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CAPÍTOL I. L’ECONOMIA A CATALUNYA 

 

1. La conjuntura econòmica 

1.1. L’entorn exterior 
L’any 2008 ha estat un any de frenada generalitzada dels creixements reals arreu del món. A la zona euro, 
el creixement real del PIB ha estat del 0,7%, molt per sota del creixement del 2,7% que havia experimentat 
l’any anterior.  

El creixement trimestral del PIB real de la zona euro s’ha mostrat cada cop menys intens a mesura que 
avançava l’any. Finalment, el registre del darrer trimestre ha estat negatiu, atès que ha passat d’un creixe-
ment interanual del 2,2% al primer trimestre a un decreixement de l’1,4%. Aquest canvi de conjuntura ha es-
tat propiciat per un deteriorament important de les despeses en inversió. La formació bruta de capital fix ha 
davallat ja des del tercer trimestre i ha mostrat un registre molt recessiu (caiguda del 5%) en el darrer trimes-
tre de l’any.   El consum privat final, tot i no mostrar un deteriorament fins al darrer trimestre (amb una cai-
guda del 0,5%) s’ha mostrat poc dinàmic, amb creixements trimestrals interanuals cada cop més febles fins 
a la lleugera caiguda del darrer trimestre. Amb aquests registres cada cop més deteriorats, el creixement del 
2% del consum públic, pràcticament al mateix nivell de l’any anterior, ha sostingut la demanda interna de la 
zona euro. No obstant això, la lleugera intensificació de la despesa  pública no ha impedit que l’economia de 
la zona euro hagi presentat un creixement interanual de la demanda interna negatiu el darrer trimestre de 
l’any.  

Si la demanda interna ha mantingut un creixement lleugerament positiu en el conjunt de l’any 2008, no ha 
succeït el mateix amb el saldo exterior. El perfil que marquen les aportacions trimestrals al creixement del 
PIB real del sector exterior de l’economia de la zona euro, tot i ser descendent es precipita , amb una apor-
tació negativa de l’1,2% en el darrer trimestre de l’any. Per al conjunt del període, l’aportació esdevé nul·la. 
Aquest comportament de l’economia europea s’ha de contextualitzar en el marc del context de crisi interna-
cional en el que ens movem. Un dels factors que afecten és la contracció del comerç, que es manifesta cla-
rament per l’economia de la zona euro amb caigudes tant de les exportacions com de les importacions pel 
darrer trimestre. En aquest context de deteriorament del comerç exterior, la desacceleració de les exportaci-
ons és més intensa que la de les importacions. La intensitat de la caiguda també és més forta per les nos-
tres vendes a l’exterior (vegeu taula I-1).    

Sectorialment, la indústria i la construcció són els sectors que presenten el comportament més recessiu. 
L’activitat cau en aquests dos sectors des del segon trimestre de l’any, i la caiguda s’accelera al darrer tri-
mestre sobretot a la indústria, on l’activitat retrocedeix el 7,2%. Pel conjunt de l’any, la indústria i la cons-
trucció mostren caigudes del 0,6% i del 0,8% respectivament. Al marge de la indústria i la construcció, 
l’activitat comercial, l’hoteleria, el transport i les comunicacions cauen també en el  darrer trimestre de l’any. 
No obstant això manté encara un registre positiu pel conjunt de l’any (0,8%).  La resta d’activitats, tret de les 
que depenen de l’administració pública, també mostren un perfil de desacceleració durant tot l’any, tot i que 
sempre amb taxes interanuals positives en tots els trimestres. L’activitat primària, que havia començat l’any 
amb un creixement interanual al primer trimestre del 2,2%, baixa fins a l’1,1% al darrer trimestre. Les activi-
tats d’intermediació financera, serveis a les empreses i serveis immobiliaris que havien mostrat taxes  inter-
anuals del 2,6% i del 2,7% pel primer i segon trimestre respectivament, acaben amb una taxa del 0,7% al 
darrer trimestre, després d’una forta desacceleració de l’activitat. (taula I-2) 
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TAULA I-1. Producte interior brut i components de la demanda. Zona euro, 2007-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual(percentatges) 

  2007 2008 

2008 

TI TII TIII TIV 

PIB 2,7 0,7 2,2 1,5 0,6 -1,4 

Demanda interna 2,3 0,8 1,6 1,0 0,6 -0,2 

Consum privat  1,6 0,4 1,4 0,5 0,1 -0,5 

Consum públic  2,2 2,0 1,5 2,1 2,2 2,3 

Formació bruta de capital fix 4,4 -0,2 3,0 1,5 -0,1 -5,0 

Saldo exterior 0,4 0,0 0,6 0,5 0,0 -1,2 

Exportacions 6,0 1,2 5,1 3,7 1,7 -5,8 

Importacions 5,4 1,3 3,8 2,5 1,7 -3,0 
Font: BCE a partir de dades Eurostat. 
La demanda interna i el saldo exterior són aportacions sobre el total en punts percentuals de la taxa de creixement. 

 

TAULA I-2. Producte interior brut i components de la oferta. Zona euro, 2007-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges) 

  2007 2008 

2008 

TI TII TIII TIV 

PIB 2,7 0,7 2,2 1,5 0,6 -1,4 
Agricultura, ramaderia, pesca i silvi-
cultura 0,7 1,9 2,6 2,1 1,8 1,1 

Indústria 3,6 -0,6 1,9 3,2 -0,1 -7,2 

Construcció 3,1 -0,8 1,5 0,7 -1,4 -3,9 
Comerç, transport, comunicacions i 
hoteleria 2,6 0,8 2,4 1,7 0,7 -1,8 

Intermediació financera, serveis im-
mobiliaris i serveis a les enmpreses 3,7 1,9 2,6 2,7 1,7 0,7 
Administració pública, educació, sa-
nitat, i altres serveis personals 1,6 1,6 1,4 1,7 1,8 1,5 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

Aquesta desacceleració progressiva del creixement del PIB real de la zona euro, que ha acabat l’any amb 
una taxa de creixement interanual del tercer trimestre negativa, s’ha de contextualitzar en el pla internacio-
nal. Anteriorment ja avançàvem que s’havia produït una frenada important del comerç global, especialment 
a partir de la segona meitat de l’any. De fet, el deteriorament de l’economia mundial esdevé especialment in-
tens sobretot a les acaballes de l’any 2008. Aquest deteriorament ve marcat per la inestabilitat financera que 
s’havia generat des del mes de setembre a causa de la situació extraordinàriament complicada d’algunes 
entitats arreu del món.1 Aquesta desconfiança aviat s’havia traduït en condicions més dures per al finança-
ment.   Des d’aquesta situació de restricció del crèdit, les autoritats econòmiques van reaccionar a tots els 
països amb paquets de mesures per tal de solucionar aquest deteriorament cada cop més intens dels mer-
cats financers. L’objectiu era llavors evitar el col·lapse del sistema financer, que en un context globalitzat 
com l’actual es mostrava arreu altament vulnerable.  Entre les mesures que van desplegar els governs eu-
ropeus, i deixant de banda alguns casos més extrems, hi trobem aquelles destinades a augmentar el llindar 
                                                      
1 El primer cas que permet constatar aquesta situació és la fallida de Lehman Brothersals als EUA. 
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dels fons de garantia dels dipòsits, mesures encaminades a fomentar els fluxos de crèdit, i finalment aque-
lles altres encaminades a millorar les ràtios de solvència de les entitats per mitjà d’instruments que en per-
metessin la recapitalització2.  

No obstant això, el refredament finalment s’ha traduït en escenaris regressius a partir del darrer trimestre de 
l’any en algunes economies. Paral·lelament a les mesures preses  pels governs, el BCE va començar  a re-
baixar progressivament el preu del diner des del més d’octubre. Aquesta disminució dels tipus es va produir 
en un context de contenció, quan no de clara caiguda, dels preus de l’energia i de les matèries primeres a 
nivell global. Des de juliol de 2008, en què el cru havia cotitzat gairebé als 150 dòlars el barril, el seu preu va 
caure fins arribar als 40 dòlars el barril a finals d’any.3  

GRÀFIC  I-1. Tipus de canvi del euro respecte de diverses divises, 2007-2008  

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

 

Font: elaboració pròpia a partir dels registres diaris del BCE.  
El tipus de canvi del Ien es dóna en centenes i el del Iuan en desenes per tal de fer-los visualment més comparables amb els de la res-
ta de divises.  
 

Aquest canvi de política monetària així, com l’abaratiment de les matèries primeres, especialment les ener-
gètiques, queda reflectit en l’evolució del tipus de canvi amb les principals divises (vegeu gràfic I-1) on 
s’observa una depreciació de l’euro respecte de dòlar, el ien i iuan des de mitjans de l’any 2008 fins al no-
vembre. No obstant això, respecte de la lliure esterlina el valor de l’euro ha augmentat. 

                                                      
2 Paral·lelament, els esforços per tal de sortir coordinadament de la crisi financera internacional van culminar amb la reunió de caps 
d’estat i de Governs de les principals economies del món que es va celebrar a Washington al Novembre. Aquesta trobada va concloure 
amb l’acord de donar suport al sistema financer, així com també el compromís de no sucumbir a les temptacions proteccionistes.  
3 Informe Anual del BCE, 2008, pàg. 22. 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2008  

4 

Si analitzem els saldos de la balança per compte corrent i de capital del conjunt de la zona euro, s’observa 
una millora progressiva en els saldos del tercer i quart trimestres derivada del saldo per compte corrent.  

 

GRÀFIC  I-2. Evolució trimestral del saldo de les balances de capital i per compte corrent de la zo-
na euro, 2007-2008 

Unitats: milions d’euros 

 
 Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 
 

Part d’aquesta millora es deriva del canvi en la relació d’intercanvi que es produeix amb l’abaratiment de les 
matèries primeres, especialment les energètiques, a partir de mitjans d’any.  El gràfic  I-3 mostra la relació 
entre el valor unitari de les exportacions i el valor unitari de les importacions a la zona euro. A partir del més 
de juny aquesta relació trenca la seva evolució a la baixa (fruit, entre altres, de l’encariment progressiu de 
les importacions al denominador) i comença a augmentar progressivament. En els darrers mesos, en que 
les principals divises es deprecien respecte de l’euro, aquesta tendència s’acaba reforçant. 

 

GRÀFIC  I-3. Relació real entre els preus de les exportacions de la zona euro i les seves importaci-
ons, 2007-2008 

Unitats: IVUE / IVUI 

 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 
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1.1.1. Entorn exterior de la zona de l’euro 
L’activitat econòmica fora de la zona de l’euro també mostra símptomes clars de deteriorament. Els EUA, 
que havia crescut el 2% l’any 2007, han vist reduït el seu creixement  fins a l’1,1% l’any 2008. No obstant ai-
xò, aquest creixement és més alt que el de la zona de l’euro o el del Japó (0,8% i 0,5% respectivament). 

Als EUA, les fortes tensions financeres que s’han produït a la segona meitat de l’any han complicat molt la 
situació econòmica. A la davallada de preus dels actius immobiliaris i financers, que ja ve de l’any anterior, 
cal afegir la desconfiança creixent que han acabat fomentant algunes fallides al sector financer. 
L’encariment del crèdit derivat de la desconfiança ha portat a una dificultat cada cop més gran per accedir al 
finançament aliè. Les dificultats per obtenir finançament, i l’efecte d’empobriment que suposa la pèrdua de 
valor dels actius, han provocat una caiguda del consum i de la inversió. Aquest trasllat a l’economia real de 
les dificultats en els mercats financers s’ha traduït en un augment de l’atur que ha incidit novament en el de-
bilitament de la demanda interna i per tant en un aprofundiment de la conjuntura recessiva.  

No obstant això, als EUA la política monetària ha estat molt expansiva -la Reserva Federal ha fixat el tipus 
d’interès pràcticament a zero-. Com a conseqüència d’aquesta ràpida intervenció del banc central, la divisa 
nord-americana ha perdut valor progressivament respecte a l’euro fins a mitjans d’any (gràfic I-1).  D’altra 
banda, la Reserva Federal ha intervingut també amb mesures menys convencionals, com ara la compra 
d’actius privats i públics, que han facilitat també l’augment de la liquiditat al sistema. Des de l’esfera fiscal, 
els estímuls han vingut de la mà d’una disminució dels impostos i un increment de les despeses. No obstant 
això, l’economia dels EUA ha acabat l’any 2008 amb 2,6 milions d’aturats més i una taxa d’atur del 7,2%.4 

En aquest context, tal i com s’apuntava en l’apartat anterior, la zona de l’euro ha experimentat un creixement 
dels preus força elevat, i la productivitat aparent del treball no ha variat, mentre que ha augmentat tant als 
EUA com al Japó. El guany de productivitat ha estat un dels elements, juntament amb un creixement superi-
or dels costos laborals, que ha fet que els costos laborals unitaris hagin augmentat més en termes nominals 
a Europa que no pas als EUA.          

Al Japó, on ja feia temps que l’economia es trobava immersa en un procés d’ajust, destaca la caiguda de la 
demanda exterior. L’enfortiment progressiu del ien davant del dòlar ( visualitzable al gràfic I-1), i l’enduriment 
de les condicions financeres internacionals, han minvat la seva demanda exterior.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
4 Banc d’Espanya, Boletín Económico, gener de 2009 pàg. 22. 
5 El superàvit comercial exterior s’ha reduït el 80% respecte de l’any 2007, i els darrers mesos de l’any 2008 el superàvit ja s’havia con-
vertit en dèficit. Banc d’Espanya, Boletín Económico, gener de 2009 pàg. 25. 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2008  

6 

 

GRÀFIC  I-4. Perfil del creixement econòmic a la Zona de l’Euro, els Estats Units i el Japó, 2007-
2008 

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

 
 
Font: Eurostat i elaboració pròpia. 
CLUN, costos laborals unitaris nominals. CLUR, costos laborals unitaris reals. 

 

Altres economies asiàtiques, en ple procés de desenvolupament, han vist també com els ha fallat el puntal 
de la demanda exterior. No obstant això, encara han tingut un fort creixement, gràcies sobretot a les políti-
ques encaminades a fomentar la demanda interna. No obstant, un dels principals problemes que afronten es 
deriva de la divergència cada cop més gran entre el creixement  potencial de l’economia i el creixement real, 
que també acaba fomentant desajustaments i provoca problemàtiques de caire econòmic i social. A la Xina 
per exemple, el creixement interanual s’ha reduït fins el 6,8% al darrer trimestre de l’any. Aquest registre 
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deixa el creixement interanual mitjà a l’any 2008 en el 7%, que tot i ser molt alt, és 5 punts més baix que el 
de 2007 (13%).6    

Als països de l’Amèrica Llatina també s’ha acabat produït un debilitament del creixement. No obstant això, el 
conjunt d’economies de la zona ha crescut al darrer trimestre encara a una taxa del 4,9% interanual. El dete-
riorament de la demanda exterior també ajuda a explicar aquesta desacceleració.7 

Al conjunt de països ex soviètics, amb Rússia al capdavant, la debilitat ve propiciada per una triple conjun-
ció. Per una banda, la inestabilitat financera internacional i les dificultats d’accedir al crèdit, de l’altra pel 
descens de la demanda exterior i, finalment, per una caiguda dels preus de les matèries primeres, especi-
alment de les energètiques. Aquesta reducció dels preus de les matèries primeres també ha afectat a alguns 
països  llatinoamericans. No obstant això la situació financera sembla que és més estable a Amèrica del 
Sud que no pas als països ex soviètics. 8        

 

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

L’any 2007, Catalunya, amb un PIB per càpita de 27.257 euros, es situava en segona posició en el rànquing 
d’economies de l’Euroregió, per sota de l’economia de Migdia-Pirineus, amb un PIB per càpita de 27.419 eu-
ros. D’aquesta manera, Catalunya perdia la primera posició que mantenia l’any 2006. Les revisions a l’alça, i 
el creixement dinàmic de les economies franceses de l’Euroregió, especialment de la del Migdia-Pirineus 
han fet que Catalunya hagi quedat amb les noves estimacions en segona posició.  

No obstant això, quan descomptem els efectes de les divergències territorials de preus i donem les dades 
en paritats de poder de compra (PPC), Catalunya passa a ocupar la primera posició. D’aquesta manera, el 
producte per càpita en PPC equivaldria a Catalunya a uns 29.687 euros per persona i any, una xifra més 
elevada que la que mostren qualsevol de les altres regions que conformen l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. 

D’altra banda, el creixement del PIB per càpita ha estat intens a totes les regions i s’ha tendit a la conver-
gència, atès que per a Espanya, en termes reals per càpita han crescut més aquelles economies amb valors 
més baixos. No obstant això, aquesta convergència no s’ha produït a l’altre banda dels Pirineus, atès que 
l’economia del Migdia-Pirineus, que ja tenia el PIB per càpita més elevat, ha tingut un comportament millor 
en termes per càpita que la del LLenguadoc-Rosselló (vegeu taula I-3).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Banc d’Espanya, Boletín Económico, gener de 2009 pàg. 27. 
7 Banc d’Espanya, Boletín Económico, gener de 2009 pàg. 28. 
8 Departament d’Economia i Finances, Nota de Conjuntura, Abril de 2009. Generalitat de Catalunya, pàg. 5 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2008  

8 

GRÀFIC  I-5. PIB PER CÀPITA EN TERMES NOMINALS I EN PARITATS DE PODER DE COMPRA 
(PPC) DE LES ECONOMIES DE L’EUROREGIÓ, 2007 

Unitats: euros i euros deflactats en PPC (UE27=100). 

 

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

En conjunt, l’any 2008 ha estat un any de forta contracció de les taxes de creixement real a totes les eco-
nomies de l’Euroregió per les quals disposem d’informació. El PIB real ha crescut de mitjana l’1,8% a les 
Illes Balears, l’1,1% a Aragó i el 0,7% a Catalunya.  

A Aragó el darrer trimestre, el creixement de l’economia ha caigut ja en termes interanuals el 0,6%, malgrat 
que el tercer trimestre encara  va créixer l’1,3%. Aquesta caiguda brusca es deu sobretot a la desaparició de 
l’activitat associada a la celebració de l’Exposició Internacional, que va mantenir forta la demanda fins ben 
entrat el tercer trimestre. Sectorialment, només el sector serveis ha mantingut una taxa de creixement mitjà 
per l’any 2008 mínimament dinàmica (3,3%). No obstant això, el creixement de la indústria ha caigut l’1,6% i  
el de la construcció el 0,2% (en aquest darrer cas, però, el comportament és menys negatiu que el compor-
tament mitjà de l’economia espanyola). 

A les Illes Balears, el creixement ha estat relativament més intens. No obstant això, el darrer trimestre el seu 
creixement ha estat només del 0,2%, i el  del sector de la construcció ha caigut de mitjana l’1,8% durant tot 
l’any 2008. El creixement del sector industrial també s’ha frenat (0,1% en el darrer trimestre de l’any), i 
l’activitat al sector serveis, el més important de les Illes, també s’ha frenat fins a créixer només el 0,7% inter-
anual al quart trimestre. No obstant això, tant el volum de viatgers en avió com de passatgers arribats per 
via marítima s’han reduït l’any 2008 respecte de l’any anterior; i només ha  augmentat el numero de creue-
ristes, en gairebé unes 90.000 persones.9  

 

                                                      
9 Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, març de 2009. 
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TAULA I-3. TAXES DE CREIXEMENT ANUAL DEL PIB NOMINAL, EL PIB REAL, EL PIB PER CÀPI-
TA I EL DEFALCTOR DEL PIB DE LES ECONOMIES DE L’EUROREGIÓ, 2006-2008 

Unitats: percentatges. 

2006-2007 PIBn pob PIBr PIBn/h PIBr/h Deflactor 

Aragó 8,8 1,6 4,4 7,1 2,8 4,1 

Balears 6,9 3,1 5,5 3,7 2,3 1,4 

Catalunya 6,9 2,4 3,9 4,4 1,4 2,9 

Migdia-Pirineus 5,4 1,1 2,4 4,3 1,2 3,0 

Llenguadoc-Rosselló 5,0 1,0 2,5 4,0 1,5 2,4 

França 4,7 0,6 2,2 4,1 1,6 2,5 

Espanya 7,0 1,5 3,7 5,4 2,1 3,2 

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

Aragó 4,5 2,3 1,1 2,1 -1,2 3,4 

Balears 3,6 4,1 1,8 -0,4 -2,2 1,8 

Catalunya 3,5 2,1 0,7 1,3 -1,4 2,8 

Languedoc-Roussillon - - - - - - 

Midi-Pyrénées - - - - - - 

França - - - - - - 

Espanya 4,2 2,1 1,2 2,1 -0,9 3,0 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i l’Insée. 

A l’altra banda dels Pirineus, la regió francesa del Migdia-Pirineus, tot i que va mantenir una activitat econò-
mica acceptable al sector aeronàutic, ha vist com l’atur li ha augmentat a finals d’any. Les perspectives dels 
indicadors de clima industrial evidencien un deteriorament i un augment dels estocs. Fins al més d’octubre, 
l’activitat aeronàutica, amb el lliurament 391 aparells, 17 més que l’any precedent, ha mantingut un bon 
comportament. L’activitat al sector agroalimentari també s’ha mantingut fins al tercer trimestre, a manca de 
dades més recents. No obstant això, els béns de consum, en especial el vestit i el calçat, i alguns béns in-
termedis, especialment al ram de la fusta i el paper i la branca de components elèctrics i electrònics, han 
mantingut evolucions més recessives.10  A la construcció l’activitat cau de manera clara: es redueix el 23% el 
nombre d’habitatges iniciats els tres primers trimestres en relació amb el mateix període de l’any anterior i 
cau el 31% el nombre de cases individuals venudes, mentre que el nombre de pisos venuts registra un des-
cens del 27%.11 

Pel que fa als serveis, creixen només els serveis a les empreses lligats a l’activitat aeronàutica, si bé canvia 
la tendència de creixement dels serveis de selecció de personal, seguretat i neteja. El turisme, tot i que ha-
via mantingut registres més baixos durant el primer semestre, es recupera el tercer trimestre, que inclou la 
temporada d’estiu, amb un augment de l’activitat, mesurada en pernoctacions, del 9%, que s’explica amb 
probablement per la visita del Papa Benet XVI a Lourdes aquest darrer més de setembre.12   

Finalment, a la regió del Llenguadoc-Rosselló, tot i que a principi d’any es va mantenir encara un bon ritme 
de creixement de l’activitat, la situació va canviar a partir del segon semestre. La situació va empitjorar a tots 
els sectors econòmics, de manera especialment intensa a la indústria a finals d’any, on només es mantenen 
les activitats agroalimentàries i les farmacèutiques. L’activitat metal·lúrgica i de construccions mecàniques, 
que havia començat l’any amb un creixement fort, l’ha acabat en una situació clarament recessiva. A la 
construcció, els estocs de nova construcció han augmentat, i els habitatges començats s’han reduït el 9% 
respecte de ll’any2007. Al comerç cau la venda de béns perdurables i de turismes. El creixement de 
l’activitat als serveis ha patit una frenada, tant aquells dirigits a les empreses com els destinats a les famíli-
es. Globalment, l’activitat turística ha mostrat un comportament correcte, atès que l’ocupació ha augmentat 

                                                      
10 La conjunture en Midi-Pyrénées, nº 3, desembre de 2008, pàg. 1. 
11 La conjunture en Midi-Pyrénées, nº 3, desembre 2008, pàg. 2.  
12 La conjunture, Op. Cit. , pàgs. 1 i 2. 
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l’1,7% respecte de l’any 2007 i s’han registrat 21,7 milions de pernoctacions, incloent-hi el fet que ha aug-
mentat l’ocupació als càmpings. Finalment la collita vitivinícola ha estat relativament feble13.    

Aquest canvi de tendència s’aprecia a totes les economies de l’Euroregió, especialment a partir del darrer 
trimestre, amb augments de la taxa d’atur a partir del tercer trimestre a les economies espanyoles, i a partir 
del darrer trimestre de l’any a les economies franceses. D’aquesta manera, la repuntada de l’atur ha dut la 
taxa fins al 12,3% al darrer trimestre de l’any a les Illes Balears, a l’11,8% a Catalunya, a l’11,2% al Llen-
guadoc-Rosselló, al 9,6% a Aragó i, finalment, al 7,9% a la regió de Migdia-Pirineus. En qualsevol dels ca-
sos, les taxes estimades d’atur situen l’impacte de la desocupació entre el 7,8% de mitjana que mostra 
l’economia francesa i el 13,9% de l’economia espanyola. 

 

TAULA I-4. TAXES D’ATUR DE LES DIFERENTS ECONOMIES QUE CONFORMEN L’EUROREGIÓ, 
2007-2008 

Unitats: percentatges. 

  2007 2008 
2008 

TI TII TIII TIV 
Aragó 5,2 7,1 6,0 6,8 6,2 9,6 
Balears 7,0 10,2 10,7 8,4 9,4 12,3 
Catalunya 6,5 9,0 7,6 7,6 9,0 11,8 
Migdia-Pirineus 8,1 7,5 7,3 7,4 7,3 7,9 
Llenguadoc-Rosselló 11,3 10,7 10,5 10,6 10,5 11,2 
França 8,0 7,4 7,2 7,3 7,2 7,8 
Espanya 8,3 11,3 9,6 10,4 11,3 13,9 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’Insée. 

 

1.2. La conjuntura econòmica a Espanya 
Les dades del creixement trimestral del PIB de l’economia espanyola són clares a l’hora de mostrar el virat-
ge que ha pres en termes de creixement. El primer trimestre de l’any es va créixer, respecte del primer tri-
mestre de l’any anterior, el 2,7%. El darrer trimestre de l’any ha registrat un creixement interanual negatiu 
del  -0.7%. El resultat sobre la mitjana anual d’aquest progressiu deteriorament del creixement, fins arribar al 
darrer registre clarament regressiu ha estat doncs un refredament notable del creixement, que ha passat del 
3,7% l’any 2007 a només l’1,2% el 2008. 

La clau per entendre el canvi l’hem de cercar en la demanda interna, que havia crescut de mitjana interanual 
l’any 2007 el 4,2% i que ha registrat un creixement pràcticament nul, del 0,2% l’any 2008. La demanda ha 
mostrat registres interanuals negatius pel tercer i quart trimestre. L’evolució de la demanda interna ha vingut 
marcada sobretot pel retrocés de la inversió. La formació bruta de capital ha mostrat un fort deteriorament 
des del segon trimestre amb taxes de decreixement cada cop més intenses. No obstant això, i malgrat l’alt 
preu del diner amb què s’havia començat l’any, la inversió en béns d’equipament no ha caigut fins al darrer 
trimestre, en que ho ha fet a una taxa important (-7,2%). 

   

 

 

 

                                                      
13 “Synthèse régionale”, a: L’année économique et sociale 2008 en Languedoc-Roussillon. Insée. 
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TAULA I-5. Producte interior brut i components de la demanda. Espanya, 2007-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges 

  2007 2008 

2008 

TI TII TIII TIV 

PIB pm 3,7 1,2 2,7 1,8 0,9 -0,7 

Demanda interna 4,2 0,2 2,5 1,2 -0,2 -2,8 

Consum de les llars 3,5 0,1 2 0,8 -0,2 -2,3 
Consum administracions públi-
ques 4,9 5,2 3,7 4,9 6 6,2 

Formació Bruta de Capital (1) 5,1 -2,8 2,6 -0,5 -3,9 -9,4 

Béns d'equipament i altres  7,5 0,3 5,5 2,4 0,3 -7,2 

Construcció 3,9 -5,3 0,2 -3,1 -7,3 -10,9 

Saldo exterior (2) -0,8 1 0,1 0,6 1,1 2,3 

Exportacions total 4,9 0,7 4,8 4,4 1,5 -7,9 

Exportacions béns i serveis 5,8 1,7 5,9 5,6 2,5 -7,2 

Consum estrangers al territori 0,1 -4,9 -1,1 -2,1 -4,6 -11,8 

Importacions total 6,2 -2,5 3,6 1,8 -2 -13,2 

Importacions béns iserveis 6,2 -2,4 3,6 2 -1,9 -13,2 

Consum residents a l'estranger 7,2 -4,5 2,8 -4,7 -3,9 -12,1 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

(1) Inclou la variació d’existències 
(2) Expressat en aportacions al creixement total del PIB 

 

La construcció ha estat el llast que ha enfonsat el creixement de la inversió des del segon trimestre amb de-
creixements consecutius cada cop més intensos.  El registre mitjà del creixement de la inversió en béns de 
la construcció és revelador per si mateix (-5,3%). La inversió en béns d’equipament, tot i caure al darrer tri-
mestre, ha mantingut encara una lleugera tendència a l’alça en la mitjana de l’any (0,3%). No obstant això, 
la inversió total ha caigut (-2,8%).  

El canvi de condicions en el mercat del crèdit, amb restriccions severes, és un factor rellevant en l’explicació 
d’aquest progressiu deteriorament de la formació bruta de capital. El creixement de l’economia espanyola 
partia d’una situació altament desequilibrada: l’aportació negativa del saldo exterior l’any 2007 és reveladora 
en aquest sentit (-0,8%), atès que tot el creixement es recolzava sobre la demanda interna i bona part 
d’aquest, fruit del desequilibri exterior, en l’endeutament.  

No obstant això, al mateix temps que anava disminuint la inversió en construcció, el creixement de 
l’economia espanyola també registrava  aportacions cada cop més positives del sector exterior, fins a assolir 
una contribució  al creixement interanual del darrer trimestre del 2,3%. De mitjana, l’economia espanyola ha 
registrat l’any 2008 una aportació al creixement interanual del PIB provinent del sector exterior de l’1%. Per 
tant, l’escenari econòmic que observem cal circumscriure’l en el context de correcció en què l’economia es-
panyola ha entrat a causa de la nova situació econòmica i financera en l’àmbit internacional. 

De fet, l’ajust del sector exterior s’ha produït en un context internacional complicat. Tot i la situació internaci-
onal adversa, en termes de comerç i d’activitat econòmica en general, les exportacions espanyoles de béns i 
serveis han augmentat (1,7%). Tot i això, l’ajust principal s’ha produït per la disminució de les importacions       
(-2,4%).    
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TAULA I-6. Producte interior brut a preus constants per a grans sectors. Espanya, 2007-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges 

  2007 2008 

2008 

TI TII TIII TIV 

Total 3,7 1,2 2,7 1,8 0,9 -0,7 

Agricultura 3 -0,6 1,1 -0,1 -0,5 -2,7 

Indústria * 2,5 -2 0,3 -1,4 -2,1 -4,7 

Construcció 3,5 -3,3 1,5 -2 -4,6 -8 

Serveis 4,6 3,1 4 3,7 2,9 1,7 

Impostos s/ productes 0,8 -0,1 0,5 0,3 -0,1 -0,9 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

Sectorialment, la construcció, la indústria i l’agricultura han estat els sectors que han mostrat registres inter-
anuals mitjans negatius (-3,3%, -2% i -0,6% respectivament). El  valor afegit brut (VAB) dels serveis encara 
ha crescut el 3,1% de mitjana respecte de l’any anterior. No obstant això, l’evolució dels creixements intera-
nuals trimestrals del sector serveis també denota una desacceleració progressiva. 

La pitjor cara del canvi de conjuntura per a l’economia espanyola ha estat la del mercat de treball, on el 
nombre de persones ocupades ha disminuït de mitjana el 0,5% l’any 2008 respecte del 2007. De fet, 
l’evolució en termes interanuals s’ha deteriorat cada trimestre, i  el darrer trimestre de l’any s’ha estimat una 
disminució interanual del 3%. La reducció del 0,5% de l’ocupació mitjana, juntament amb un creixement mit-
jà de la població activa del 3%, ha generat un augment de l’atur del 41,3%.  El resultat ha estat un augment 
important de la taxa mitjana d’atur que ha passat del 8,3% a l’11,3% entre els anys 2007 i 2008.14      

 

L’economia espanyola en el context internacional 

El resultat de la nova situació econòmica a nivell internacional i europeu a l’any 2008 es pot observar als 
gràfics (I-6  i I-7). En termes de creixement els registres han estat molt més febles que l’any anterior.  

Tal i com es pot observar, l’economia espanyola ha experimentat una frenada important, passant d’un crei-
xement del 3,7% l’any 2007 a un creixement de l’1,2% l’any 2008, encara per sobre del creixement de la zo-
na euro (0,8%), i en una posició intermèdia respecte del conjunt de països analitzats. No obstant això, cal 
tenir en compte altres elements que també han incidit a l’hora de definir la situació econòmica espanyola:  

El primer és sens dubte el fort ritme de creixement del qual partíem; amb un creixement pròxim al 4% en 
termes reals l’empenta que portava el PIB potencial era força intensa. Al gràfic, aquesta empenta s’observa 
indirectament amb el creixement demogràfic del 2008, per sobre de l’1,8% i més alt que el de l’any prece-
dent. Aquest dinamisme demogràfic només queda superat pel d’Irlanda, superior al 2%.15 Òbviament, les 
implicacions socials que té un decalatge entre l’evolució demogràfica i l’econòmica com aquest són un ele-
ment que acaba determinant l’agenda política. 

El segon element a tenir present és que no hem de prendre la xifra aïllada del PIB com l’element determi-
nant de les repercussions econòmiques del canvi de conjuntura a cada economia, i no ho podem fer perquè 
les decisions polítiques també han intervingut en la determinació d’aquest nivell de producció que finalment 
s’ha abastat. Així doncs, amb un dèficit públic del 3,8%, l’economia espanyola es situa molt per sobre de les 
principals economies europees pel que fa a esforç anticíclic (la mitjana de la zona euro ha estat del -1,9%), i 
només es veu superada per altres economies com ara Irlanda o Grècia, amb creixements molt grans del dè-
ficit públic pel 2008. Si restem els efectes del dèficit pressupostari sobre el creixement del PIB, observem 
que l’economia espanyola ja no manté llavors un creixement per sobre de la mitjana de la zona euro. El re-
sultat real del canvi de situació econòmica ha portat a l’economia espanyola a un creixement (descomptat 
l’estímul fiscal) del -2,6%, molt per sota de la mitjana de la zona euro (-1,1%), i només per davant d’Irlanda, 
                                                      
14 Dades d’elaboració pròpia a partir de l’estimació realitzada a partir de l’Enquesta de Població activa (EPA) i publicada per l’INE. 
15 A Catalunya el creixement demogràfic pel 2008 ha estat del 2,1% entre gener i gener amb dades del Padró. 
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Regne Unit, Itàlia, França i Portugal. Altres països com ara Alemanya, amb un dèficit del 0,1%, pràcticament 
han obtingut el seu creixement (molt similar a l’espanyol) sense necessitat d’estimular fiscalment l’economia. 

El diferencial entre l’output real i el potencial de l’economia espanyola ha tingut una altra conseqüència. 
Amb una taxa d’atur de l’11,3% per al 2008, l’economia espanyola és l’economia que més ha augmentat la 
incidència de l’atur d’un any per l’altre (3 punts percentuals més a la taxa d’atur) i l’economia que manté 
també la taxa més alta, molt per sobre del 7,5% de la zona euro.     

No obstant això, l’any 2008  l’economia espanyola també ha registrat un creixement de la productivitat real 
aparent del treball de l’1,5%, per sobre de la majoria dels registres de les altres economies de la zona euro, i 
només superada pels Països Baixos, i també una taxa de creixement dels costos laborals reals unitaris del 
0,4% només més alta que la del Regne Unit, Suècia i Xipre. Per tant, l’economia espanyola, a redós dels 
ajustos que ha començat a fer,  ha experimentat ja un creixement de la productivitat important que ha estat 
la base per un creixement menor en termes relatius dels CLUR. Aquesta situació ens fa pensar que els ajus-
tos poden permetre guanyar competitivitat a l’economia espanyola respecte de la majoria de països euro-
peus.  

Per tant, i resumint, en termes de creixement l’economia espanyola s’ha situat al mateix nivell que altres 
economies com ara l’alemanya, si bé amb contribucions ben diferents entre un i altre cas del sector públic. 
De fet, les repercussions en el terreny social i laboral s’han mostrat també força més intenses en el cas es-
panyol. No obstant això, els ajustaments han fet també que els costos laborals unitaris espanyols no hagin 
pujat tant, sobretot a causa de l’augment més intens de la productivitat real aparent del treball. En aquest 
context d’ajustament de l’economia espanyola un element a tenir en compte és també el marge de reacció 
política que té. Així doncs, tot i que les implicacions socials obligaran a mantenir una estímul fiscal intens i 
permanent, també és cert que el deute públic en percentatge del PIB que manté l’economia espanyola 
(39,5%)  es troba molt per sota de la mitjana del que sostenen les economies de la zona euro, on abasta de 
mitjana  el 69,3%. Alemanya (65,9%), França (68%), Itàlia (105,8%) o els Països baixos (58,2%) són eco-
nomies on el sector públic es troba més endeutat que no pas a l’economia espanyola, i que per tant, no 
gaudeixen d’un marge tan gran per endegar polítiques fiscals expansives i inversions en infraestructures.  

D’altra banda, a part de les infraestructures, element de competitivitat indispensable actualment,16 també cal 
tenir en compte que, amb dades de 2006,17  els costos laborals de l’economia espanyola es trobaven encara 
gairebé un 39% per sota de la mitjana de l’EU15, i el 20% per sota dels costos laborals hora de l’EU27, amb 
tota la potencialitat competitiva que això suposa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
16 Vegeu en termes d’infraestructures quines han estat les millores a Catalunya a la present memòria, pàgines….. 
17 Eurostat, costos laborals hora. Són les dades més recents disponibles, atès que les de 2007 són molt fraccionàries i les de 2008 en-
cara no es troben publicades. 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2008  

14 

GRÀFIC  I-6. Creixement del PIB real, de la població, del PIB per càpita i de l’ïndex de preus al con-
sum harmonitzat de diverses economies de dins i fora de la zona euro, 2007 i 2008 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges)  

2,8

2,5

6

4

3,7

2,2

1,6

4,4

5,2

3,9

3,5

3,1

1,9

6,8

10,4

4,2

2,9

2,7

6,2

6

1,6

6,6

2,6

3

2

2,4

1,2

1,3

‐2,3

2,9

1,2

‐1

3,7

‐0,9

2,7

2,1

1,8

0

3,5

6,4

0,9

0,9

0,8

6

3,2

‐1,1

4,8

‐0,2

0,7

1,1

‐0,6

Bèlgica

Alemanya

Irlanda

Grècia

Espanya

França

Itàlia

Xipre

Luxemburg

Malta

Països Baixos

Àustria

Portugal

Eslovènia

Eslovàquia

Finlàndia

EU (27)

Euro zona

Bulgària

República Txeca

Dinamarca

Polònia

Suècia

Regne Unit

Estats Units

Japó

2008

2007

2,1

2,7

3,5

3,6

2,0

1,6

0,9

2,8

3,6

3,2

3,3

2,7

1,6

6,4

10,3

3,8

2,5

2,2

6,7

5,6

1,2

6,7

1,9

2,3

0,4

1,4

‐4,3

2,5

‐0,6

‐0,6

‐1,8

2,3

‐2,5

2,1

1,8

1,4

‐0,2

2,7

6,3

0,5

0,4

0,2

6,5

2,3

‐1,6

4,8

‐1,0

0,1

2008

2007

0,7

‐0,1

2,5

0,4

1,6

0,6

0,6

1,6

1,5

0,7

0,1

0,4

0,3

0,4

0,1

0,4

0,4

0,5

‐0,5

0,4

0,4

‐0,1

0,7

0,7

0,8

‐0,1

2,1

0,4

1,8

0,6

0,8

1,4

1,6

0,6

0,3

0,4

0,2

0,8

0,1

0,4

0,5

0,6

‐0,5

0,9

0,5

0,0

0,8

0,6

2008

2007

1,8

2,3

2,9

3

2,8

1,6

2

2,2

2,7

0,7

1,6

2,2

2,4

3,8

1,9

1,6

2,3

2,1

7,6

3

1,7

2,6

1,7

2,3

2,8

0,0

4,5

2,8

3,1

4,2

4,1

3,2

3,5

4,4

4,1

4,7

2,2

3,2

2,7

5,5

3,9

3,9

3,7

3,3

12

6,3

3,6

4,2

3,3

3,6

3,8

1,4

2008

2007

PIBreal
Població PIB/càpita

Inflació (IPCH)

 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 
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GRÀFIC  I-7. Dèficit públic, taxa d’atur, creixement de la productivitat i dels costos laborals unitaris 
reals (CLUR) de diverses economies de dins i fora de la zona euro, 2007 i 2008 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges)  
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Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 
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1.3. La conjuntura econòmica a Catalunya 
A Catalunya el creixement real del PIB l’any 2008 ha estat del 0,7%. Aquest ha estat un creixement molt 
menor que el que s’havia registrat l’any precedent (3,6%). Les causes d’aquesta reducció del creixement no 
divergeixen en essència de les que hem apuntat  pel cas de l’economia espanyola i també són similars al 
que han experimentat altres economies occidentals. No obstant això, l’economia catalana ha crescut el 
0,7%, igual que la de la zona euro, i en canvi, a diferència d’aquesta, ho ha fet bàsicament a remolc de la 
demanda externa. El descens de la demanda interna és molt més fort a l’economia catalana: amb una re-
ducció del 0,2%, la demanda interna acaba fent una aportació negativa al creixement de l’any 2008, només 
compensada per l’aportació positiva del sector exterior. 

El fort retrocés de la demanda interna respon a la caiguda del consum de les llars (-0,3%) i de la formació 
bruta de capital, tant en béns d’equipament (-0,3%), com en béns de construcció (-4,6%). L’única partida de 
la demanda interna amb un comportament positiu ha estat el del consum de l’administració pública (4,7%) 
que, no obstant això, no ha estat suficient per tal de compensar el deteriorament dels altres components. 

L’aportació del sector exterior al creixement real del PIB català ha estat del 0,8%. Aquest millor comporta-
ment de la demanda externa ha estat gràcies sobretot a l’intercanvi amb l’estranger,18 que ha generat una 
aportació positiva al creixement de l’1,8%. No obstant això, aquest fet ha estat el resultat d’una caiguda molt 
més intensa de les importacions (-5,9%)  que no pas de les exportacions (-1,4%). A més, el saldo del turis-
me estranger a Catalunya i català a l’estranger enguany també ha estat  més favorable a l’economia catala-
na, atès que hem gastat menys a fora, i aquesta disminució ha estat major de la que han fet els turistes que 
han visitat Catalunya. 

TAULA I-7. Producte interior brut i components de la demanda. Catalunya, 2007-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges 

  2007 2008 

2008 

TI TII TIII TIV 

PIB pm 3,6 0,7 2,3 1,5 0,2 -1,3 

Demanda interna 4,2 -0,2 1,9 0,6 -0,8 -2,4 

Consum de les llars 3,2 -0,3 1,4 0,1 -0,8 -1,9 

Consum administracions públiques 5,5 4,7 4,1 4,6 4,9 5,1 

Formació Bruta de Capital 5,6 -2,4 1,9 -0,6 -3,5 -7,2 

Béns d’equipament i altres  8,9 -0,3 4,9 2,1 -1,4 -6,9 

Construcció 4 -4,6 -1,2 -3,7 -5,9 -7,5 

Saldo exterior -0,5 0,8 0,4 0,9 1 1 

Saldo amb l'estranger -0,9 1,8 -0,3 2 1,8 3,6 

Exportacions total 5 -1,4 3,6 1,5 -1,1 -9,6 

Exportacions béns i serveis 6 -1,1 4,5 2,2 -0,7 -10,2 

Consum estrangers al territori -0,6 -3,4 -1,4 -2,9 -3,5 -5,6 

Importacions total 6 -5,9 3,2 -4,3 -5,3 -17,3 

Importacions béns i serveis 6 -6 3,4 -4,3 -5,4 -17,7 

Consum residents a l'estranger 5,9 -4,2 -2 -4,3 -3,6 -6,9 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

(1) Inclou la variació d’existències. 
(2) Expressat en aportacions al creixement total del PIB. 

                                                      
18 Per distingir-lo del saldo dels intercanvis amb la resta de l’Estat español.  
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Si en comptes d’analitzar el creixement mitjà de l’any 2008 analitzem l’evolució trimestral,  el deteriorament 
es fa encara més evident: l’any 2008 vam passar d’un creixement interanual del PIB del 2,3% al primer tri-
mestre a una caiguda de l’1,3% al darrer. La reducció del creixement del darrer trimestre es produeix sobre-
tot arrossegat pel descens de la demanda interna: consum de les llars, -1,9%, inversió en béns 
d’equipament, -6,9%, i inversió en béns de construcció, -7,5%. Aquesta caiguda del consum i de la inversió 
de les famílies i les empreses no ha pogut ser compensada per l’augment de la despesa de les administra-
cions (5,1%). La contribució positiva del sector exterior (1%) al creixement del darrer trimestre tampoc ha 
pogut compensar l’aportació negativa de la demanda interior (-1,3%). L’aportació del 3,6% al creixement del 
saldo amb l’estranger s’assoleix com a conseqüència del comportament de les importacions, que cauen el 
17,3%, una caiguda molt més profunda que la que experimenten les exportacions (-9,6%). El saldo del tu-
risme també mostra un comportament similar.  

Sectorialment, la desacceleració notable del creixement de l’economia es produeix sobretot per la caiguda 
de la producció de la construcció (-3%), de la indústria (-2,6%) i del sector primari (-1,3%). El sector serveis 
encara ha fet una aportació positiva al creixement real de l’economia catalana l’any 2008, amb una desacce-
leració progressiva, però, a mesura que avança l’any. En canvi, altres sectors com la indústria, amb un crei-
xement de l’1,3% al primer trimestre acaba l’any amb un creixement interanual del -7,2%, el més pronunciat, 
superant fins i tot el de la construcció (-5,7%). 

TAULA I-8. Producte interior brut a preus constants per a grans sectors. Catalunya, 2007-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges 

  2007 2008 

2008 

I II III IV 

Total 3,6 0,7 2,3 1,5 0,2 -1,3 

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

Indústria * 1,9 -2,6 1,3 -1,3 -3,2 -7,2 

Construcció 3,6 -3 -0,1 -2 -4,1 -5,7 

Serveis 4,9 2,5 3,5 3,3 2,2 1,1 

Impostos s/ productes 0 -0,3 0,3 -0,1 -0,9 -0,5 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

El resultat d’aquest viratge de l’economia catalana ha estat un canvi profund en el seu perfil de creixement. 
De fet, l’exigu  0,7% de creixement s’ha assolit només amb l’aportació resultant de l’augment de la producti-
vitat aparent del treball, atès que l’ocupació s’ha reduït el 0,4% i ha fet una aportació negativa al creixement 
de l’economia. No obstant això, l’any 2008 el creixement de la població (2,1%) ha superat el creixement  de 
l’economia. Com a conseqüència, el PIB per càpita ha caigut l’1,4%.  (vegeu gràfic I-8) 

Si comparem l’evolució de l’economia catalana amb la de les economies que analitzàvem, conjuntament 
amb l’espanyola, a l’epígraf anterior, s’observa que Catalunya experimenta uns ajustaments similars als que 
s’estan produint a l’economia espanyola: malgrat la forta desacceleració del creixement del PIB, que ha fet 
caure intensament el PIB per càpita (-1,4%), i el fort increment de la taxa d’atur (del 6,6% fins al 9%), 
l’economia catalana ha augmentat la taxa de creixement de la productivitat aparent del treball (fins a l’1,1%) 
i ha mantingut taxes de creixement dels costos laborals unitaris reals (CLUR) molt similars a les del conjunt 
de l’economia espanyola, i no gaire allunyades de les del context europeu.   
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GRÀFIC  I-8. Perfil del creixement de l’economia catalana, 2007-2008 

Unitats: aportacions al creixement del PIB (esquerra) i taxes de creixement interanual (dreta) 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Comptabilitat Regional d’Espanya (CRE) –INE-, Padró municipal d'habitants –INE-.  
IPC de l’INE. 
Ocupació en llocs de treball.  
Aportacions al creixement del PIB real (gràfic de l’esquerra), descompostes per població i PIB per càpita, d’una banda, i per productivi-
tat i ocupació, de l’altra. A la dreta taxes de creixement interanuals.  
 
 

1.3.1.1. Evolució de l’economia catalana des del punt de vista 
de l’oferta 

Per sectors d’activitat, hem pogut veure amb anterioritat que el descens més intens del creixement s’ha pro-
duït al sector de la construcció, seguit de prop pel sector industrial, que també ha mantingut un comporta-
ment clarament recessiu. 

La construcció fou un dels primers sectors en mostrar símptomes de debilitat quan, ara ja fa més d’un any, 
el mercat del crèdit va començar a recular influït per l’esclat de la bombolla immobiliària nord-americana. 
L’any 2008 el sector ha mostrat un comportament clarament recessiu amb caigudes interanuals ja des del 
primer trimestre, agreujades a partir del segon semestre, a causa de l’empitjorament del deteriorament del 
mercat del crèdit. La reducció del nombre d’ ocupats al sector ha estat intensa. El volum d’habitatges co-
mençats ha passat a suposar una tercera part dels que es començaven fa un any,19  i la licitació d’obra pú-
blica, tot i que ha augmentat el 20,4% l’any 2008, no ha permès compensar aquesta manca d’activitat.20  

La producció industrial també ha descendit amb força. La indústria és un sector propens, pel seu grau 
d’obertura, a patir fortament les influències de les oscil·lacions del comerç internacional. La forta contracció 
dels intercanvis comercials internacionals ha estat doncs un mecanisme de difusió de les dificultats econò-
miques, i el sector industrial n’ha resultat el principal afectat. Aquest context recessiu del comerç global,  
ajudat també per una caiguda notable de la demanda interna, han provocat un descens pronunciat de la 

                                                      
19 Nota de Conjuntura Econòmica, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, abril 2009 pàg. 11 
20 Licitació oficial a Catalunya. CCOC. Per administracions l’administració central ha licitat el 21,3% menys d’obra pública, 
l’administració autonòmica, el 60,3% més (incloent-hi la L9 del metro) i l’administració local el 17,8% més.  



L’ECONOMIA A CATALUNYA 

19 

producció del sector industrial, sobretot en els darrers trimestres de 2008. Per totes aquestes raons la indús-
tria no ha estat capaç  d’agafar el relleu de la construcció, tal i com algunes hipòtesis havien avançat. 

El gràfic (I-9) permet observar quina ha estat la magnitud de la caiguda de la producció industrial. Només la 
producció energètica escapa d’aquesta evolució negativa, amb un creixement del 2,7%. La resta de produc-
tes cauen, especialment la producció destinada a la inversió fixa o circulant, atès que es redueix molt la pro-
ducció de béns d’equipament i de béns intermedis, reflectint així d’aquesta manera les restriccions en 
l’accés al crèdit i la manca d’expectatives clares i positives de cara a un futur més o menys immediat.  

 

GRÀFIC  I-9. Índex de producció industrial. Catalunya, 2007-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 
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GRÀFIC  I-10. Índex de producció del sector serveis, Índex agregat pel valor afegit del sector serveis 
i Índex d’activitat del sectors turisme, transport, serveis a les empreses i tecnologia de la 

informació. Catalunya, 2007-2008. 

Unitats: taxes de creixement interanual    

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

Els serveis, tot i ser l’únic sector que encara no ha mostrat un comportament recessiu en termes de creixe-
ment interanual en cap dels trimestres, si que han mostrat un creixement cada cop menys intens, i han aca-
bat l’any amb un creixement interanual de l’1,1%. De fet, l’any 2008 l’evolució dels serveis ha estat molt in-
fluïda per l’evolució dels serveis públics, que han ajudat a contenir la caiguda que s’hauria produït per 
l’aportació dels serveis de mercat.  El gràfic I-10 descriu l’evolució del valor de la producció en serveis a Ca-
talunya pels principals serveis de mercat. L’índex del valor afegit dels serveis, que pondera el comportament 
de cada branca pel pes en la composició del VAB del sector serveis, va caure l’any 2008 el 3,5%. Es tracta 
d’una reducció intensa, i encara resulta més profunda si descomptem els efectes de la inflació, atès que 
l’índex de producció del sector serveis ha caigut per a l’any 2008 el 8,2%.  

Per activitats, la comercial ha estat la que més ha caigut: l’indicador d’activitat registra un descens del 5,5% 
des del 2007 fins al 2008. Altres activitats que s’han mostrat recessives han estat bàsicament el sector dels 
serveis a les empreses (-3,1%) i el turisme, on el descens ha estat  del 3,7%. Altres activitats com ara els 
serveis de transport, que s’han mantingut, o les tecnologies de la informació, amb un creixement de l’1%, 
han ajudat a moderar també la caiguda de l’activitat terciària. 

El sector turístic ha estat un dels que ha patit més les conseqüències de la recessió global. Si analitzem més 
detalladament quina ha estat la seva evolució, observem que la reducció del volum d’activitat s’ha traduït en 
un descens, tant als càmpings com als hotels,  del nombre de visitants (-1,4%), i del nombre de pernoctaci-
ons, amb una caiguda de la mateixa intensitat. No obstant això, el descens és més intens als càmpings, 
amb tota probabilitat condicionat  també per la meteorologia, atès que ha estat un any certament plujós.  El 
turisme rural ha augmentat el nombre de viatgers i de pernoctacions i ha tingut un bon comportament, si bé 
l’augment ha estat menor que el dels darrers anys. 
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TAULA I-9. Creixement del nombre de viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge. Cata-
lunya, 2007-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges) 

Creixement del nombre de viat-
gers Hotels Càmpings Turisme rural 

Total -1,1 -3,9 6,1 

Turisme domèstic -3,1 -3,3 5,8 

Catalunya -3,8 -4,0 4,9 

Resta d'Espanya -2,2 5,4 20,1 

Turisme estranger 0,4 -5,0 4,1 

Creixement del nombre de pernoc-
tacions Hotels Càmpings Turisme rural 

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

Turisme domèstic -4,0 -4,2 4,5 

Catalunya -3,8 -5,6 3,6 

Resta d'Espanya -4,2 8,8 14,4 

Turisme estranger 0,3 -1,0 1,5 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

 

Segons la procedència dels viatgers, i deixant a banda el turisme rural, les estadístiques reflecteixen que 
l’evolució negativa es produeix només pel comportament del mercat domèstic, atès que els viatgers estran-
gers fins i tot han augmentat lleugerament en el cas dels allotjaments hotelers, tant en nombre com en per-
noctacions. Sens dubte aquesta situació que s’ha generat l’any 2008 respon sobretot a les restriccions al 
creixement de la demanda domèstica tant de l’economia espanyola com de la catalana. De fet, el major 
descens de viatgers correspon als catalans (-3,4%), seguits pels de la resta de l’Estat (-1,8%), mentre que el 
volum de viatgers de procedència estrangera només s’ha reduït tímidament (-0,2%). Un comportament 
simptomàtic és també que el descens en el nombre de pernoctacions han estat més intens que la reducció 
del nombre de viatgers en els casos dels visitants de procedència catalana i espanyola en general. Aquest 
fet implica que es viatja menys i s’escurcen les estades. Aquest comportament no s’ha produït en el cas dels 
visitants de procedència estrangera, que tot i que s’han reduït lleugerament en volum, han augmentat el 
nombre de nits que han estat a casa nostra. No obstant això, l’empitjorament de les perspectives econòmi-
ques globals i l’evolució de la conjuntura als darrers mesos de l’any fan pensar que l’afluència del turisme 
estranger al nostre país també podria veure’s afectat negativament l’any vinent. 
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TAULA I-10. Viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge  i la procedència dels hoste. Cata-
lunya 2007-2008 

Unitats: milers de persones, nits i percentatges 

  Viatgers Variació (%) 
Percentatge 
sobre el total 

Percentatge sobre 
el total de cada 
origen (2008) 

  2007 2008 2007-2008 2008 H(1) C(2) TR(3)

Total     17.581,0        17.335,8   -1,4 100,0 83 15 1,9 

Turisme domèstic      8.245,8         8.015,7    -2,8 46,2 76 20 3,9 

Catalunya      5.175,0         4.999,1    -3,4 28,8 65 29 5,8 

Resta d'Espanya      3.070,9         3.016,6    -1,8 17,4 95 4,7 0,7 

Turisme estranger      9.330,0         9.313,0    -0,2 53,7 89 11 0,2 

  Pernoctacions Variació (%) 
Percentatge 
sobre el total 

Percentatge sobre 
el total de cada 
orígen (2008) 

  2007 2008 2007-2008 2008 H(1) C(2) TR(3)

Total     57.683,5        56.886,4   -1,4 100,0 74 24 1,8 

Turisme domèstic     22.263,0        21.432,0   -3,7 37,7 66 30 4,1 

Catalunya     14.393,3        13.796,5   -4,1 24,3 53 41 5,8 

Resta d'Espanya      7.869,6         7.635,4    -3,0 13,4 90 9,2 1,1 

Turisme estranger     29.729,0        29.802,3   0,2 52,4 93 6,3 0,4 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

(1) H: hotels. 
(2) C: càmpings. 
(3) TR: turisme rural.  

Aquest darrer factor és important, atès que ha permès al sector turístic obtenir uns resultats l’any 2008 que, 
tot i no ser globalment bons, sí que encara han ajudat a captar recursos a nivell internacional, atès el bon 
comportament en termes de despesa del turisme estranger. De fet, si prenem els resultats de l’Enquesta de 
Despesa Turística, s’observa que la despesa total del turisme estranger a Catalunya ha augmentat encara 
l’any 2008  l’1,3% respecte de l’any anterior. Aquest resultat ha estat possible gràcies a un augment del 
9,1% de la despesa per turista, i a un augment del 6,1% de la despesa per dia. Òbviament, aquests resul-
tats impliquen també que el turista que ens ha visitat l’any 2008 ha estat un turista que ha gastat més cada 
dia -concretament i tal com dèiem el 6,1% més-, i ha allargat també la seva estança mitjana -concretament 
el 2,8%-. Aquest augment  de la despesa diària i del nombre de dies que s’ha quedat ha estat suficient per 
compensar la caiguda en el nombre de visitants, que segons les dades d’Egatur s’estimaria al voltant del -
7,1%.21  

 

 

                                                      
21 EGATUR, Informe mensual, Desembre 2008 
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GRÀFIC  I-11. Mitjana de les pernoctacions per viatger a Catalunya segons procedència, 2007-2008 

Unitats: pernoctacions per viatger i variació en percentatge. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 
 
 
 
 

1.3.1.2. El sector exterior a Catalunya 
Segons es desprèn de l’estimació dels components de demanda del PIB que realitzat per l’Idescat, l’any 
2008 el saldo del sector exterior a Catalunya ha crescut  el 25,2%. Aquest saldo, que inclou també els inter-
canvis amb la resta d’Espanya, ha passat dels 5.358 milions d’euros de superàvit comercial l’any 2007 als 
6.704 milions d’euros el 2008. Aquesta evolució s’ha produït només a partir de la millora del saldo dels inter-
canvis amb l’estranger, atès que ha minvat el dèficit comercial amb l’estranger des dels 18.468 milions 
d’euros fins als 15.070 milions. Alhora, tot i el deteriorament del comerç internacional, aquesta millora s’ha 
produït per a l’any 2008 i en termes nominals, amb un lleuger creixement de les exportacions (1,09%) i una 
reducció de les importacions (-3,4%).  El consum dels estrangers al territori ha estat també lleugerament 
més elevat, atès que ha crescut el 0,96%, mentre que el consum dels residents a l’estranger fou més baix 
(amb una caiguda del 2,04%)22  

Les exportacions de béns i serveis han augmentat només el 0,7% l’any 2008. No obstant això les importaci-
ons s’han reduït el 3,8% cosa que ha permès disminuir el dèficit comercial el 12,9%.23 

Si analitzem la composició dels béns comercials segons la seva destinació econòmica, observem que, l’any 
2008, la disminució del dèficit ha estat produïda sobretot per la millora del saldo entre exportacions i impor-
tacions de béns de consum (75,1%), mentre que els béns de capital expliquen el 27,5% de la millora. Els 
béns intermedis no han pogut millorar el seu balanç, amb tota probabilitat per la via de l’augment de la factu-
ra energètica, que de mitjana s’ha encarit. 

No obstant això hem disminuït les importacions de totes les tipologies de productes, fins i tot dels béns in-
termedis (-0,1%). Les importacions de béns de capital han estat les que han disminuït més, el 14,1%, men-
tre que les importacions de béns de consum han caigut el 8%. Pel que fa a les exportacions, només han 
augmentat les de béns de consum (3,4%). 

 

                                                      
22 Càlculs efectuats a partir de les estimacions macroeconòmiques de l’Idescat. Les dades són en termes nominals. 
23 Idescat. 
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GRÀFIC  I-12. Exportacions, Importacions i dèficit comercial segons destinació econòmica dels 
béns. Catalunya 2007-2008 

Unitats: percentatges ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat. 
% variació 2007-2008: contribució al creixement del dèficit comercial total entre 2007 i 2008. 
% dèficit 2008: Contribució al dèficit del 2008. 
Importacions: creixement de les importacions (valor). 
Exportacions: creixement de les exportacions (valor). 
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GRÀFIC  I-13. Exportacions, Importacions i dèficit comercial segons activitat econòmica. Catalunya 
2007-2008 

Unitats: percentatges ,  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicat per Idescat. 
% variació 2007-2008: contribució al creixement del dèficit comercial total entre 2007 i 2008 
% dèficit 2008: contribució al dèficit del 2008. 
Importacions: creixement de les importacions (valor). 
Exportacions: creixement de les exportacions (valor). 
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Per branques d’activitat, l’automoció explica el 76% de la millora del saldo. Altres branques, especialment 
aquelles relacionades amb la producció de béns de capital, com ara la producció de maquinària d’oficina, 
equips mecànics, o la metal·lúrgia, també han ajudat a millorar el dèficit. En canvi, el comportament del sec-
tor energètic ha estat precisament el contrari, atès que ha fet augmentar el saldo, igual que ha passat amb 
el sector agrari, si bé en tots dos casos això s’ha produït paral·lelament a un augment de les exportacions. 
(vegeu gràfic I-13) 

D’altra banda, les relacions comercials amb la Unió Europea, ajudada també per les relacions comercials 
amb la resta d’Europa, expliquen en un 138,9% la disminució del dèficit. Amb la resta d’àrees geogràfiques, 
tant amb el continent americà, com amb la resta del món, incloent-hi els països asiàtics, el balanç ha empit-
jorat. Aquesta evolució probablement s’explica sobretot per l’enfortiment relatiu de l’euro que de mitjana s’ha 
produït l’any2008 respecte el 2007, atès que bona part de l’any la divisa s’ha mantingut forta als mercats.  

 

GRÀFIC  I-14. Exportacions, Importacions i dèficit comercial segons destinació o procedència geo-
gràfica. Àrees geogràfiques. Catalunya 2007-2008 

Unitats: percentatges  

 

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

No obstant això, hem començat a millorar la nostra balança comercial amb les principals economies de la 
zona euro. Així, les relacions comercials amb Alemanya expliquen el 41,6% de la millora del nostre dèficit, 
amb França el 28,3% o amb Itàlia el 24,7%. En canvi, els intercanvis amb la Gran Bretanya han generat un 
augment del dèficit, atès que la cotització de la lliure ha estat sempre baixa, especialment respecte de l’euro. 
(vegeu gràfic I-15).  

Per tant, tot i la nostra situació, o millor dit, precisament a redós de la nostra situació, ens ha resultat possi-
ble millorar la nostra balança comercial. Això ha estat però possible només amb aquells països que han 
mantingut una certa paritat monetària, bé perquè tenen la mateixa moneda, o bé perquè no l’han deixada 
depreciar respecte de l’euro. No obstant això, en molts casos l’ajust s’ha produït en un context de disminució 
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tant de les importacions com de les exportacions. Així doncs, el saldo comercial amb l’economia alemanya 
s’ha produït per una caiguda més forta de les importacions (10.7%) que de les exportacions, que també han 
caigut el 3,9%.  Per tant, es pot observar clarament com l’economia catalana  ajusta els seus desequilibris 
en un context regressiu global en termes comercials.  

  

GRÀFIC  I-15. Exportacions, Importacions i dèficit comercial segons destinació o procedència geo-
gràfica. Principals països. Catalunya 2007-2008 

Unitats: percentatges ,  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicat per l’Idescat. 
% variació 2007-2008: contribució al creixement del dèficit comercial total entre 2007 i 2008. 
% dèficit 2008: contribució al dèficit del 2008. 
Importacions: creixement de les importacions (valor). 
Exportacions: creixement de les exportacions (valor). 

 

Finalment, si analitzem el contingut tecnològic de les nostres exportacions i importacions, observem que 
l’any 2008 només han augmentat les exportacions de contingut tecnològic alt (3,5%) i les de contingut tec-
nològic baix (6,7%). No obstant això, en tots els nivells tecnològics hi ha hagut una millora del saldo, i ha es-
tat precisament el grup de béns industrials de nivell tecnològic mitjà-alt el que més ha aportat a la millora del 
saldo total (61,4%). 
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GRÀFIC  I-16. Exportacions, Importacions i dèficit comercial segons contingut tecnològic dels béns. 
Catalunya 2007-2008 

Unitats: percentatges ,  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicat per l’Idescat. 
% variació 2007-2008: contribució al creixement del dèficit comercial total entre 2007 i 2008. 
% dèficit 2008: contribució al dèficit del 2008. 
Importacions: creixement de les importacions (valor). 
Exportacions: creixement de les exportacions (valor). 

 

 

1.3.2. El sector financer 
A Catalunya, de la mateixa manera que a la resta del món, la crisi financera s’ha deixat notar amb una fre-
nada important de l’activitat creditícia. A més de desembre de 2008 el volum de crèdit concedit per les enti-
tats financeres catalanes encara ha crescut en termes interanuals ( 7,7%), la meitat que ara fa un any i una 
tercera part de la de finals de 2006 (vegi’s taula I-11). 

TAULA I-11. CREIXEMENT DEL CRÈDIT SEGONS ENTITATS, CATALUNYA, 2006-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual. 

  Caixes Bancs Cooperatives de crèdit Total 

31/12/2006 25,3 18,1 15,9 21,9 

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

31/12/2008 9,4 5,6 1,5 7,7 
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunyas 

Les entitats que menys han augmentat el volum de crèdit han estat les cooperatives (1,5%), per darrera dels 
bancs (1,5%) i seguides per les caixes, que són les que més han contribuït a l’augment del finançament amb 
un creixement del crèdit concedit del 9,4%. 
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El crèdit que ha augmentat més és el que ha anat destinat a les empreses, amb una finalitat productiva, ( 
7,8%), malgrat s’ha desaccelerat de forma notable respecte els dos anys anterior, tal i com es pot apreciar a 
la taula I-12. No obstant això, l’any 2008, el creixement del crèdit destinat a aquesta finalitat és gairebé el 
doble que el dels crèdit personals (3,8%), pels quals la desacceleració és encara més profunda. 

TAULA I-12. CREIXEMENT DEL CRÈDIT SEGONS FINALITAT, CATALUNYA, 2006-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual. 

  Activitats productives 

Crèdits personals 

Total 
Adquisició i rehabili-
tació d'habitatge 

Béns de consum i 
altres 

T IV 2006 29,4 21,5 22,1 12,0 

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

T IV 2008 7,8 3,8 5,1 -0,9 
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunyas 

Tot i que la concessió de crèdits a l’adquisició d’habitatges s’ha desaccelerat molt, des del 13,6% en el quart 
trimestre de l’any 2007 fins el 5,1% en el mateix període de 2008, la davallada més forta s’ha produït en el 
crèdit de consum, que no només ha frenat el seu creixement sinó que ha disminuït el 0,9% més baix respec-
te del d’ara fa un any. 

Òbviament, aquesta dificultat per augmentar l’oferta de crèdit es troba vinculada a la dificultat de trobar re-
cursos financers també en els mercats internacionals. En un context com l’actual, de dificultat per finançar 
les inversions  i amb una evolució negativa dels mercats mobiliaris i sobretot immobiliaris, on la solvència es 
deteriora a mesura que cau el valor dels actius, les entitats han dut a terme una política restrictiva, amb 
l’objectiu de millorar les seves ràtios de solvència, de cara a afrontar un context recessiu com l’actual, i sal-
vaguarda la confiança en el sistema financer. Els dipòsits també són una mesura de la confiança  en les en-
titats. En aquest sentit, les mesures preses a nivell internacional, i també per part del Govern espanyol, que 
garanteixen bona part dels dipòsits, han estat efectives en tant i en quan els recursos dipositats a les enti-
tats han augmentat més que l’any 2007 (vegi’s la taula següent).    

 

TAULA I-13. CREIXEMENT DELS DIPÒSITS SEGONS ENTITATS, CATALUNYA, 2006-2008 

Unitats: taxes de creixement interanual. 

  Caixes Bancs Cooperatives de crèdit Total 

31/12/2006 15,0 22,4 16,6 16,9 

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

31/12/2008 8,4 15 6,7 10,1 
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya. 

L’evolució dels valors dels actius mobiliaris ha estat també un dels factors que ha condicionat l’evolució eco-
nòmica i financera aquest darrer any. Si ens fixem en els registres de cotització, observem que els principals 
índexs espanyols han patit caigudes interanuals properes al 40%. L‘Ibex 35 ha perdut el 39,4% del seu va-
lor, l´’índex de la borsa de Madrid el 40,6% i Bilbao o València, tot i que menys, també han mostrat caigudes 
intenses, del 39,5% i del 37,8% respectivament. Els índexs de la Borsa de Barcelona són els que han regis-
trat les caigudes més intenses, tot i que es podria explicar per la prima de risc més elevada associada a les 
empreses que els integren. 
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TAULA I-14. COTITZACIÓ DELS PRINCIPALS ÍNDEXS BORSARIS ESPANYOLS I VARIACIÓ INTER-
ANUAL. 2006-2008   

Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement. 

  Valor  a 31/12/2008 

Variació interanual 

31/12/2008 31/12/2007 

Ibex 35 9196 -39,4 7,3 

Barcelona Global-100 694 -41,8 5,2 

Madrid 976 -40,6 5,6 

Bilbao 1590 -39,5 1,9 

València 845 -37,8 7 

BCN Mid-50 15298 -53,1 -11,7 
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya. 

Aquesta caiguda en el valor dels actius s’ha produït també, i de manera fins i tot més intensa, a la resta de 
places europees. Així, per exemple el principal índex de la zona euro, l’Euro Stoxx, ha perdut el 43,9% de la 
seva cotització, el CAC 40, francès, el 42,7%, el MIB-30 italià, que ha estat el que més ha perdut, ha caigut 
el 48,4%, i el Dax Xetra alemany el 40,4%. Fora d’Europa, l’índex Dow Jones ha retrocedit el 33,8% i l’índex 
Nikkei, en línia amb les fortes pèrdues europees, ha retrocedit el 42,1%. 

 

TAULA I-15. COTITZACIÓ DELS PRINCIPALS ÍNDEXS BORSARIS INTERNACIONALS I VARIACIÓ 
INTERANUAL. 2006-2008   

Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement. 

  Valor  a 31-12-2008

Variació interanual 

31/12/2008 31/12/2007 

Euro Stoxx 50 2065 -43,9 -0,4 

CAC 40 3218 -42,7 1,3 

MIB 30 20064 -48,4 -6,5 

Dax Xetra 4810 -40,4 22,3 

Footsie 100 4393 -32,2 3,8 

Dow Jones 8776 -33,8 6,4 

Nikkei 225 8860 -42,1 -11,1 
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya. 
 
 

El context global de por a l’arribada d’un context econòmic clarament recessiu ha mercat doncs l’evolució de 
les principals borses arreu del món. En concret, a la Borsa de Barcelona el volum negociat s’ha reduït el 
21,1%. El 83% d’aquesta caiguda s’explica per la reducció del volum de contractació d’accions. Aquest mal 
comportament del mercat de renda variable no s’ha pogut compensar amb el de renda fixa, atès que la mi-
llora del volum negociat d’obligacions només permet compensar el 6% de la caiguda total. Els efectes pú-
blics negociats expliquen el 16% de la caiguda.    
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TAULA I-16. VOLUM EFECTIU DE CONTRACTACIÓ A LA BORSA DE BARCELONA, 2008 

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

  Volum  2008 
Variació interanual a 

31/12/2008 

Efectes públics 70055 -14,9 

Obligacions 6514 37,2 

Accions 248106 -23,7 

Fons cotitzats 230 94,5 

Warrants 404 -29,8 

Drets 970 290 

Mercat secundari 26 -84,2 

Total 326305 -21,1 
 
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya. 

 

2. Preus Costos i productivitat 
L’any 2008 ha estat més inflacionista que el 2007. La pujada mitjana dels preus a Catalunya ha estat del 
4,1%, igual que a l’economia espanyola i superior a la de la zona euro (3,3%, front el 2,1% de l’any 2007). 
No obstant això, el diferencial d’inflació entre Catalunya i la zona euro pràcticament no varia en relació amb 
el de l’exercici anterior.  

TAULA I-17. Inflació comparada. Catalunya, Espanya i Zona Euro, 2007-2008 

  2007 2008 
Catalunya 3,0 4,1 
Espanya 2,8 4,1 
Zona Euro 2,1 3,3 
Diferència Catalunya-Espanya 0,2 0,0 
Diferència Catalunya-Zona Euro 0,9 0,8 
 
Font: INE (IPC) i Eurostat (IPCH). 

L’evolució de la inflació mostra no obstant un comportament totalment diferent abans i després de l’estiu: 
mentre que durant la primera meitat de l’any ha estat cada cop més alta fins a arribar per sobre del 5%, a 
partir del juliol els registres interanuals han estat cada cop menys intensos i la inflació s’ha moderat ràpida-
ment fins a situar-se el mes de desembre per sota del 2%.  
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GRÀFIC  I-17. Evolució interanual de l’índex de preus de consum. Catalunya i Espanya, 2007-2008 

Unitats: percentatges 

 

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

 

Aquesta reducció dels registres interanuals dels darrers sis mesos de l’any, que es pot percebre clarament 
al gràfic I-17, s’explica sobretot per l’evolució dels preus de la rúbrica de transport personal. Aquesta partida, 
vinculada directament al preu dels carburants, s’ha abaratit el 5,6% al llarg de l’any, fet que explica gairebé 
el 70% de la caiguda de les variacions interanuals que reflecteix el gràfic entre el juny i el desembre. Altres 
partides, com la llet o el peix, també s’han abaratit al llarg de l’any, sobretot la llet, que explica més del 8% 
de la caiguda d’ençà del juny. La distribució de llum, gas i aigua, tot i que encara ha crescut el 8% interanual 
a més de desembre, ha moderat el seu creixement. Altres rúbriques que també han moderat el creixement 
interanual dels preus al llarg de l’any han estat els productes làctics o el pa, que acaben per explicar, junta-
ment amb la resta de rúbriques citades, un 90% de la moderació interanual dels preus que hem registrat des 
del mes de juny fins al mes de desembre.     

La taula I-18 descompon el creixement dels preus que hem experimentat de mitjana entre l’any 2007 i el 
2008. Aquest creixement (de prop d’1,1 punts percentuals) s’explica pel creixement més o menys generalit-
zat dels preus, però sobretot per l’encariment del transport personal (combustibles), el turisme i l’hoteleria, 
els subministraments, els cereals, la llet i els seus els derivats, altres despeses relacionades amb l’habitatge 
com ara la conservació i el lloguer, la fruita fresca, o el pa, mentre que només destaca l’aportació negativa 
de la rúbrica objectes recreatius. Algunes d’aquestes rúbriques més inflacionistes són doncs també les res-
ponsables de la moderació de la segona meitat d’any. Aquest comportament cal atribuir-lo al fet que les pu-
jades  de preus s’han produït sobretot durant el primer semestre de l’any. 
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TAULA I-18. Aportacions més importants al creixement del nivell de preus. Catalunya, 2008 

Unitats: percentatges 

Aportació 
a la taxa 
d'inflació encariment   

Aportació 
a la taxa 
d'inflació encariment

   Transport personal 20,0 5,2 
   Articles no perdurables par a 
la llar 0,6 1,5 

   Turisme i hoteleria 14,6 4,7    Cafè, cacau i infusions 0,6 7,9 
   Calefacció, enllumenat i 
distribució d'aigua 12,5 9,4    Ous 0,5 11,7 
   Cereals i derivats 3,8 9,1    Carn d'oví 0,5 5,7 

   Llet 3,7 15,6 
   Altres despeses d'ensenya-
ment 0,5 3,1 

   Vivenda de lloguer 3,5 4,2    Publicacions 0,5 1,6 
   Serveis mèdics i similars 3,5 4,4    Transport públic urbà 0,4 4,5 
   Productes làctics 3,5 8,7    Peces de vestir de dona 0,4 0,6 
   Conservació de la vivenda 3,3 4,5    Educació secundària 0,4 3,7 
   Fruites fresques 3,2 9,5    Calçat d'home 0,4 2,2 

   Pa 3,0 7,5 
   Peces de vestir de nen i 
nounat 0,3 1,5 

   Altres carns 2,6 4,5 
   Tèxtils i accessoris par a la 
llar 0,3 2,3 

  Altres bens i serveis 2,4 4,8    Olis i grasses 0,3 1,7 
   Articles d'us personal 2,2 3,2    Utensilis i eines par a la llar 0,3 2,8 
   Serveis par a la llar 1,6 4,1    Calçat de dona 0,3 1,2 
   Esbarjo 1,6 3,0    Carn de porquí 0,2 1,3 
   Mobles y revestiments del 
terra 1,5 3,9    Calçat de nen 0,1 1,5 

   Tabac 1,4 3,5 
   Complements i reparacions 
de peces de vestir 0,1 2,0 

   Carn de vacum 1,3 4,7    Peix fresc i congelat 0,0 0,1 

   Transport públic interurbà 1,3 9,1 
   Fruites en conserva i fruits 
secs 0,0 0,3 

   Altres preparats alimenta-
ris 1,2 5,8    Reparació de calçat 0,0 7,9 
   Educació universitària 1,1 5,1    Súcre 0,0 0,3 
   Carn de aviram 1,0 5,0    Peces de vestir d'home 0,0 0,0 
   Begudes alcohòliques 1,0 4,7    Comunicacions -0,1 -0,1 
   Preparats de llegums y 
hortalisses 0,8 6,9 

   Electrodomèstics i reparaci-
ons -0,1 -0,4 

   Aigua mineral, refrescos  y 
sucs 0,8 3,6    Patates i els seus preparats -0,2 -2,7 
   Crustàcis, moluscs i pre-
parats de peix 0,8 2,1 

   Medicaments i material te-
rapèutic -1,3 -3,4 

   Llegums i hortalisses fres-
ques 0,7 2,6    Objectes recreatius -3,7 -5,2 
   Educació infantil i primària 0,7 4,5       
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 
RESTA +-3% 

Segons grups específics de productes (taula I-19) observem que les partides més inflacionistes han estat la 
de productes energètics (11,8%) seguida de la dels aliments sense elaboració i de l’habitatge (3,9% en am-
bdós casos). No obstant, la inflació més alta de l’any 2008 s’ha degut sobretot als productes energètics, atès 
que només havien pujat l’1,6% l’any 2007.  
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TAULA I-19. Inflació mitjana interanual catalana i diferencial Catalunya-Espanya per grups especí-
fics de productes. 2007-2008 

Unitats: percentatges 

  2007 2008 
Dif. Catalunya-

Espanya 
      2007 2008 
General sense aliments no elaborats 
ni productes energètics 3,0 3,2 0,3 0,0
Productes energètics 1,6 11,8 -0,1 -0,1
Aliments sense elaboració 4,0 3,9 -0,7 -0,1
Serveis sense lloguer d'habitatge 4,2 3,9 0,4 0,0
Aliments amb elaboració, begudes i 
tabac 3,8 6,1 0,1 -0,4
Bens industrials sense productes 
energètics 0,7 0,4 0,0 0,1
Aliments sense elaboració i produc-
tes energètics 2,7 8,3 -0,5 -0,2
Carburants i combustibles 1,1 13,2 0,0 -0,4

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

No obstant això, la inflació subjacent, entesa com aquella que resulta del descompte de la variació del preu 
dels aliments sense elaboració i els productes energètics sobre l’índex general, s’ha intensificat, atès que ha 
pujat des del 3% fins al 3,2%. 

Per altra banda, mentre que tant els aliments, com els carburants i l’habitatge han fet pujar els preus, els 
productes industrials, sotmesos a la competència internacional, han mostrat un encariment encara més mo-
dest que el de l’any passat. Observem doncs que els preus dels béns industrials, amb un increment de no-
més el 0,4%, han contribuït a fer més moderat l’ascens del nivell general de preus.  

No obstant això, la baixa inflació dels béns industrials que mostra l’IPC per l’any 2008 es deu segurament a 
la deflació importada d’altres països, atès que el creixement dels preus del producte industrial català, mesu-
rat amb l’Índex de Preus Industrials (IPRI), s’ha situat molt més amunt, al 5,4%, per sobre del de l’any ante-
rior. Aquest registre ha estat lleugerament més intens que la del de la mitjana europea (5,1%), si bé per sota 
de la mitjana espanyola (6,6%). El creixement més fort dels preus industrials s’explica sens dubte per la ir-
rupció d’una inflació de costos derivada de l’encariment de l’energia. Aquest fenomen, tal com s’ha pogut 
veure des de l’anàlisi de l’IPC, es manifesta intensament durant la primera part de l’any. En el cas de l’IPRI 
la inflació en el sector de l’energia és també molt alta, del 13,7%, per sota però dels increments registrats al 
conjunt de l’economia espanyola i de la zona euro. D’altra banda, l’encariment de la producció s’ha mostrat 
més intens (en relació amb el del conjunt de l’Eurozona) en els béns intermedis, els d’equip, i els de consum 
durador. No ha succeït el mateix en el cas dels de consum no durador, on les diferències amb la zona euro  
són mínimes.    

TAULA I-20. Taxes de creixement de l’Índex de preus industrials. Catalunya, Espanya i Zona Euro, 
2007-2008 

Unitats: percentatges 

  Catalunya Espanya
Zona 
Euro Catalunya Espanya 

Zona 
Euro 

   Índex general 3,6 3,3 2,6 5,4 6,6 5,1
   Béns de consum 2,4 2,6 2,1 3,6 4,4 3,3
   Béns de consum duradors 2,6 2,9 1,6 3,6 3,3 2,2
   Béns de consum no duradors 2,3 2,6 2,2 3,6 4,6 3,5
   Béns d’equip 2,2 3,1 1,5 2,4 2,2 1,3
   Béns intermedis 5,8 5,8 4,3 5,4 5,6 3,4
   Energia 2,4 0,8 1,5 13,7 15,9 16,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i d’Eurostat. 
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2.1.1. Salaris, costos laborals i productivitat 

2.1.1.1. Acords col·lectius  
Tot i que no disposem dels registres dels acords col·lectius que s’han fet després del desembre del 2008, i 
tampoc disposem de les dades sobre incidència sobre els salaris pactats de l’activació de les clàusules de 
revisió salarial només podem analitzar molt per sobre, i de manera preliminar, quin haurà estat el resultat de 
la negociació col·lectiva a Catalunya l’any 2008. 

Enguany, el nombre de persones treballadores afectades per acords col·lectius fets abans del gener del 
2009 ha estat de 1.901.258, més que el mateix registre de l’any 2007, en què s’hi comptaven només 
1690176 persones afectades. Sobre aquest volum de persones treballadores afectades, enguany trobem un 
percentatge lleugerament més alt de persones afectades per acords amb clàusules de revisió salarial. No 
obstant això el percentatge de persones sota acords col·lectius amb clàusula retroactiva, tot i ser encara ma-
joria, ha baixat (50,4%). 

L’augment salarial mitjà que s’ha pactat ha estat del 3,7%. L’augment salarial que s’ha pactat en aquells ca-
sos en què no es proposava una clàusula de revisió salarial ha estat superior a aquell que s’ha pactat en 
aquells casos en què si que existia clàusula de revisió salarial (4,84% i 3,43% respectivament). En aquells 
casos en què es proposava una clàusula de revisió retroactiva l’increment salarial pactat inicialment ha estat 
del 2,87%, el més baix de tots, si bé cal observar que enguany s’han signat, a proporció, més acords sense 
clausula de revisió que no pas amb clàusula, amb un augment salarial pactat més alt, del 4,38%. 

 

TAULA I-21. Nombre de persones treballadores afectades per acords col·lectius amb vigència per 
a 2008 segons si tenen acordada o no clàusula de revisió salarial i augment salarial pactat. 

Catalunya, 2007 i 2008 

Unitats: persones i percentatges 

  2007 2008 

  Nombre % 

Augment 
salarial 
pactat Nombre % 

Augment 
salarial 
pactat 

Sense clàusula prevista 362465 21,4 3,09   379738 20 4,84   

Amb clàusula    prevista 1327711 78,6 2,75   1521520 80 3,43   

       no retroactiva 431379 25,5 3,02   562472 29,6 4,38   

       retroactiva 896332 53 2,62   959048 50,4 2,87   

Total 1690176 100 2,82   1901258 100 3,70   
Font: Departament de Treball 
Les dades són registres fins a desembre de cada any 
 

Per sectors, els augments pactats més alts van ser l’any 2007 precisament encara a la construcció, on de 
mitjana es va pactar, abans de revisió, un augment del 3,6%. El seguiren la indústria amb un increment del 
3%, els serveis, amb un increment del 2,9% i finalment l’agricultura amb l’increment mitjà del 2,8%. Enguany 
la situació ha estat diferent, atès que el sector on més han pujat els salaris pactats mitjans ha estat 
l’agricultura (4%) seguida pels serveis (3,8%) la indústria (3,6%) i finalment la construcció (3,5%). 

No obstant això, en data de desembre de 2008 han guanyat pes respecte del mateix període de l’any 2007 
els treballadors del sector industrial, que han passat de representar el 27,9% al 33% del total de persones 
afectades. A la construcció i als serveis en canvi s’ha perdut pes, especialment als serveis, on s’ha passat 
de suposar el 58,5% a representar-ne només el 53,9%. 
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TAULA I-22. Increments salarials pactats a Catalunya per sectors, 2007 i 2008 

Unitats: persones i percentatges 
Treballadors afec-

tats Increment salarial 

2007 Nombre % Pactat 

Agricultura 11295 0,7 2,8 

Indústria 470950 27,9 3 

Construcció 219395 13 3,6 

Serveis 988536 58,5 2,9 

Total 1690176 100 3 

  
Treballadors afec-

tats Increment salarial 

2008 Nombre % Pactat 

Agricultura 13237 0,7 4 

Indústria 627532 33 3,6 

Construcció 235575 12,4 3,5 

Serveis 1024914 53,9 3,8 

Total 1901258 100 3,7 
Font: Departament de Treball 
Les dades són registres fins a desembre de cada any 

 

2.1.1.2. Costos laborals  
El cost laboral mitjà per treballador i mes ha estat de 2.552 euros, amb un creixement del 4,7%, lleugera-
ment més baix que el de l’any anterior. Aquesta lleugera desacceleració no s’ha produït pel conjunt de 
l’economia espanyola, a on el creixement és del 5,2%, front el 4% l’any anterior.  

A la indústria i a la construcció el cost laboral mitjà per treballador i mes s’ha situat per sobre de la mitjana, 
2.944 i 2.624 euros respectivament, mentre que al sector serveis la mitjana ha estat per sota, 2.418 euros.   

TAULA I-23. Cost laboral per treballador i mes per components i sectors. Catalunya, 2008 

Unitats: euros 
   Total  Indústria Construcció Serveis 
Cost total     2.551,7           2.944,0                  2.624,5             2.418,4 
Cost salarial total     1.889,6           2.168,5                  1.830,4             1.811,7 
Cost salarial ordinari     1.622,8           1.822,0                  1.574,6             1.567,9 
Altres costos        662,1              775,4                     794,1               606,7 
Cost per percepcions no salarials        102,4              139,2                     154,7                 83,1 
Cost per cotitzacions obligatòries        582,9              666,5                     662,5               544,6 
Subvencions i bonificacions de la 
S.Social          23,2               30,2                      23,1                 21,0 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral (INE). 

A diferència de l’any anterior, el 2008 el cost laboral hora ha augmentat menys que el cost mensual. Això ha 
succeït tant a l’economia catalana com a l’espanyola i s’explica per una ampliació de la jornada de treball 
efectiva. 
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TAULA I-24. Evolució del cost laboral total per treballador, mes i hora. Catalunya, 2006-2008  

Unitats: percentatges (taxes de creixement) 

  
Cost mensual per treballador 

2006 2007 2008 
Catalunya            3,5                 5,0                        4,7  
Espanya            3,5                 4,0                        5,2  

  
Cost hora per treballador 

2006 2007 2008 
Catalunya            4,2                 5,6                        4,0  
Espanya            4,2                 4,5                        5,0  

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral (INE). 

Si analitzem l’aportació dels components del cost salarial mensual al creixement d’aquest darrer (gràfic I-18) 
s’observa que la major aportació correspon al cost salarial, el més important dels components, si bé a Cata-
lunya aquesta aportació és menor en favor de les retribucions no salarials, que tenen una aportació lleuge-
rament més intensa.  

GRÀFIC  I-18. Creixement i aportació al creixement del cost laboral, Catalunya 2007-2008 

Unitats: percentatges i taxes de creixement 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral (INE). 

De fet, el cost estrictament salarial ha augmentat a un ritme menor que els altres costos no salarials (4,4% i 
5,5% respectivament). Aquest patró s’ha reproduït tant a la indústria com als serveis, però no a la construc-
ció. Els costos no salarials inclouen, entre altres, tota mena d’indemnitzacions, incloses les derivades 
d’acomiadaments. Aquestes partides augmenten amb intensitat en tots els sectors. No obstant això, a la 
construcció, les percepcions no salarials augmenten per sobre del 10% però amb menys intensitat que a la 
resta, i a més s’hi compensen les percepcions no salarials amb el menor increment de les cotitzacions a la 
seguretat social i les subvencions i bonificacions més altes. Les subvencions i bonificacions de la seguretat 
social, tot i ser més altes enguany en el sector de la construcció, han estat negatives a la resta de sectors, 
fet que ha incrementat la pressió a l’alça dels costos no salarials. 
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TAULA I-25. Taxa de creixement del cost laboral per treballador i mes,  per components i sectors. 
Catalunya, 2008 

Unitats: percentatges (taxes de creixement) 
   Total  Indústria Construcció Serveis 
Cost total 4,7 5,7 5,4 4,2
Cost salarial total 4,4 5,2 5,6 3,8
Cost salarial ordinari 5,0 6,2 4,7 4,6
Altres costos 5,5 7,2 5,0 5,2
Cost per percepcions no salarials 13,8 16,5 10,3 14,3
Cost per cotitzacions obligatòries 3,8 5,1 3,8 3,4
Subvencions i bonificacions de la 
S.Social -4,5 -2,2 2,6 -6,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral (INE). 

 

El cost laboral per hora efectiva augmenta més a la indústria (6,2%), que no pas a la construcció (4,8%) o 
als serveis (3,1%). El fort creixement de la indústria ve derivat del creixement dels altres costos  no salarials. 
No obstant això, l’augment dels costos salarials a la indústria ha estat superior al dels altres sectors, especi-
alment en el cas del cost salarial ordinari. 

 

TAULA I-26. Taxa de creixement del cost laboral hora i dels seus components per sectors. Catalu-
nya, 2007-2008 

Unitats: percentatges 

  Total Indústria Construcció Serveis 
Cost total 4,0 6,2 4,8 3,1 
Cost salarial total 3,7 5,7 4,9 2,8 
Cost salarial ordinari 4,5 7,0 4,1 3,7 
Altres costos 4,9 7,7 4,5 4,1 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral (INE). 

 

2.1.1.3. El procés de formació dels preus 
L’any 2008 el creixement del deflactor del PIB, és a dir, dels preus dels productes produïts a Catalunya, ha 
estat del 3,1%, front al 3,3% l’any 2007. Manquen encara dades per analitzar els factors que expliquen 
aquesta moderació de la inflació. No obstant això, l’any 2007 el deflactor ja havia sofert una davallada signi-
ficativa respecte de l’any 2006, quan es va situar en el 4,3%. 

Si analitzem l’evolució de la inflació l’any 2007, i la comparem amb la mitjana dels darrers 5 anys que el pre-
cedeixen, observem que la reculada de les tensions inflacionistes s’ha produït bàsicament per la menor 
pressió dels impostos sobre la producció, atès que tant l’excedent brut d’explotació (EBE) com la remunera-
ció de les persones ocupades (RO) han crescut amb una intensitat més alta que la del PIB real. Aquesta 
comparació ens permet diferenciar també un comportament divergent de l’economia catalana vers 
l’espanyola: pel conjunt de l’economia espanyola l’EBE ha pressionat més a l’alça l’any 2007 que no pas en 
el període precedent, mentre que a Catalunya això no ha estat així. En canvi, a Catalunya els salaris han 
augmentat lleugerament la seva pressió (l’any 2007 han augmentat el 3,4% amb relació al PIB real, front el 
2,9% en el període 2001-2006,) essent aquesta no obstant això més baixa que la pressió que ha exercit  
l’EBE (amb un creixement del 5,3% l’any 2007). (Vegeu taula I-27).  
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TAULA I-27. Taxes de creixement anual acumulatiu dels components del deflactor del PIB. Catalu-
nya i Espanya, 2001-2007 

Unitats: percentatges  
Catalunya Espanya 

  2001-2006 2007 2001-2006 2007 
Deflactor del PIB 4,2 3,3 4,2 3,2 
EBE / PIB real 5,4 5,3 5,4 5,9 
RO / PIB real 2,9 3,4 2,9 2,9 
Impostos / PIB real 7,9 -2,4 7,9 -2,5 
RO per ocupat 2,7 3,9 2,8 3,4 
Productivitat real -0,2 0,6 -0,1 0,5 

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

Si traslladem aquest perfil inflacionista al gràfic següent, s’observa que l’any 2007 ha estat el primer en què 
els impostos sobre la producció han mantingut una aportació negativa al creixement del PIB, atès que han 
crescut menys que no pas el PIB real.   

 

GRÀFIC  I-19. Aportació dels factors interns al creixement del deflactor del PIB. Catalunya, 2002-
2007 

 

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

Respecte de l’any 2006, el creixement menys intens del deflactor de l’any 2007 s’explica únicament per 
l’aportació negativa dels impostos, atès que les remuneracions han fet una aportació absoluta similar i l’EBE 
0,3 punts més alta. Pel conjunt de l’economia espanyola, l’aportació de l’EBE és més alta que la de les re-
muneracions i també més alta que la que havia fet l’any anterior. En canvi, les remuneracions han mantingut 
una aportació més baixa que la de l’any precedent, fet que ha permès un lleugeríssim diferencial de 0,1 
punts percentuals respecte del deflactor del PIB a Catalunya. 
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GRÀFIC  I-20. Aportació dels factors interns al creixement del deflactor. Espanya, 2002-2007 

 

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

A les taules (I-27 i I-28) podem veure quina ha estat la taxa de creixement anual de cadascun dels factors, 
així com la seva aportació al creixement del PIB. Així, per exemple, observem que per Catalunya el creixe-
ment de la RO sobre el PIB real l’any 2007 ha estat similar al de l’any 2006. En canvi, el creixement de 
l’EBE sobre el producte real ha estat gairebé un punt percentual més intens. Els impostos, no obstant, han 
pujat poc, per sota del creixement del PIB real i això ha fet que hagin tingut una aportació negativa al deflac-
tor, així com que també hagi caigut el seu pes sobre el PIB en termes nominals, des de l’1,4% que suposava 
per l’any 2007 fins al 10,7% de l’any 2008. 

TAULA I-28. Factors interns del deflactor del PIB. Catalunya, 2003-2007  

Unitats: percentatges 

Taxes de creixement anual 2003 2004 2005 2006 2007 

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

EBE/PIB real 5,3 6,1 4,3 4,4 5,3 

RO/PIB real (CLU nominals) 3,0 2,1 3,2 3,4 3,4 

Impostos / PIB real 7,5 7,9 7,8 8,5 -3,2 

Pes sobre el PIB (t-1) 2002 2003 2004 2005 2006 

EBE/PIB nominal 32,8 33,2 33,8 33,9 34,0 

RO/PIB nominals (CLU real ) 57,3 56,6 55,6 55,1 54,6 

Impostos / PIB nominal 9,9 10,2 10,6 11,0 11,4 

Aportació al creixement del Deflactor 2003 2004 2005 2006 2007 

Excedent Brut Explotació 1,7 2,0 1,5 1,5 1,8 

Remuneració dels Ocupats 1,7 1,2 1,8 1,9 1,8 

Impostos s/producció 0,7 0,8 0,8 0,9 -0,4 

Deflactor 4,2 4,0 4,0 4,3 3,3 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  
CLU: costos laborals unitaris. 

En el conjunt d’Espanya també s’ha reproduït aquest augment del l’EBE sobre el PIB real respecte de l’any 
precedent. No obstant això, les remuneracions han augmentat menys que l’any precedent en termes nomi-
nals (és a dir, respecte del PIB real), mentre que han tornat a caure lleugerament en termes reals (respecte 
del PIB nominal. (Vegeu taula I-29).    
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TAULA I-29. Factors interns del deflactor del PIB. Espanya, 2003-2007  

Unitats: percentatges 

Taxes de creixement anual 2003 2004 2005 2006 2007 

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

EBE/PIB real 5,4 5,6 4,7 4,7 5,9 

RO/PIB real (CLU nominals) 2,8 2,4 3,2 3,2 2,9 

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

Pes sobre el PIB (t-1) 2003 2004 2005 2006 2007 

EBE/PIB nominal 32,6 33,0 33,5 33,6 33,8 

RO/PIB nominals (CLU real ) 57,7 57,0 56,0 55,5 55,0 

Impostos / PIB nominal 9,7 10,0 10,4 10,9 11,1 

Aportació al creixement del Deflactor 2003 2004 2005 2006 2007 

Excedent Brut Explotació 1,8 1,9 1,6 1,6 2,0 

Remuneració dels Ocupats 1,6 1,3 1,8 1,8 1,6 

Impostos s/producció 0,8 0,8 0,9 0,7 -0,4 

Deflactor 4,1 4,0 4,3 4,0 3,2 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  
CLU: costos laborals unitaris. 
 

Per tant, la retribució dels factors per a l’any 2007 ha estat la que exposa la taula I-30. Tal i com es pot per-
cebre si es comparen les dades amb les de les taules precedents, l’EBE, sense imputar-hi les rendes mix-
tes, ha augmentat el seu pes sobre el PIB des del 34% al 34,6%, mentre que s’ha mantingut,i fins i tot  lleu-
gerament a l’alça, la participació de la RO. E canvi, la participació dels impostos sobre la producció ha baixat 
des de l’11,4%  fins al 10,7%. 

TAULA I-30. Distribució de la renda entre els factors de producció. Catalunya i Espanya 2007 

Unitats: percentatges 
  Catalunya Espanya 
EBE/PIB nominal 34,6 34,7 
RO/PIB nominals (CLU real ) 54,7 54,9 
Impostos / PIB nominal 10,7 10,4 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.  
CLU costos laborals unitaris. 
 

Per entendre com s’ha traduït aquest escenari en termes de costos i productivitat per persona i per anticipar 
el comportament agregat del 2008 es presenta la taula I-31. A la taula hi podem observar que els costos la-
borals per assalariat han augmentat el 3,9%. Aquest augment, tot i ser superior al del deflactor del PIB 
(3,1%) no s’ha traduït en un augment significatiu del cost laboral unitari per fet que la productivitat real ha 
augmentat el 0,6%.  

Per a l’any 2008, any per al qual encara no disposem de dades de remuneració dels assalariats a la Comp-
tabilitat Regional d’Espanya (CRE), la taula ens mostra el càlcul dels costos laborals unitaris calculats amb 
les dades  de l’Enquesta Trimestral del Cost Laboral (ETCL)l.  Aquesta dada ens mostra una previsió de 
creixement dels CLU reals del 0,4%. Aquest augment s’hauria produït per un augment dels costos laborals 
del 4,7% que no hauria pogut ser compensat per l’augment de la productivitat del 1,1% i tampoc traslladat a 
preus, atès que el creixement del deflactor ha estat només del 3,1%. No obstant això, els creixements que 
recull l’ETCL han estat sistemàticament més elevats que els que finalment ha recollit la CRE, per tant, cal 
esperar que finalment la mitjana de creixement sigui més baixa. A més, tot i que darrerament també s’havia 
estimat la productivitat a l’alça amb les primeres estimacions de la CRE, el canvi de conjuntura fa una mica 
més probable que l’estimació no es desajusti tant del que finalment acabarà recollint la comptabilitat regio-
nal.    
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TAULA I-31. Productivitat, costos laborals i preus. Catalunya, 2002-2008 

Unitats: percentatges 

  2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Productivitat real¹ -0,1 -0,5 -0,7 -0,5 0,6 1,1

Productivitat nominal¹ 4,0 3,5 3,3 3,8 3,8 4,2

Cost laboral nominal (RA/Assal) 2,8 1,6 2,4 2,9 3,9 -

Cost laboral ² 3,9 3,6 2,6 3,5 5,0 4,7

Cost salarial ² 4,2 3,6 2,3 3,4 4,3 4,4

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

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

CLU nominals³ 3,0 2,1 3,2 3,4 3,4 3,6

CLU reals³ -1,2 -1,9 -0,9 -0,9 0,1 0,4
 
Font: eleboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, INE (dades de 2007 primeres estimacions) 

(1) calculat a partir del PIB 
(2) calculat a partir de les dades de l’ETCL, INE 
(3) La darrera dada, any 2008, ha estat calculada amb les dades de costos laborals de la ETCL.    

 

3. Les infraestructures a Catalunya 

3.1. Situació i perspectives de les infraestructures 
L’ús de les infraestructures de transport l’any 2008 mostra clarament els efectes de la recessió econòmica, 
amb pèrdues considerables en tots els modes (a excepció del transport ferroviari). La davallada del comerç, 
a tots els nivells, així com l’augment de l’atur i l’increment del preu dels carburants durant el primer semestre 
de l’any, fan que l’ús de ports, aeroports i carreteres es redueixi considerablement, tant pel transport de pas-
satgers com pel de mercaderies. 

En aquest sentit, destaca que durant l’any 2007 es va liquidar pràcticament la totalitat del pressupostat en 
aeroports, ports i carreteres, les tres infraestructures en què l’ús decreix de forma considerable, i en canvi no 
es va liquidar una part important del pressupostat en infraestructures ferroviàries, on l’ús de la infraestructu-
ra es manté o s’incrementa. 

La conjuntura econòmica desfavorable ha generat també un debat al voltant de les mesures necessàries per 
la recuperació a curt i llarg termini. Entre aquestes es troba la inversió en infraestructures pel xoc de de-
manda –a curt termini- i oferta –a llarg termini- que generen. 

La inversió en infraestructures s’hauria de regir per la rendibilitat que aquestes tindran, i en un context com 
l’actual, en que es redueix l’ús que se’n fa d’aquestes, seria fàcil incórrer en una inversió no productiva (cen-
trada en generar un xoc de demanda a curt termini) que portés a un ús ineficient dels recursos públics. Per 
contra, en el sector privat (centrat majoritàriament en infraestructures energètiques, hidràuliques, telecomu-
nicacions i residus...), la incertesa pot generar una manca d’inversió com a conseqüència de l’adopció 
d’estratègies més conservadores. 

L’any 2008 destaca la revisió i nou impuls de l’acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011. Entre les mesures de l’acord, s’hi troben les 
referents a infraestructures estratègiques i la política de mobilitat. En concret, són 15 mesures (de la 36 a la 
50), que pretenen impulsar la millora de la dotació d’infraestructures. Així mateix, s’han tramitat diversos 
plans i lleis relacionats amb la planificació de les infraestructures i la mobilitat dictaminats pel CTESC, com 
són el Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015 (Dictamen 29/2008), el Pla de trans-
port de viatgers de Catalunya 2008-2012 (Dictamen 30/2008), el Pla director de la Regió Metropolitana de 
Barcelona (Dictamen 07/2008) i la Llei d’aeroports i heliports de Catalunya (Dictamen 26/2008). 
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3.2. La inversió en infraestructures 

3.2.1. Infraestructures de transport 
La inversió en infraestructures de transport representa el 80,6% de la inversió real pressupostada per l’Estat 
l’any 2008, mentre que el 2007 van representar el 84,0%. Tot i això, el conjunt d’inversions en infraestructu-
res de transport creix el 20,9% respecte a l’any 2007, fins als 3.005 milions d’euros pressupostats. Desta-
quen les inversions pressupostades en l’alta velocitat espanyola (AVE), l’aeroport de Barcelona i el port de 
Barcelona, que juntes representen el 56,0% del total pressupostat en transports a Catalunya l’any 2008. 

Pel que fa a la Generalitat, les infraestructures de transport representen el 33,8% del total d’inversió real de 
la Generalitat, i el 57,3% del total d’inversió de caràcter econòmic. Així, es destinen 1.409 milions d’euros a 
infraestructures de transport. Destaquen les inversions en la línia 9 del metro de Barcelona i la inversió en la 
construcció de l’aeroport Lleida-Alguaire, motiu pel qual la inversió en aeroports creix de forma espectacular. 

Pel que fa als sistemes específics de finançament, destaca que 386 milions d’euros dels 660 milions propis 
dels sistemes específics van destinats a infraestructures de transport, el que representa el 58,4% del total i 
gairebé 10 pp més que l’any 2007. Aquests 386 milions d’euros es divideixen en 305 milions d’euros desti-
nats a la carreteres (79,0%) i 81 milions destinats al ferrocarril (21,0%). La major part de la inversió destina-
da a carreteres utilitza la concessió, mentre que el ferrocarril es finança seguint el mètode alemany. 

TAULA I-32. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER ORGANISME INVERSOR I PER TIPUS 
D’INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT. CATALUNYA, 2007-2008. 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

Var. 2008-
2007 (pp) 

Carreteres 386 15,6 626 20,8 62,1 5,3 

Ferrocarril 1.211 48,7 1.334 44,4 10,2 -4,3 

Aeroports 700 28,2 777 25,9 11,1 -2,3 

Ports 188 7,6 267 8,9 42,4 1,3 

TOTAL 2.484 100,0 3.005 100,0 20,9 0,0 

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

Var. 2008-
2007 (pp) 

Carreteres 358 32,3 346 24,6 -3,4 -7,8 

Ferrocarril 719 64,8 986 70,0 37,3 5,2 

Aeroports 3 0,2 48 3,4 1.824,0 3,2 

Ports 29 2,6 29 2,0 -1,7 -0,6 

TOTAL 1.108 100,0 1.409 100,0 27,1 0,0 

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

Var. 2008-
2007 (pp) 

Carreteres 745 20,7 972 22,0 30,6 1,3 

Ferrocarril 1.929 53,7 2.320 52,6 20,3 -1,1 

Aeroports 702 19,5 825 18,7 17,5 -0,8 

Ports 217 6,0 296 6,7 36,5 0,7 

TOTAL 3.593 100,0 4.414 100,0 22,9 0,0 
 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008 i 2009. 

La inversió en infraestructures de transport liquidada a Catalunya l’any 2007 ha crescut el 14,5% per part del 
grup Foment i el 2,6% per part de la Generalitat, el que fa que la inversió liquidada agregada creixi el 10,3%. 
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TAULA I-33. INVERSIÓ LIQUIDADA PER ORGANISME INVERSOR I PER TIPUS 
D’INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT. CATALUNYA, 2006-2007. 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

GRUP FOMENT 2006 % 2007 % Var. 2007-
2006 (%) 

Var. 2007-
2006 (pp) 

Carreteres* 219 11,6 353 16,3 61,0 4,7 

Ferrocarril 972 51,4 927 42,8 -4,6 -8,6 

Aeroports 449 23,7 726 33,5 61,7 9,8 

Ports 252 13,3 161 7,4 -36,3 -5,9 

TOTAL 1.892 100,0 2.166 100,0 14,5 0,0 

GENERALITAT 2006 % 2007 % Var. 2007-
2006 (%) 

Var. 2007-
2006 (pp) 

Carreteres** 406 39,5 377 35,7 -7,3 -3,8 

Ferrocarril 614 59,7 662 62,7 7,7 3,0 

Ports i aeroports 8 0,7 16 1,5 107,8 0,8 

TOTAL 1.028 100,0 1.055 100,0 2,6 0,0 

ESTAT i GENERALITAT 2006 % 2007 % Var. 2007-
2006 (%) 

Var. 2007-
2006 (pp) 

Carreteres 625 21,4 729 22,6 16,6 1,2 

Ferrocarril 1.586 54,3 1.589 49,3 0,2 -5,0 

Ports i aeroports 709 24,3 902 28,0 27,3 3,7 

TOTAL 2.920 100,0 3.221 100,0 10,3 0,0 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008 i 2009. 
* Inclou el total de la Sociedad Estatal de Inversiones en el Transporte Terrestre (SEITTSA).  
** Inclou el suport al transport públic de viatgers i la logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies que no s’incloïen 
a la partida de carreteres en inversió pressupostada d’aquesta memòria. 

Aquest volum d’inversió liquidada fa que l’any 2007, a Catalunya, es liquidi el 98,0% del total pressupostat 
en carreteres, el 98,2% en ports i aeroports, però només el 82,3% en infraestructures ferroviàries. Aquesta 
desviació entre el pressupostat i el liquidat la motiva el grup Foment, que inverteix només el 76,6% del total 
pressupostat en infraestructures ferroviàries. En conjunt, el total liquidat en infraestructures de transport és 
del 89,6%: un 87,2% per part de l’Estat, i el 95,2% per part de la Generalitat. 

3.2.1.1. Carreteres 
La xarxa de carreteres a Catalunya l’any 2007 era de 12.473 quilòmetres de via. D’aquests, el 47,5% cor-
responia a carreteres de la Generalitat, el 36,2% a les diputacions, i el 16,3% restant a l’administració cen-
tral. La distribució en quilòmetres per milions de vehicles, però, canvia, amb el 47,5% per la Generalitat de 
Catalunya, el 7,3% per les diputacions, i el 45,3% per l’administració central. És a dir, l’administració central 
gestiona els grans eixos de comunicació, la Generalitat les carreteres secundàries, i les diputacions les de 
caràcter local. 

TAULA I-34. QUILÒMETRES DE CARRETERES SEGONS TIPUS PER PROVÍNCIES. CATALUNYA, 
2007. 

Unitats: quilòmetres i percentatges. 
BCN % GIR % LLEI % TGN % Total % 

Autopistes 283 7,1 102 4,1 68 2,4 201 7,2 668 5,4 

Autop. lliures i autovies 169 4,2 39 1,6 105 3,7 39 1,4 361 2,9 

Vies de doble calçada 196 4,9 42 1,7 16 0,6 55 2,0 316 2,5 

Vies de calçada única 3.345 83,8 2.322 92,7 2.684 93,4 2.507 89,5 11.128 89,2 

TOTAL 3.993 100,0 2.505 100,0 2.873 100,0 2.802 100,0 12.473 100,0 

% 32,0 - 20,1 - 23,0 - 22,5 - 100,0 - 



L’ECONOMIA A CATALUNYA 

45 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Per tipus de via, el 10,8% corresponia a vies de gran capacitat24, 2,0 pp més que al conjunt de l’Estat. En 
canvi, el percentatge d’autopistes de peatge sobre les vies de gran capacitat a Catalunya representava el 
49,6% per només el 20,2% existent al conjunt de l’Estat. 

Dels 972 milions d’euros d’inversió pressupostada en carreteres l’any 2008, el 64,4% (626 milions d’euros) 
correspon a inversió estatal, la major part dels quals els gestiona la Direcció General de Carreteres. L’any 
2008, la major part d’aquesta inversió s’ha pressupostat per construir noves carreteres, amb un increment 
del 130,3% de la partida. 

Entre les obres més destacades s’hi troben: la construcció de l’autovia orbital (B-40) -en execució pel tram 
Abrera-Terrassa-; el desdoblament de la N-II a Girona (Tordera-frontera francesa) -en execució de Maçanet 
a Caldes de Malavella-; el desdoblament de la N-340 (límit provincial de Castelló a Abrera) –en execució de 
Vandellós a Mont-roig del Camp i de Tarragona a Altafulla i en servei de Mont-Roig del Camp a Tarragona-; 
l’ampliació de l’AP-7 a Girona i Tarragona –en execució el tram Mediterrani-Vila-seca i de Maçanet a For-
nells de la Selva-; i el desdoblament de la N-240 entre Tarragona i Lleida -en execució de Tarragona a Valls-
. 

TAULA I-35. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN CARRETERES. CATALUNYA, 2007-
2008. 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

Var. 2007-
2008 (pp) 

DGC 
Noves carreteres 183 47,3 421 67,3 130,3 19,9 

Conservació 116 29,9 118 18,9 2,4 -11,0 
SEITTSA 88 22,7 87 13,8 -1,4 -8,9 
TOTAL 386 100,0 626 100,0 62,1 0,0 

Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008 i 2009. 
SEITTSA: Sociedad Estatal de Inversiones en el Transporte Terrestre 

La dotació pressupostària destinada a carreteres per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2008 és de 
346 milions d’euros. Destaquen la construcció de la C-25 (60 milions), la variant C-13 i C-28 Esterri d’Àneu-
València d’Àneu (15 milions), la Ronda Sud d’Igualada (12 milions) i la millora del condicionament de la C-28 
(11 milions). 

Pel que fa a les principals infraestructures finançades amb sistemes específics, destaquen el desdoblament 
de la C-17 entre Centelles i Ripoll (91 milions), la carretera Vic-Olot entre Torelló i la Vall d’en Bas (44 mili-
ons) i la C-16 de Barcelona a Puigcerdà (36 milions). 

3.2.1.2. Ferrocarrils 
L’any 2007, hi havia 1.737 quilòmetres de via operativa a Catalunya, la majoria dels quals corresponien a 
ADIF (76,5%). Per altra banda, metro i tramvia representaven el 6,7% del total de la xarxa ferroviària de Ca-
talunya. 

TAULA I-36. QUILÒMETRES DE LÍNIA I ESTACIONS DELS DIFERENTS OPERADORS/TITULARS 
FERROVIARIS. CATALUNYA, 2007. 

Unitats: quilòmetres i unitats. 
  ADIF25 FGC Metro Tramvia TOTAL 
Quilòmetres de línia 1.329 292 87 30 1.737 
Exclusiu mercaderies 54 40 - - 94 
Alta velocitat 128 0 - - 128 
Nombre d'estacions 164 103 123 55 435 
Estacions per quilòmetre 0,1 0,4 1,4 1,5 0,3 

                                                      
24 Autopistes, autopistes lliures, autovies i vies de dobles calçada. 
25 A la font utilitzada apareix RENFE com a titular de la infraestructura. 
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Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

La inversió ferroviària pressupostada per l’Estat l’any 2008 ha estat de 1.344 milions, el que representa el 
57,5% de la inversió pressupostada en ferrocarrils a Catalunya. La inversió es divideix entre la que du a 
terme la Direcció General de Ferrocarril, ADIF, SEITTSA i RENFE-Operadora. La major part de la inversió 
correspon a ADIF, amb més del 60,0% del total pressupostat, gràcies sobretot a la partida destinada a 
l’AVE. Respecte a l’any 2007 destaquen els increments en tots els gestors, excepte ADIF, que decreix tant 
en inversió destinada al TGV com en inversió destinada a altres infraestructures26. 

 

TAULA I-37. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN FERROCARRIL. CATALUNYA, 2007-
2008. 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

Var. 2007-
2008 (pp) 

DGF 216 17,8 295 22,1 36,8 4,3 

ADIF 
TGV 834 68,9 749 56,2 -10,1 -12,7 
altres 81 6,7 56 4,2 -31,7 -2,6 

SEITTSA 68 5,6 191 14,3 179,5 8,7 
RENFE-Operadora 12 1,0 43 3,2 268,4 2,3 

TOTAL 1.211 100,0 1.334 100,0 10,2 0,0 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008 i 2009. 
SEITTSA: Sociedad Estatal de Inversiones en el Transporte Terrestre 
 

El 2008 s’ha finalitzat el tram de la línia d’alta velocitat (AVE) que uneix Barcelona i Madrid. Després dels 
problemes patits en el tram final com a conseqüència dels esvorancs a l’entrada de Barcelona, que van difi-
cultar la circulació de rodalies, el 20 de febrer es va inaugurar la línia Madrid-Barcelona d’AVE. Així mateix, 
durant l’any 2008 ha avançat a bon ritme el tram de Barcelona a la frontera francesa, especialment al túnel 
del Pertús que connecta França i Espanya. 

La Generalitat, per la seva banda, ha invertit 986 milions d’euros en infraestructures ferroviàries l’any 2008. 
Destaca, entre els projectes pressupostats, la inversió en la línia 9 del metro, amb 628 milions d’euros pres-
supostats, el perllongament de la línia 5 entre Horta i Vall d’Hebron (33 milions), les obres a Roquetes i Trini-
tat Nova a la línia 3 (29 milions) i el soterrament de la línia Llobregat-Anoia en el tram de Pallejà (29 milions). 
Així doncs, la pràctica totalitat de la inversió pressupostada en ferrocarrils per la Generalitat va a parar al 
suburbà barceloní. 

Destaca el fet que sense les inversions en la línia 9 del metro de Barcelona i en la línia d’AVE, les inversions 
en ferrocarril a Catalunya haurien estat de 943 milions d’euros entre Estat i Generalitat, una inversió inferior 
a la quantitat destinada al finançament de carreteres. 

Per últim, convé ressaltar el que s’han destinat 24 milions d’euros al perllongament dels FGC a Terrassa fi-
nançats amb sistemes específics. 

3.2.1.3. Ports 
Els ports a Catalunya es distingeixen en dos tipus: els dos ports més grans, Barcelona i Tarragona, gestio-
nats per Ports de l’Estat, i la resta, gestionats per Ports de la Generalitat. 

La inversió en ports es concentra majoritàriament en inversions estatals, que representen el 90,3% del total 
pressupostat a Catalunya l’any 2008, amb 267 milions d’euros. Dins de l’àmbit estatal, pràcticament el 
100,0% s’agrupa a Ports de l’Estat, que concentra les inversions al port de Barcelona (88,2%). 

                                                      
26 En aquest apartat s’hi inclouen les remodelacions de l’estació de Sants a Barcelona. 
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TAULA I-38. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN PORTS. CATALUNYA, 2007-2008. 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

Var. 2007-
2008 (pp) 

BCN 157 83,7 236 88,2 50,4 4,6 
TGN 31 16,3 31 11,8 2,6 -4,6 

TOTAL 187 100,0 267 100,0 42,6 0,0 
 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008 i 2009. 

La major part de la inversió va destinada a l’ampliació del port de Barcelona cap al sud, una obra que, des-
prés del desplaçament patit pel Moll Prat, es preveu que finalitzi a finals del 2009-principis del 2010. Així, 
l’any 2008 es trobaven en execució les obres del Dic de Recer Sud, el Moll Prat i la Nova Terminal de Con-
tenidors al port de Barcelona, i el moll Andalusia i la Terminal Polivalent al Moll de les Illes Balears al port de 
Tarragona. 

3.2.1.4. Aeroports 
Catalunya disposa actualment de tres aeroports comercials (Barcelona, Girona i Reus) i un nou aeroport en 
construcció (Lleida-Alguaire). Convé destacar que l’any 2008 s’han realitzat la majoria de tràmits per aprovar 
el Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015, document dictaminat pel CTESC (Dicta-
men 29/2008). En aquest pla destaca, a part de la construcció de l’aeroport Lleida-Alguaire, la recuperació 
de l’aeroport de la Seu d’Urgell i la construcció d’un aeroport empresarial, l’ubicació del qual encara està per 
decidir. 

La inversió estatal pressupostada en aeroports ha estat de 777 milions d’euros, i representa el 94,2% de la 
inversió pressupostada l’any 2008 a Catalunya en matèria aeroportuària. Gairebé la totalitat dels recursos 
invertits els gestiona Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA), i es destinen preferentment a 
l’aeroport de Barcelona en la construcció de la nova terminal de l’aeroport (T-1). A la resta d’aeroports co-
mercials la quantitat invertida creix considerablement, especialment a Girona. 

TAULA I-39. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN AEROPORTS. CATALUNYA, 2007-
2008. 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

Var. 2007-
2008 (pp) 

AENA 
BCN 657 94,0 699 89,9 6,3 -4,1 
GIR 16 2,3 40 5,2 150,3 2,9 

REUS 23 3,3 32 4,1 40,0 0,9 
CLASA 3 0,4 6 0,8 100,0 0,3 
TOTAL 699 100,0 777 100,0 11,1 0,0 

Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008 i 2009. 
CLASA: Centros Logísticos Aeroportuarios S.A. 

La nova terminal de l’aeroport del Prat es preveu que entri en funcionament l’any 2009, doncs la major part 
de l’obra ja ha estat executada. L’accés viari a l’aeroport es troba en fase d’execució, mentre que l’accés fer-
roviari es trobava en fase de redacció. 

3.2.1.5. Els centres logístics27 
L’any 2008 existien més de 1.000 ha dedicades a activitats logístiques, si bé bona part d’aquestes es troba-
ven en fase de construcció o ampliació. Entre els centres públics, destaquen les Zones d’Activitats Logísti-
ques (ZAL) adjacents als principals ports catalans, amb 208 ha pel Port de Barcelona i 145 ha pel Port de 
Tarragona28, les Centrals Integrals de Mercaderies (CIM), d’abastiment a les principals ciutats, amb una cen-
tral per capital de província, i els Logis, ubicats en els principals cruïlles viàries i ferroviàries de Catalunya. 
                                                      
27 El total pressupostat en infraestructures logístiques no s’ha inclòs a la inversió agregada en transport. 
28 Aquestes àrees no inclouen la superfície pròpia dels ports. 
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Així mateix, existeixen multitud de centres logístics de titularitat privada, la majoria concentrats a la Regió 
Metropolitana de Barcelona i rodalies. 

En base als metres quadrats de superfície útil, s’observa que Barcelona disposa del 72,6% del total l’any 
2008, Tarragona del 13,5%, Girona del 8,8% i Lleida del 5,6%. Pel que fa al creixement, es produeix sobre-
tot a Lleida, seguida de Barcelona i Girona. 

TAULA I-40. SUPERFÍCIE ÚTIL DE MAGATZEM PER PROVÍNCIES. CATALUNYA, 2005-2008. 

Unitats: m2 i percentatges. 
2005 2006 2007 2008 Var. 2007-2008 (%) 

Barcelona 3.503.534 3.727.960 3.805.711 4.147.062 9,0 
Girona 444.177 458.677 463.842 500.887 8,0 
Lleida 257.389 260.561 264.261 295.842 12,0 

Tarragona 640.718 682.053 749.653 768.497 2,5 
Catalunya 4.845.818 5.129.251 5.283.467 5.712.288 8,1 

Font: Observatori de la Logística en base a dades d’Alimarket. 

Pel que fa a les inversions pressupostades, l’Estat va destinar 75 milions d’euros al Centre Intermodal de 
Logística, S.A. (CILSA) l’any 2008, el 104,4% més que l’any 2007, quan n’hi destinava 37 milions. Pel que fa 
a la Generalitat de Catalunya, l’any 2008 va destinar a infraestructures logístiques 27 milions d’euros, el 
18,1% més que l’any 2007. Aquesta inversió s’ha destinat principalment a la construcció de la CIM El Camp, 
que se’n endu més de la meitat del pressupost, el LOGIS l’Empordà (3 milions) i el Parc Aeroportuari i Lo-
gístic de la CIM La Selva (2,5 milions). Així mateix, l’any 2007 es van liquidar 12 milions d’euros, el 51,3% 
del total pressupostat l’any 2007. 

3.2.2. Infraestructures energètiques 
A diferència de les infraestructures de mobilitat, on el paper de les administracions en matèria d’inversió és 
molt destacat, en les infraestructures de tipus energètic, la gestió de les infraestructures la duen a terme 
empreses privades, el que fa més difícil analitzar quina ha estat la inversió en infraestructures i on es con-
centra aquesta inversió. 

3.2.2.1. Electricitat 
El Pla de l’Energia 2006-2015 preveu la substitució en la producció d’energia elèctrica mitjançant energies 
contaminants per energies netes. Així, estableix que l’any 2015 s’ha d’haver substituït la producció 
d’electricitat mitjançant carbó i fuel-gas per cicles combinats, cogeneració, eòlica i altres fonts d’energies re-
novables. Les dades de seguiment del pla mostren un cert retard en l’ampliació del parc eòlic i en 
l’increment de capacitat de producció mitjançant cogeneració. En canvi, s’observa una capacitat instal·lada 
superior a la prevista en el pla pel que fa a la generació d’energia elèctrica mitjançant l’energia solar fotovol-
taica, inclús en l’objectiu pel 2015. 
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TAULA I-41. POTÈNCIA ELÈCTRICA INSTAL·LADA. CATALUNYA, 2003-2008. 

Unitats: MW. 
  2003 Desembre 2008* Objectiu 2008 Dif. real-objectiu 
Energies no renovables 7.407 8.199 8.377 -178,1 
Centrals de carbó 160 160 160 0,0 
Centrals de fuel-gas i gasoil 1.236 1.236 1.236 0,0 
Cicles combinats 1.579 2.487 2.487 0,0 
Cogeneració (no renovable) 1.159 1.014 1.134 -119,7 
Altres no renovables 126 155 214 -58,4 
Nuclear 3.147 3.147 3.147 0,0 
Energies renovables 2.476 3.024 3.062 -37,9 
Hidràulica 2.319 2.361 2.364 -3,0 
en règim ordinari 2.088 2.089 2.088 0,3 
en règim especial 231 273 276 -3,3 
RSU 45 44 44 -0,1 
Biogàs 22 37 42 -5,1 
Biomassa forestal i agrícola 1 1 11 -10,0 
Eòlica 87 420 550 -130,4 
Fotovoltaica 2 162 51 110,7 
Solar termoelèctrica 0 0 0 0,0 
Total 9.883 11.223 11.439 -216 

Font: Icaen. 
*Les dades proporcionades per l’Icaen fan referència al gener de l’any 2009. Entenem que no hi pot haver gaires diferències en la po-
tència instal·lada d’un mes a l’altre, motiu pel qual s’ha considerat la dada representativa del 2008. 

En el període 2003-2008, destaca l’increment de la potència instal·lada en cicles combinats (+57,5%), així 
com en energia eòlica (+384,1%). Així mateix, sobresurt l’energia solar fotovoltaica, que amb un creixement 
superior al 7.000,0% es podria dir que apareix al mapa elèctric. En aquest sentit, cal destacar el Reial De-
cret 1578/2008, que pretén racionalitzar la instal·lació de centrals de producció amb energia solar fotovoltai-
ca29. 

Referent a la xarxa elèctrica, destaca la Planificació dels sectors d’electricitat i gas 2008-2016, que estableix 
les principals actuacions a realitzar en matèria d’infraestructures elèctriques. A part de la línia de molt alta 
tensió de connexió amb França –en execució de Sentmenat a Bescanó-, el document preveu millores en 
l’eix Aragó-Ascó-Vandellós, l’eix La Pobla-Cercs-Sentmenat (amb un nou eix entre Cercs i Vic), l’eix Cons-
tantí-Perafort-Montblanc i les línies Moralets-Pont de Suert, Pont de Suert-Salas de Pallars, Mequinensa-
Riba Roja d’Ebre, Sentmenat-Riera de Caldes, Canyet Sentmenat i Ramis-Juià. Així mateix, es preveu una 
nova subestació a Salas de Pallars i al Delta de l’Ebre, així com la millora de la xarxa a Barcelona. 

També en aquest sentit, l’acord estratègic preveu, d’acord amb el Pla de l’Energia 2006-2015, la posada en 
marxa de noves centrals de cicle combinat, instal·lacions de cogeneració i centrals elèctriques d’energies 
renovables, així com la millora de la xarxa elèctrica. 

Referent a l’execució dels projectes previstos, s’han realitzat tràmits per a la construcció de les centrals de 
cicle combinat del Port de Barcelona de 800 MW (Gas Natural), amb 500 milions d’euros d’inversió, i Besca-
nó de 400 MW (Fecsa-Endesa), amb 320 milions d’euros d’inversió. 

3.2.2.2. Gas 
A Catalunya existeixen 136 quilòmetres de grans gasoductes propietat d’Enagas, a més de la infraestructura 
principal (l’eix Barcelona València-País Basc de 1.020 quilòmetres) i les línies secundàries i capil·lars. Con-
vé destacar el desdoblament del gasoducte existent entre l’Arboç i Barcelona l’execució del qual ha finalitzat 
durant l’any 2008. 

L’any 2008 destaca l’anunci del pla d’inversions d’Enagas a Catalunya pel període 2008-2012, que preveu 
que la companyia inverteixi 652 milions, duplicant la capacitat de dipòsit i dels gasoductes actuals a Catalu-
                                                      
29 Per més informació, es pot consultar el capítol VI d’aquesta Memòria. 
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nya, incrementant la capacitat de transport anual entre 5 i 7 Bcm (milers de milions de mestres cúbics de 
gas). El projecte més destacat del pla és el gasoducte entre Martorell i Figueres, de 78,6 milions d’inversió i 
164 quilòmetres de longitud, que ha de permetre la posterior connexió entre els gasoductes que enllacen 
Espanya i el nord d’Àfrica amb França en el projecte Midcat. En aquest sentit, la Planificació dels sectors 
d’electricitat i gas 2008-2016 preveu la construcció del gasoducte Figueres-Frontera francesa, de 25 quilò-
metres de longitud. 

Pel que fa a la capacitat d’emmagatzematge de GNL, Enagas compta amb 6 dipòsits al Port de Barcelona, 
de 540 mil m3 d’emmagatzematge, i amb una capacitat d’emissió d’1,6 milions de m3 (n)/hora, que està pre-
vist que s’ampliï a 1,9 milions durant l’any 2009. Actualment es troba en fase d’execució l’ampliació de la 
capacitat d’emmagatzematge, que preveu substituir 3 dipòsits (2 de 40 mil metres cúbic i 1 de 80 mil), per 2 
dipòsits amb major capacitat (150 mil metres cúbic cadascun), el que ampliaria la capacitat 
d’emmagatzematge fins als 680 mil metres cúbics, repartits en 5 dipòsits (4 de 150 mil metres cúbic i 1 de 
80 mil). 

 

3.2.3. Altres infraestructures: telecomunicacions, hidràuli-
ques i tractament de residus 

Telecomunicacions 

L’any 2008, l’Estat ha pressupostat 50 milions d’euros per Correus i Telègrafs a Catalunya, el 8,4% més que 
l’any 2007. L’any 2007, la inversió liquidada fou de 42 milions d’euros, el 90,6 sobre el total pressupostat. 

La Generalitat, per altra banda, ha destinat 178 milions d’euros a infraestructures de societat del coneixe-
ment i telecomunicacions, el 0,8% més que l’any 2007. Pel que fa a la quantitat liquidada en aquest apartat, 
l’any 2007 es van liquidar el 70,4% del total pressupostat en infraestructures de societat del coneixement i 
telecomunicacions. 

Així mateix, l’Acord estratègic 2008-2011, preveu que l’any 2011 s’arribi a un 98,3% de cobertura de televi-
sió digital terrestre (TDT), telefonia mòbil (TM) i banda ampla (BA), sent el 87,3% el percentatge de munici-
pis de població de més de 10 habitants amb cobertura. Així mateix, preveu la creació d’una xarxa oberta de 
fibra òptica de 1.500 quilòmetres. 

Hidràuliques 

L’any 2007 a Catalunya30, l’aforament agregat dels embassaments era de 3.017hm3, 2.250 hm3 a la conca 
de l’Ebre (74,6%), repartits en 19 embassaments, i 767 hm3 a les conques internes (25,4%), amb 10 em-
bassaments. Així mateix, es disposava de 343 depuradores de titularitat pública, amb una capacitat de trac-
tament de gairebé 2,8 milions de metres cúbics al dia. 

La inversió destinada a infraestructures hidràuliques per part de l’Estat ha passat dels 116 milions d’euros 
pressupostats l’any 2007 als 377 milions d’euros l’any 2008 (+225,5%)31. Entre les partides que més creixen 
es troba ACESA i ACUAMED amb creixements del 209,0% i 858,6%, respectivament. 

 

 

 

                                                      
30 Inclou les comarques de l’Alt Ebre, el Cinca i Noguera Ribagorçana de la Franja, dins d’Aragó. 
31 L’any 2007 no inclou la inversió pressupostada per la depuradora del Baix Llobregat, que suma 27 milions d’euros. 
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TAULA I-42. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN INFRAESTRUCTURES HIDRÀULI-
QUES. CATALUNYA, 2007-200832. 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

Var. 2007-
2008 (pp) 

DGA i CHE 
Gestió i infr. 43 30,3 28 7,7 -34,4 -22,6 

Qualitat 1 0,7 2 0,5 70,0 -0,2 
ACESA 40 28,0 124 33,7 209,0 5,7 

ACUAMED 22 15,5 213 58,1 858,6 42,5 
Segarra-Garrigues 36 25,4 - - - - 

TOTAL 143 100,0 367 100,0 156,7 0,0 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008 i 2009. 

En infraestructures hidràuliques hi ha un seguit d’actuacions que centren bona part dels esforços en la parti-
da d’infraestructures hidràuliques: el canal Segarra-Garrigues - que es troba en fase d’execució-, la depura-
dora del Baix Llobregat (ACESA), l’ampliació de la dessaladora de Tordera (ACUAMED) i la descontamina-
ció del pantà de Flix (ACUAMED). 

La Generalitat de Catalunya ha invertit 404 milions d’euros en infraestructures relacionades amb el cicle de 
l’aigua, el que representa un increment del 42,8% respecte l’any 2007. La principal inversió de l’any 2008 es 
troba en la dessaladora metropolitana de Barcelona (65 milions), la connexió de les Estacions de tractament 
d’aigua potable (ETAPs) d’Abrera i Cardedeu (64 milions), les obres a la xarxa d’abastament del Maresme 
Nord (25 milions) i l’ampliació de la depuradora d’aigües residuals de Terrassa (20 milions). 

Per altra banda, es troben les infraestructures agràries i rurals, que amb un pressupost de 197 milions 
d’euros, el 15,5% més que l’any 2007, concentren també infraestructures relacionades amb els recursos hí-
drics. Destaquen les inversions en matèria de regadius (183 milions d’euros), que es canalitzen majoritària-
ment a través de Regs de Catalunya SA (REGSA) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA). 

Amb sistemes específics de finançament s’han pressupostat projectes per valor de 44 milions d’euros en 
matèria de regadius utilitzant el mètode alemany, una quantitat idèntica a la pressupostada l’any 2007. Els 
projectes de més destacats són el Garrigues Sud (15 milions), el Xerta-Sènia (13 milions) i el Segrià Sud (8 
milions). 

Tractament de residus 

L’any 2007 existien 654 instal·lacions per al tractament de residus industrials i 401 instal·lacions de residus 
municipals. El Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya pre-
veu una inversió de 211 milions d’euros en el període 2006-2010, 39 dels quals compromesos per a l’any 
2008. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32 L’any 2008 SEIASA està inclosa en infraestructures hidràuliques, mentre que l’any 2007 es troba fora de les inversions del Ministeri 
de Foment i Medi Ambient. La quantitat pressupostada pel 2007 fou de 39 milions d’euros, mentre que el 2008 ha estat d’11 milions. 
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TAULA I-43. INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS. CATALUNYA, 2003-2007. 

Unitats: instal·lacions. 
INDUSTRIALS 2003 2004 2005 2006 2007
dipòsit controlat  18  18  18  18  19
aplicació agrícola  21  22  21  21  23
compostatge  15  19  25  25  30
tractament fisicoquímic  8  12  19  21  21
incineradora  8  8  8  10  11
recollida i transferència  27  33  35  37  40
valorització i recuperació  472  476  495  500  510
emmagatzematge  5  1 - - -
TOTAL  574  589  621  632  654
MUNICIPALS 2003 2004 2005 2006 2007
dipòsit controlat 30 31 29 29 25
centre de transvasament 11 11 11 11 11
deixalleria* 257 267 276 296 322
valorització energètica 6 4 4 4 4
compostatge 16 18 19 21 22
triatge 5 5 5 3 3
triatge d'envasos lleugers 10 10 9 10 10
digestió anaeròbia 1 2 2 4 4
TOTAL  336  348  355  378  401

Font: Idescat. 
*Inclou deixalleries fixes, mòbils i minideixalleries. 
 
 

3.3. Serveis de les infraestructures 

3.3.1. Mobilitat i transport de mercaderies 
Segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2008), s’estima que s’han efectuat uns 21,2 
milions de desplaçaments diaris a Catalunya en dies laborables. Aquests 21,1 milions de desplaçaments 
s’han dividit en un 42,5% no motoritzats i un 57,5% motoritzats, que es componen en un 42,3% de transport 
individual (37,6% en cotxe i 3,4% en moto) i un 15,2% de transport col·lectiu (8,6% en tren i 5,9% en auto-
bús)33. 

En base a aquestes estimacions, i a les dades que es disposen de passatgers registrats en ferrocarrils, 
ports i aeroports, s’observa clarament el predomini de la carretera, i en menor mesura el ferrocarril34. 

TAULA I-44. NOMBRE DE PASSATGERS PER MODES. CATALUNYA, 2008. 

Unitats: milions de passatgers i percentatges. 
Carretera* Ferrocarril** Ports Aeroports TOTAL 

Passatgers 3712,1 612,0 3,9 37,0 4328,0 
% 85,8 14,1 0,1 0,9 100,0 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, Ministeri de Foment, DPTOP, AENA i Ports de l’Estat. 
*Estimacions en base a l’EMEF 2008. 
**Estimacions realitzades a partir de les dades de rodalies i urbà l’any 2008. 

Destaca la posada en funcionament del sistema tarifari integrat a Girona, Lleida i Tarragona durant l’any 
2008, que hauria de permetre afavorir l’ús del transport col·lectiu. En aquest sentit, cal ressaltar també que 

                                                      
33 Existeixen altres modes, com poden ser la furgoneta, els camions, els taxis, etc. que representen una proporció petita del total de 
desplaçaments però que corresponen majoritàriament a l’ús de la carretera. 
34 Cal analitzar aquestes dades amb certa cautela, doncs l’error estadístic que impliquen pot ser important, especialment en el cas de 
l’ús de la carretera. Així mateix, el fet que les dades apareguin en nombre de passatgers, enlloc de passatgers per quilòmetre desvirtua 
considerablement l’anàlisi. La no disponibilitat de dades en termes de passatger per quilòmetre obliga a fer-ho utilitzant passatgers. 
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s’han efectuat la majoria de tràmits per a l’aprovació del Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-
2012 (PTVC), dictaminat pel CTESC (Dictamen 30/2008), així com pel Pla director de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, també dictaminat pel CTESC (Dictamen 07/2008). 

El volum de mercaderies transportades a Catalunya l’any 2007 mostra també un predomini clar de la carre-
tera (80,4%), un pes considerable dels ports (17,8%), i uns valors poc significatius del ferrocarril i els aero-
ports (1,8% i 0,02% respectivament). 

TAULA I-45. VOLUM DE MERCADERIES TRANSPORTADES35 PER MODES. CATALUNYA, 200736. 

Unitats: milions de tones i percentatges. 
Carretera Ferrocarril Ports Aeroports TOTAL 

Mercaderies 397,8 9,0 88,3 0,1 495,0 
% 80,4 1,8 17,8 0,02 100,0 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, Ministeri de Foment, DPTOP, AENA i Ports de l’Estat. 

Així doncs, sembla clar el predomini de la carretera tant per desplaçaments de persones com per transport 
de mercaderies37, amb el ferrocarril com a mode secundari en el transport de persones i els ports en el 
transport de mercaderies. 

3.3.1.1. Carreteres 
La intensitat mitjana diària (IMD38) de les autopistes de peatge gestionades per l’Estat ha retrocedit el 6,6% 
l’any 2008, mentre que la IMD dels vehicles pesants ho ha fet el 8,8%. Així, s’ha passat d’una IMD de 36,3 
milers de vehicles l’any 2007 a 33,9 milers l’any 2008. El descens més acusat es produeix a l’AP-7, entre 
Tarragona i València, on la IMD decreix l’11,8% pel conjunt de vehicles, i el 14,8% pels vehicles pesants. 
Pel que fa al trànsit general, la segueixen en pèrdues l’AP-2 del peatge Mediterrani fins a Saragossa (-
7,7%), l’AP-7 de Barcelona a Tarragona (-6,8%), el tram de Montmeló a la Jonquera (-4,9%) i el tram de 
Montmeló al Papiol (-3,8%), el que major intensitat presenta de les carreteres de l’Estat a Catalunya. Els ve-
hicles pesants presenten xifres similars, amb una caiguda de major magnitud en tots els casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35 Les dades recollides en aquesta taula poden presentar problemes de duplicitat, doncs, per exemple, es possible que es transportin 
mercaderies a través del port i després a través de la carretera, quedant comptabilitzats dues vegades. 
36 No existien dades de transport per carretera ni en mode ferroviari referents a l’any 2008 durant el procés de redacció d’aquesta me-
mòria. 
37 L’informe “Indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català” de l’Observatori de la Logística, calcula que s’han mogut unes 
540 milions de tones per Catalunya, incloent-hi vehicles de pas, i aproximant pels vehicles que no són espanyols però que operen a 
Catalunya. Així doncs, el pes de la carretera seria inclús superior. 
38 Són els vehicles per quilòmetre, dividit pels kilòmetres per dia que està en funcionament la infraestructura. És a dir, a la pràctica són 
els vehicles al dia. 
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GRÀFIC  I-21. INTENSITAT MITJANA DIÀRIA (IMD) DE LES AUTOPISTES DE PEATGE AP-7 I AP-2. 
VARIACIÓ ANUAL. CATALUNYA, 2005-2008.39 

Unitats: percentatges. 
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Font: Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment. 

El descens en l’ús de les carreteres es podria explicar per la conjuntura econòmica i l’augment del preu dels 
carburants experimentat durant el primer semestre de 2008. La caiguda en el consum de carburant de gener 
a novembre de 2008, del -8,0% en gasolines i -5,3% en gasoil, faria ampliable el retrocés al conjunt de car-
reteres catalanes. Així mateix, aquests resultats estarien relacionats amb el descens que s’ha produït en la 
venda d’automòbils durant l’any 2008. 

Pel que fa al transport col·lectiu per carretera a la Regió Metropolitana de Barcelona40, ha retrocedit el 3,4% 
durant l’any 2008, tancant l’exercici amb 339 milions de passatgers transportats. Destaca la caiguda del 
7,4% dels autobusos de TMB, que ha patit una vaga de conductors a principis d’any, així com la competèn-
cia del Bicing, per tancar l’any amb 195 milions de passatgers transportats. Pel que fa a la resta de serveis 
d’autobusos, tots presenten increments respecte l’any 2007: els autobusos EMT41 augmenten el 4,0% el 
nombre de passatgers fins als 74 milions de passatgers, els de la DGTT42 ho fan el 0,1% amb 29 milions, i 
els autobusos urbans augmenten el 2,1% fins als 41 milions. 

Pel que fa a les mercaderies, i segons l’Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera43, el 
transport per carretera a Catalunya registra una pèrdua del 7,9% respecte a l’any 2007. Així, de 312 milions 
de tones transportades l’any 2007 s’ha passat a 287 milions l’any 2008. La principal davallada s’observa en 
el transport entre municipis catalans, que representa la majoria dels desplaçaments, i que decreix un 9,8%. 
El transport amb origen o destí a Catalunya a la resta de l’Estat, per la seva banda, retrocedeix el 2,2%, el 
que fa que el transport entre Catalunya i Espanya guanyi pes respecte al total transportat. 

                                                      
39 S’han considerat les IMD mensuals de la Jonquera a València per l’AP-7 i del peatge Mediterrani fins a Saragossa per l’AP-2, obte-
nint-ne la mitjana de l’acumulat a 12 mesos. No és tenen en compte ni les variacions en el preu per utilitzar la infraestructura (peatges), 
ni canvis en la quantitat d’infraestructura oferta (tant a l’AP-7 i l’AP-2 com a la resta d’infraestructures). Per tal d’obtenir un valor agre-
gat, s’han ponderat les diferents IMD pels quilòmetres de cadascuna de les vies. 
40 No es tenen dades per Catalunya l’any 2008 i l’àrea de Barcelona concentra la major part dels desplaçaments amb transport 
col·lectiu urbà a Catalunya, motiu pel qual pot servir de referència per veure l’evolució al conjunt del país. 
41 Entitat Metropolitana de Transport. 
42 Direcció General de Transports Terrestres. 
43 Les dades que incorpora el Ministeri de Foment per l’any 2008 no inclouen desplaçaments intramunicipals ni internacionals. L’any 
2007, el total transportat incorporant aquestes partides era de 398 milions de tones, on les tonelades transportades en desplaçaments 
intramunicipals representaven el 17,8%, les intraregionals el 59,0%, les interregionals el 19,4% i les internacionals el 3,8%. 
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GRÀFIC  I-22. VOLUM DE MERCADERIES TRANSPORTADES PER CARRETERA EN DESPLAÇA-
MENTS INTRAREGIONALS I INTERREGIONALS, VARIACIÓ ANUAL. CATALUNYA, 2005-2008. 

Unitats: percentatges. 
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Font: Enquesta Permanent de Transport de Mercaderies per Carretera, Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment. 
 
 

3.3.1.2. Ferrocarrils 
La principal novetat de l’any 2008 en infraestructures de transport ha sigut sens dubte, la posada en funcio-
nament de la línia d’AVE Madrid-Barcelona. El servei ha estat utilitzat per 2,3 milions de persones, per 0,8 
milions que l’utilitzaven l’any 200744, el que representa un increment del 202,6%. Pel que fa al corredor Ma-
drid-Barcelona, ha experimentat un creixement del 121,3%, passant de 2,6 milions d’usuaris l’any 2007 a 5,8 
l’any 2008. Aquest increment ha provocat una reducció del tràfic aeri, com es veurà més endavant. 

Malgrat això, els desplaçaments de llarg recorregut representen un percentatge molt baix del conjunt de 
desplaçaments en mode ferroviari. L’any 200745, els desplaçaments de llarg recorregut en mode ferroviari 
representaven el 0,9% del total, amb 5,5 milions de viatges l’any. Els desplaçaments regionals eren el 2,0% 
del total amb 11,7 milions de desplaçaments l’any, mentre que els de rodalies representaven el 27,7% amb 
166,7 milions, i els desplaçaments urbans representaven el 69,4% dels 601 milions de desplaçaments que 
es realitzaven a Catalunya en mode ferroviari, amb 416,9 milions de desplaçaments.  

L’any 2008, i pel que fa al transport de la regió metropolitana de Barcelona, on el ferrocarril té més presèn-
cia, el transport en mode ferroviari (rodalies i urbà) ha augmentat el 2,0%, fins als 595 milions de desplaça-
ments. Aquest creixement es deu en gran mesura a l’increment en el nombre d’usuaris del metro (+2,7% i 
376 milions de passatgers) i de FGC (+2,5% i 81 milions de passatgers). Així mateix, s’ha incrementat tam-
bé el nombre d’usuaris del tramvia (+11,1% i 23 milions de passatgers). Per contra, RENFE ha perdut pes 
per tercer any consecutiu (-2,3% i 114 milions de passatgers). Aquests resultats, malgrat el retrocés en l’ús 
del transport en autobús, han fet que el transport col·lectiu mantingués el nombre de passatgers transportats 
l’any 2007 a la regió metropolitana de Barcelona. 

                                                      
44 L’any 2007 existia la possibilitat de fer el desplaçament per via convencional fins a enllaçar amb la línia d’alta velocitat. Això suposa-
va que el desplaçament es realitzava en 5 hores i 15 minuts per les 2 hores i 38 minuts que es triga a finals de l’any 2008. Així mateix, 
cal tenir present que el servei es va posar en marxa el 20 de febrer de l’any 2008. 
45 No es disposa de dades per l’any 2008 de regionals i trens de llarg recorregut. 
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En aquest aspecte, convé destacar que la conjuntura econòmica pot haver afavorit l’increment de l’ús del 
transport col·lectiu pel seu baix preu en relació amb el vehicle privat i els alts preus del carburant que es van 
assolir durant el primer semestre de l’any. 

Pel que fa a FGC, destaca l’augment de freqüències introduïdes a principis de l’any 2008 a la línia Llobre-
gat-Anoia, que provoquen un increment de l’ús de la línia del 9,2% a la primera corona, el que representa 
bona part de l’increment en l’ús de FGC. RENFE rodalies, en canvi, presenta comportaments diferenciats 
entre línies, amb forts increments a les línies 1 i 10, i decreixements importants a la resta. Finalment, el me-
tro incrementa el nombre d’usuaris en totes les línies. 

L’any 2007 el volum de mercaderies transportades fou de 8,9 milions de tones, el 0,1% menys que l’any 
2006. Aquests resultats deriven d’un retrocés del 0,4% per part de RENFE, i un increment del 3,0% de FGC. 
Com que RENFE transporta el 92,6% del total de mercaderies desplaçades amb mode ferroviari, el conjunt 
del sistema decreix. Així mateix, destaca que les quantitats transportades per RENFE a Catalunya sobre el 
total de mercaderies transportades a Espanya representava el 33,5% l’any 2007. 

GRÀFIC  I-23. VOLUM DE MERCADERIES TRANSPORTADES PER FERROCARRIL PER OPERADOR. 
CATALUNYA, 2000-2007. 

Unitats: milions de tones. 
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Font: Idescat. 

Convé destacar també la connexió de la fàbrica de SEAT a Martorell amb el Port de Barcelona per via ferro-
viària (FGC), que preveu transportar uns 80.000 vehicles l’any46. 

 

3.3.1.3. Ports 
El nombre de passatgers amb origen o destinació al port de Barcelona47 ha crescut el 12,7% l’any 2008 fins 
a superar els 3,2 milions de passatgers anuals. Aquest creixement s’explica, en gran mesura, gracies als 2,1 
milions de creueristes que han fet escala al port de Barcelona, el que suposa un increment del 17,5% res-

                                                      
46 No es disposa de dades de l’any 2008, i les estimacions es van fer abans de l’inici de la crisi econòmica. 
47 El port de Tarragona no presenta un tràfic significatiu de passatgers. No es disposa de dades per l’any 2008 de ports de la Generali-
tat. L’any 2007 el port de Barcelona representava el 83,4% del tràfic de passatgers, el port de Tarragona el 0,1% i els ports de la Gene-
ralitat el 16,5% restant. 
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pecte l’any 2007. Així doncs, el pes dels creueristes sobre el total de passatgers ha passat del 55,2% a fi-
nals del 2006 al 64,1% a finals de l’any 2008. Barcelona es consolida, doncs, com el primer port de creuers 
d’Espanya, amb una quota del 35,2%, i apareix com un dels 20 ports més importants del món en creuers. 
Pel que fa a passatgers, Barcelona representa l’11,8% dels passatgers dels ports espanyols, sent el quart 
port en importància, per darrera de Palma, Algeciras i Santa Cruz de Tenerife. 

GRÀFIC  I-24. NOMBRE DE PASSATGERS48 I CREUERISTES, VARIACIÓ ANUAL. PORT DE BARCE-
LONA, 2006-2008. 

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

Malgrat el creixement del transport de passatgers, l’activitat principal dels ports segueix sent el transport de 
mercaderies. En aquest apartat, s’observa un augment insignificant del nombre de tones transportades al 
port de Barcelona del 0,1%, si bé s’observa una disminució significativa del creixement des del mes de se-
tembre. Aquest resultat significa una reducció de les taxes de creixement respecte als anys 2006 i 2007, 
quan creixia a un ritme del 5,8% i 8,1%, respectivament. Aquests resultats s’expliquen per un decreixement 
del 0,7% del tràfic de mercaderies, l’activitat principal del port, i un increment del 5,1% en el volum de gra-
nel. 

Al port de Tarragona, el nombre de tones transportades va caure un 8,7%, amb un descens acusat des del 
mes de juny, i una variació considerable respecte a l’any 2007, on les quantitats transportades creixien el 
14,5% respecte a l’any 2006. Els mals resultats s’expliquen tant pel comportament del granel, l’activitat prin-
cipal del port, que retrocedeix el 8,7%, com per les mercaderies, que decreixen el 8,3%. 

Pel que fa als volums transportats, el port de Barcelona i el port de Tarragona han transportat més de 84 mi-
lions de tones, 51 al port de Barcelona i 33 al port de Tarragona49, el que implica un decreixement conjunt 
del 3,5%. 

 

 

                                                      
48 La categoria passatgers inclou els creueristes. 
49 No hi ha dades disponibles de Ports de la Generalitat per l’any 2008. L’any 2007, el Port de Barcelona i el Port de Tarragona suma-
ven el 97,4% del total transportat. 
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GRÀFIC  I-25. NOMBRE DE TONES I TEU TRANSPORTADES, VARIACIÓ ANUAL. PORTS DE BAR-
CELONA I TARRAGONA, 2005-2008. 

Unitats: percentatges. 
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Font: Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment. 

El volum de mercaderies es mesura també pel nombre de contenidors transportats50, apartat en el que Bar-
celona experimenta un decreixement del -1,4% respecte l’any 2007, mentre que el port de Tarragona creix 
el 3,1%. Val a dir, però, que el port de Barcelona és el tercer de l’Estat en trànsit de contenidors amb 2,6 mi-
lions de TEUs, per darrera de València i Algeciras, mentre que Tarragona només representa el 2,1% del trà-
fic registrat al port de Barcelona, sent el catorzè port de l’Estat en transport de contenidors, amb 46 milers 
de TEUs51. 

 

3.3.1.4. Aeroports 
L’any 2008 destaca que s’han fet la majoria dels tràmits per aprovar la Llei d’aeroports i heliports de Catalu-
nya, dictaminada pel CTESC (Dictamen 26/2008). 

L’any 2008 s’han registrat pèrdues considerables de passatgers en l’aviació a Catalunya respecte a l’any 
2007. Així, s’ha passat d’un creixement anual de l’11,6% l’any 2007 a un creixement anual del -5,3% l’any 
2008 en el conjunt dels aeroports comercials catalans. Aquest fet ha derivat en una pèrdua de 2,0 milions de 
passatgers, perdent la cota dels 37,0 milions de passatgers anuals52. 

L’evolució desfavorable s’explica pel context de recessió econòmica, la competència intermodal introduïda 
per la posada en funcionament de l’AVE, així com l’augment del preu del cru, que encareix considerable-
ment el transport aeri. 

 

 

 

 

 

                                                      
50 Mesurats en TEU, reflecteixen l’estat del comerç de manufactures millor que el volum de tones transportades. 
51 Malgrat això, convé destacar que el port de Tarragona està condicionant les infraestructures per rebre un volum més important de 
mercaderies en un futur. 
52 El màxim de passatgers transportats es va assolir al març del 2008, amb més de 39,5 milions de passatgers transportats en 
l’acumulat dels 12 mesos anteriors. 
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GRÀFIC  I-26. PASSATGERS TRANSPORTATS PER AEROPORT, VARIACIÓ ANUAL. CATALUNYA I 
BARCELONA, 2006-2008. 

Unitats: percentatge. 
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Font: AENA I Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment. 

La principal davallada es produeix a l’aeroport d’El Prat a Barcelona, que tanca el 2008 amb una pèrdua de 
2,7 milions de passatgers respecte l’any 2007 (-8,2%), el que fa que tanqui l’exercici amb 30,2 milions de 
passatgers transportats. Girona, per contra, incrementa el nombre de passatgers transportats en 659 mil 
persones (13,6%), fins a arribar als 5,5 milions de passatgers, el que de retruc implica un ascens a la llista 
d’aeroports nacionals, fins a situar-se en la novena posició en termes de passatgers. Pel que fa a l’aeroport 
de Reus, tanca el 2008 amb una pèrdua de 28 mil persones transportades (-2,1%), i se situa per sota dels 
1,3 milions de passatgers. 

Com es pot observar al gràfic sobre l’evolució del nombre de passatgers de l’aeroport de Barcelona53, el 
descens es produeix, sobretot, en el nombre de passatgers amb destí o origen nacional, que retrocedeixen 
el 15,3%54, per una caiguda de l’1,3% dels desplaçaments internacionals. Així, el corredor Madrid-
Barcelona, ha registrat un retrocés del 24,0% respecte l’any 2007, passant de 5,3 a 4,1 milions de passat-
gers, com a conseqüència, en gran mesura, de la posada en funcionament del servei d’AVE Barcelona-
Madrid a finals del febrer de l’any 2008. 

En el conjunt de l’Estat espanyol el retrocés és menor (-3,2%), fet que deriva en una pèrdua de pes del con-
junt d’aeroports catalans respecte els del conjunt de l’Estat (del 18,5% de l’any 2007 al 18,1% de l’any 
2008). En aquest sentit, l’aeroport de Madrid-Barajas també presenta millors resultats (-2,4%) amb més de 
50 milions de passatgers transportats, i incrementa el seu pes dins del conjunt de l’Estat fins poc menys del 
25,0%. Pel que fa a vols intercontinentals, augmenten el 20,0% a l’aeroport de Barcelona per un 2,6% a 
Madrid-Barajas. 

Pel que fa a la resta del món, els aeroports catalans, i concretament Barcelona, presenten uns resultats pit-
jors que la majoria de grans aeroports. Així, a excepció de l’aeroport de Chicago (2on aeroport mundial, amb 
69 milions de passatgers i -8,9% de creixement), i alguns aeroports americans que s’acosten als mals resul-
tats de Barcelona –Los Angeles (59 milions i -4,8%), Dallas (57 milions i -4,6%) i Las Vegas (44 milions i -
7,7%)-, la resta presenten resultats positius. Així, Atlanta (1er aeroport mundial, 90 milions de passatger i 
0,7% de creixement), Londres, París, Roma, Munich, i la majoria d’aeroports asiàtics, superen a Barcelona 
en creixement, en molts casos, amb augment del nombre de passatgers. Tot i que una part del descens de 
passatger pot venir motivat per la competència de l’AVE, no sembla que aquesta pugui explicar una dava-
llada tant important. 

                                                      
53 Les dades per realitzar aquest gràfic s’han extret del Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment i difereixen lleugerament de les que 
ofereix AENA. 
54 El nombre de desplaçaments nacionals es redueix en 2,3 milions de passatgers, amb 1,2 milions d’usuaris menys en el pont aèri 
Madrid-Barcelona. Així doncs, més del 50,0% de la caiguda dels vols domèstics a l’aeroport de Barcelona es podria explicar per la inci-
dència de l’AVE. 
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En referència al volum de mercaderies transportades en avió, aquestes han augmentat el 7,7% al conjunt 
d’aeroports catalans, arribant a les 104 mil tones l’any 2008, amb 7,5 milers de tones transportades més que 
l’any 2007. L’increment s’explica, bàsicament, pel bon comportament de l’aeroport d’El Prat, sent testimoni-
als les aportacions dels aeroports de Girona i Reus55. 

L’increment de mercaderies transportades és clarament superior al de l’Estat espanyol, on el creixement és 
de 2,2 milers de tones (0,4%). Això implica un guany en pes percentual dins de l’Estat, passant del 15,5% al 
16,6% en mercaderies transportades. Malgrat això, i que el creixement de Madrid-Barajas (1,2%) és inferior 
al de Catalunya, aquesta queda encara molt lluny de les 328,9 milers tones (52,3% del total) transportades 
per l’aeroport madrileny. 

A nivell internacional, els resultats dels aeroport catalans són molt positius, tenint en compte que la majoria 
presenten retrocessos importants. Els únics increments significatius es troben en aeroports asiàtics, com 
Shanghai (+3,6%), Dubai (+9,4%) o Pekín (+9,3%). 

 

3.3.1.5. Els centres logístics 
Les dades sobre activitat dels centres logístics són escasses, i en molts casos no representen a tot el sec-
tor, sinó a centres concrets. Així es disposen de dades corresponents al CIM Vallès i al CIM Lleida. 

Entre els anys 1998 i 2007, el CIM Vallès, amb 44,2 ha de superfície, ha tingut una intensitat mensual mitja-
na de 129.342 vehicles, amb pics de 143.000 vehicles al mes i valls de 100.000 vehicles mensuals. Els dar-
rers anys la intensitat ha estat més elevada, amb 14.310 vehicles al dia -8.120 turismes i furgonetes (56,8%) 
i 6.190 camions (43,3%)- i amb mitjanes mensuals que poden arribar a 286.000 vehicles al mes, amb 7.156 
vehicles entrant i sortint del CIM de mitjana diària. L’any 2006, la intensitat mitjana diària fou de 7.290 vehi-
cles al dia. 

Al CIM Lleida, amb 42,2 ha, el nombre de vehicles diaris l’any 2007 fou de 2.479 -1.043 turismes (42,1%) i 
1.436 pesants (57,9%)-, mentre que al 2006 foren 1.392 -498 turismes (35,8%) i 894 pesants (64,2%)-. 

En aquest sentit, convé destacar que CIMALSA preveu unes intensitats mitjanes quan les centrals estiguin a 
ple rendiment que varien entre els 2.100 vehicles (CIM La Selva) i els 9.082 (CIM Vallès). Les intensitats 
depenen, en gran mesura, de la ubicació de la central i de la grandària d’aquesta. 

Tot i no disposar de dades per l’any 2008, vista l’evolució del trànsit de vehicles pesants a les principals car-
reteres catalanes i del de mercaderies als ports catalans, és d’esperar que el trànsit de vehicles i l’ús de les 
centrals logístiques hagi disminuït també durant l’any 2008. 

 

3.3.2. El sistema energètic 

3.3.2.1. Electricitat 
L’any 2008 s’ha produït el 6,5% més d’energia elèctrica que l’any 2007, amb un 5,3% més de producció en 
règim ordinari i el 14,7% més en règim especial. 

El creixement de la producció en règim ordinari s’explica per la major energia generada a les centrals nucle-
ars (+7,8%) i a les centrals hidroelèctriques (+11,9%). Aquestes últimes, amb un comportament diferenciat 
entre els tres primers trimestres de l’any i el darrer, fruit de les millores en la pluviositat. Entre la resta 
d’energies en règim ordinari destaca la reducció d’un 40,5% de la producció mitjançant carbó. 

                                                      
55 En el cas de Girona es produeix una pèrdua de volum de mercaderies transportades. 
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En l’increment de producció en règim especial, destaquen l’energia eòlica (+52,6%), la hidroelèctrica 
(+32,8%) i la solar fotovoltaica (+318,5%). És a dir, destaca el conjunt de les energies renovables56, que 
creix en conjunt el 39,5%. 

TAULA I-46. PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA SEGONS FONT D’ENERGIA PRIMÀRIA. CATA-
LUNYA, 2005-3008. 

Unitats: GWh. 
  2005 2006 2007 2008
Règim ordinari 36.608 37.185 36.083 38.009
Nuclears 20.676 23.438 20.838 22.464
Hidroelèctriques 3.136 2.865 2.956 3.307
Carbó 993 1.103 778 463
Fuel-Gas 2.409 1.017 411 454
Cicles combinats 9.395 8.762 11.267 11.323
Règim especial 6.058 5.339 5.321 6.104
Cogeneració 3.914 3.139 2.997 3.344
Hidroelèctrica 551 566 540 718
Eòlica 240 307 483 754
Biomassa i incineració de residus 368 351 385 417
Solar fotovoltaica 3 7 28 116
Altres 982 969 888 757
Total 42.666 42.524 41.404 44.114

Font: Butlletí de Conjuntura Energètica a Catalunya. 

L’energia nuclear segueix sent l’energia que més contribueix a la producció elèctrica a Catalunya, amb el 
50,9% del total produït. La segueixen l’energia obtinguda mitjançant cicles combinats (25,7%), la hidroelèc-
trica (9,1%) i la cogeneració (7,6%). 

 

3.3.2.2. Gas 
Espanya se situa entre els quatre països del món com a destí de vaixells metaners de GNL, i és líder euro-
peu amb 6 de les 14 plantes de regasificació existents a Europa. Això, unit a les connexions submarines 
previstes57, fa que Espanya sigui una important porta d’entrada del gas a Europa des del nord d’Africa, sent 
la planta de Barcelona la més important pel que fa a GNL, responsable del 23,4% de les importacions de 
GNL a Espanya. 

La demanda global de gas natural a Catalunya mostra un retrocés del 0,6% entre l’any 2007 i l’any 2008, 
amb un pes de les centrals tèrmiques similar al de l’any 2007 (31,4%). 

TAULA I-47. DEMANDA GLOBAL DE GAS NATURAL. CATALUNYA, 2004-2008. 

Unitats: GWh de poder calorífic superior (PCS) i percentatge. 
  2004 2005 2006 2007 2008 
DGGN a Catalunya 77.404 83.529 75.209 80.802 80.319 
C. tèrmiques (%) 24,4 30,3 28,3 31,0 31,4 

Font: Butlletí de Conjuntura Energètica a Catalunya. 

Pel que fa al GNL, l’any 2008 la planta del Port de Barcelona va importar 77.601 GWh/any, el 10,8% més 
que l’any 2007, i que malgrat això, es troba al 43,0% de la seva capacitat màxima58. 

                                                      
56 Bàsicament es compon d’energia hidràulica, solar, eòlica, biomassa i incineració de residus. 
57 Actualment, més del 70,0% del gas que arriba a la península, ho fa a través del GNL. 
58 Tot i que aparentment pugui semblar una utilització baixa, es fa necessari disposar de més capacitat per demandes puntuals sobta-
des, motivades normalment per onades de fred. 
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3.3.3. Altres serveis: telecomunicacions, hidràuliques i de 
tractament de residus 

Telecomunicacions59 

L’any 2008, el 54,4% de llars disposava d’accés a internet, el 88,6% tenia mòbil a casa, i el 47,5% TDT. Així 
mateix, el 58,4% de les persones de més de 15 anys ha accedit a internet alguna vegada en els darrers 3 
mesos, amb el 37,2% de la població accedint-hi com a mínim un cop al dia. 

TAULA I-48. DISPONIBILITAT DE LES LLARS D’ACCÉS A LA XARXA. CATALUNYA 2006-2007. 

Unitats: percentatges. 
  2006 2007 2008
Connexió a Internet 43,1 46,8 54,4
Llars amb mòbil 85,2 86,8 88,6
Televisió digital terrestre (TDT) 7,1 24,5 47,5

Font:Idescat. 

Així mateix, segons dades de l’anuari de La Caixa, l’any 2008 a Catalunya hi havia 447 telèfons fixes per 
cada 1.000 habitants, sent la cinquena CC.AA. en nombre de telèfons fixes, i 169 línies de banda ampla per 
cada 1.000 habitants, sent la quarta comunitat en línies de banda ampla per càpita. 

Hidràuliques60 

L’any 2008 ha estat un any marcat per la sequera, que ha afectat el territori durant la primera meitat 
d’aquest. Així, es va arribar a un mínim de reserves el mes de març, pel que fa a les conques internes, amb 
només 150 hm3 disponibles (el 19,6% de la capacitat dels embassaments de les conques internes). Aquest 
fet ha comportat mesures de restriccions al consum per assegurar l’abastiment per a l’ús d’aigua de boca, 
així com plantejar mesures excepcionals, com el transvasament amb vaixell d’aigua de Tarragona a Barce-
lona, o la connexió de conques mitjançant un minitransvasament. Superada aquesta problemàtica, gràcies a 
la major pluviositat del segon semestre del 2008, els embassaments  de les conques internes es trobaven a 
finals d’any al 61,8% de la seva capacitat. 

GRÀFIC  I-27. NIVELL DELS EMBASSAMENTS CATALANS. CATALUNYA, 2003-2008. 

Unitats: hm3. 
Total61 Conques internes62 
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59 Per més informació sobre l’ús de les infraestructures de telecomunicacions es recomana al lector consultar el capítol II d’aquesta 
Memòria. 
60 Per a més informació sobre l’aigua, veure el capítol VI d’aquesta Memòria. 
61 Inclou les comarques de l’Alt Ebre, el Cinca i Noguera Ribagorçana de la Franja, dins d’Aragó. Dades referents a la primera setmana 
d’octubre de cada any. 
62 S’exclou l’embassament de Foix per problemes en el tractament de les dades disponibles.. 
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’Agència Catalana de l’Aigua i Idescat. 

Pel que fa a les estacions depuradores, el cabal tractat l’any 2007 fou de 1,8 milions de m3 al dia, arribant al 
65,4% de la capacitat de tractament instal·lada, un percentatge que s’ha anat reduint durant els últims anys, 
motivat en part per la sequera, que ha fet disminuir l’ús d’aigua de boca, i per tant, del volum tractat. 

TAULA I-49. ÚS DE LES DEPURADORES. CATALUNYA, 2003-2007. 

Unitats: depuradores, hm3 i percentatges. 
  2003 2004 2005 2006 2007
Depuradores en servei  297 314 328 330 335
Capacitat instal·lada (hm3/dia)63 2,76 2,71 2,69 2,84 2,79
Cabal tractat (hm3/dia) 1,96 1,97 1,86 1,88 1,81
Ús de la infraestructura (%) 70,9 72,7 69,1 66,3 64,6

Font: elaboració pròpia amb dades d’Idescat. 

Tractament de residus64 

L’any 2006, Catalunya va generar 4,26 milions de tones de residus municipals, o el que és el mateix, 1,64 
kg per habitant i dia. La major part d’aquests residus van anar a parar a l’abocador (49.5%) i a la recollida 
selectiva (31,9%). Per àmbits, destaquen les Terres de Ponent, on només es recicla el 17,7% dels residus 
municipals, i el Camp de Tarragona on se’n incineren el 41,1%. 

TAULA I-50. RESIDUS MUNICIPALS, CATALUNYA, 2006. 

Unitats: tones. 

  
Coeficient de 

generació 
(kg/hab/dia) 

Destinació 
Total

abocador incineradora metanització recollida selectiva 

Catalunya 1,64 2.110.748 650.284 138.391 1.360.559 4.259.982
Percentatge (%) - 49,5 15,3 3,2 31,9 100,0

Font: Idescat. 

Entre la recollida selectiva destaca el reciclatge del paper (el 30,8% del total), la matèria orgànica (18,8%) i 
el vidre (13,5%). Així mateix, es varen generar 5,9 milions de tones de residus industrials, el que deixa el to-
tal de residus generats en 10,16 milions de tones. 

 

4. El sector públic 
En aquest apartat es descriu l’evolució de l’acció del sector públic a Catalunya al llarg de l’any 2008. En un 
primer epígraf s’analitza l’evolució dels ingressos i les despeses del sector públic de la Generalitat de Cata-
lunya, així com el seu endeutament. En el segon epígraf es descriu l’acció de l’Estat a Catalunya, a través 
de les seves inversions i de la recaptació tributària estatal a Catalunya. 

L’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya, ordenada en termes quantitatius, l’exerceixen la 
Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de 34,7 milers de milions d’euros per al 2008; l’Administració 
de la Seguretat Social, a través del sistema de pensions i prestacions, amb una despesa executada a Cata-
lunya l’any 2008 de 16,9 milers de milions d’euros65; les administracions locals, amb un pressupostos apro-
vats de 10,7 milers de milions d’euros l’any 200766; i l’Administració general de l’Estat, principalment a través 
de les inversions estatals, que l’any 2008 té pressupostada una despesa de capital a Catalunya de 4,5 mi-
lers de milions d’euros, i la despesa en prestacions del Servei Públic d’Ocupació estatal que l’any 2008 ha 
significat una despesa executada de 3,6 milers de milions d’euros. 

                                                      
63 Inclou les depuradores en servei i les que no ho estan. 
64 Per a més informació sobre l’aigua, veure el capítol VI d’aquesta Memòria. 
65 L’anàlisi del sistema de protecció social es desenvolupa en l’apartat 5 del capítol 5 d’aquesta memòria socioeconòmica.  
66 Darrera dada disponible 
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En un context de forta desacceleració de l’activitat econòmica, l’acció de les administracions públiques a Ca-
talunya ha contribuït positivament al dèbil creixement de l’economia catalana l’any 2008, amb creixements 
de la despesa superiors als increments del PIB nominal català (vegeu la taula I-51). 

TAULA I-51. Evolució de les despeses de les Administracions Públiques de Catalunya. Catalunya, 
2007-2008 

Unitats: milers d’euros i percentatges. 

  
2007 2008 Variació 2007-

2008 
Sector públic Generalitat de Catalunya1 32.218,6 34.750,0 7,9% 
Administració de la Seguretat Social a Catalunya2 15.956,0 16.881,6 5,8% 
Entitats Locals1 10.679,9 - - 
Despeses de capital de l'estat a Catalunya1 4.021,6 4.506,4 12,1% 
Servei Públic d'Ocupació Estatal a Catalunya 2 2.584,0 3.600,2 39,3% 
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. 
Nota: (1) Els imports són dades pressupostades; (2) Els import són dades executades, obligacions reconegudes. 

Així mateix, el consum públic67 de les AP, amb un valor de 31.643 milions d’euros i un increment real del 
4,7% respecte de l’any 2007, explica el 93,5% del creixement del PIB de l’economia catalana, si bé en ter-
mes absoluts aporta 0,65 punts percentuals al creixement total del PIB, una aportació lleugerament inferior a 
la de 2007 (0,75 punt percentuals), i per sota de la mitjana d’aportació dels darrers quatre anys, de 0,86 
punts percentuals. 

GRÀFIC  I-28. Evolució del Consum de les Administracions Públiques de Catalunya sobre el PIB. 
Catalunya, 2004-2008 

Unitats: percentatges. 
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67 El consum públic no inclou les inversions del sector públic. 
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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 2008, en l’àmbit institucional del sector públic68, amb 
un import de 34.750 milions d’euros, té un creixement del 7,6%69 en termes homogenis i respecte de l’any 
2007. Aquest creixement es manté per sobre de l’increment del PIB nominal de l’economia catalana pel 
2008, que l’Idescat estima en el 3,7%. Així, la despesa total del sector públic de la Generalitat de Catalunya 
significa el 17,0% del PIB català l’any 2008, mentre que l’any 2007 aquest pes va ser del 15,4%. 

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

Des de la perspectiva dels ingressos, es pot destacar que l’any 2008 els pressupostos aprovats de la Gene-
ralitat preveien un increment dels recursos disponibles de 2.531,4 milions d’euros, amb una previsió 
d’increment en els impostos directes de 1.109,9 milions d’euros (especialment en els recursos derivats de 
l’IRPF); en les transferències corrents rebudes de 837,1 milions d’euros (principalment aquelles que prove-
nen de l’Estat); i de l’increment en els recursos provinents de l’alienació d’inversions reals per valor de 748,5 
milions d’euros (a causa d’operacions efectuades per les entitats Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, 
IFERCAT, i Institut Català del Sòl, INCASÒL)70.  
 
Aquests augments havien de permetre compensar, amb escreix, la reducció en la previsió d’ingressos ob-
tinguts a través de la imposició indirecta, amb una reducció de 254,8 milions d’euros (principalment per la 
caiguda de la recaptació en l’Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats); i la reduc-
ció dels ingressos derivats del recurs a l’endeutament  (especialment per una reducció dels préstecs en eu-
ros obtinguts per la Generalitat). (vegeu la taula I-52). 

TAULA I-52. Evolució del pressupost d’ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
2007-2009 

Unitats milions d’euros i percentatges 

Capítols   
 2007  

Pressupost 
aprovat   

 2008 
 Pressupost 

aprovat   

 2009 
 Pressupost 

aprovat   
 % Variació 
2008/2007   

 % Variació 
2009/2008   

 1. Impostos directes   6.338,6 7.448,5 8.931,3 17,5% 19,9% 
 2. Impostos indirectes   10.917,6 10.662,8 8.261,0 -2,3% -22,5% 
 3. Taxes i altres ingressos   2.520,0 2.687,9 2.987,1 6,7% 11,1% 
 4. Transferències corrents   7.039,4 7.876,5 8.176,6 11,9% 3,8% 
 5. Ingressos patrimonials   204,8 260,7 339,7 27,3% 30,3% 
 Total ingressos corrents   27.020,4 28.936,5 28.695,8 7,1% -0,8% 
 6. Alienació d'inversions reals   265,1 1.013,7 711,2 282,3% -29,8% 
 7. Transferències de capital   482,3 503,9 1.156,8 4,5% 129,6% 
 Total ingressos de capital   747,4 1.517,6 1.868,0 103,0% 23,1% 
 8. Actius financers   539,7 737,8 529,7 36,7% -28,2% 
 9. Passius financers   3.911,0 3.558,2 5.891,7 -9,0% 65,6% 
 Total ingressos financers   4.450,7 4.296,0 6.421,4 -3,5% 49,5% 
 Total ingressos   32.218,6 34.750,0 36.985,1 7,9% 6,4% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008 i 2009. 

                                                      
68 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. 
69 El pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2008 inclou un total de 139 pressupostos, amb un augment de 14 entitats en 
l’àmbit institucional del sector públic de la Generalitat de Catalunya (dues entitats autònomes administratives, tres entitats de dret pú-
blic, dues societats mercantils i set consorcis), i la baixa d’una entitat autònoma administrativa, i d’una societat mercantil.  
70 Veure Papers de Treball, número 3/2008, abril, Any VIII. Sèrie: Sector Públic. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2008. Direcció General d’Anàlisi i Política econòmica. Departament d’Economia i Finances. Generalitat de Catalunya. 
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Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2008 inclouen quinze noves entitats (tres entitats autònomes adminis-
tratives, tres entitats de dret públic, dues societat mercantil, i set consorcis) i s’han suprimit una entitat autònoma administrativa i una 
societat mercantil en relació amb el 2007. I els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2009 inclouen seixanta-cinc no-
ves 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 societat mercantil en relació amb el 2008. 
 
Així, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, l’exercici 2008 preveia finan-
çar-se el 59,9% amb ingressos tributaris; el 24,1% amb transferències rebudes, tant corrents com de capital; 
i el 12,4% restant amb ingressos derivats de les operacions financeres, que principalment responen al nou 
endeutament. En relació amb els dos darrers anys, 2006 i 2007, dins d’una relativa estabilitat estructural, 
destaca la pèrdua de pes relatiu del recurs a l’endeutament com a font d’ingrés, i l’increment del pes dels in-
gressos tributaris (vegeu el gràfic I-29). 
 
 
 

GRÀFIC  I-29. Estructura econòmica dels ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
2006-2009 

Unitats: percentatges 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006, 2007, 2008 i 2009. 
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). 

 

Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic 

Els pressupostos de 2008 preveien una aportació de 22.402,5 milions d’euros dels ingressos derivats del 
model de finançament autonòmic vigent des de l’any 200271, quantitat que representa el 64,5% de tots els 
recursos del sector públic de la Generalitat de Catalunya i que significa una suma de 3.042 euros per habi-
tant a Catalunya. 

                                                      
71 Aprovat per la Llei orgànica 7/2001, de 27 de desembre, de modificació de la llei orgànica 8/1980 de finançament de les Comunitats 
Autònomes (LOFCA) i per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, que regula les mesures fiscals i administratives del nou sistema de fi-
nançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia. 
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Aquestes previsions no s’han acomplert i en termes de drets liquidats el sistema de finançament autonòmic 
ha aportat 19.638,5 milions d’euros el 2008, el 12% menys del que s’havia pressupostat, i que significa 
2.666,8 euros per habitant. 

Aquests ingressos més baixos dels previstos responen, principalment, a l’evolució de l’impost de transmissi-
ons patrimonials i actes jurídics documentats que ha recaptat 2.087,5 milions d’euros menys dels previstos, 
el 54,5% menys del que s’havia pressupostat com a conseqüència de la forta reducció en les operacions del 
mercat immobiliari. També es poden destacar els ingressos més reduïts dels previstos en l’impost sobre de-
terminats mitjans de transport, 201,2 milions d’euros menys, i en l’impost sobre vendes minoristes de deter-
minats hidrocarburs, amb 39,5 milions menys del pressupostat. 

 

TAULA I-53. Evolució i grau d’execució dels ingressos de la Generalitat vinculats al sistema de fi-
nançament autonòmic. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: milions‘d’euros i percentatges.  

  2006 2007 2008 Var. 
2007/2008 

Desv. 
2008 

Impost s/successions i donacions 709,7 844,2 1.004,0 18,9% 114% 
Impost s/patrimoni 362,8 454,0 536,7 18,2% 114% 
Impost s/transmissions patrimonials i AJD 3.865,2 3.198,9 1.743,2 -45,5% 46% 
Tributs sobre el joc 332,6 346,1 315,4 -8,9% 92% 
IRPF (tram autonòmic) 4.272,0 4.589,9 5.157,3 12,4% 96% 
IVA (participació en l'impost estatal) 3.447,6 4.017,5 4.075,8 1,5% 96% 
Impost s/labors del tabac 528,1 523,9 540,5 3,2% 96% 
Impost s/alcohols 99,3 102,7 101,5 -1,2% 96% 
Impost s/hidrocarburs 807,0 771,5 746,6 -3,2% 96% 
Impost s/energia 202,3 206,7 235,4 13,9% 96% 
Impost s/determinats mitjans de transport 367,5 369,3 212,3 -42,5% 51% 
Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs 150,8 155,4 151,6 -2,4% 88% 
Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs (tram autonòmic) 150,8 155,4 151,6 -2,4% 88% 
Liquidacions pendents impostos cedits1 660,7 736,8 908,5 23,3% 105% 
Total ingressos tributs cedits  15.956,5 16.472,4 15.880,4 -3,6% 86% 
Fons de suficiència  2.499,5 2.690,7 2.830,9 5,2% 96% 
Fons específics de l'acord de finançament 2 60,1 67,9 89,9 32,3% 114% 
Transferències de l'acord de finançament sanitari3 99,8 117,1 126,9 8,4% 101% 
Liquidacions garantia assistència sanitària 73,1 0,0 0,0 - - 
Liquidacions pendents fons de suficiència  37,4 128,8 193,3 50,1% 100% 
Policia autonòmica  450,5 523,9 517,1 -1,3% 83% 
Total ingressos per transferències  3.220,2 3.528,4 3.758,1 6,5% 95% 
Total recursos model de finançament  19.176,8 20.000,8 19.638,5 -1,8% 88% 
Font: elaboració pròpia amb dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i dades facilitades pel Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya. 
Nota: els imports són drets liquidats. (1) liquidacions pendents tram autonòmic IRPF, participació en IVA i Impostos s/ consums especí-
fics; (2) Fons de cohesió sanitària i control incapacitat temporal; (3) Fons complementari Pla d’Igualtat i Qualitat, i Facturació 
d’accidents laborals i assistència a estrangers no residents. 

Els anys 2006 i 2007, els ingressos liquidats del model de finançament autonòmic havien crescut el 14,3% i 
el 4,3%, respectivament, i havien significat un augment de 2.404,8 milions d’euros pel 2006 i de 824,1 mili-
ons d’euros pel 2007. Els recursos derivats del model de finançament autonòmic l’any 2008 han reduït 362,3 
milions d’euros, l’1,8% menys que la quantitat liquidada l’any 2007 (vegeu el gràfic I-30). 
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GRÀFIC  I-30. Evolució dels recursos del model de finançament autonòmic. Catalunya, 2004-2008 

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

Els recursos per càpita executats del model de finançament han passat dels 2.171,7 euros per habitant de 
Catalunya l’any 2004, als 2.666,8 euros per habitant el 2008. Els anys 2005, 2006 i 2007 el model ha per-
mès incrementar els recursos en termes mitjans a raó de 200,7 euros per càpita cada any. L’any 2008, com 
a conseqüència de l’increment de la població i la reducció dels recursos derivats del model de finançament, 
s’ha revertit aquesta situació i s’han reduït en 107 euros per càpita aquests recursos, amb una caiguda del 
3,9% respecte de 2007. Paral·lelament, la despesa pressupostada per càpita del sector públic de la Genera-
litat de Catalunya l’any 2008, amb 4.719 euros per càpita, ha augmentat en 250,6 euros, el 5,7% més que el 
2007. 

GRÀFIC  I-31. Evolució dels recursos del model de finançament autonòmic en termes per càpita. Ca-
talunya, 2004-2008 

Unitats: euros i percentatges  
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Font: elaboració pròpia amb dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i dades facilitades pel Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya. 
Nota: dades en drets liquidats. 
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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, es pot destacar que l’any 2008 l’augment dels pressupostos de 2.531 
milions d’euros s’explica principalment pel creixement, del 8,5%, de les despeses corrents, que creixen 
2.108 milions d’euros, i de l’increment del 17,0% de la despesa de capital (inversions reals i transferències 
de capital) de 761 milions d’euros, mentre que es redueixen les despeses financeres previstes, de 382 mili-
ons d’euros, principalment per la reducció en l’amortització de deute en euros i en divises. 
 
L’augment pressupostat en la despesa corrent és conseqüència de l’increment de la despesa de personal, 
que explica el 28,7% de tot l’increment dels pressupostos, i de l’augment tant de les despeses en béns cor-
rents i de serveis i de les despeses en transferències corrents, expliquen el 28,1% i el 19,7% respectivament 
de l’increment total del pressupost. 

TAULA I-54. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERA-
LITAT DE CATALUNYA, 2007-2009 

Unitats: milions d’euros i percentatges 

Capítols   
 2007 

 Pressupost 
aprovat   

 2008 
 Pressupost 

aprovat   

 2009  
Pressupost 

aprovat   
 % Variació 
2008/2007   

 % Variació 
2009/2008   

 1. Remuneracions personal   7.773,8 8.501,4 9.474,3 9,4% 11,4% 
 2. Béns corrents i de serveis   7.154,6 7.867,0 8.038,2 10,0% 2,2% 
 3. Interessos   809,7 964,8 1.221,1 19,1% 26,6% 
 4. Transferències corrents   9.063,9 9.561,6 9.731,1 5,5% 1,8% 
 5. Fons de contingència   95,0 110,0 110,0 15,8% 0,0% 
 Total despeses corrents   24.897,0 27.004,8 28.574,7 8,5% 5,8% 
 6. Inversions reals   3.675,0 4.169,1 4.581,5 13,4% 9,9% 
 7. Transferències de capital   810,5 1.077,7 912,9 33,0% -15,3% 
 Total despeses de capital   4.485,5 5.246,7 5.494,4 17,0% 4,7% 
 8. Actius financers   1.052,3 1.096,6 1.268,9 4,2% 15,7% 
 9. Passius financers   1.783,7 1.401,8 1.647,2 -21,4% 17,5% 
 Total despeses financeres   2.836,0 2.498,5 2.916,0 -11,9% 16,7% 
 Total despeses   32.218,6 34.750,0 36.985,1 7,9% 6,4% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2007, 2008 i 2009. 
Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2008 inclouen quinze noves entitats (tres entitats autònomes adminis-
tratives, tres entitats de dret públic, dues societat mercantil, i set consorcis) i s’han suprimit una entitat autònoma administrativa i una 
societat mercantil en relació amb el 2007. I els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2009 inclouen seixanta-cinc no-
ves 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 societat mercantil en relació amb el 2008. 
 
Així, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, preveu per al 2008 que el 
27,5% de la despesa es destini a transferències corrents (principalment a famílies i institucions sense lucre i 
a ens i corporacions locals); el 25,7% a altres despeses corrents de funcionament; i el 24,5% a despeses de 
personal. Pel que fa a les despeses de capital representen el 15,1% del total, mentre que les despeses per 
operacions financeres en signifiquen el 7,2% (principalment amortitzacions de préstecs en euros, i conces-
sions de préstecs i bestretes). 
 
L’estructura econòmica de la despesa es manté relativament estable en el període 2005-2008, si bé cal des-
tacar el creixement progressiu del pes relatiu de les despeses de personal. 
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GRÀFIC  I-32. Estructura econòmica de les despeses del sector públic de la Generalitat de Catalu-
nya, 2006-2009 

Unitats: percentatges 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006, 2007, 2008 i 2009. 
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). 

L’augment de la despesa de personal en els pressupostos de 2008, del 9,4%, s’explica per una part per 
l’increment en la remuneració de personal per plaça pressupostada, que passa de 38.648,8 euros a 
40.570,9 euros el 2008 amb un increment del 5,0%, i per una altra per l’augment en el nombre de places 
pressupostades72 que passen de 201.139 places a 209.545 places el 2008, amb un increment de 8.406 no-
ves places. De totes maneres, 2.262 d’aquestes places responen a la incorporació de 14 entitats ens els 
pressupostos, i per tant l’increment de places pressupostades en termes homogenis entre el 2007 i el 2008 
és de 6.144 noves places, el 3,1% més que el 2007. 

L’increment del 5,0% en la despesa de personal per plaça pressupostada es situa per sobre del creixement 
de les retribucions individuals que amb caràcter general estableix la Llei de pressupostos pel 2008, del 2%, 
ja que també incorpora les millores de les pagues extraordinàries dels funcionaris i les equivalents per a la 
resta de personal al servei de la Generalitat de Catalunya, i també les derives retributives relacionades amb 
la promoció dels treballadors, triennis, hores extraordinàries, etc... 

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 2008 el pressupost de 
despesa en 114 programes, agrupats en 34 polítiques de despesa, agrupades a la vegada en 9 àrees de 
despesa. 
 
De l’estructura pressupostària per àrees de despesa del sector públic de la Generalitat se’n pot destacar per 
l’exercici 2008 que (vegeu la taula I-55): 
 

                                                      
72 Les places pressupostades es corresponen amb les dotacions de personal previstes en els pressupostos en alts càrrecs, personal 
eventual, funcionaris, personal laboral fix i personal laboral temporal. Les dotacions pressupostàries inclouen les places ocupades, les 
vacants que es preveu ocupar i les dotacions per substitucions. 
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El 69,3% de la despesa es concentra en les àrees que conformen la despesa social i la producció de béns 
públics de caràcter econòmic. Així, la despesa social (àrees de despesa 3 i 4) amb 18.180,3 milions d’euros, 
significa el 52,3% del pressupost, i la producció de béns públics de caràcter econòmic (àrea de despesa 5) 
amb 5.909,5 milions d’euros, el 17,0%. 
 
El 10,9% de la despesa es destina a les dos restants àrees amb finalitats específiques: 2.010,7 milions 
d’euros, el 5,8% del total, a serveis públics generals (àrea de despesa 2), i 1.791 milions d’euros, el 5,2% 
del total, a foment i regulació dels sectors productius (àrea de despesa 6). 
 
El 19,7% restant de la despesa s’agrupa en quatre àrees més genèriques pel que fa al destí final dels recur-
sos: 3.174,6 milions d’euros, el 8,7% del total, a suport financer als ens locals (àrea de despesa 7); 2.317,7 
milions d’euros, el 6,7% del total, a funcionament de les institucions i administració general (àrea de despe-
sa 1); 1.256,2 milions d’euros, el 3,6% del total, a deute públic (àrea de despesa 9); i 110 milions d’euros, el 
0,3% del total, al fons de contingència. 
 
El projecte de pressupostos de 2008 manté una estructura relativament estable de la despesa per grans 
àrees de despesa, mantenint el mateix ordre de prioritats que en l’exercici 2007. És de destacar: 
 
El creixement per sobre de la mitjana del 7,9% de la despesa en les àrees de Producció de Béns Púbics de 
Caràcter Econòmic (àrea 5), amb un increment del 17,5%; Serveis Públics Generals (àrea 4), amb un in-
crement del 17,1%; i Protecció i promoció social (àrea 3), amb un creixement del 9,5%. 
 
La pràctica estabilitat del pes relatiu de la despesa social (àrees 3 i 4), que amb un creixement del 8,2% 
passa del 52,1% al 52,3% del total de la despesa. 
 
Tanmateix, el Suport Financer als Ens Locals (àrea 7), amb un creixement del 7,4%; el Foment i Regulació 
dels Sectors Productius (àrea 6), amb un creixement del 6,1%; el Funcionament Institucions i Administració 
Generals (àrea 1), amb un augments del 0,7%; i especialment el Deute Públic (àrea 9), amb una caiguda del 
22,9%, evolucionen per sota del creixement mitjà. 
 

TAULA I-55. Despesa per programes del sector públic de la Generalitat. Pressupostos 2008 i 2009. 
Catalunya, 2008-2009 

Unitats: milions d’euros 

Codi  Política de despesa 
 2008 

pressu-
post  

aprovat 

 2009 
Pressu-

post apro-
vat   

 Pes 
sobre 
total  
2008 

 % Varia-
ció 

2008/2007   

 % Varia-
ció 

2009/2008  

1 Funcionament institucions i administra-
ció general 2.317,7 2.201,0 6,7% 0,7% -5,0% 

11 Alta direcció de la Generalitat i el seu Go-
vern 109,0 113,7 0,3% 3,6% 4,4% 

12 Administració i serveis generals 2.194,2 2.068,2 6,3% 0,1% -5,7% 
13 Participació ciutadana i processos electorals 14,5 19,0 0,0% 360,9% 30,9% 
2 Serveis públics generals 2.010,7 2.145,0 5,8% 17,1% 6,7% 

21 Justícia 834,7 877,7 2,4% 20,9% 5,2% 
22 Seguretat i protecció civil 1.082,9 1.192,2 3,1% 13,2% 10,1% 

23 Relacions exteriors i cooperació al desenvo-
lupament 93,1 75,0 0,3% 34,4% -19,4% 

3 Protecció i promoció social 2.039,2 2.318,5 5,9% 9,5% 13,7% 
31 Protecció social 1.497,2 1.607,0 4,3% 10,0% 7,3% 
32 Promoció social 125,3 131,1 0,4% 21,1% 4,6% 
33 Foment de l'ocupació 416,7 580,4 1,2% 5,0% 39,3% 

4 Producció de béns públics de caràcter 
social 16.141,1 16.763,3 46,4% 8,0% 3,9% 

41 Salut 9.096,2 9.416,0 26,2% 5,9% 3,5% 
42 Educació 5.770,3 6.028,3 16,6% 8,5% 4,5% 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2008  

72 

43 Habitatge i altres actuacions urbanes 813,3 824,3 2,3% 32,1% 1,3% 
44 Cultura i esports 404,2 440,9 1,2% 8,6% 9,1% 
45 Llengua catalana 42,5 38,6 0,1% 54,4% -9,3% 
46 Consum 14,5 15,3 0,0% 4,6% 5,7% 

5 Producció de béns públics de caràcter 
econòmic 5.909,5 6.728,2 17,0% 17,5% 13,9% 

51 Cicle de l'aigua 1.018,2 1.175,3 2,9% 26,5% 15,4% 
52 Transport 2.875,3 3.259,0 8,3% 23,7% 13,3% 

53 Societat informació, coneixement i teleco-
municacions 830,4 857,2 2,4% 0,1% 3,2% 

54 Urbanisme i ordenació del territori 210,4 226,6 0,6% 6,1% 7,7% 
55 Actuacions ambientals 325,1 344,1 0,9% -2,9% 5,9% 
56 Infraestructures agràries i rurals 220,4 286,6 0,6% 7,6% 30,0% 
57 Recerca, desenvolupament i innovació 373,6 512,2 1,1% 33,5% 37,1% 
58 Altres actuacions de caràcter econòmic 56,1 67,1 0,2% 2,4% 19,6% 

6 Foment i regulació dels sectors produc-
tius 1.791,0 1.890,6 5,2% 6,1% 5,6% 

61 Agricultura, ramaderia i pesca 181,2 179,9 0,5% 74,3% -0,7% 
62 Indústria 104,5 123,1 0,3% 65,5% 17,8% 
63 Energia 28,9 42,1 0,1% 10,3% 45,9% 
64 Comerç 105,9 70,2 0,3% -12,5% -33,7% 
65 Turisme i oci 64,9 85,8 0,2% 6,4% 32,1% 
66 Desenvolupament empresarial 27,1 25,3 0,1% 157,9% -6,7% 
67 Sector financer   1.277,2 1.363,0 3,7% -1,9% 6,7% 
68 Defensa de la competència 1,3 1,3 0,0% -7,0% -2,0% 
7 Suport financer als ens locals 3.174,6 3.214,3 9,1% 7,4% 1,3% 
8 Fons de contingència 110,0 110,0 0,3% 15,8% 0,0% 
9 Deute públic  1.256,2 1.614,2 3,6% -22,9% 28,5% 

  Total consolidat   34.750,0 36.985,1 100,0% 7,9% 6,4% 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya , 2007, 2008, i 2009. 
 
De les trenta quatre polítiques de despesa en què està classificat el pressupost de l’exercici 2008, tretze 
concentren el 91,3% de la despesa. Entre aquestes, se’n poden destacar (vegeu el gràfic I-33): 

Les polítiques de salut, educació, i transport, les tres principals finalitats pressupostàries de la Generalitat, 
concentren el 51,3% de la despesa. 

Un segon grup de quatre polítiques amb un destí final dels recursos més genèrica -suport financer als ens 
locals, administració i serveis generals, sector financer, i amortització del deute- acumulen el 22,7% de la 
despesa. 

D’altra banda, protecció social, societats de la informació coneixements i telecomunicacions, seguretat i pro-
tecció civil, justícia, cicle de l’aigua, i habitatge i barris obtenen el 17,5% dels recursos. 

Cap de les vint-i-dues polítiques de despesa restants arriba a acumular el 2% dels recursos. 
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GRÀFIC  I-33. Pes de la despesa per polítiques de depesa del sector públic de la Generalitat. Cata-
lunya, 20081 

Unitats: percentatges. 
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Nota: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008. 
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb un pes relatiu superior o igual al 2% de total de la despesa. 
 
L’ordre de prioritats de les trenta quatre polítiques de despesa es manté pràcticament estable respecte de 
2007. El canvi més significatiu és la caiguda de la despesa (373,21 milions menys) en la política 
d’Amortització i despesa financera del Deute Públic. 
 
En el gràfic I-34 es mostren les disset polítiques que experimenten un increment de la despesa respecte de 
l’exercici 2007 superior a la mitjana de creixement del total de despesa dels pressupostos de 2008. 
 

GRÀFIC  I-34. Evolució de les polítiques de despesa en els pressupostos 2008. Sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, 2007-20081 

Unitats: taxes de creixement en percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2007 i 2008. 
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2007 i el 2008 superior a la taxa de 

creixement mitjana de tota la despesa del Sector Públic de la Generalitat. 
 
 
Finalment, en el gràfic I-35 es mostren les disset polítiques que experimenten un increment de la despesa 
respecte de l’exercici 2007 inferior a la mitjana de creixement del total de despesa dels pressupostos de 
2008. 
 

GRÀFIC  I-35. Evolució de les polítiques de despesa en els pressupostos 2007. Sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, 2006-20071 

Unitats: taxes de creixement en percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2006 i 2007. 
(1) Es mostren, de les  34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2006 i el 2007 inferior a la taxa de 

creixement mitjana de tota la despesa del Sector Públic de la Generalitat. 

 

Les inversions reals del sector públic de la Generalitat de Catalunya 

La inversió real consolidada executada per la Generalitat de Catalunya73 ha experimentat un creixement no-
table en el període 2004-2007 (vegeu el gràfic I-38), i ha assolit en termes mitjans el valor de 2.812,5 milions 
anuals, amb una taxa de creixement anual acumulada del 13,7%, i amb un pes, en termes mitjans, sobre el 
PIB català de l’1,8%. En aquest mateix període la inversió per càpita executada ha estat en termes mitjans 
de 398,3 euros per habitant, passant dels 285,2 euros per habitant l’any 2004, als 467,6 euros per habitant 
el 2007. 
 
De totes maneres, el grau d’execució de la inversió respecte de les dades pressupostades es manté en ter-
mes mitjans en el 83,8%, i si bé s’ha anat reduint progressivament des del 91,2% l’any 2004 al 70,5% l’any 
2006, el grau d’execució de la inversió pressupostada l’any 2007 es recupera fins al 91,7%. 
 
Els pressupostos de 2008 preveuen una recuperació de la inversió real, tant en termes absoluts com en 
termes per càpita, respecte de les dades pressupostades l’any 2007, i es mantenen per sobre dels valors li-
quidats i assolits en el període 2004-2007. Així, la inversió real consolidada, amb 4.169 milions d’euros, in-
crementa el 13,4% respecte del pressupost 2007, i significaria l’1,92% del PIB català de 2008 estimat per 

                                                      
73 En el seu perímetre institucional del Sector Públic de la Generalitat. 
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l’Idescat. Per la seva part, la inversió per càpita es situaria aproximadament en 566,1 euros per habitant, 
amb un augment estimat de l’11,1% respecte del pressupost de 2007. 

Pel que fa a l’execució de la inversió real, l’any 2008 només es disposa de dades per l’àmbit institucional 
conformat pel subsector de la Generalitat. Aquest àmbit institucional du a terme només el 28,0% de tota la 
inversió consolidada del sector públic de la Generalitat, i ha executat inversions per valor de 1.284,3 milions 
d’euros l’any 2008, amb un grau d’execució del 100% respecte la inversió pressupostada per aquest mateix 
any. 

GRÀFIC  I-36. 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, 2005-2008 

Unitats: inversió total milions d’euros; inversió per càpita, euros. 
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Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2008 i 2009. 
Nota: les dades d’inversió per càpita 2005-2007 són dades liquidades, pel 2008 és pressupostada. 
 
Per polítiques de despesa, els pressupostos de 2008 concentren el 51,1% de la inversió consolidada del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, com ja s’ha vist pel conjunt de tota la despesa, en les polítiques 
de transport, educació i salut. 
 
L’increment de 494 milions d’euros de la inversió pressupostada pel 2008 es concentra en les polítiques de 
transport, amb un augment de la inversió pressupostada del 40,9% -especialment en l’àmbit de les infraes-
tructures ferroviàries, i en menor mesura en aeroports i transport aeri, mentre que es redueix la inversió real 
en carreteres-; en les polítiques del cicle de l’aigua, amb un creixement del 42,6%; de l’habitatge, amb un 
creixement del 17%; en les infraestructures agràries i rurals, amb un creixement del 15,5%; en protecció so-
cial, amb un increment del 56,8%; i en recerca, desenvolupament i innovació, amb un augment del 163,5%. 
 
D’altra banda, els pressupostos de 2008 redueixen la inversió en les polítiques de seguretat i protecció civil, 
amb una caiguda del 18,5%; en les polítiques d’educació, amb una reducció del 2,6%; en les polítiques de 
salut amb una caiguda del 5,2%; i en la política d’administració i serveis generals, amb una caiguda del 
3,3%. 
 
Com a conseqüència d’aquests canvis la política d’habitatge i del cicle de l’aigua passen a millorar en l’ordre 
prioritats de la inversió de la Generalitat de Catalunya, per davant de les polítiques de carreters i de salut.  
 
En el gràfic I-37 es mostra aquest ordre de prioritats per l’any 2008. 
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GRÀFIC  I-37. Inversió real consolidada pressupostada del sector públic per polítiques de despesa. 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2008 

Unitats: percentatges 
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Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2008. 
Nota: es mostren les onze polítiques de despesa amb un pes igual o superior al 3% del pressupost total d’inversions. 

 

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 alemany), o amb càrrec a des-
peses corrents (drets de superfície i concessions). 
 
En el període 2004-2007 l’import mig liquidat anualment en aquest tipus d’obres ha estat de 384,6 milions 
d’euros a l’any, amb un increment progressiu al llarg d’aquests anys, a una taxa de creixement anual acu-
mulativa del 55,3%. Aquest increment supera a la taxa de creixement anual acumulativa de la inversió real 
liquidada del conjunt del sector públic de la Generalitat en aquest mateix període, i que ha estat, com ja s’ha 
comentat, del 13,7%.   
 
L’exercici 2008 preveu un modest increment en l’ús d’aquest mètodes de finançament d’inversions amb 
659,7 milions d’euros, per sobre del 614,2 milions d’euros pressupostats pel 2007. Si bé aquest volum és in-
ferior als 667 milions d’euros que finalment es van liquidar en l’exercici 2007. 
 
En la  taula I-56 es mostra l’evolució, per tipologies, d’aquestes inversions. 
 
 
 
 
 
 



L’ECONOMIA A CATALUNYA 

77 

TAULA I-56. Evolució de la inversió executada sense impacte pressupostari en l’exercici. Catalu-
nya, 2005-2008 

Unitats: milions d’euros  
  Imports liquidats Pressupostat 
  2005 2006 2007 2008 
Carreteres  30,4 135,2 229,4 304,5 
Ferrocarril i metro  1,8 39,9 75,2 81,1 
Ports i transports 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abastament i sanejament d’aigua  0,0 4,2 0,0 0,0 
Regadius  32,2 72,2 87,1 43,8 
Obres d'Interior  19,0 43,2 47,2 27,3 
Obres de Justícia  29,8 125,2 218,9 203,0 
Obres de Presidència  0,0 1,0 9,1 0,0 
TOTAL  113,1 420,8 667,0 659,7 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008 i 2009. 
Nota: les dades 2005-2007 són dades liquidades, pel 2008 són inversions pressupostades. 

 

El dèficit de la Generalitat de Catalunya 

L’evolució de la despesa i els ingressos liquidats en l’exercici 2008 ha tingut com a conseqüència un incre-
ment molt important del dèficit de la Generalitat (mesurat en termes SEC-95 base 2000) que se situa en 
4.862 milions d’euros, multiplicant-se pràcticament per quatre vegades en relació amb l’exercici 2007, i que 
significa el 2,38% del PIB de Catalunya, i el 0,44% del PIB d’Espanya. 

El dèficit de la Generalitat del 2008 ha superat en 4.393 milions d’euros allò que es prèvia ens els pressu-
postos (vegeu el gràfic I-38).  

Aquest dèficit previst apareixia com a resultat de l’esforç inversor de la Generalitat, motiu pel qual la neces-
sitat de finançament per operacions de capital ascendia fins a 2.578 milions d’euros, i que en bona part es 
cobria amb una previsió d’estalvi per operacions corrents de 1.786 milions d’euros. Així, el dèficit resultant 
era de 469,5  milions d’euros, una quantitat, que amb la introducció de les possibilitats que preveu el pro-
grama d’inversions productives elaborat a l’empara de la legislació d’estabilitat pressupostària, s’ajustava al 
Pla de sanejament 2005-2008. 

La forta desacceleració de l’activitat econòmica l’any 2008 i l’elevada dependència dels ingressos de la Ge-
neralitat d’un impost com el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, han tingut com a 
conseqüència una important caiguda dels ingressos corrents liquidats en relació amb els previstos (només 
l’Administració de la Generalitat ha tingut ingressos corrents l’any 2008 per valor de 2.052 milions menys del 
pressupostat).74 Aquests menors ingressos han estat la raó principal per la qual l’estalvi per operacions cor-
rents s’ha traduït en un desestalvi per operacions corrents (que pel pressupost executat consolidat de 
l’Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials, ha estat de -934 milions d’euros). Així, la Generalitat de Catalunya, en 
aquest àmbit institucional, s’ha hagut d’enduetar per a finançar operacions corrents. 

Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya ha mantingut una política de despesa pública contracíclica, i fins 
i tot ha incrementat la despesa de capital en relació a allò pressupostat (la despesa de capital de 
l’Administració de la Generalitat supera en 527,3 milions d’euros allò pressupostat). De totes maneres, els 
majors ingressos de capital dels previstos (els ingressos de capital de l’Administració de la Generalitat supe-
ra en 670 milions d’euros allò pressupostat) han permès que les necessitats de finançament per operacions 
de capital s’hagin reduït en relació amb allò pressupostat. 

Per tant, la necessitat de finançament per operacions corrents, de 934 milions d’euros, més les necessitats 
de finançament per operacions de capital de 2.272 milions d’euros, han fet que el dèficit en termes del pres-
                                                      
74 L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats ha recaptat l’any 2008 2.083 milions d’euros menys d’allò pre-
vist en els pressupostos. 
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supost executat de l’Administració de la Generalitat, el SCS, l’ICS, i l’ICASS hagi estat de 3.206 milions 
d’euros. 

A aquesta quantitat cal introduir, principalment, dues correccions per obtenir el dèficit de la Generalitat (me-
surat segons la metodologia SEC-95 base 2000).  

Per una part, afegir el resultat obtingut per les empreses i ens públics considerats administració pública se-
gons aquesta metodologia i altres ajustaments comptables com són: incloure les aportacions de capital a 
empreses públiques com a operació no financera, aplicar el criteri de caixa als ingressos tributaris, ajustos 
per periodificació de transferències de l’Estat i de la UE, consolidació amb les universitats i altres. Aquesta 
operació significa incrementar el dèficit en 1.057 milions d’euros pel 2008. 

I per una altra, afegir l’increment de la despesa desplaçada de Salut, que després de quatre anys succes-
sius d’esforços per a reduir-la, l’any 2008 torna a tenir un increment important de 670 milions d’euros. 

S’obtenen amb aquestes correccions els 4.862 milions d’euros de dèficit de la Generalitat per l’any 2008. 

GRÀFIC  I-38. Evolució del Dèficit de la Generalitat segons SEC-95 Base 2000. Catalunya, 2004-2008 

Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB de Catalunya 
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Font: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa al compliment del Pla de sanejament 2005-2008, que mesura el dèficit en termes SEC-95 base 
1995, el Govern de la Generalitat podia presentar per l’exercici 2008, i d’acord amb el programa d’inversions 
productives elaborat a l’empara de la legislació d’estabilitat pressupostària, com a màxim un dèficit que sig-
nifiqués el 0,25% del PIB de l’economia catalana. D’acord amb les primeres estimacions del PIB de Catalu-
nya de la CRE pel 2008 aquest dèficit es podia situar al voltant del 510 milions d’euros. Tot i no disposar de 
dades del càlcul dèficit en termes SEC-95 base 1995 per al 2008, sembla evident que aquest objectiu no 
s’haurà assolit en cap cas. 

 

Endeutament de la Generalitat de Catalunya 

L’endeutament financer75 de la Generalitat s’ha incrementat el 200876 4.826,2 milions d’euros, un augment 
del 24,6% respecte del 2007, fins als 24.478,7 milions d’euros. Aquest increment triplica a l’augment expe-
rimentat en l’exercici 2007 que va ser de 1.460,5 milions d’euros. D’aquesta manera, augmenta el pes de 
                                                      
75 No inclou els altres instruments d’endeutament com els censos, “confirming”, pagament a tercers, titulització, i crèdits ICF/ICCA. 
76 Dades a 31 de desembre del 2008. 
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l’endeutament financer sobre el PIB fins al 12,0% l’any 2008. Aquesta acceleració del creixement de 
l’endeutament respon tant comportament associat a les empreses no SEC (base 2000), àmbit en que 
l’endeutament creix el 32,6%, com a l’endeutament del conjunt d’entitats del sector administració pública de 
la Generalitat segons SEC 95 (base 2000) que incrementa el 21,9%. 
 
Pel que fa a l’endeutament acumulat amb altres instruments financers, modalitats d’endeutament que se-
gons compromís del govern haurien de tendir a disminuir en contraposició a les modalitats estrictament fi-
nanceres, en l’exercici 2008 experimenta un increment del 38,3%, 948 milions d’euros més que el 2007, i 
acumula 3.424 milions d’euros. Així, el pes d’aquestes modalitats d’endeutament sobre el total 
d’endeutament, després de tres anys de successives reduccions, torna a incrementar fins al 12,3% del total 
d’endeutament, encara però per sota del 16,7% que representaven l’any 2004. 
 
Per tant, agregant aquests dos components, l’endeutament total de la Generalitat és de 27.902,7 milions 
d’euros, el 13,7% del PIB de l’economia catalana, amb un increment de 5.774,20 milions d’euros, el 26,7% 
més que l’exercici 2007.  

TAULA I-57. Evolució de l’endeutament viu i altres instruments financers de la Generalitat de Cata-
lunya. Catalunya, 2004-2007 (segons SEC) 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
  2005 2006 2007 2008 
Total endeutament SEC 95 (base 2000) 13.793,0 14.074,0 14.819,5 18.069,7 
Endeutament Empreses no SEC 95 (base 2000) 3.538,0 4.118,0 4.833,0 6.409,0 
Total endeutament financer 17.331,0 18.192,0 19.652,5 24.478,7 
Altres instruments financers1 2.702,0 2.430,0 2.476,0 3.424,0 
Endeutament TOTAL 20.033,0 20.622,0 22.128,5 27.902,7 
Endeutament financer sobre PIB2 10,2% 9,9% 10,0% 12,0% 
Endeutament TOTAL sobre PIB2 11,8% 11,2% 11,3% 13,7% 
Font: dades facilitades pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
(1) Censos, confirming, pagaments a tercers, titulització i crèdits ICF/ICCA. 
(2) PIB nominal de Catalunya base 2000 segons CRE. 
 
 
 

4.2. EL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 

4.2.1. Les inversions del sector públic estatal a Catalunya 
La inversió real pressupostada i regionalitzada77 per l’Estat l’any 2008 ha estat de 24.755,9 milions d’euros, 
el 16% més que en l’exercici 2007. D’aquesta inversió Catalunya té pressupostats 3.727,8 milions, amb un 
increment del 26% respecte de 2007. Aquesta dada significa el 15,1% del total de la inversió regionalitzada, 
i manté, des de l’any 2005, a Catalunya com a la segona CCAA receptora en termes absoluts després 
d’Andalusia. 

En termes per càpita, en el conjunt de les CCAA, la inversió real regionalitzada l’any 2008 ha estat de 536 
euros per habitant. Mentre que la inversió real regionalitzada a Catalunya ha significat una despesa de 506 
euros per càpita, amb un increment del 23,4% respecte de 2007 i que situa a Catalunya en la posició onze-
na entre les disset CA, el 5,6% menys que la mitjana per càpita espanyola. 

De totes maneres, cal tenir present que en previsió del compliment de la disposició addicional tercera del 
nou 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, s’ha constituït un grup de treball bilateral Estat-Generalitat, on s’ha 
elaborat 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 
                                                      
77 Inversió real regionalitzada prevista per l’Estat, els seus organismes autònoms, i ens públics, empreses públiques i entitats gestores 
de la Seguretat Social. Aquest concepte computa aquella part de la despesa en inversió del capítol 6 dels pressupostos susceptible de 
ser territorialitzada, el 76 % de tot el capítol 6 en mitjana dels darrers 10 anys, i no té en compte el capítol 7 de transferències de capi-
tal.  
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“conjunt de les inversions de l’Estat i les transferències de capital a les comunitats autònomes i a les corpo-
racions locals, que són d’àmbit econòmic”. Així mateix, “s’estableix un ajustament de les inversions realitza-
des per l’Estat amb dotació pressupostària en un exercici diferent al d’execució”. 

Així, per l’any 2008, l‘Acord del Grup de Treball de Metodologia per a Determinar el Compliment de la Dis-
posició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de 28 de gener de 2008, estableix que la 
quantitat que s’ha de destinar des de l’Estat per finançar inversions en infraestructures a Catalunya és de 
4.507 milions d’euros, quantitat que a més de les inversions reals pressupostades, els 3.727,8 milions 
d’euros, també computa les transferències de capital i altres conceptes. 

Tenint en compte aquest concepte més ampli, la despesa de capital per càpita prevista en els pressupostos 
de l’Estat pel 2008 a Catalunya és de 612 euros per habitant, xifra que és el 14% superior a la mitjana 
d’inversió real regionalitzada per càpita del conjunt d’Espanya. 

Per tant, els increments de despesa en inversió real regionalitzada per càpita dels pressupostos de l’Estat a 
Catalunya trenquen amb la tendència iniciada el 2004 d’allunyament de la mitjana d’inversió real per càpita 
del conjunt de CA (vegeu el gràfic I-39). A més, 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 2008 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. 

 

GRÀFIC  I-39. Inversió per càpita pressupostada de l’Estat a Catalunya en relació a la mitjana espa-
nyola, 2001-2008 

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

Pel que fa al compliment dels compromisos pressupostaris el nivell d’execució de les obres pressupostades 
pel Ministeri de Foment, l’any 200778, es va situar en el 91%, clarament per sobre de la mitjana d’execució 
del període 2001-2006 que va ser del 74,2%. Cal tenir en compte que aquest Ministeri administra durant 
aquest període gairebé el 84% de la inversió regionalitzada a Catalunya de l’Estat, i que l’any 2007 aquest 
percentatge va ser del 82% (vegeu el gràfic I-40). 

                                                      
78 Darrera dada disponible. 
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GRÀFIC  I-40. Inversió pressupostada i liquidada per l’Estat a Catalunya. Catalunya, 2001-2007 

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

4.2.2. La recaptació dels tributs estatals a Catalunya 
Les dades de recaptació tributària79 de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) permeten fer una 
primera aproximació de l’evolució dels ingressos tributaris estatals al territori català tant de l’Estat, a través 
de les delegacions de l’AEAT, com de la Generalitat de Catalunya. 

L’any 2008, en un context de forta desacceleració del creixement nominal del PIB català, la recaptació tribu-
tària a Catalunya (vegeu el taula I-58) ha trencat amb el ritme expansiu dels darrers anys, i ha pujat fins a 
40.634,1 milions d’euros, amb una important reducció del 14,6%, gairebé 7.000 milions d’euros menys que 
el 2007. 

En el conjunt de l’Estat la recaptació tributària s’ha reduït de 27.233 milions d’euros, el 13,6% menys que el 
2007. Els causants principals d’aquesta caiguda han estat, per una banda, els canvis normatius tributaris 
amb impacte recaptatori l’exercici 2008, i per una altra la contracció respecte de l’exercici 2007 de l’evolució 
de les bases tributàries dels principals impostos estatals. 

L’Agència Tributària Estatal, estima80 que més del 70% de la caiguda en la recaptació té el seu origen en les 
rebaixes en tributàries en l’IRPF, l’Impost de Societats i l’IVA, i el 30% restant en la pitjor evolució de les ba-
ses tributàries. Així, l’impacte normatiu sobre la recaptació tributària ha estat de 19.540 milions d’euros l’any 
2008, amb canvis dirigits a incrementar la renda disponible tant de les famílies com de les empreses. 

En l’IRPF els canvis normatius més importants amb efectes el 2008 han estat: l’actualització dels mínims 
exempts que integren el mínim personal i familiar i la deflactació de la tarifa (canvis introduïts per la Llei 
51/2007, de 27 de desembre, de pressupostos 2008)81; la reforma fiscal sobre la quota diferencial de 
l’impost; la introducció de la deducció per maternitat o adopció de 2.500 euros (canvis introduïts per la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, d’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les 

                                                      
79 Les dades de recaptació tributària d’aquest epígraf estan expressades en termes de caixa, per tant s’entén la recaptació líquida apli-
cada, que s’obté com a diferència entre la recaptació bruta aplicada i les devolucions pagades, i per tant inclou ingressos del pressu-
post corrent i els corresponents a exercicis tancats. Aquest criteri comptable difereix del concepte de drets liquidats o reconeguts, en el 
qual es recullen els drets pendents de cobrament de l’exercici i s’exclou els drets procedents de pressupostos tancats. 
80 Vegeu Informe mensual de recaudación tributaria. Diciembre 2008. Agència Estatal d’Administració Tributària. 
81 BOE núm. 310, 27.12.2007  



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2008  

82 

lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents, i sobre el patrimoni)82; i la rebaixa en 
l’impost a través de la deducció fiscal a la quota de 400 euros per obtenció de rendiments del treball o 
d’activitats econòmiques (canvi introduït pel Real decret llei 2/2008, de 21 d’abril, de mesures d’impuls de 
l’activitat econòmica)83 . 

En l’Impost sobre societats els canvis més importants amb efectes el 2008 han estat: la reforma fiscal sobre 
pagaments fraccionats en empreses amb xifra neta de negoci superior a 8 milions d’euros; la reforma fiscal 
de 2007 sobre la quota diferencial (canvis introduïts per la Llei 35/2006, de 28 de novembre, d’impost sobre 
la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la 
renda de no residents, i sobre el patrimoni, i per la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos de 
l’Estat 2008)84; i la nova opció afegida de càlcul del pagament fraccionat en empreses amb xifra neta de ne-
goci superior a 8 milions d’euros de la quota liquida del darrer exercici declarat canvi introduït pel Real de-
cret llei 2/2008, de 21 d’abril, de mesures d’impuls de l’activitat econòmica)85. 

En l’IVA el canvi normatiu mes important ha estat la introducció d’un nou règim especial de declaració per a 
consolidació fiscal de grups empresarials (canvi introduït per la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesu-
res per a la prevenció del frau fiscal)86 . 

Paral·lelament a aquest canvis normatius, la contracció econòmica s’ha traduït en una forta desacceleració 
de les bases imposables. En el cas de l’IRPF ha tingut lloc una desacceleració en el creixement de la renda 
bruta de les famílies, les rendes del treball, les rendes del capital mobiliari, arrendaments i fons d’inversió, i 
una caiguda de les rendes empresarials i dels guanys patrimonials. En l’impost sobre societats hi ha hagut 
una caiguda dels beneficis empresarials declarats. Mentre que en l’IVA ha experimentat una important des-
acceleració tant la despesa d’habitatges de les llars com el consum privat gravat per aquest impost. 

Paral·lelament a aquesta evolució a nivell estatal, els ingressos tributaris recaptats per les delegacions de 
l’AEAT a Catalunya han pujat fins a 36.519,3 milions d’euros, amb una caiguda interanual, per primera ve-
gada des de l’any 2001, del 13,4%; mentre que la Generalitat de Catalunya ha obtingut una recaptació tribu-
tària de 3.599,2 milions d’euros, el 24,4% inferior a la de 2007, i ha accelerat la reducció que ja va experi-
mentar l’any anterior. 

Així, ha tingut lloc una reducció generalitzada dels impostos recaptats per les delegacions de l’AEAT, i des-
taquen l’evolució de l’impost de societats, amb una caiguda del 33,9%, enfront el creixement del 19,2% el 
2007; i de l’IVA, que experimenta un retorcés del 14,5% (vegeu la taula I-58). 

Pel que fa als impostos recaptats per la Generalitat de Catalunya, l’any 2008 han destacat l’evolució de 
l’impost sobre transmissions patrimonials, i l’impost sobre actes jurídics documents, que han reduït la recap-
tació en 833,1 milions d’euros i 607,4 milions d’euros, respectivament, com a conseqüència de la caiguda 
del mercat immobiliari; mentre que l’impost sobre successions i donacions ha accelerat el seu creixement, 
amb un increment, del 29,6%, tot i que en l’any 2008 l’impost de donacions ha experimentat rebaixes signifi-
catives, amb un increment del valor exempt de l’habitatge habitual fins a 500.000 euros i una reducció de 
trams que significa una rebaixa del tipus màxim de l’impost del 32% al 9% (canvis introduïts per la Llei 
7/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres)87; i finalment, l’impost sobre el patrimoni també 
té un creixement significatiu del 18,4% (vegeu la taula I-58). 

 

 

 

                                                      
82 BOE núm. 285, 29.11.2006 
83 BOE núm. 97, 22.04.2008 
84 BOE núm. 285, 29.11.2006, i BOE núm. 310, 27.12.2007 
85 BOE núm. 97, 22.04.2008 
86 BOE núm. 286, 30.11.2006 
87 DOGC núm. 5038, 31.12.2007 
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TAULA I-58. Recaptació dels tributs estatals per l’Administració central i la Generalitat a Catalu-
nya, 2006-2008. 

Unitats: milions d’euros, i percentatges. 

  2006 2007 2008 2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

Delegacions AEAT (A) 37.281.819 42.165.475 36.519.276 13,1% 13,1% -13,4% 
Impostos directes 21.258.607 25.006.375 21.672.044 16,7% 17,6% -13,3% 
IRPF   13.217.288 15.405.111 15.239.310 14,6% 16,6% -1,1% 
Societats 7.768.911 9.262.958 6.120.989 20,7% 19,2% -33,9% 
Impost sobre la renda no residents 263.815 329.097 301.672 9,1% 24,7% -8,3% 
Altres impostos directes 8.593 9.209 10.073 48,8% 7,2% 9,4% 
Impostos indirectes 15.868.517 17.007.849 14.671.945 8,6% 7,2% -13,7% 
IVA  13.451.482 14.493.944 12.391.010 7,6% 7,7% -14,5% 
Especials 1.333.469 1.383.354 1.281.604 22,2% 3,7% -7,4% 
  Alcohols 236.968 195.854 nd. 15,8% -17,4% nd. 
  Hidrocarburs 728.285 792.809 nd. 36,6% 8,9% nd. 
  Labors del tabac 39.836 31.203 nd. 51,9% -21,7% nd. 
  Electricitat 328.380 363.488 nd. 0,3% 10,7% nd. 
Tràfic exterior 707.152 730.262 642.351 8,4% 3,3% -12,0% 
Impost sobre primes d'assegurances i 
altres 376.414 400.289 356.980 3,3% 6,3% -10,8% 

Taxes i altres ingressos tributaris  
(cap.3) 154.695 151.251 175.287 19,4% -2,2% 15,9% 

Govern autonòmic (B) 5.216.425 4.763.319 3.599.220 18,2% -8,7% -24,4% 
Impostos directes 1.028.259 1.228.161 1.540.641 20,0% 19,4% 25,4% 
Successions i donacions 665.330 774.919 1.003.976 20,2% 16,5% 29,6% 
Patrimoni 362.929 453.242 536.666 19,7% 24,9% 18,4% 
Impostos indirectes 3.852.883 3.183.670 1.743.197 19,6% -17,4% -45,2% 
Transmissions patrimonials 2.190.290 1.683.845 850.755 20,0% -23,1% -49,5% 
Actes jurídics documentats   1.662.593 1.499.825 892.442 19,1% -9,8% -40,5% 
Taxa del joc   335.283 351.488 315.383 0,2% 4,8% -10,3% 
Altres (C)             
Sobre determinats mitjans de transport 367.510 369.268 212.287 11,9% 0,5% -42,5% 
Sobre vendes minoristes determinats 
hidrocarburs   302.240 310.646 303.273 0,2% 2,8% -2,4% 

Total (A + B + C) 43.167.994 47.608.708 40.634.055 13,6% 10,3% -14,6% 
Impostos directes 22.286.866 26.234.536 23.212.685 16,8% 17,7% -11,5% 
Impostos indirectes 20.391.150 20.871.433 16.930.701 10,5% 2,4% -18,9% 
Taxes i altres ingressos tributaris 489.978 502.739 490.670 5,6% 2,6% -2,4% 
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; i dades facilitades pel Departa-
ment d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
Nota: Les dades de recaptació tributària del Govern autonòmic de 2008 són dreta liquidats. La resta de dades és recaptació líquida 
aplicada. 

L’evolució de la recaptació tributària a Catalunya l’any 2008, amb una caiguda més accentuada de la impo-
sició indirecte que de la directe, ha fet incrementar el pes dels impostos directes en la composició dels in-
gressos entre impostos directes, indirectes, i taxes i altres ingressos tributaris. De forma que, l’exercici 2008 
el 57,1% dels ingressos tributaris s’obtenen de la imposició directe, el 41,7% dels ingressos de la imposició 
indirecta, mentre que l’1% restants provenen de taxes i altres ingressos tributaris (vegeu el gràfic I-41). 
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GRÀFIC  I-41. Distribució dels ingressos tributaris estatals a Catalunya. Catalunya 2004-2008 

Unitats: percentatges. 

50,4% 50,2% 51,6% 55,1% 57,1%

48,2% 48,6% 47,2% 43,8% 41,7%

1,4% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2%

2004 2005 2006 2007 2008
I. directes I. indirectes Taxes i altres ingr. tributaris

 

Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’administració Tributària; BADESPE; i dades facilitades pel Departa-
ment d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, el pes de la recaptació dels tributs estatals de l’Administració central i la Generalitat sobre el PIB 
català s’ha reduït des del 22,8% l’exercici 2007 fins al 18,7% el 2008, i s’ha trencat amb el progressiu incre-
ment de la recaptació per sobre de l’evolució del PIB català d’aquests darrers anys. 

GRÀFIC  I-42. Evolució del pes de la recaptació tributària estatal sobre el PIB català. Catalunya, 
2004-2008 

Unitats: percentatges. 
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Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’administració Tributària; BADESPE; dades facilitades pel Departa-
ment d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya; i dades del PIB català (base 2000) de l’Idescat. 
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5. Economia social 

5.1. Novetats en el marc normatiu i iniciatives públiques 
Al llarg de l’any 2008 no s’ha aprovat cap norma destacada que afecti l’economia social. Tot i això, i atès 
que l’objecte social de nombroses cooperatives és la gestió dels serveis socials, cal fer referència a 
l’aprovació del Pla de suport al tercer sector social (2008-2010)88 per part del Govern de la Generalitat. 
L’objectiu del Pla és enfortir les entitats socials que presenten serveis socials en un entorn de creixement 
dels recursos públics destinats a aquests serveis. Aquest creixement està motivat pel desenvolupament i 
aplicació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i de la Llei estatal 39/2006, de 14 de desem-
bre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

El Pla s’estructura en 25 mesures, que a la vegada contenen diferents accions a dur a terme. Cal tenir en 
compte que aquestes mesures no comporten per elles mateixes un cost econòmic addicional pels departa-
ments de la Generalitat implicats, sinó que busquen establir una nova forma de relació entre l’Administració 
de la Generalitat i el tercer sector social. 

D’altra banda, cal mencionar en aquest apartat d’iniciatives públiques la renovació de l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. La mesura 88 
preveu l’elaboració durant l’any 2008 d’un protocol d’actuació en matèria de tancament d’empreses i que ha 
de recollir mecanismes d’actuació en diferents àmbits, entre els que hi ha la canalització de nous projectes 
d’emprenedoria o cooperatives89. Les fórmules jurídiques en les que es fonamenta l’economia social han es-
tat tradicionalment considerades com una opció viable en situacions de crisi com l’actual. 

 

5.2. Les empreses de l’economia social 

5.2.1. Cooperatives 
Societats cooperatives existents 

Tal com es va comentar en l’anterior edició d’aquesta Memòria, l’any 2007 va culminar el procés de desqua-
lificació de les cooperatives que no havien adaptat els seus estatuts a les previsions de la Llei 18/2002, de 5 
de juliol, de cooperatives. Malgrat això, enguany s’ha dissolt un nombre significatiu de cooperatives per 
aquest motiu (725 segons les dades facilitades pel Departament de Treball). 

Malgrat aquests ajustos, ja des de l’any 2007 les dades que conté el Registre de Cooperatives de Catalunya 
reflecteixen una situació més real de les cooperatives actives a Catalunya: l’any 2008 hi ha 4.056 cooperati-
ves registrades.  

La majoria de les cooperatives existents són de treball associat (el 75,3%). El 25% restant es distribueix en-
tre les diferents classes de cooperatives de primer grau previstes a l’article 92 de la Llei 18/2002: l’11,4% 
són agràries, el 3,8% de serveis, el 3,1% de consumidors, el 2,2% d’ensenyament, el 2,1% d’habitatges, el 
0,7% són mixtes i el 0,1% marítimes. Cal tenir en compte que hi ha 49 cooperatives de segon grau (l’1,2% 
del total). 

Respecte l’any 2007, les úniques cooperatives que incrementen el seu nombre són les de segon grau (pas-
sen de 46 a 49), mentre que la resta davalla, un 15,4% de mitjana90. Aquest fet és reflex dels processos de 
concentració que es donen en aquest sector de l’economia. 

                                                      
88 Acord GOV/163/2008, de 14 d’octubre (DOGC núm. 5244, de 27.10.2008). 
89 Aquest protocol s’ha elaborat i ja ha estat aprovat pel Consell Executiu, el dia 16 de desembre de 2008. 
90 Matisa aquesta dada la baixa del Registre de les 725 cooperatives desqualificades, com ja s’ha comentat.  
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Per demarcacions territorials, Barcelona continua concentrant la majoria de les cooperatives existents (el 
67,9%), si bé aquest percentatge és lleugerament inferior al de l’any 2007 (quan s’hi concentraven el 72,1% 
del total). Tarragona en concentra el 14,1%, Lleida el 12,5% i Girona el 5,5% restant. 

Societats cooperatives constituïdes 

L’any 2008 s’han constituït 99 noves cooperatives, 30 menys que l’any 2007, quan se’n van crear 129. 
D’aquestes 99, 82 són de treball associat, cinc d’habitatges, quatre de serveis, quatre de segon grau, dues 
d’agràries i dues de consumidors i usuaris. 

La distribució territorial d’aquestes noves cooperatives segueix la mateixa pauta que la distribució general de 
les cooperatives existents: la majoria té la seu central a Barcelona (el 78,8%), mentre que en segon lloc se 
situa la demarcació de Tarragona (amb el 13,2%), seguida de la de Lleida (amb el 5,1%) i la de Girona (amb 
el 3,0% restant). 

Tal com reflecteix el següent gràfic, la majoria de les noves cooperatives creades pertanyen al sector ser-
veis, seguit del sector de la construcció, el de la indústria i l’agrari. Aquesta distribució es manté estable al 
llarg del temps, si bé hi ha lleugeres variacions interanuals (com ara l’any 2006, quan el sector industrial va 
tenir més pes que la construcció). 

GRÀFIC  I-43. Distribució per sectors de les noves cooperatives constituïdes. Catalunya, 2005-2008 

Unitats: percentatges. 

6,4% 5,6% 3,9% 5,1%

11,8%
18,2%

10,9%
7,1%

18,7%
14,7%

18,6% 18,0%

63,1% 61,5%
66,7%

70,0%

2005 2006 2007 2008

Agricultura Indústria Construcció Serveis
 

Font: elaboració pròpia partir de les dades facilitades pel Departament de Treball. 

La taula següent conté les noves cooperatives constituïdes al llarg dels anys 2007 i 2008, classificades per 
branques d’activitat i concreta les dades comentades anteriorment. La majoria de les noves cooperatives es-
tan dedicades al comerç, l’hoteleria i la restauració, seguides de les dedicades als serveis a la comunitat, a 
la construcció i als serveis a les empreses. Aquesta distribució és lleugerament diferent a la de l’any 2007, 
quan la majoria de noves cooperatives van ser de serveis a la comunitat (el 23,3%), si bé enguany continu-
en tenint un pes significatiu (el 20,7% del total).  
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TAULA I-59. Noves cooperatives constituïdes, per branques d’activitat. Catalunya, 2007-2008 

Unitats: nombre de cooperatives i percentatge. 

2007 2008 2007 2008
PRIM 5 5 3,9 1,2 0,0
INM 0 0 0,0 0,0 .
IM 14 7 10,9 8,5 -50,0
CONS 24 18 18,6 17,1 -25,0
CHR 12 19 9,3 22,0 58,3
TR 17 12 13,2 13,4 -29,4
SEP 27 16 20,9 17,1 -40,7
SCOM 30 22 23,3 20,7 -26,7
TOTAL 129 99 100,0 100,0 -23,3

Branques 
d'activitat

Noves cooperatives 
constituïdes Distribució interna Var. 07 / 

08

 

Font: elaboració pròpia partir de les dades facilitades pel Departament de Treball. 
PRIM: Primari. Sector agrari; Silvicultura i explotació forestal; Pesca i aqüicultura. 
INM: Indústria no manufacturera. Antracita, hulla, lignit i torba; Petroli brut i gas natural; Minerals urani i tori; Minerals metàl·lics, 
Minerals no metàl·lics ni energètics; Energia, gas i aigua calenta; Captació, depuració i distribució aigua. 
IM: Indústria manufacturera. Indústries productes alimentaris i begudes; Ind. tabac; Ind. tèxtils; Ind. confecció i pelleteria; Cuir, 
marroquineria, basteria; Ind. fusta i suro, llevat mobles; Ind. paper; Edició, art gràfica i suports enreg.; Refinació petroli i tract. nuclears; 
Ind. químiques; Cautxú i matèries plàstiques; Ind. altres prod. minerals no metàl·lics; Metal·lúrgia; Prod. Metàl·lics, llevat maquinària; 
Construcció maquinària i equips mec.; Màquines oficina i equips informàtics; Maquinària i materials elèctrics; Mat. electrònic, ràdio, TV i 
comunicació; Instruments medicoquirúrgics i precisió; Vehicles motor, remolcs i semiremolcs; Altres mat. transport; Mobles, altres ind. 
manufactureres; Reciclatge. 
CONS:  Construcció 
CHR: Comerç, Hoteleria i Restauració. Venda i reparació vehicles motor; Comerç engròs i intermediaris; Comerç detall, altres repa-
racions; Hoteleria. 
TR: Transports. Transp. terrestre i per canonades; Transp. marítim, cabotatge i vies int.; Transp. aeri i espacial; Activitats afins 
transp.; ag. Viatges 
SEP: Serveis a les empreses i serveis personals. Correus i telecomunicacions; Mediació financera; Assegurances i plans de pensi-
ons; Activitats aux. mediació financera; Immobiliària; Lloguers maquinària; Activitats informàtiques; Recerca i desenvolupament; Altres 
activitats empresarials 
SCOM: Serveis a la comunitat. Adm. pública, defensa i SS obligatòria; Educació; Sanitat i serveis socials; Act. sanejament públic; Act. 
associatives; Act. culturals i esportives; Act. diverses serveis personals 

La davallada del nombre de noves cooperatives respecte les creades l’any 2007 es reflecteix en totes les 
branques d’activitat excepte en el comerç, hoteleria i restauració, on se n’han creat més. Aquest fet explica 
l’increment de la importància relativa de les cooperatives d’aquesta branca sobre el total.  

Societats cooperatives transformades 

Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, l’any 2008 s’han transformat 19 cooperatives, 
mentre que l’any 2007 se’n van transformar 10. Cal tenir en compte però, que la transformació de les coope-
ratives no comporta la dissolució de la societat, sinó que aquesta adopta una altra forma jurídica i continua 
operant en el tràfic jurídic i econòmic, però el canvi comporta la seva baixa al Registre de Cooperatives. 

Societats cooperatives dissoltes 

L’any 2008 s’han dissolt un total de 812 cooperatives. Com ja s’ha comentat, tot i que el procés de desquali-
ficació de les cooperatives que no han adaptat els seus estatuts a la Llei 18/2002 va finalitzar l’any 2007, al 
llarg de l’any 2008 encara s’han dissolt 725 cooperatives per aquest motiu. Per tant, d’aquestes 812 coope-
ratives dissoltes només 87 s’han dissolt de manera voluntària. 

Si només es tenen en compte les dissolucions voluntàries, la dada de l’any 2008 és la més baixa en els dar-
rers quatre anys, quan es van dissoldre un nombre més elevat de societats cooperatives: 130 l’any 2005, 99 
el 2006 i 122 el 2007. 
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Creació neta de cooperatives 

Seguint la tendència dels anys anteriors, el ritme de creació de noves cooperatives és superior al de la seva 
dissolució, atès que la diferència entre el nombre de cooperatives constituïdes al llarg de l’any 2008 i les 
dissoltes és positiva (12). Cal tenir en compte que no s’inclouen en aquest càlcul les dissoltes com a conse-
qüència de la seva desqualificació. 

5.2.2. Societats laborals 
Societats laborals existents 

L’any 2008 hi ha 5.519 societats laborals actives a Catalunya, un 3,8% més que l’any anterior91. La majoria 
d’aquestes societats es concentren a la demarcació de Barcelona (el 77,7%), mentre que la demarcació de 
Girona es concentra el 9,9% del total, a la de Tarragona el 7,7% i a la de Lleida el 5,7% restant. 

L’increment general del nombre de societats existents es reparteix entre les quatre demarcacions, si bé és 
més intens a la de Tarragona (on creix el 5,4%) i a la de Barcelona (amb el 3,9% de variació relativa). 

Societats laborals constituïdes 

Tot i que durant l’any 2008 s’han constituït 199 noves societats laborals, aquest nombre és inferior a les 
constituïdes l’any 2007 (216). Tot i això, la demarcació de Barcelona s’escapa de la dinàmica general: creix 
el nombre de noves societats en comparació amb les creades l’any anterior (en passar de 158 a 164). 

La distribució territorial de les noves societats laborals segueix la pauta descrita en la distribució de les soci-
etats laborals existents: Barcelona en concentra més de les tres quartes parts (el 77,1%), seguida de Girona 
(amb el 8,8% del total), Lleida  i Tarragona (amb el 7,1% i el 7%, respectivament). Aquesta distribució no 
presenta variacions respecte els anys anteriors. 

Pel que fa al sector d’activitat de les noves societats laborals, tal com s’observa en el gràfic següent, el dels 
serveis registren un major nombre de societats (el 66,3%), seguit de la construcció, la indústria i l’agricultura. 
Tal com s’observa al gràfic següent, aquesta distribució no canvia al llarg dels anys, malgrat haver petites 
variacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
91 Degut a un nou tractament informàtic de les dades, la informació facilitada pel Departament de Treball relativa a l’any 2008 no dife-
rencia entre els dos tipus de societats laborals (anònimes i limitades).  
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GRÀFIC  I-44. Distribució per sectors de les noves societats laborals constituïdes. Catalunya, 2005-
2008 

Unitats: percentatges. 
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Font: elaboració pròpia partir de les dades facilitades pel Departament de Treball. 

La taula següent classifica les noves societats laborals per branques d’activitat. En ella es pot observar com 
la distribució de les noves societats no varia de manera significativa respecte l’any anterior: les dedicades al 
comerç, hoteleria i restauració continuen sent les que tenen un major pes (i fins i tot l’incrementen, en pas-
sar del 30,1% al 34,7%). En segon lloc se situen les societats dedicades a la construcció, que representen el 
22,1% del total, i als serveis a les empreses, amb el 15,6%. L’any 2007 aquestes tres branques eren també 
les que concentraven un major nombre de societats. La quarta branca amb un major pes són els serveis a la 
comunitat i la indústria manufacturera.  

Cal tenir en compte que les societats dedicades als serveis a la comunitat van incrementar la seva impor-
tància relativa l’any 2007 en comparació amb l’any anterior: van passar de representar l’1,7% al 13,4% del 
total. Si bé enguany ha davallat lleugerament el seu pes sobre el total, continuen concentrant un percentat-
ge important sobre el total. 

Tal com ja s’ha comentat, l’any 2008 s’han creat menys societats que l’any anterior, si bé aquest decrement 
no es dóna en totes les branques d’activitat: en el comerç, hoteleria i restauració se n’han creat un nombre 
superior (69 en comparació amb 65) i en la construcció el mateix nombre (44).  

TAULA I-60. Noves societats laborals constituïdes, per branques d’activitat. Catalunya, 2007-2008 

Unitats: nombre de societats laborals i percentatges. 

0

2007 2008 2007 2008
PRIM 4 1 1,9 0,5 -75,0
INM 0 0 0,0 0,0 .
IM 23 22 10,6 11,1 -4,3
CONS 44 44 20,4 22,1 0,0
CHR 65 69 30,1 34,7 6,2
TR 11 10 5,1 5,0 -9,1
SEP 40 31 18,5 15,6 -22,5
SCOM 29 22 13,4 11,1 -24,1
TOTAL 216 199 100,0 100,0 -7,9

Branques 
d'activitat

Distribució totalSocietats laborals 
constituïdes Variació 

2007-2008
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Nota: la taula de noves cooperatives constituïdes per branques d’activitat conté la llegenda de les sigles emprades en aquesta taula. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball. 

Societats laborals transformades, dissoltes i creació neta de societats laborals 

Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, durant l’any 2008 no s’ha transformat cap societat 
laboral a una altra formula societària, mentre que se n’han dissolt dues.  

Tenint en compte que s’han creat 199 noves societats, la creació neta de societats laborals és positiva, igual 
que els anys anteriors. 

 

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

La informació publicada pel Ministeri de Treball i Immigració permet fer una primera aproximació al perfil de 
les persones que treballen en l’economia social. Així, i segons les dades del quart trimestre del 2008, la ma-
joria són homes (el 57,3%), de 25 a 39 anys (el 43,2%), de nacionalitat espanyola (el 86,2%); que estan vin-
culats a la cooperativa o a la societat laboral mitjançant un contracte laboral de durada indefinida (el 79,6%) 
i a temps complert (el 80,1%), amb una antiguitat superior als cinc anys (el 29,9%). La societat en la que 
treballen té més de 250 treballadors (el 26,4% del total) i es dedica al sector dels serveis (el 67,1%). 

Ara bé, les dades disponibles permeten fer una sèrie de comentaris addicionals per tal de reflectir amb ma-
jor precisió les característiques de l’ocupació en aquest sector de l’activitat econòmica. Així, tot i que els 
homes són majoritaris, el pes de les dones incrementa els darrers anys, en passar del 41,7% el 2006 al 
44,2% el 2008. D’altra banda, cal tenir en compte que tot i que el col·lectiu de 25 a 39 anys és el majoritari, 
els que tenen entre 40 i 54 anys representen també un percentatge significatiu del total (el 35,8%). 

La nacionalitat de les persones ocupades en l’economia social també evoluciona al llarg del temps. Si bé la 
majoria continuen sent de nacionalitat espanyola, el percentatge d’estrangers creix un any darrera l’altre: el 
2006 eren l’11,2% del total, el 2007 el 12,7% i el 2008, el 13,8%. 

Pel que fa al tipus de relació, es pot observar la mateixa tendència que en el mercat de treball general92 bai-
xa la taxa de temporalitat respecte l’any anterior: en passar del 22,7% al 20,4%. Paral·lelament, davalla el 
percentatge de treballadors amb una antiguitat breu i incrementa els que fa més anys que treballen per una 
empresa de l’economia social.93 

Tal com s’ha comentat el l’apartat 5.2.1, incrementa el nombre de cooperatives de segon grau, reflex de 
processos de concentració, i coherentment, incrementa el pes dels treballadors en empreses grans, és a dir, 
de més de 250 treballadors, en passar del 23,8% al 26,4%. Tot i això, el segon tipus de societat que con-
centra un major percentatge de treballadors són les de menys de 5 treballadors (el 16,2% del total). 

Per últim, cal comentar que igual que en la resta del mercat de treball, el sector d’activitat que perd un major 
percentatge d’ocupació és la construcció (passa de l’11,5% al 9,4%), si bé en la indústria l’ocupació creix 
(en passar del 19,9% dels treballadors ocupats al 20,6%), a diferència de la resta del mercat de treball on 
l’ocupació davalla. Els serveis també registren un increment de l’ocupació: passen de concentrar el 65,6% 
dels treballadors al 67,1%. 

Les dades estadístiques del Ministeri de Treball i Immigració sobre la població ocupada en l’economia social 
inclouen també el percentatge que aquesta representa sobre el total de la població ocupada segons l’EPA. 
El darrer trimestre de l’any 2008 aquest percentatge és l’1,49% a Catalunya, pràcticament el mateix que 

                                                      
92 En l’anàlisi de la taxa de temporalitat a l’apartat 1.1 del capítol 3 d’aquesta Memòria es constata una davallada de la temporalitat, si 
bé es constata que aquesta davallada és deguda a la destrucció de llocs de treball amb un contracte de durada temporal, no per 
l’augment dels contractes de durada indefinida. Pel que fa a l’ocupació en l’economia social, no es disposa de les suficients dades per 
concretar el motiu de la davallada de la temporalitat, si bé l’explicació general és també plausible. 
93 Les persones amb un contracte de treball de fins a 6 mesos de durada i de 6 mesos fins a l’any passen del 26,5% al 26% i del 12,7% 
al 10,4%, respectivament. D’altra banda,  
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l’any 2007 (que fou l’1,50%). A nivell de tot l’Estat, l’any 2008 és el 2,16% i el 2007 fou el 2,08%. En ambdós 
casos la davallada de la importància relativa s’explica perquè la població ocupada en l’economia social da-
valla amb una major intensitat que el total de la població ocupada segons l’EPA.94 La principal pèrdua 
d’ocupació es concentra en el sector de la construcció, amb una reducció del 22,9% en la població ocupada 
en l’economia social a Catalunya. Aquesta davallada és més intensa en el conjunt de l’Estat (on és el 
33,9%). 

Les empreses de l’economia social que s’analitzen en aquest apartat són les cooperatives i les societats la-
borals, que concentren respectivament el 81,4% i el 18,6% de l’ocupació en aquest àmbit. Respecte l’any 
anterior, el pes de la població ocupada en les cooperatives incrementa gairebé dos punts percentuals (era el 
79,6%). Tot seguit, s’analitza per separat l’ocupació en cada tipus de societat. 

La població ocupada en cooperatives 

Gairebé un terç de les persones afiliades a la Seguretat Social i que treballen en una cooperativa a Catalu-
nya pertanyen a la branca d’activitats dels serveis a la comunitat (el 31,2%), tal com reflecteix la taula se-
güent. El comerç i l’hoteleria concentra el 22,2% i la indústria manufacturera el 19,6%. La importància relati-
va de l’ocupació en els serveis a la comunitat ha incrementat respecte el 2007, quan representava el 29,2%. 

D’altra banda, la població ocupada en cooperatives a Catalunya ha davallat el 2,7% el darrer trimestre de 
l’any 2008 respecte l’any anterior, de manera coherent amb la davallada de l’ocupació en el mercat de tre-
ball general. Ara bé, com ja s’ha comentat, en determinats sectors aquesta davallada és més intensa en de-
terminades branques d’activitat, com ara la construcció (on davalla el 21,5%), en el comerç i l’hoteleria (amb 
una reducció del 6,6%) i en el sector primari (cau el 6,5%). En canvi, l’ocupació creix en els serveis a la 
comunitat i en la indústria manufacturera (el 3,9% i l’1,6%, respectivament). Aquest fet explica l’increment 
del pes de la població ocupada en aquestes branques. 

TAULA I-61. Població ocupada en cooperatives i percentatge d’autònoms, per branques d’activitat. 
Catalunya, 2007-2008, 

Unitats: nombre de persones treballadores i percentatges. 

Total Percentatge 
d'autònoms Total Percentatge 

d'autònoms Total
Del núm. 
absolut 

d'autònoms

PRIM 1.490 7,8 1.393 8,5 -6,5 2,6

INM 22 31,8 21 28,6 -4,5 -14,3

IM 7.959 46,4 8.089 48,9 1,6 7,2

CONS 3.993 54,4 3.134 58,5 -21,5 -15,6

CHR 9.780 15,9 9.139 15,8 -6,6 -7,0

TR 2.718 73,0 2.628 75,7 -3,3 0,2

SEP 4.023 23,8 3.945 22,9 -1,9 -5,4

SCOM 12.374 9,3 12.851 8,8 3,9 -1,6

TOTAL 42.359 27,4 41.200 27,6 -2,7 -2,1

IV trimestre 2007 IV trimestre 2008 Variació 2007-2008

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració. 
PRIM: Primari. Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca. 
INM: Indústria no manufacturera. Indústries extractives, producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua. 
IM: Indústries manufactureres. 
CONS:  Construcció. 
CHR: Comerç i hoteleria. 
TR: Transports, emmagatzematge i comunicacions. 
SEP: Serveis a les empreses, mediació financera, activitats immobiliàries i de lloguer. 
SCOM: Serveis a la comunitat, educació, activitats sanitàries, veterinàries i socials. 
 

                                                      
94 A Catalunya la població ocupada en l’economia social davalla el 4,9%, mentre que el total de la població ocupada el 4,2%. Aquestes 
variacions negatives són del 6,6% i del 3,0% respectivament per la resta de l’Estat. 
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La Llei general de la Seguretat Social95 estableix en la seva Disposició addicional quarta que les cooperati-
ves de treball associat han d’establir en els seus estatuts el règim de cotització dels seus socis de treball, 
podent optar pel règim general o especial en funció de l’activitat de la cooperativa, o directament pel règim 
especial dels treballadors autònoms (RETA). Les dades del Registre de Cooperatives del Departament de 
Treball reflecteixen la importància de les cooperatives de treball associat sobre el total de cooperatives exis-
tents, atès que en són la majoria (el 75,3%, tal com s’ha comentat a l’apartat 5.2.1). Per tant, és interessant 
analitzar quants treballadors de cooperatives de treball associat estan afiliats al RETA. 

Tal com s’observa a la taula anterior, aquest percentatge és de mitjana el 27,6% l’any 2008, si bé en deter-
minats sectors és molt més elevat: en el transport (75,7%), la construcció (58,5%) i la indústria manufacture-
ra (48,9%). Respecte l’any 2007 les persones afiliades al RETA davallen en la construcció (si bé amb una 
intensitat menor que la resta de treballadors). A diferència del comportament general de l’ocupació en les 
cooperatives, davallen també en els serveis comunitaris, però creixen en el sector primari. 

La població ocupada en societats laborals 

El darrer trimestre de l’any 2008, de les 9.411 persones que treballaven en una societat laboral, el 67,2% ho 
feia en una societat laboral limitada mentre que el 32,8% restant, en una societat anònima laboral. Respecte 
l’any 2007, l’ocupació en les societats laborals davalla de manera generalitzada (el 13,1%), tot i que de ma-
nera més intensa en les societats limitades laborals que en les societats anònimes laborals (el 16,0% i el 
6,7%, respectivament). 

Tal com s’ha comentat, l’any 2008 les persones que treballen en una societat laboral a Catalunya represen-
ten el 18,6% del total de l’ocupació en l’economia social, percentatge lleugerament inferior al de l’any anteri-
or, quan suposaven el 20,4%. Aquesta davallada s’explica perquè l’ocupació de les societats laborals de-
creix amb més intensitat que l’ocupació en les cooperatives (el 13,1% i el 2,7%, respectivament). 

Les branques d’activitat que concentren un major nombre de treballadors són la indústria manufacturera (el 
24,9%), el comerç i restauració (20,9%) i la construcció (el 17,4%). Respecte l’any anterior, el comerç i la 
restauració han incrementat la seva importància relativa (el 2007 concentraven el 19,9% de l’ocupació), 
mentre que la de la construcció ha davallat (era del 20,3%). 

Coherentment, en termes absoluts la construcció perd ocupació, amb més intensitat que en el conjunt de 
l’ocupació de les societats laborals (el 25,5%), seguida de la indústria manufacturera i els serveis a la comu-
nitat. Tal com s’ha comentat, la població ocupada de les cooperatives també davalla en la construcció, si bé 
creix tant en la indústria manufacturera com en els serveis a la comunitat. 

TAULA I-62. Població ocupada en societats laborals per branques d’activitat. Catalunya, 2007-
2008, 

Unitats: nombre de persones treballadores i percentatges. 

IV trimestre 2007 IV trimestre 2008 Variació 2007-2008
PRIM 91 94 3,3

INM 12 10 -16,7

IM 2.656 2.339 -11,9

CONS 2.198 1.637 -25,5

CHR 2.153 1.965 -8,7

TR 1.010 1.026 1,6

SEP 1.437 1.276 -11,2

SCOM 1.277 1.064 -16,7

TOTAL 10.834 9.411 -13,1  

Nota: la taula de la població ocupada en cooperatives conté la llegenda de les sigles emprades en aquesta taula. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració. 

                                                      
95 Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (BOE núm. 154, 
de 29.06.1994). 
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5.4. Perspectives del sector de l’economia social 
La disminució del ritme de creació de noves societats de l’economia social és una tendència que s’ha conso-
lidat al llarg dels darrers anys, i es confirma de nou l’any 2008. Cal tenir en compte però, que el nombre de 
noves societats és superior al nombre de societats que es dissolen, i per tant, la creació neta continua tenint 
un saldo positiu.  

L’alentiment en el ritme de constitució de noves societats sembla contradir la concepció tradicional de 
l’economia social com una formula de “refugi” en moments de crisi econòmica com l’actual. Les dades relati-
ves a l’any 2009 contribuiran sense dubte a demostrar la validesa d’aquesta concepció. D’altra banda, cal 
tenir en compte que cada any es constitueixen noves cooperatives de segon grau, fet que mostra compor-
taments expansius i de concentració del sector. Aquesta concentració es reflecteix també en l’increment del 
percentatge de persones treballadores en empreses de l’economia social amb més de 250 treballadors, atès 
que passen del 23,8% a finals del 2007 al 26,4% a finals del 2008. 

El comportament de la població ocupada en l’economia social segueix el de l’economia en general al llarg 
de l’any 2008, malgrat les diferències detectades. Cal destacar l’increment de l’ocupació dedicada als ser-
veis a la comunitat que treballen en cooperatives. Aquest increment es pot relacionar amb la importància re-
lativa de les noves societats dedicades a aquest sector per presentar-lo com un possible filó de creixement i 
ocupació en l’economia social.  

 


