitud de l’interessat. Atenent que la Llei d’economia sostenible va introduir un article 
a la Llei de bases de règim local que establia la regla general que l’exercici d’activitats per als par-
ticulars no quedava subjecta a l’obtenció de prèvia llicència municipal o altre mitjà de control pre-
ventiu, es modifiquen articles de diverses lleis per suprimir les referències a la necessitat de llicèn-
cies locals. 

També es va aprovar el Reial decret llei 9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la millora de la 
qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal i d’elevació 
de l’import màxim dels avals de l’Estat per al 2011.171 En el títol I s’estableixen mesures per a la 
millora de la qualitat, l’equitat, la cohesió i la sostenibilitat del sistema nacional de salut, mesures 
relatives al sistema d’informació sanitària i mesures relatives a la coordinació de l’atenció sociosa-
nitària i en el títol II s’estableixen mesures fiscals referides a les modificacions de l’impost sobre 
societats. Les mesures fiscals, tal i com es posa de manifest en l’exposició de motius, no suposen 
increments impositius, es tracta de canvis en els períodes d’ingrés tributari per anticipar la recap-
tació del tribut a fi d’afavorir el compliment dels objectius de reducció del dèficit públic a curt termi-
ni. També mitjançant aquest Reial decret llei es modifica la vigent Llei de pressupostos generals 
de l’Estat amb la finalitat d’incrementar el límit d’avals a atorgar  (es passa de 53.900.000.000 € a 
92.543.560.000 €) en garantia de les obligacions econòmiques de la Facilitat Europea 

                                                
170 BOE núm. 161, de 07.07.2011. 
171 BOE núm. 200, de 20.08.2011. 
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d’Estabilització Financera172, per poder donar compliment als compromisos financers contrets per 
l’Estat espanyol.    

Àmbit autonòmic 

A començament d’any s’aprova el Decret 99/2011, d’11 de gener, de creació del Consell Assessor 
per a la Reactivació Econòmica i el Creixement.173 Aquest Consell es configura com un òrgan 
col·legiat assessor de la Presidència de la Generalitat i del Govern, en matèria de polítiques orien-
tades a impulsar el procés de reactivació econòmica de Catalunya. El Consell va trametre un in-
forme per a la Cimera econòmica que va tenir lloc el dia 25 de març entre el Govern, els agents 
polítics, econòmics i socials. Posteriorment, al mes de juny, va presentar informes sobre sis àrees 
temàtiques: Noves vies de finançament al sector privat; aposta per la política industrial; un model 
flexible per a l’activitat de les pimes; interrelació, recerca, innovació, universitat i activitat producti-
va; foment de l’esperit emprenedor i política energètica. Al mes de desembre va lliurar dos nous 
informes sobre la millora de la dimensió empresarial a Catalunya i sobre una fiscalitat orientada a 
afavorir la reactivació. 

Fiscalitat 
Àmbit de la Unió Europea 

Atès que la Directiva 90/435/CEE del Consell, de 23 de juliol de 1990, relativa al règim fiscal comú 
aplicable a les societats matrius i filials d’estats membres diferents ha estat modificada substanci-
alment varies vegades, mitjançant la Directiva 2011/96/UE174 se n’ha fet una refosa. Els destinata-
ris de la Directiva són els estats membres, i el seu objectiu és eximir de retenció en origen els divi-
dends i els altres beneficis distribuïts per les filials a les seves societats matrius i eliminar la doble 
imposició d’aquestes rendes a la societat matriu. Amb la finalitat de permetre que aquests grups 
de societats s’adaptin a les exigències del mercat interior, augmentin la seva productivitat i reforcin 
la seva posició de competitivitat internacionalment s’ha considerat necessari establir aquestes 
normes fiscals neutres pel que fa a la competència. 

Àmbit estatal 

El títol II de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible175 fa referència a la competitivitat i 
en el capítol II s’estableixen simplificacions en el règim de tributació. Es modifiquen uns requisits 
per a les reduccions de l’impost sobre la renda de les persones físiques i, en l’impost sobre socie-
tats, se simplifiquen obligacions formals dels grups fiscals. Pel que fa a la notificació per compa-
reixença s’adapta la normativa tributaria a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics.  

A fi i efecte de reforçar els ingressos públics s’ha restablert l’impost sobre el patrimoni176, amb ca-
ràcter temporal, per als anys 2011 i 2012. Tot i que, per excloure del gravamen els contribuents 
amb menys patrimoni, s’augmenta el límit per a l’exempció de l’habitatge habitual, que passa de 
150.000€ a 300.000€ i també s’augmenta el mínim exempt. Aquest és un tribut cedit a les comuni-
tats autònomes a les quals els correspon la seva recaptació. 

 
                                                
172 La Facilitat Europea d’Estabilització Financera és una societat anónima, constituïda a Luxemburg el 7 de juny de 2012, amb 
l’objecte social de donar suport a l’estabilitat dels estats membres de la zona de l’euro en forma d’acords de serveis de préstec i de 
préstecs realitzats a l’empara dels acords. 
173 DOGC núm. 5795, de 13.01.2011. 
174 Directiva 2011/96/UE del Consell, de 30 de noviembre de 2011, relativa al règim fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials 
d’estats membres diferents (refosa), (DOUE L 345, de 29.12.2011). 
175 BOE núm. 55, de 05.03.2011. 
176 Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el patrimoni, amb caràcter temporal (BOE núm. 
224, de 17.09.2011). 
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Àmbit autonòmic 

Aquest any s’ha aprovat la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de 
juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions177. Les modificacions realitzades són 
dues, la primera és la creació d’una bonificació del 99% de la quota de l’impost per a les transmis-
sions a cònjuges, descendents o ascendents i també la mateixa bonificació per les quantitats per-
cebudes pels beneficiaris d’assegurances sobre la vida que s’acumulin a la resta de béns i drets. 
La segona modificació és l’avançament a l’1 de gener de 2011 (abans era l’1 de juliol) de la darre-
ra fase d’aplicació de les reduccions personals i addicionals. 

Dictamen 1/2011 sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regula-
ció de l’impost sobre successions i donacions 

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, va aprovar aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 26 d’abril de 2011.   

El Dictamen conté una observació general i dos vots particulars. 

El CTESC valora que el Govern hagi sol·licitat el dictamen sobre aquest Projecte de llei i recorda que la 
sol·licitud de dictamen s’ha de realitzar amb caràcter previ a l’aprovació de la norma per part del Consell 
Executiu.  

Foment i Pimec, en el seu vot particular, valoren positivament el Projecte de llei. Consideren que, pel que 
fa al cost fiscal en matèria de successions, s’elimina el greuge comparatiu respecte als ciutadans d’altres 
comunitats autònomes. També creuen que es procura el manteniment del patrimoni familiar i es preveu la 
continuïtat de les empreses.  

Posen de manifest que per simplificar i fer més comprensible l’impost seria convenient que les reduccions, 
previstes en l’article 2 de la Llei 19/2010, de 7 de juny, s’igualessin pel conjunt de components dels grups I 
i II.  

Valoren negativament el fet que aquesta modificació afecti només les successions i no les donacions en-
tre familiars vius dels grups I i II. 

CCOO i UGT en el seu vot particular demanen al Govern que reconsideri suprimir l’impost de successions 
ja que creuen que és un tribut de caràcter directe i progressiu que es recapta i gestiona integrament a Ca-
talunya, que té una funció redistributiva i que és un impost que es paga a la majoria de països europeus i 
als EEUU. 

No entenen com el Govern pot renunciar als recursos provinents d’aquest impost en una situació de crisi i 
de disminució dels ingressos fiscals. Consideren injust que es vulgui eliminar aquest impost quan es diu 
que no hi ha diners i que s’ha de retallar la sanitat i l’educació públiques. 

Consideren que l’impost de successions és just i necessari i serveix per reforçar la cohesió social i posar 
en valor el mèrit i l’esforç personal i no la riquesa familiar. 

Internacionalització de l’empresa 
Àmbit estatal 

El títol II de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible178 fa referència a la competitivitat i 
en el capítol VI s’estableixen normes de suport a la internacionalització de les empreses. 
S’estableix com a objectiu prioritari de la política comercial espanyola la internacionalització de les 
empreses, especialment les petites i mitjanes i els treballadors autònoms. Es posa de manifest 
que la política d’internacionalització s’ha de dissenyar juntament amb les comunitats autònomes i 
el sector privat tot incorporant noves directrius. Es detallen quin són els instruments del sistema 

                                                
177 DOGC núm. 5900, de 15.06.2011. 
178 BOE núm. 55, de 05.03.2011. 
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espanyol de suport financer oficial a la internacionalització i s’estableix que es regularà un meca-
nisme que els avaluï anualment. També s’estableix que es reforçarà la xarxa de convenis per evi-
tar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal. 

Al final de l’any es va aprovar el Reial decret 1797/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Fons per a la internacionalització de l’empresa (FIEM).179 El FIEM180 és l’instrument 
per al finançament de suport oficial a la internacionalització de l’empresa espanyola i el gestiona el 
ministeri competent en matèria de comerç exterior. El seu objecte és promoure les operacions 
d’exportacions de béns i serveis i la inversió directa espanyola a l’exterior. Es pretén fomentar la 
internacionalització de les empreses espanyoles atorgant als seus projectes unes condicions de 
finançament que puguin millorar la competitivitat de la seva oferta. Els beneficiaris del finançament 
poden ser altres estats, administracions públiques regionals, provincials i locals estrangeres, insti-
tucions públiques estrangeres i empreses, agrupacions, consorcis d’empreses públiques i privades 
estrangeres tant de països desenvolupats com de països en vies de desenvolupament. 

Sistema financer 
Àmbit de la Unió Europea 

El 8 de juny de 2011 es va aprovar la Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell 
relativa als gestors de fons d’inversió alternatius i per la qual es modifiquen les directives 
2003/41/CE i 2009/65/CE i els reglaments (CE) 1060/2009 i (UE) 1095/2010.181 Amb aquesta Di-
rectiva es pretenen establir els requisits que s’han d’aplicar a l’autorització i a la supervisió dels 
gestors de fons d’inversió alternatius (GFIA), que gestionin i/o comercialitzin fons d’inversió alter-
natius (FIA) a la UE, per tal de definir un plantejament coherent davant els riscos que es tracten i 
les seves repercussions sobre els inversors i els mercats de la UE. Transcorregut un període 
transitori de dos anys l’establert a la norma serà aplicable tant als GFIA de fora de la UE que rea-
litzin activitats de gestió o comercialització a la UE com als GFIA de la UE que gestionin fons 
d’inversió alternatius de fora de la UE. S’estableix un règim no tan estricte per a aquells GFIA 
quan el valor agregat dels FIA gestionats sigui inferior a 100 milions d’euros o quan gestionin ex-
clusivament FIA no palanquejats i no concedeixin als inversors drets de reemborsament durant un 
període de cinc anys quan el valor agregat dels FIA gestionats sigui inferior a 500 milions d’euros. 
En canvi s’estableixen requisits especials als GFIA que recorren al palanquejament i als que ges-
tionen FIA que exerceixen control sobre una empresa no sotmesa a cotització. Es regula expres-
sament la figura del dipositari dels fons. També s’estableixen les facultats i les obligacions de les 
autoritats competents en l’aplicació de la Directiva i es reforcen mecanismes per garantir una coo-
peració transfronterera en l’àmbit de la supervisió, s’atorga a l’Autoritat europea de valors i mer-
cats funcions de coordinació i de mediació per resoldre conflictes entre autoritats competents. A la 
Comissió Europea se li atorguen les competències d’execució. 

Àmbit estatal 

El títol I de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible182 fa referència a la millora de 
l’entorn econòmic i en el capítol III es regulen els mercats financers. S’estableixen principis de 
transparència per al bon govern corporatiu i l’adequada gestió del risc en relació amb les remune-
racions dels executius de les societats cotitzades i de les entitats de crèdit i les empreses de ser-
veis d’inversió. Es faculta el Ministre d’Economia i Hisenda perquè aprovi les normes necessàries 
per garantir un adequat nivell de protecció dels usuaris dels serveis financers en les seves relaci-
ons amb les entitats de crèdit, incloent-hi les mesures relacionades amb la transparència de les 
condicions financeres dels préstecs i crèdits hipotecaris i del crèdit al consum. També s’estableix 
                                                
179 BOE núm.17, de 20.01.2011. 
180 El FIEM va ser crear per la Llei 11/2010, de 28 de juny, de reforma del sistema de suport financer a la internacionalització de 
l’empresa espanyola (BOE núm. 157, de 29.06.2010). 
181 DOUE L 174, de 01.07.2011. 
182 BOE núm. 55, de 05.03.2011. 
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que s’ha de vetllar per l’aplicació d’una regulació més transparent i eficaç dels mercats 
d’assegurances i fons de pensions. D’altra banda, es regula que la protecció dels clients dels ser-
veis financers es farà mitjançant els serveis de reclamacions dels supervisors financers, és a dir, 
el Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions. S’estableix el termini d’un any perquè les agencies de subs-
cripció s’adaptin a la Llei i puguin exercir les seves activitats com a agència de subscripció 
d’assegurances privades. En la disposició final cinquena de la norma es modifica la Llei 24/1998, 
de 28 de juliol, del mercat de valors, s’afegeix un capítol on es regula un informe de govern corpo-
ratiu i s’estableix l’obligatorietat per a les societats anònimes cotitzades de fer-lo públic, amb ca-
ràcter anual, es modifiquen els requisits financers que han de complir les empreses de serveis 
d’inversió, s’amplien les facultats de supervisió i inspecció de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valor i es modifica el capítol d’infraccions i sancions. En la disposició final setena de la norma es 
modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, es modifiquen els 
requisits per transformar i fusionar participacions i accions, s’amplien els subjectes sotmesos a la 
supervisió i inspecció de la norma, es modifica el règim sancionador clarificant qui s’ha de consi-
derar responsable i ampliant els tipus d’infraccions que es poden cometre i  els criteris per deter-
minar les sancions. En la disposició final vuitena es modifica la Llei 25/2005, de 24 de novembre, 
reguladora de les entitats de capital risc i de les seves societats gestores; les modificacions afec-
ten, bàsicament, el règim sancionador. En la disposició final novena es modifica la Llei 13/1985, 
de 25 de maig, de coeficients d’inversió, recursos propis i obligacions d’informació dels intermedia-
ris financers, s’amplien les competències del Banc d’Espanya pel que fa a la supervisió de les enti-
tats de crèdit i grups consolidables i s’estableix més transparència en les polítiques de remunera-
cions. En la disposició final desena es modifica la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i in-
tervenció de les entitats de crèdit, es modifiquen articles referits a infraccions i sancions i es regula 
el procediment sobre les informacions i dades que pot requerir el Banc d’Espanya.  La disposició 
final onzena modifica la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema fi-
nancer, afegeix un article en què es regula la protecció de clients dels serveis financers relatiu a la 
presentació de reclamacions davant el Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Va-
lors i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. La disposició final vint-i-cinquena 
modifica un article del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de societats de capital, es modifica la regulació del dret a conèixer la identitat dels accio-
nistes i es faculta a què reglamentàriament es puguin concretar els aspectes tècnics i formals ne-
cessaris per a l’exercici d’aquest dret per part de la societat emissora. La disposició final trenta-
unena estableix que s’han de desenvolupar reglamentàriament les condicions per a la difusió de la 
informació en política d’inversió de fons de pensions.  

El Govern considera que l’increment del cost i la disponibilitat de finançament ha afectat el desen-
volupament de l’economia i ha limitat les possibilitats de creixement econòmic i que un sistema fi-
nancer ben estructurat constitueix la principal garantia que l’economia productiva d’un país pugui  
disposar del finançament necessari per desenvolupar al màxim la seva capacitat, generant riquesa 
i creació d’ocupació. Aquesta importància del sistema financer justifica la intervenció de l’Estat per 
assegurar-ne el correcte funcionament. Mitjançant el Reial decret llei 9/2009, de 26 de juny, sobre 
reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit183 que creava 
el Fons de reestructuració ordenada bancària (FROB) i mitjançant el Reial decret llei 11/2010, de 9 
de juliol, d’òrgans de Govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvis184, es varen 
crear l’estructura i els instruments necessari per a la reestructuració del sistema financer. Amb el 
Reial decret llei 2/2011, de 18 de febrer, per al reforçament del sistema financer185 s’impulsa la uti-
lització d’aquestes estructures i instruments i es dóna per finalitzat el procés de reestructuració.  

El Reial decret llei té dos objectius, el primer és reforçar el sistema de solvència de totes les enti-
tats de crèdit, per la qual cosa s’estableixen noves exigències amb relació al capital de màxima 

                                                
183 BOE núm. 155, de 27.06.2009. 
184 BOE núm. 169, de 13.07.2010. 
185 BOE núm. 43, de 19.02.2011. 
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qualitat, amb una aplicació avançada dels estàndards internacionals de capital, Basilea III. El se-
gon objectiu és accelerar la fase final dels processos de reestructuració de les entitats, per la qual 
cosa es modifica el règim jurídic del FROB amb l’objecte que si alguna entitat ha de sol·licitar su-
ports financers del FROB, aquest pugui adquirir temporalment, amb un màxim de cinc anys, acci-
ons ordinàries en condicions de mercat. També s’estableixen unes mesures de caràcter fiscal per 
assegurar la neutralitat en els processos de reestructuració del sistema financer, com ara la inclu-
sió de les entitats de crèdit integrades en un sistema institucional de protecció en el grup de con-
solidació fiscal de la entitat central, l’aplicació de crèdits fiscals anteriors a la constitució del grup 
fiscal, la segregació de tot el negoci financer realitzat per les caixes a favor d’un banc i les opera-
cions intragrup, quan l’entitat bancària deixa de pertànyer al grup fiscal.  

Al mes d’abril es va publicar la Llei 6/2011186 l’objecte de la qual és començar la transposició de la 
Directiva 2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 2009187. Aques-
ta Directiva és la que inicia el procés del que s’anomena regulació prudencial per a les institucions 
financeres. Entre les reformes que es duen a terme es pot destacar l’establiment de les condicions 
per a l’admissibilitat dels instruments de capital híbrids com a recursos propis; així es modifica el 
règim per a la computabilitat de les participacions preferents com a recursos propis de les entitats 
de crèdit. També es reforça la cooperació entre supervisors, s’obliga el Banc d’Espanya i la Co-
missió Nacional del Mercat de Valors a valorar les repercussions que les seves decisions poden 
tenir sobre l’estabilitat financera d’altres estats membres i es regulen les decisions conjuntes pel 
que fa a la supervisió dels grups transfronterers o la possibilitat de declarar sucursals com a signi-
ficatives. Una altra modificació és l’obligació de les entitats de complir amb una sèrie de requisits 
per permetre l’exposició a posicions de titulització i per iniciar una titulització, tenint en compte 
que, tal i com s’estableix en el preàmbul de la norma, “En l’origen de la crisi financera es troba la 
inversió en complexes estructures de titulització, el risc de les quals resultava molt sovint difícil 
d’avaluar pels inversors”. 

Continuant amb la regulació prudencial es va publicar el Reial decret 771/2011188. Aquesta norma 
modifica el Reial decret 216/2008, de 15 de febrer, de recursos propis de les entitats financeres; 
es modifiquen diversos articles que fan referència a les entitats de crèdit amb la finalitat, tal com 
s’estableix en l’exposició de motius de la norma, de millorar la qualitat dels recursos propis compu-
tables de les entitats de crèdit, també s’adapten aquestes modificacions a les empreses de serveis 
d’inversió. Les modificacions afecten els requisits dels recursos propis per al risc derivat de la car-
tera de negociació per equipar el seu tractament amb el de la cartera bancària, el règim prudencial 
de les titulitzacions, el règim dels límits a les exposicions a grans riscos, el règim dels riscos de li-
quiditat, l’activitat supervisora del Banc d’Espanya i la seva cooperació amb les autoritats de su-
pervisió financera d’altres estats membres de la Unió Europea i la política de remuneracions de les 
entitats de crèdit. També s’estableix l’obligació de divulgació del Banc d’Espanya pel que fa a les 
exposicions per titulització de les entitats. 

El Reial decret 771/2011, també modifica el Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre 
fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit amb la finalitat d’establir un sistema d’aportacions a 
aquests fons basat en el risc assumit per les entitats de crèdit; així s’exigeixen contribucions addi-
cionals a les entitats que remunerin excessivament els seus depòsits, ja siguin a termini o a la vis-
ta. 

                                                
186 Llei 6/2011, d’11 d’abril, per la qual es modifiquen la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d’inversió, recursos propis i obliga-
cions d’informació dels intermediaris financers, la Llei 24/1988, de 28 de juliol del mercat de valors i el Reial decret legislatiu 1298/1986, 
de 28 de juny, sobre adaptació del dret vigent en matèria d’entitats de crèdit al de les Comunitats Europees (BOE núm. 87, de 
12.04.2011). 
187 Directiva 2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, per la qual es modifiquen les Directives 
2006/48/CE, 2006/49/CE i 2007/64/CE pel que fa als bancs afiliats a un organisme central, a determinats elements dels fons propis, als 
grans riscos, al règim de supervisió i a la gestió de la crisi (DOUE L302, de 17.11.2009). 
188 Reial decret 771/2011, de 3 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 216/2008, de 15 de febrer, de recursos propis de les enti-
tats financeres i el Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantía de dipòsits de les entitats de crèdit (BOE núm. 
133, de 04.06.2011). 
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L’any 2000 es van crear les entitats de diner electrònic; atenent l’experiència i el temps transcorre-
gut s’ha publicat la Llei 21/2011, de 6 de juliol, de diner electrònic189 per augmentar la seguretat ju-
rídica en el desenvolupament de l’activitat. Es defineix què s’ha d’entendre per diner electrònic i es 
reserva l’activitat d’emetre diner electrònic a determinades entitats que estan sotmeses a un règim 
d’autorització i registre. També es regulen les activitats que poden desenvolupar aquestes entitats, 
a banda de la d’emetre diner electrònic, i es regula expressament la seva activitat transfronterera. 
Pel que fa a l’emissió i el reemborsament de diner electrònic s’estableix l’obligació d’emetre el di-
ner pel seu valor nominal, la possibilitat que el titular del diner sol·liciti i obtingui el reemborsament, 
en qualsevol moment i pel seu valor nominal, i la prohibició de cobrar interessos. També 
s’estableix que correspon al Banc d’Espanya el control i la inspecció d’aquestes entitats. 

Al mes d’octubre es va publicar un Reial decret llei190 pel qual es creava el Fons de garantia de di-
pòsits d’entitats de crèdit i un mes i mig més tard, també per Reial decret llei191, se’n va fer una 
modificació.  Els fons de garantia de dipòsits espanyols han tingut una doble funció, d’una banda, 
garantir els dipòsits en diners i valors constituïts per les entitats de crèdit i, d’altra banda, realitzar 
les actuacions necessàries per reforçar la solvència i el funcionament de les entitats en dificultats, 
per defensar els interessos del dipositants i del propi Fons. 

El Reial decret llei 16/2011 va reformar el sistema de garantia de dipòsits amb l’objectiu de culmi-
nar la recapitalització i la reestructuració del sistema financer. Es va  crear el Fons de garantia de 
dipòsits d’entitats de crèdit que unifica els tres fons de garantia de dipòsits (el Fons de garantia de 
dipòsits en caixes d’estalvi, el Fons de garantia de dipòsits en establiments bancaris i el Fons de 
garantia de dipòsits en cooperatives de crèdit). El Fons continua tenint dues funcions, una és la de 
garantir els dipòsits i l’altra, la de reforçar la solvència i funcionament de les entitats de crèdit; 
aquesta segona funció s’actualitza i es reforça amb la finalitat de garantir l’actuació flexible del nou 
Fons unificat. La norma estableix l’obligatorietat de les entitats de crèdit espanyoles de pertànyer 
al Fons i fixa el límit de l’import garantit dels dipòsits en una quantia de 100.000 euros. 

El Reial decret llei 19/2011 va revisar el topall fixat per a les aportacions anuals que les entitats 
han de realitzar al Fons, incrementant-lo del 2 al 3 per mil i va derogar les ordres ministerials que 
establien la rebaixa conjuntural i potestativa de les aportacions de les entitats. Es va clarificar i sis-
tematitzar el conjunt de recursos dels quals es pot nodrir el fons per al compliment de les seves 
funcions i també es va clarificar quins instruments de suport pot utilitzar el Fons per fer front a les 
pèrdues sobrevingudes en les actuacions de reestructuració del sector bancari. 

La Llei 32/2011, de 4 d’octubre, modifica la Llei del mercat de valors,192 pel que fa als mecanismes 
de postcontractació, és a dir, la compensació, la liquidació i el registre d’operacions sobre valors; 
també s’han homogeneitzat amb els mecanismes dels països de la Unió Europea per mantenir i 
incrementar el nivell de competitivitat. Aquesta reforma es basa en tres eixos principals. El primer 
eix és la introducció en els serveis de postcontractació de la figura d’entitat de contrapartida cen-
tral, entitat que realitzarà funcions d’interposició per compte propi entre compradors i venedors de 
les transaccions de valors. El segon eix és l’eliminació dels mecanismes actuals d’assegurament 
en l’entrega en l’àmbit de la Societat de Sistemes, la qual cosa suposa permetre la resolució 
d’incidències mitjançant compensacions en efectiu si resulta impossible accedir als valors. El ter-
cer eix és l’eliminació de l’actual sistema de control basat en les referències de registre i passar a 
un sistema basat en saldos, però establint procediments alternatius de control, responsabilitat i re-
solució d’incidències. 

 
                                                
189 BOE núm. 179, de 27.07.2011. 
190 Reial decret llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit (BOE núm. 249, de 
15.10.2011). 
191 Reial decret llei 19/2011, de 2 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel qual es crea el 
Fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit (BOE núm. 291, de 03.12.2011). 
192 Llei 32/2011, de 4 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 24/1998, de 28 de juliol, del Mercat de valors (BOE núm. 240, de 
05.10.2011). 
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6.2. Infraestructures 
Àmbit de la Unió Europea 

La Comissió Europea va aprovar al mes de març un Llibre blanc anomenat “Full de ruta cap a un 
espai únic europeu de transport: per una política de transport competitiva i sostenible”.193 Es con-
sidera que el transport és fonamental per a l’economia i la societat i que permet el creixement de 
l’economia i la creació de llocs de feina. Pel que fa al futur del transport, la Comissió considera 
que s’ha d’optimitzar el rendiment de les cadenes logístiques modals i el transport i la infraestruc-
tura s’han d’utilitzar de forma més eficient mitjançant sistemes millorats de gestió i informació del 
tràfic, logística avançada i mesures de mercat, com desenvolupar plenament un mercat ferroviari 
europeu integrat, eliminació de restriccions en el cabotatge, supressió de barreres en el transport 
marítim de curta distància, tarificació no distorsionada, etc. 

S’han marcat deu objectius per a un sistema de transport competitiu i sostenible; entre ells podem 
destacar-ne els cinc que afecten les infraestructures: 

- Intentar transferir a altres modes, com el ferrocarril o la navegació fluvial, d’aquí al 2030, el 
30% del transport de mercaderies per carretera, i per al 2050, més del 50%, tenint en compte 
corredors eficients i ecològics de trànsit de mercaderies. Per complir aquest objectiu serà ne-
cessari desenvolupar la infraestructura adequada. 

- Per al 2050, completar una xarxa europea de ferrocarrils d’alta velocitat. Triplicar la longitud de 
la xarxa existent de ferrocarrils d’alta velocitat per al 2030 i mantenir una densa xarxa ferrovià-
ria en tots els estats membres. Al 2050 la major part del transport de passatgers de mitja dis-
tància hauria de realitzar-se per ferrocarril. 

- Disposar per al 2030 d’una “xarxa bàsica” de RTE-T (Xarxa Transeuropea de Transport) que 
doni cobertura a tota la Unió Europea, multimodal i plenament operativa, amb una xarxa d’alta 
qualitat i capacitat per al 2050 i el corresponent conjunt de serveis d’informació. 

- D’aquí a 2050, connectar tots els aeroports de la xarxa bàsica a la xarxa ferroviària, preferi-
blement d’alta velocitat, garantir que tots els ports de mar principals estiguin suficientment 
connectats amb el sistema ferroviari de transport de mercaderies i, quan sigui possible, amb el 
sistema de navegació interior. 

- Implantar la infraestructura de gestió del tràfic aeri modernitzada (Programa SESAR) a Europa 
per al 2020 i finalitzar la construcció de la Zona Europea Comú d’Aviació. Implantar sistemes 
equivalents de gestió del transport per al transport terrestre, marítim i fluvial. Implantar el sis-
tema global de navegació por satèl·lit europeu (Programa Galileu). 

Aquest full de ruta proposa 40 iniciatives concretes per aconseguir els objectius i un dels apartats 
es refereix a la infraestructura moderna i al finançament intel·ligent. Les iniciatives 34, 35 i 36 fan 
referència a una xarxa bàsica d’infraestructura estratègica europea, als corredors multimodals de 
mercaderies per a unes xarxes de transport sostenibles i a criteris d’avaluació ex-ante dels projec-
tes. Les iniciatives 37 i 38 fan referència a un nou marc de finançament de les infraestructures de 
transport i al compromís del sector privat, i la iniciativa 39 fa referència a la tarificació i la fiscalitat 
intel·ligents. 

Al mes de juliol la Comissió Europea va aprovar el Pla “La Unió Europea i les seves regions veï-
nes: un plantejament renovat de la cooperació en matèria de transports”. Aquest Pla d’acció en 
matèria de transport amb els països veïns proposa mesures perquè les connexions de transports 
                                                
193 Libro blanco: hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible. 
COM (2011) 144 final, de 28.03.2011. Consulta a http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:ES:PDF. 
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siguin més fàcils, segures i fiables i suposa renovar la cooperació en aquesta matèria que es va 
establir amb la Comunicació de la Comissió COM(2007) 32, amb el títol “L’ampliació dels princi-
pals eixos de transport transeuropeus als països veïns. Orientacions sobre el transport a Europa i 
les regions veïnes”. En matèria d’infraestructures, a fi i efecte de millorar-les i promoure les conne-
xions, la Comissió se centrarà en tres elements: definir les xarxes de transport estratègiques per a 
les regions veïnes, establir prioritats entre els projectes i mobilitzar el finançament. Entre les acci-
ons proposades a mig termini, fins al 2013, hi ha la de definir xarxes de transport estratègiques a 
la regió de l’Associació Oriental (Armènia, Azerbaijan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna) 
amb connexions a la Xarxa Transeuropea de Transport revisada, adaptar la planificació de la futu-
ra xarxa transmediterrània de transport al context de la política de la Xarxa Transeuropea de 
Transport revisada i preparar una cartera potencial de projectes de transport d’interès europeu als 
països orientals de la política de veïnatge, donant prioritat als projectes que connectin els països 
veïns amb la Unió Europea. 

Al mes d’octubre la Comissió Europea adopta un Pla per valor de 20 bilions d’euros (2014-2020) 
per donar impuls a les xarxes europees energètiques, digitals i de transport. A les inversions en in-
fraestructures de transport li corresponen 31.700 milions d’euros, 10.000 milions d’euros del Fons 
de cohesió per a projectes de transports als països que són beneficiaris d’aquests Fons i de 
21.700 milions d’euros a disposició de tots els estats membres per invertir en infraestructures de 
transport.  

A mitjan mes d’octubre, la Comissió Europea ha inclòs en la Xarxa Bàsica Transeuropea de 
Transports cinc grans corredors, el del Mediterrani, el del Cantàbric-Mediterrani, el de l’Atlàntic-
Mediterrani, l’Atlàntic i el Central. Aquests projectes d’infraestructures prioritaris començaran a 
desenvolupar-se a partir del 2014. El corredor del Mediterrani  es constitueix com un corredor mul-
timodal que preveu la connexió dels ports, aeroports, plataformes logístiques i centres de produc-
ció a eixos viaris i ferroviaris de viatgers i mercaderies. El corredor ferroviari connectarà Girona, 
Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Múrcia, Cartagena i Almeria i enllaçarà mitjan-
çant l’eix transversal andalús amb Granada i Antequera on es bifurcarà per arribar a Sevilla i a Al-
geciras. 

Àmbit estatal 

Des de l’any 1992 s’han produït molts canvis en matèria portuària. La legislació ha anat adoptat 
aquests canvis amb modificacions a la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la 
marina mercant194. Amb el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant195 es pre-
tén homogeneïtzar la terminologia, dotar de coherència els instruments tècnics i institucionals, cla-
rificar el contingut de la normativa, resoldre les disfuncions i contradiccions internes, en definitiva, 
regularitzar, harmonitzar i sistematitzar la regulació en aquesta matèria. 

Atenent la directiva 2008/114, del Consell, de 8 de desembre, sobre la identificació i designació 
d’infraestructures crítiques europees i l’avaluació de la necessitat de millorar la seva protecció, 
s’ha aprovat la Llei 8/2001, de 28 d’abril, per la qual s’estableixen mesures per a la protecció de 
les infraestructures crítiques.196 En l’exposició de motius de la norma s’estableix que el seu objecte 
és regular tant la protecció de les infraestructures crítiques contra atacs deliberats de tot tipus com 
la de definir un sistema organitzatiu de protecció d’aquestes infraestructures que aglutini les admi-
nistracions públiques i les entitats privades afectades. També s’indica que la finalitat de la norma 
és l’establiment de mesures de protecció de les infraestructures crítiques que proporcionin una 
base adequada sobre la que se sustenti una coordinació eficaç de les administracions públiques i 
de les entitats i organismes gestors o propietaris d’infraestructures que prestin serveis essencials 
per a la societat, amb la finalitat d’aconseguir una major seguretat. En l’exposició de motius es re-
coneix que el contingut material de la Llei és eminentment organitzatiu, però que s’ha optat per 
                                                
194 BOE núm. 283, de 25.11.1992. 
195 Real decret legislatiu 2/2011, de 5 de desembre (BOE núm. 253, de 20.10.2011).  
196 BOE núm.102, de 29.04.2011. 
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donar rang legal a la norma per així poder cobrir suficientment les obligacions que la Llei imposa i 
que requereixen d’una cobertura legal específica. 

La Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible,197 regula la planificació i la gestió eficient de 
les infraestructures i dels serveis de transport. Estableix els objectius que ha de seguir la planifica-
ció estatal de les infraestructures de transport i que són la promoció de competitivitat de 
l’economia, la cohesió social i territorial i la mobilitat sostenible i segura. Pel que fa a les prioritats 
de la planificació estatal de les infraestructures de transport estan relacionades, bàsicament amb 
el transport ferroviari. En la disposició final vint-i-tresena d’aquesta norma es modifica la Llei del 
sector ferroviari198 i, bàsicament, es regula extensament la prestació dels serveis addicionals, 
complementaris i auxiliars a la xarxa ferroviària d’interès general i a les zones de servei ferroviari 
que faciliten el funcionament del sistema ferroviari i també es modifica la composició i les funcions 
del Comitè de Regulació Ferroviària. 

Àmbit autonòmic 

La Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa199 ha 
modificat tres lleis en matèria d’infraestructures, la Llei de ports, la Llei ferroviària i el Text refós de 
carreteres. 

Les modificacions efectuades a la Llei de ports200 afecten, bàsicament, la denominació, composició 
i funcions de l’anteriorment anomenat Consell de Govern, que passa a denominar-se Consell As-
sessor i al fet que, en la utilització del domini públic portuari, se substitueix el règim d’autorització 
administrativa pel de comunicació prèvia. 

A la Llei ferroviària201 s’introdueix que, per raons d’interès general, el Govern pot establir serveis 
mixtos o combinats de transports de viatgers, ferroviari i per carretera, i que l’explotació la faci de 
manera conjunta la mateixa empresa operadora. S’atorga la condició d’agent de l’autoritat als em-
pleats del titular de la infraestructura, de les empreses ferroviàries i de les empreses operadores 
en els actes de serveis i en els motivats per aquests. També s’introdueixen modificacions en el rè-
gim d’infraccions i sancions. 

Pel que fa al Text refós de carreteres,202 s’estableix el termini de sis mesos per resoldre i notificar 
el procediment d’autorització d’obres o activitats en les zones de servitud o dins la zona delimitada 
per la línia d’edificació a les carreteres. També es modifica la norma per prohibir la publicitat en 
determinats llocs i per prohibir l’ocupació temporal de les zones de domini públic per dur a terme 
usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual.  

La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat ad-
ministrativa,203 ha modificat la Llei 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraes-
tructures aeroportuàries. Les modificacions afecten l’estructura i les funcions dels òrgans de go-
vern i administració d’Aeroports de Catalunya. 

 

 

 
                                                
197 BOE núm. 55, de 05.04.2011. En els articles 97 i 98 de la norma que formen part de la secció segona del capítol III que regula el 
transport i la mobilitat sostenible. 
198 Llei 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviari. (BOE núm. 276, de 18.11.2003). 
199 DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. 
200 Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya (DOCG núm. 2653, de 05.05.1998). 
201 Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària (DOCG núm. 4611, de 10.04.2006). 
202 Decret legislatiu 2/2009, del 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres (DOGC núm. 5452, de 27.08.2009). 
203 DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. 
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Dictamen 4/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració administra-
tiva i de promoció de l’activitat econòmica 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 
20 de juny de 201.   

El Dictamen conté tretze observacions generals, cent quinze observacions a l’articulat i quatre vots parti-
culars. 

Pel que fa a les observacions a l’articulat, són fonamentalment tècniques, moltes d’elles detallen el que 
s’ha exposat en les observacions generals, en d’altres es fan recomanacions per evitar contradiccions en-
tre les normes modificades o es demana que es clarifiquin, determinin o s’incorporin redaccions. 

En matèria de transports, es considera positiva la regulació de noves sancions a empreses ferroviàries 
prestatàries de serveis quan els incompliments de les condicions essencials afectin greument els usuaris i 
usuàries. També és considera positiu que s’estableixi que les condicions relatives a la freqüència i la regu-
laritat del servei siguin considerades amb aquesta importància, així com les referències a la reiteració 
d’aquestes infraccions, que provoquen els problemes de serveis. Es qualifica com a positiva la limitació a 
10 anys (prorrogables) de  la concessió de serveis regulars interurbans per tal de permetre millorar la 
competència entre els diferents operadors de transport.  Es posa de manifest que amb la nova regulació 
podrien adquirir la condició de subvencionables totes les instal·lacions de transport per cable de Catalu-
nya, siguin públiques o privades, estiguin o no destinades a facilitar la mobilitat dels ciutadans. 

6.3. Sector públic 
Àmbit de la Unió Europea 

El pressupost general de la Unió Europea per a l’exercici 2011 es va aprovar el 15 de desembre 
de 2010 i es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el 15 de març de 2011.204 

Al mes de novembre es van publicar les sis normes per reforçar la governança econòmica de la 
UE. Quatre de les normes van dirigides a reforçar la disciplina pressupostària d’acord amb el Pac-
te d’estabilitat i creixement de la Unió Europea, per assegurar una disminució del deute públic dels 
estats membres, i les altres dues van dirigides a ampliar la vigilància de les polítiques econòmi-
ques dels estats membres per resoldre els desequilibris macroeconòmics. 

El Reglament (UE) 1173/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2011, 
sobre l’execució efectiva de la supervisió pressupostària en la zona euro,205 estableix un sistema 
de sancions per potenciar el compliment dels components preventius i correctors del Pacte 
d’estabilitat i creixement en la zona euro. Pel que fa a les sancions associades al component pre-
ventiu, si un Estat membre no adopta cap mesura en resposta a una recomanació del Consell se’l 
pot obligar a constituir un dipòsit amb interessos equivalent al 0,2% del PIB corresponent a 
l’exercici precedent. Pel que fa a les sancions associades al component corrector, si el Consell 
decideix que hi ha un dèficit excessiu en un Estat membre que va constituir un dipòsit amb inte-
ressos o bé s’ha detectat un incompliment greu de les obligacions de política pressupostària esta-
blertes en el Pacte d’estabilitat i creixement se’l pot obligar a constituir un dipòsit sense interessos 
equivalent al 0,2% del PIB corresponent a l’exercici precedent. També associat al component cor-
rector es poden establir multes equivalents al 0,2% del PIB corresponent a l’exercici precedent, 
quan un estat membre no hagi adoptat mesures efectives per corregir el dèficit excessiu. D’altra 
banda es poden imposar multes a un Estat membre quan, intencionadament o per negligència 
greu, tergiversi dades relatives al dèficit i al deute.  

El Reglament (UE) 1174/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2011, 
relatiu a les mesures d’execució destinades a corregir els desequilibris macroeconòmics excessius 

                                                
204 Parlament Europeu (2011/125/UE, Euratom) Aprovació definitiva del pressupost general de la Unió Europea per a l’exercici 2011 
(DOUE L 68, de 15.03.2011). 
205 DOUE L 306, de 23.11.2011. 
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en la zona de l’euro,206 estableix un sistema de sancions, consistents en un dipòsit amb interessos 
si es constata un incompliment de les mesures correctores recomanades pel Consell i, en els al-
tres casos, una multa anual. Totes dues sancions equivaldran a l’1% del PIB corresponent a 
l’exercici precedent. 

La tercera de les normes207 modifica el Reglament (CE) 1466/97 del Consell, relatiu al reforçament 
de la supervisió de les situacions pressupostàries i a la supervisió i coordinació de les polítiques 
econòmiques. Aquest Reglament, juntament amb el Reglament relatiu a l’acceleració i clarificació 
del procediment de dèficit excessiu i la Resolució del Consell Europeu de 17 de juny de 1997, 
constituïa el Pacte d’estabilitat i creixement. Les modificacions suposen, entre d’altres qüestions,  
que s’exigeix als estats membres que assoleixin un objectiu pressupostari i el mantinguin a mig 
termini i que presentin programes d’estabilitat o de convergència a l’efecte. Les formes de supervi-
sió són més rigoroses per tal d’assegurar la coherència i la conformitat dels estats membres amb 
el marc de coordinació pressupostària de la Unió. El contingut dels programes d’estabilitat i con-
vergència i el procediment per examinar-los s’han de desenvolupar tant a nivell nacional com de la 
UE. Els programes d’estabilitat i convergència s’han de presentar i analitzar abans d’adoptar deci-
sions fonamentals en els pressupostos nacionals per als propers anys i s’han d’alinear els marcs 
pressupostaris nacionals amb els objectius de supervisió multilateral de la UE i del Semestre Eu-
ropeu. L’enfortiment de la governança econòmica ha de comportar una major participació tant del 
Parlament Europeu com dels parlaments nacionals i un paper destacat de la Comissió en el pro-
cediment de supervisió reforçada. Als estats membres el deute dels quals sobrepassi el 60% del 
PIB o que presentin un greu risc respecte la sostenibilitat general del seu deute se’ls exigirà una 
trajectòria més ràpida d’ajustament a mig termini cap a l’objectiu pressupostari. Si es produeix una 
desviació significativa pel que fa a la trajectòria de l’ajustament cap a l’objectiu pressupostari a mig 
termini, la Comissió advertirà l’Estat membre i al cap d’un mes el Consell examinarà la situació i 
farà una recomanació sobre les mesures d’ajut necessàries. 

L’objectiu del Reglament (UE) 1176/2011208 és elaborar un marc efectiu per a la detecció dels des-
equilibris macroeconòmics i la prevenció i correcció de desequilibris macroeconòmics excessius a 
la UE. En l’anàlisi d’aquests desequilibris s’ha de tenir en compte la seva gravetat i els possibles 
efectes indirectes negatius, tant econòmics com financers, que agreugin la vulnerabilitat de 
l’economia de la UE i constitueixin una amenaça per al bon funcionament de la unió econòmica i 
monetària. L’Estat membre que sigui sotmès a un procediment de desequilibri excessiu ha 
d’elaborar un pla de mesures correctores on detalli les polítiques destinades a aplicar les recoma-
nacions del Consell i el calendari d’execució de les mesures previstes. El Pla s’ha d’aprovar per 
una recomanació del Consell que s’ha de trametre al Parlament Europeu. La Comissió ha de fer  
un seguiment de l’aplicació de la recomanació i el Consell ha d’avaluar si l’Estat membre ha pres 
les mesures correctores. 

El Reglament (UE) 1177/2001209 amplia l’objecte del Reglament relatiu a l’acceleració i clarificació 
del procediment de dèficit excessiu ja que es considera que l’aplicació de l’actual procediment, ba-
sat en el criteri de dèficit i de deute, requereix una referència numèrica que tingui en compte el ci-
cle econòmic, per avaluar si la proporció entre el deute públic i el PIB disminueix suficientment i 
s’aproxima a un ritme satisfactori al valor de referència que se situa al 0,5% del PIB com a mitjana 
anual. S’han de tenir en compte tots els factors pertinents establerts en l’informe de la Comissió 
per constatar l’existència d’un dèficit excessiu sobre la base del criteri de dèficit i les etapes que 
porten a l’existència d’aquest dèficit. Ja que un dels factors que cal tenir en compte és la reforma 
del sistema de pensions, s’ha d’estudiar si aquestes reformes augmenten la sostenibilitat a llarg 
termini de tot el sistema de pensions sense augmentar els riscos per a la situació pressupostària a 

                                                
206 DOUE L 306, de 23.11.2011. 
207 Reglament 1175/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de noviembre de 2011 (DOUE L 306, de 23.11.2011). 
208 Reglament (UE) 1176/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2011, relatiu a la prevenció i correcció dels 
desequilibris macroeconòmics (DOUE L 306, de 23.11.2011). 
209 Reglament 1177/2011, del Consell, de 8 de novembre de 2011, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1467/97, relatiu a 
l’acceleració i la clarificació del procediment de dèficit excessiu (DOUE L 306, de 23.11.2011). 
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mig termini. Amb la modificació també s’intensifica l’aplicació de les sancions financeres quan no 
es compleixin les advertències formulades i l’import d’aquestes multes s’ha d’assignar als meca-
nismes d’estabilitat per facilitar assistència financera creats pels estats membres que tenen la mo-
neda de l’euro, amb la finalitat de protegir l’estabilitat de tota la zona euro. 

La última norma que composa el paquet de governança és la Directiva 2011/85/UE/del Consell, de 
8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels estats mem-
bres210. Tal i com es posa de manifest en l’article 1, mitjançant aquesta directiva s’estableixen 
normes detallades sobre les característiques que han de presentar els marcs pressupostaris dels 
estats membres, normes que es consideren necessàries per garantir el compliment de les obliga-
cions que s’imposa als estats membres per evitar els dèficits públics excessius. S’estableix que es 
disposarà d’un sistema de comptabilitat pública complet i fiable en tots els sectors de les adminis-
tracions públiques amb la informació necessària per generar dades que, mitjançant la producció 
estadística, siguin comparables entre els estats membres. Les previsions de la Comissió i la in-
formació relativa als models en els quals es basa poden proporcionar als estats membres una re-
ferència útil per al seu escenari macropressupostari. Per compatibilitzar els marcs pressupostaris 
dels estats membres amb la legislació de la UE s’han d’establir marcs pressupostaris a mig termini 
que incloguin l’adopció d’una planificació pressupostària de tres anys com a mínim per garantir 
que la planificació pressupostària nacional s’inscrigui en una perspectiva plurianual. Es considera 
que la disponibilitat periòdica de dades pressupostàries oportunes i fiables constitueix la clau per a 
un adequat seguiment. 

Al final de l’any es van publicar dos Reglaments que modificaven disposicions de gestió financera 
aplicables a determinats estats membres que sofreixen o corren el risc de sofrir greus dificultats 
pel que fa a la seva estabilitat financera211. Mitjançant el Reglament (UE) 1311/2011 es revisen les 
normes per al càlcul dels pagaments entremitjos i els pagaments del saldo final per als programes 
operatius durant el període en el qual els estats membres rebin l’ajuda financera per fer front a les 
dificultats en relació amb la seva estabilitat financera, s’estableix el seu caràcter retroactiu i que la 
seva durada es limita fins al 31 de desembre de 2013. Els països que es troben en aquesta situa-
ció són: Grècia, Irlanda, Hongria, Letònia, Portugal i Romania. Mitjançant el Reglament (UE) 
1312/2011 es modifica el Fons europeu agrícola de desenvolupament rural, ja que la UE conside-
ra que s’han portat a terme moltes accions per contrarestar els efectes negatius de la crisi, la qual 
va augmentant la pressió sobre els recursos financers nacionals, i consideren que una de les ma-
neres d’alleugerir la pressió és fent un ús màxim i òptim del finançament d’aquest Fons. 

Àmbit estatal 

El 27 de setembre de 2011 es va publicar al BOE la reforma de l’article 135 de la Constitució es-
panyola.212  En l’exposició de motius es fa referència al fet que la situació econòmica i financera 
actual està marcada per una profunda i perllongada crisi i al fet de les repercussions de la globalit-
zació econòmica i financera. Amb la reforma d’aquest article es pretén garantir el principi 
d’estabilitat pressupostaria, amb la vinculació de totes les administracions públiques, reforçar el 
compromís d’Espanya amb la Unió Europea i garantir la sostenibilitat econòmica i social del país.  

El nou article, que substitueix integrament l’anterior, estableix, bàsicament, que totes les adminis-
tracions públiques hauran d’adequar les seves actuacions al principi d’estabilitat pressupostària, 
que l’Estat i les comunitats autònomes no podran incórrer en un dèficit estructural que superi els 
marges establerts per la Unió Europea, que una llei haurà d’autoritzar l’Estat i les comunitats autò-

                                                
210 DOUE L 306, de 23.11.2011. 
211 Reglament (UE) 1311/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, pel qual es modifica el Reglament 
(CE) 1083/2006 del Consell pel que fa a una sèrie de disposicions relatives a la gestió financera per a determinats estats membres que 
sofreixen, o corren el risc de sofrir, greus dificultats en relació amb la seva estabilitat financera. (DOUE L 337, de 20.12.2011)  Regla-
ment (UE) 1312/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de desembre de 2011, pel qual es modifica el Reglament (CE) 
1698/2005 del Consell pel que fa a determinades disposicions de gestió financera aplicables a certs estats membres que sofreixen, o 
corren el risc de sofrir, greus dificultats en relació amb la seva estabilitat financera (DOUE L 339, de 21.12.2011).   
212 BOE núm. 233, de 27.09.2011. 
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nomes per emetre deute públic o contraure crèdit, i que una llei orgànica desenvoluparà els princi-
pis que es recullen en l’article i la participació, en els procediments respectius, dels òrgans de co-
ordinació institucional entre les administracions públiques en matèria de política fiscal i financera.  

El dia 23 de desembre de 2010 es va publicar la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupos-
tos generals de l’Estat per a l’any 2011.213 Aquests pressupostos, juntament amb la Llei 
d’economia sostenible, es configuren com els pilars fonamentals per assentar les bases d’una re-
cuperació sòlida basada en la transformació del model de creixement. Així, s’ha de continuar prio-
ritzant la inversió en I+D+i, en educació i en infraestructures, com a elements essencials del nou 
model i no es pot deixar de banda els esforços realitzats en la despesa social. L’objectiu 
d’estabilitat pressupostària per al període 2011-2013, pel que fa a l’Administració central, preveu 
un dèficit per a l’any 2010 del 5,9%, que s’ha de reduir fins al 2,3% al 2011. La despesa no finan-
cera per al 2011 suposa un descens del 7,9% respecte al pressupost del 2010. 

El títol I de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible214 fa referència a la millora de 
l’entorn econòmic, i en el capítol IV es regulen diferents aspectes per assolir la sostenibilitat finan-
cera del sector públic. S’estableix l’aplicació de la política de racionalització i contenció de la des-
pesa i l’aplicació dels principis d’estabilitat pressupostaria, transparència, plurianualitat i eficàcia, 
així com la incentivació de la productivitat en el sector públic. Això es portarà a terme mitjançant 
un Pla d’austeritat de l’Administració general de l’Estat que ha de permetre mantenir l’equilibri 
pressupostari i racionalitzar les estructures de l’Administració general de l’Estat i del sector públic 
empresarial estatal. També s’estableix que les societats mercantils estatals i les entitats públiques 
empresarials adscrites a l’Administració general de l’Estat han d’adaptar la seva gestió als princi-
pis regulats en aquesta Llei. D’altra banda, s’habilita el Ministeri d’Economia i Hisenda perquè pu-
gui retenir l’import de les entregues mensuals a compte de la participació de les entitats locals en 
els tributs de l’Estat, quan aquestes incompleixin l’obligació de trametre la liquidació dels seus 
pressupostos anuals. 

Al mes de maig es van publicar dues ordres per les quals es dictaven normes per a l’elaboració 
dels pressupostos; la primera d’elles215 dictava les normes per a l’elaboració dels escenaris pres-
supostaris per al període 2012-2014. La segona ordre216 establia les normes per a l’elaboració dels 
pressupostos generals de l’Estat per al 2012, regulant, entre d’altres qüestions, els criteris gene-
rals als quals s’ha d’ajustar l’assignació de recursos públics de l’Estat i l’àmbit institucional dels 
pressupostos. 

A finals d’any es va publicar el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.217  

En el preàmbul es posa de manifest que el desviament del saldo pressupostari estimat respecte 
de l’objectiu d’estabilitat compromès obliga el Govern a prendre mesures de caràcter urgent per a 
la seva correcció i que les mesures que es prenen en aquesta norma es concretaran en la Llei de 
pressupostos de l’Estat per al 2012 que, com a conseqüència de la dissolució del Congrés dels 
Diputats i del Senat i de la convocatòria d’eleccions generals, al final de l’any, encara no s’havia 
aprovat. També s’indica que la pròrroga de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2011 ocasionarà algunes disfuncions que s’han de corregir. 

El capítol I, “Dels crèdits pressupostaris prorrogats”, en el seu article únic s’estableix que 
s’incorporen als crèdits prorrogats les modificacions pressupostàries i estructurals necessàries per 
adequar la classificació orgànica dels crèdits a l’estructura administrativa vigent. 

                                                
213 BOE núm. 311, de 23.12.2010. 
214 BOE núm. 55, de 05.03.2011. 
215 Ordre EHA/ 1332/2011, de 19 de maig (BOE núm. 123, de 24.05.2011). 
216 Ordre EHA/1333/2011, de 19 de maig (BOE núm. 123, de 24.05.2011). 
217 BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
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Al capítol II, “De les despeses de personal”, es mantenen les quanties de les retribucions de per-
sonal i es congela l’oferta d’ocupació pública. 

En el capítol III, “De les pensions i ajudes públiques”, bàsicament, s’incrementen les pensions 
l’1%. 

El capítol IV, “Normes Tributàries”, recull un article sobre el pagament fraccionat de l’impost de so-
cietats i un altre que incrementa els tipus de gravamen de l’impost sobre  béns immobles, referit a 
immobles urbans per als exercicis 2012 i 2013. El tercer article es refereix a les taxes en matèria 
de telecomunicacions. 

En el capítol V, “Dels ens territorials”, es regula la participació de les entitats locals als tributs de 
l’Estat; pel que fa a les comunitats autònomes es regulen les entregues a compte del Fons de su-
ficiència global i es permet realitzar les transferències de crèdit oportunes si els crèdits fossin insu-
ficients per al pagament de les entregues a compte. També es regulen els Fons de compensació 
interterritorial fent referència a què els projectes d’inversió seran els que s’acordin en el sí del Co-
mitè d’Inversions Públiques. 

En el capítol VI, “Cotitzacions socials” s’actualitzen les bases i els tipus de cotització a la Seguretat 
Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de garantia salarial i formació professional. 
També es regulen les cotitzacions a drets passius i a les mutualitats generals de funcionaris per a 
l’any 2012. 

La norma també conté disset disposicions addicionals, dues derogatòries i vint-i-tres disposicions 
finals. Del conjunt d’aquestes disposicions es pot remarcar que s’amplia el termini, fins als divuit 
anys, de pagament de deutes a la Seguretat Social d’institucions sanitàries la titularitat de les 
quals sigui de les administracions públiques o d’institucions sense ànim de lucre. S’estableix la ga-
rantia de l’Estat per a obres d’interès cultural, s’estableixen les activitats prioritàries de mecenatge. 
S’estableix l’assignació de quantitats a fins socials i es regula el finançament a l’Església catòlica. 
Es prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgoten la prestació 
d’atur. Es deroga el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la renda bàsica 
d’emancipació dels joves. Es modifica la Llei general tributària pel que fa a l’assistència mútua en 
matèria de cobrament dels crèdits corresponents a determinats impostos, drets i altres mesures. 
S’estableix un gravamen complementari a la quota integra estatal en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i en l’impost de societats s’incrementa el percentatge de retenció del 19 al 21 
per cent; aquestes modificacions seran aplicables en els exercicis 2012 i 2013. Es prorroga el ti-
pus de gravamen reduït en l’impost de societats per al manteniment o la creació d’ocupació apli-
cable a les microempreses. Es modifiquen els imports dels avals de l’Estat i per a l’any 2012 
s’estableix una quantia màxima de 196.043.560 milers d’euros. 

Àmbit autonòmic 

En matèria pressupostària s’ha aprovat el Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen 
els criteris de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, mentre no 
siguin vigents els del 2011.218 En el Decret es fa constar que en l’actual context pressupostari i fi-
nancer i de canvis en l’estructura del Govern es fa necessari establir unes condicions d’aplicació 
de la pròrroga de caràcter restrictiu per tal d’assegurar que durant aquest període no es vulnerin 
els objectius d’estabilitat pressupostaria. També s’ha aprovat la Llei 1/2011, de 17 de febrer, 
d’autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga 
pressupostària,219 atesa la necessitat que sigui una llei la que autoritzi l’endeutament per finançar 
despeses durant el període de pròrroga pressupostària. 

                                                
218 DOGC núm. 5795, de 13.01.2011. 
219 DOGC núm. 5824, de 23.02.2011. 
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Al mes de febrer es va aprovar l’Ordre220 que estableix les normes per elaborar els pressupostos 
per a l’any 2011; posteriorment es va aprovar la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2011221 i la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i finan-
ceres.222 En l’Ordre es posa de manifest que el Govern es fixa com a prioritat concretar les políti-
ques orientades a impulsar el procés de reactivació econòmica per recuperar les taxes d’ocupació 
i mantenir els nivells de benestar social i econòmics assolits a Catalunya. També es posa de mani-
fest que la situació financera de la Generalitat era d’un elevat dèficit i d’un fort endeutament provo-
cats tant per la forta caiguda dels ingressos com pel creixement de les necessitats de despesa. 
S’assenyala que les mesures de contenció de la despesa i en matèria de personal adoptades du-
rant la pròrroga pressupostaria han estat un pas previ necessari per poder dur a terme els ajusta-
ments que es requereixen. El Govern es marca l’objectiu de restaurar les finances públiques en 
dos anys, per restablir l’equilibri pressupostari i arribar a un nivell d’endeutament que garanteixi la 
sostenibilitat de les finances públiques a llarg termini. 

L’any 2011 va començar amb un pressupost prorrogat com a conseqüència de la dissolució del 
Parlament i de les eleccions del 28 de novembre de 2010. Els pressupostos per al 2011 s’han ela-
borat tenint en compte el pla econòmic de reequilibri financer 2011-2013 presentat pel Govern de 
la Generalitat, atès que el dèficit no financer del sector AP SEC de la Generalitat previst per al 
2011 supera el límit que estableix la normativa d’estabilitat pressupostària en funció del cicle eco-
nòmic. 

S’assenyala que el context econòmic català actual es caracteritza per una caiguda d’ingressos 
públics i els pressupostos del 2011 fan una reducció de la despesa d’un 10% respecte de la des-
pesa liquidada l’any anterior, però aquesta no afecta d’una manera lineal la despesa pública sinó 
que es protegeix la despesa social. També s’indica que, per minimitzar l’impacte de la reducció de 
la despesa pública, es preveu una política activa de facilitar el crèdit per a la iniciativa privada. 

La Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, recull aquelles matèries que estan vinculades als 
pressupostos de la Generalitat, que tenen vocació de permanència i que estan relacionades amb 
l’ingrés o la despesa o amb l’administració del patrimoni de la Generalitat. En relació amb les me-
sures fiscals, pel que fa als tributs propis de la Generalitat, es modifica el gravamen de protecció 
civil i el tipus de gravamen sobre la disposició del rebuig de residus municipals; també es modifi-
quen algunes taxes i se’n creen de noves i, pel que fa als tributs cedits, es modifiquen deduccions 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i es modifica la deducció per sobreimposició 
decennal en l’impost sobre successions i donacions. 

En relació amb les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques, pel que fa a la ges-
tió financera i de control, es fa referència a les operacions de crèdit de la Generalitat i a les nor-
mes aplicables a les subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament; pel 
que fa a les mesures de tipus patrimonial, es modifica la Llei de patrimoni de la Generalitat i 
s’afegeixen preceptes, es modifica la Llei de l’estatut de l’empresa pública catalana a fi de deter-
minar el règim d’autoritzacions de les societats i es modifica la Llei del registre de dipòsit de fian-
ces dels contractes de lloguer de finques amb relació als òrgans competents per imposar sanci-
ons. 

Es modifica la Llei de l’Institut Català de Finances on s’hi integra l’Institut Català de Crèdit Agrari, 
es modifica la Llei de la renda mínima d’inserció, i a la Llei de millora de barris es modifica la peri-
odicitat amb la qual el Govern ha de publicar la disponibilitat per a la dotació de Fons. 

S’estableix el règim jurídic dels centres de Recerca de Catalunya i de la Institució Catalana de Re-
cerca i Estudis Avançats. També es crea l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural i l’Oficina de 
                                                
220 Ordre ECO/10/2011, de 2 de febrer, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2011 (DOGC núm. 5811, de 04.02.2011). 
221 DOGC núm. 5931, de 29.07.2011. 
222 DOGC núm. 5931, de 29.07.2011. 
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Suport a la Iniciativa Cultural. S’estableix l’orientació del Govern per a l’assoliment de l’estabilitat 
pressupostària. 

En les disposicions addicionals de la norma se suspèn l’aplicació del cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, es regulen els compromisos de despesa que es poden 
realitzar des de la Secretaria General del departament competent en matèria d’ensenyament amb 
càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, es declara el règim d’autonomia financera de les oficines 
de turisme de la Generalitat, es crea l’Òrgan Administratiu de Recursos contractuals de Catalunya, 
es deixa sense efecte la tipologia d’habitatge amb protecció oficial concertat de Catalunya, 
s’autoritza que l’Institut Català de Finances constitueixi una societat mercantil i creï un ens que 
substitueixi o assumeixi la titularitat de Regs de Catalunya, Gestió d’Infraestructures i de Reg Sis-
tema Segarra-Garrigues, s’estableix una nova orientació de les oficines d’acció exterior de la Ge-
neralitat, es regula que abans de finals de 2012 s’ha de presentar un Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària, s’estableixen mesures que ha d’impulsar el Departament de Salut, es determina 
l’aplicació de les taxes de control i inspecció en escorxadors i similars, es regula l’autorització per 
part dels ajuntaments de la venda no sedentària, es determina l’aplicació normativa a les entitats 
del sector públic de salut i se subroguen béns i personal pel que fa a diversos organismes de 
l’àmbit de la cultura. 

Dictamen 2/2011, sobre l‘Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres 

El Govern va presentar per dictaminar un Avantprojecte de llei incomplet en relació amb el que realment 
es va aprovar posteriorment, on hi mancaven aspectes d’àmplia rellevància i molt directament relacionats 
amb les obligacions d’aquest Consell. 

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i social, per delegació del Ple va aprovar aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 20 de maig de 2011. 

El Dictamen conté quatre observacions generals i vint-i-dos observacions a l’articulat. 

El CTESC considera que la creació d’algunes taxes (en matèria d’ensenyament i d’inspecció tècnica 
d’habitatges), l’ampliació de nous fets imposables (en matèria d’ensenyament i pesca) i l’actualització ele-
vada d’algunes taxes (en matèria d’ensenyament) no estan suficientment justificades. Es considera que 
tampoc estan suficientment justificats, en relació a la constitució de societats subjectes a normes civils i 
mercantils, l’eliminació de certs controls parlamentaris. 

El CTESC considera que la quantia del gravamen de protecció civil que afecta les instal·lacions nuclears 
hauria de ser revisat tenint en compte el risc d’aquest tipus d’activitat; que s’hauria d’aclarir que la taxa per 
a l’ocupació de terrenys forestals és de caire anual; que la reducció per a les microempreses incloses en 
la categoria de serveis d’allotjament hauria de situar-se en el 60%, i no en el 40%, respecte la quota gene-
ral; que s’hauria d’incloure també les taxes de renovació i no només d’obtenció de l’etiqueta ecològica de 
la Unió Europea, i que l’import per a la renovació de l’etiqueta hauria de ser inferior al de l’obtenció.  

El CTESC posa de manifest que no s’haurien de suprimir els percentatges incrementats de deducció per 
inversió en l’habitatge habitual ja que considera que no és una mesura adequada en la conjuntura actual i 
que tindrà un impacte negatiu sobre l’activitat del sector de la construcció i sobre la cohesió social. També 
considera que no s’hauria de suprimir la devolució de l’impost sobre vendes minoristes de determinats hi-
drocarburs suportat per agricultors i ramaders, ja que ho troba contrari a l’establert en la Resolució 
671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, acord ratificat en la legislatura actual mitjançant 
la Moció 2/IX del Parlament, sobre el sector agroalimentari. 

El CTESC considera que l’Àrea d’Impuls del Crèdit Català Agrari (creat a conseqüència de la derogació de 
l’Institut Català de Crèdit Agrari -ICCA-) com una àrea especialitzada de l’Institut Català de Finances (ICF) 
no recull suficientment la realitat econòmica i financera del col·lectiu de les societats cooperatives agràri-
es. Es considera que aquesta norma hauria de regular que les cooperatives agràries, amb i sense secció 
de crèdit, passin a ser considerades com a objectiu específic en el finançament agrari per part del govern 
de Catalunya. Pel que fa al personal de l’ICCA, tant el laboral com el funcionari, considera que cal negoci-
ar la seva incorporació a l’ICF o la seva permanència a la Generalitat, tenint en compte les seves condici-
ons laborals i que, en cap cas, això ha d’originar una minva de les seves condicions laborals actuals ni un 
greuge respecte a la seva carrera administrativa.  
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La norma estableix que en les operacions de crèdit de la Generalitat se n’haurà de donar compte al Par-
lament. El CTESC considera que hauria de ser el Parlament qui les hauria d’autoritzar. 

La Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial estableix 
l’obligació del Govern de publicar anualment una convocatòria de sol·licituds d’ajuts. En la norma es plan-
teja la supressió d’aquesta obligació, que quedaria condicionada a la disponibilitat del Fons. El CTESC re-
comana regular aquesta possible exoneració anual en la Llei de pressupostos. 

Al mes de maig es va aprovar l’Ordre223 que estableix les normes per elaborar els pressupostos 
per a l’any 2012, tot i que encara no s’havien aprovat els pressupostos per al 2011. El propòsit del 
Govern és orientar les seves polítiques a afermar el procés de reactivació econòmica i el repte fis-
cal és disposar d’unes finances públiques sanejades per preservar l’estat del benestar i mantenir i 
desenvolupar l’autogovern i complir els requeriments de la Unió Europea per contribuir a 
l’assoliment dels seus objectius. Per al 2012 la prioritat del Govern és la de continuar aplicant les 
mesures necessàries per garantir la sostenibilitat i la credibilitat de les finances públiques i complir 
el compromís adquirit d’assolir l’objectiu d’estabilitat previst. 

Al final de desembre es va publicar el Decret llei 4/2011, de 20 de desembre, de necessitats finan-
ceres del sector públic en pròrroga pressupostaria224. En aquest Decret llei s’estableix que en pre-
visió que el tràmit parlamentari necessari per aprovar la Llei de pressupostos per a l’any 2012 no 
hagi culminat i no es pugui aprovar dins el termini necessari perquè entri en vigor l’1 de gener, cal 
preveure la prorroga automàtica de la vigència del pressupostos anteriors. Aquesta norma esta-
bleix les condicions en les quals autoritza el Govern per fer operacions d’endeutament. 

Atès que el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 no es va 
poder tramitar amb temps suficient per ser aprovat abans de l’1 de gener de 2012, es fa necessari  
establir unes condicions d’aplicació de la pròrroga de caràcter restrictiu per assegurar que durant 
el període de vigència de la pròrroga no es vulnerin els objectius d’estabilitat pressupostària; per 
aquest motiu es va publicar el Decret 419/2011, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els cri-
teris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 men-
tre no siguin vigents els del 2012.225  

A finals d’any es van aprovar tres lleis226, conegudes com a lleis òmnibus, amb les que es pretén, 
bàsicament, facilitar la competitivitat i la productivitat en l’àmbit econòmic, simplificar la regulació 
administrativa i reestructurar el sector públic per agilitar l’activitat administrativa. En el preàmbul de 
la Llei 9/2011 s’estableix que la reactivació de l’activitat econòmica és un dels objectius d’aquesta 
legislatura i per facilitar la reactivació es modifiquen normes de rang legal a fi d’establir una regu-
lació més entenedora i simplificar els tràmits administratius. Pel que fa a la Llei 10/2011, el seu ob-
jecte és introduir en l’ordenament jurídic reformes tant administratives com normatives amb la fina-
litat de simplificar els procediments i millorar la regulació normativa. Amb la Llei 11/2011 el que es 
pretén és reestructurar l’organització i reordenar les funcions dins el sector públic de Catalunya 
per tal d’agilitar els tràmits i els procediments de l’activitat administrativa. En els diferents apartats 
d’aquesta Memòria es trobaran detallades, en funció de la matèria, les modificacions realitzades 
per aquestes tres lleis. 

 

                                                
223 Ordre ECO/95/2011, de 25 de maig, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2012 (DOGC núm. 5891, de 01.06.2011). 
224 DOGC núm.6030, de 22.12.2011. 
225 DOGC núm.6030, de 22.12.2011. 
226 Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat económica, Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millora-
ment de la regulació normativa i Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administra-
tiva (DOGC, núm. 6035, de 30.12.2011). 
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6.4. Economia Social 
Àmbit de la Unió Europea 

En el marc del procés de reconeixement i regulació de les organitzacions que integren l’economia 
social amb activitat en més d’un Estat membre endegat el 2003 amb l’Estatut de la societat coope-
rativa europea (SCE), enguany s’ha avançat relativament poc en l’elaboració d’un altre estatut, el 
de la fundació europea, malgrat comptar amb el suport del sector i d’altres institucions comunitàri-
es, com ara la Comissió Europea227 i el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE). 

En aquest sentit, en el dictamen d’iniciativa “Estatut de la Fundació europea”228 el CESE defensa 
l’adopció de l’Estatut i en proposa les principals directrius. L’objectiu de l’estatut hauria de ser 
l’establiment d’un marc jurídic europeu per a les fundacions, disminuint els obstacles jurídics i ad-
ministratius per tal de fomentar noves activitats i facilitar la tasca transfronterera de les fundacions. 
Així mateix hauria d’establir mecanismes per reforçar la transparència i instruments de gestió efi-
caços, amb la finalitat última de contribuir al procés d’integració econòmica en el mercat únic eu-
ropeu. 

D’altra banda, cal tenir en compte l’informe de la Comissió Europea sobre la implementació de 
l’Estatut de la SCE als estats membres. L’informe constata un cert fracàs en aquesta implementa-
ció, atès que només s’han constituït 17 SCE i la majoria dels estats han adaptat amb retard la se-
va normativa interna a la regulació europea. S’espera que durant el 2012 la Comissió elabori un 
informe sobre l’aplicació del Reglament que regula aquest estatut i sobre les possibles modificaci-
ons a aquest que cal adoptar. 

Àmbit estatal 

Des d’enguany l’ordenament jurídic espanyol compta per primera vegada amb una llei específica 
per a l’economia social, que concreta les referències constitucionals a aquesta realitat econòmica, 
en defineix el concepte i les organitzacions que la integren i preveu l’adopció per part dels poders 
públics de mesures de foment i suport. 

Així doncs, la Llei 5/2011, de 29 de març,229 defineix l’economia social com el conjunt d’activitats 
econòmiques i empresarials que en l’àmbit privat duen a terme aquelles entitats que, de conformi-
tat amb els principis recollits en la pròpia llei, persegueixen l’interès col·lectiu dels seus integrants, 
o l’interès general econòmic o social, o ambdós. 

La concreció de les entitats que integren l’economia social té dues vessants, una formal, amb 
l’enumeració de les fórmules jurídiques que poden adoptar aquestes entitats i que tradicionalment 
s’han considerat economia social,230 i una altra material, determinada per l’adequació als principis 
orientadors propis de l’economia social de l’activitat realitzada per aquestes entitats.  

Segons la Llei 5/2011 aquests principis són quatre: la primacia de les persones i de la finalitat so-
cial per sobre del capital; l’aplicació dels resultats obtinguts principalment en funció del treball 
aportat i servei o activitat realitzada per les persones sòcies o membres, i si escau, a la finalitat 
social de l’entitat; la promoció de la solidaritat interna i amb la societat; i la independència respecte 
els poders públics. 

                                                
227 Estudi de viabilitat d’un Estatut de la Fundació Europea (2009). D’altra banda, cal tenir en compte que a principis el febrer de 2012 
la Comissió Europea ha presentat una proposta d’Estatut de la Fundació Europea, que serà tramesa al Consell de Ministres de la UE i 
al Parlament Europeu pel seu debat i si escau, posterior aprovació. 
228 DOUE C 18, de 19.01.2011. 
229 BOE núm. 76, de 30.03.2011. 
230 Cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions que duguin a terme alguna activitat econòmica, societats laborals, empreses 
d’inserció, centres especials d’ocupació, confraries de pescadors, societats agràries de transformació i entitats singulars creades per 
normes específiques, si la seva activitat s’ajusta als principis orientadors de l’economia social. 
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Cal ressaltar però, que la Llei d’economia social és una llei “marc”, atès que les entitats que la 
configuren continuen regint-se per la seva normativa específica, ja sigui estatal o autonòmica. 

D’altra banda, la Llei també concreta els criteris de representativitat que han de complir les asso-
ciacions i confederacions representatives d’aquestes a nivell estatal, regula el Consell per al Fo-
ment de l’Economia Social (fins ara només vinculat a les cooperatives) i enuncia que la política de 
promoció, estímul i desenvolupament de l’economia social és una tasca d’interès general enco-
manada als poders públics.  

A banda d’aquesta llei, i en línia amb la necessitat d’adaptar la normativa estatal a l’europea, cal 
citar l’aprovació de la Llei 3/2011, de 4 de març, per la que es regula la societat cooperativa euro-
pea amb domicili a Espanya,231 i que ha de permetre de iure la constitució de SCE a Espanya. 
Concreta el règim jurídic aplicable a aquestes societats, amb ple respecte a la distribució compe-
tencial en la matèria entre l’Administració central i les comunitats autònomes. 

Així mateix, cal tenir en compte les modificacions a la normativa estatal sobre cooperatives (agrà-
ries i de crèdit) introduïdes per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible232 i totes aque-
lles mesures de promoció de l’ocupació, aprovades en l’actual marc de crisi econòmica i alt atur, 
que vinculen l’economia social (principalment l’activitat de les cooperatives i les societats laborals) 
amb l’ocupació autònoma i la creació de llocs de treball.233 

Àmbit autonòmic 

Durant el 2011 s’han aprovat dues normes amb incidència en l’economia social, i en concret, en el 
règim jurídic aplicable a les cooperatives. En primer lloc, el Decret llei 1/2011, de 15 de febrer, de 
modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya,234 que adapta la nor-
mativa catalana a les normes internacionals de comptabilitat (NIC), en concret la número 32.  

A partir d’enguany, les assemblees de les cooperatives poden decidir si modificar o no els seus 
estatuts per canviar l’estructura del capital social i preveure l’existència d’aportacions no reembor-
sables, per tal que siguin comptabilitzades com a fons propis. Aquesta decisió té efectes sobre la 
situació financera de la cooperativa i en pot condicionar el seu finançament. 

En segon lloc, cal també tenir en compte les modificacions a la Llei 18/2002 introduïdes per la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa,235 si bé 
aquestes tenen caràcter formal (de reducció de les càrregues administratives i documentals) i 
d’impuls de la tecnologia electrònica en el funcionament del Registre de Cooperatives. Cal tenir en 
compte que la Llei 10/2011 inicialment formava part de l’Avantprojecte de llei de simplificació, agili-
tat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica, que va ser objecte de 
dictamen del CTESC. 

 

 

 

 

                                                
231 BOE núm. 57, de 08.03.2011. 
232 BOE núm. 55, de 05.03.2011. 
233 Reial decret llei 1/2011, d’11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació pro-
fessional de les persones desocupades (BOE núm. 37, de 12.02.2011); Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents 
per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació (BOE núm. 43, de 19.02.2011); i el Reial decret llei 
14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries en matèria de polítiques d’ocupació (BOE núm. 226, de 20.09.2011). 
234 DOGC núm. 5820, de 17.02.2011. 
235 DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. 
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Dictamen 4/2011 sobre l'Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració administra-
tiva i de promoció de l'activitat econòmica 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària 
del dia 7 de juny de 2011. 

El Dictamen conté tretze observacions generals, cent quinze observacions a l'articulat i quatre vots parti-
culars. 

En relació amb la Llei de cooperatives es considera que s'hauria de mantenir l'objecte de les cooperatives 
agràries i també s'hauria de mantenir el Consell Superior de la Cooperació, perquè és un òrgan consultiu 
que vertebra les relacions entre el moviment cooperatiu, la societat civil i el Govern. 

D’altra banda, a mitjans del 2011 s’ha aprovat la Resolució 68/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració d’un Pla estratègic del cooperativisme i de les societats laborals,236 que ha de 
comptar amb el suport i la participació del Consell Superior de la Cooperació. 

Per últim, cal tenir present l’aprovació de les ordres reguladores de les subvencions destinades al 
foment i el desenvolupament de les empreses d’economia social, ja sigui amb caràcter general,237 
o en l’àmbit específicament agrari.238 

 

 

 

 

                                                
236 Butlletí oficial del Parlament de Catalunya, núm. 81, de 06.06.2011. 
237 Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament 
de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals (DOGC núm. 5932, 
d’01.08.2011). 
238 Ordre AAM/200/2011, de 2 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la concentració, la inter-
cooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries (DOGC núm. 5941, de 12.08.2011). 
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