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1. La conjuntura econòmica  

1.1. El context econòmic internacional 

L’any 2020, l’evolució econòmica global, ha sofert les conseqüències devastadores de l’em-
bat de la pandèmia mundial de la COVID-19. La gran majoria                                                                                    
de les economies van experimentar un empitjorament del seu comportament i en la majoria 
dels casos contraccions força severes.1 La primera en patir els efectes de la pandèmia fou 
la Xina, on el brot va començar. Però aviat es va estendre arreu del món, també amb espe-
cial intensitat entre els països europeus. 

En part, el principal problema es va derivar de les limitacions a l’activitat fruit de les mesures 
sanitàries que es van anar establint per frenar l’expansió de la malaltia.2 Aquesta qüestió 
ha fet que, en molts casos, l’impacte hagi estat tan intens com atípic, amb uns efectes que 
en alguns casos han escapat dels controls estadístics que s’elaboren habitualment. Això 
ens obliga, doncs, a ser cauts a l’hora d’interpretar les xifres, sovint estimades amb primeres 
aproximacions, i a deixar clar que l’anàlisi agregada sovint no permet veure la intensitat en 
què aquesta situació ha colpejat sectors concrets de la societat.  

Les economies asiàtiques no van ser les que van rebre el major impacte de la pandèmia en 
el transcurs del 2020. Els efectes foren ben aviat més severs en termes econòmics aquí. 
L’impacte a Europa fou molt intens fins a l’estiu, i en especial durant el segon trimestre de 
l’any. La malaltia es va estendre ja des del mes de febrer amb força en alguns països me-
diterranis. Al més de març ja havia colpejat a Itàlia i Espanya, on l’impacte de la pandèmia 
fou més intens durant la primera onada. No obstant això, les restriccions es van estendre 
per tot Europa i en termes generals la contracció experimentada durant el primer semestre 
de l’any fou molt intensa.  

Passat l’estiu, les notícies sobre els avenços en les vacunes van donar certes esperances 
de recuperació. Això va permetre frenar la onada de desconfiança que s’havia accelerat 
arreu del món i millorar les expectatives. A partir de llavors, la majoria d’economies del món  
va experimentar una evolució econòmica millor. Tanmateix, aquesta millora es va mostrar 
de manera desigual entre sectors i també entre economies.3  

Malgrat els rebrots de la pandèmia, l’economia global es va continuar recuperant en el dar-
rer trimestre de l’any. El bon comportament d’economies en desenvolupament com la xi-
nesa, l’índia i la turca hi van ajudar. En general, la majoria d’economies van experimentar 
una millora en la seva evolució, cosa que va situar el PIB global només un 1% per sota del 
nivell prepandèmia.4 En termes generals, les millores més modestes en el decurs d’aquesta 
segona meitat d’any es van produir entre les economies europees.  

La millora a partir de l’estiu s’explica, a la majoria de les economies d’arreu del món, per 
una recuperació generalitzada del consum de les famílies. Es tracta del reflex de la sortida 
progressiva de les restriccions. Tanmateix, aquesta recuperació del consum privat es va fer 

 
1 OCDE (2021). Economic outlook, interim report: strengthening the recovery: the need for speed, March 2021, 
p. 4. Organisation for Economic Cooperation and Development. 
2 BCE (2021). Annual report, April 2021, p. 4. European Central Bank. 
3 OCDE (2021), p. 4. 
4 OCDE (2021), p. 5. 
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més modesta a partir de finals d’any en algunes economies com a conseqüència novament 
d’una intensificació en les mesures restrictives.5 Sortosament, en el transcurs d’aquestes 
segones onades els efectes de les restriccions no foren tan intensos en termes de creixe-
ment. Les restriccions van experimentar un impacte cada cop menys negatiu a mesura que 
avançava la pandèmia. Un dels factors que podrien explicar aquest canvi seria la naturalesa 
més selectiva de les mesures de contenció, fruit de l’experiència acumulada. No obstant 
això, en aquest context de millora no hi va participar de manera tan evident el sector serveis, 
especialment aquelles activitats de caire més presencial i que requerien del cara a cara. 
Aquestes han estat sens dubte les activitats més afectades arreu de món.6  

Sobre aquesta base, l’impacte sobre l’ocupació ha estat intens. Entre els països de l’OCDE 
s’haurien vist afectades per l’atur uns 10 milions de persones. I en hores treballades, l’acti-
vitat hauria caigut al voltant del 5% respecte dels nivells previs a la crisi. En general, els 
serveis presencials, intensius en treball i amb forta interacció social són lògicament els que 
més han contret l’ocupació.7 

La pandèmia també va afectar els preus. Fruit de la caiguda global de demanda, la inflació 
va experimentar una caiguda mundial mitjana des del 2% del segon semestre del 2019 a 
l’1,2% de finals del 2020.8 No obstant això, la recuperació a finals d’any va trencar la ten-
dència i els preus es van començar a recuperar. L’augment dels preus d’aliments i metalls, 
juntament amb la recuperació dels preus del petroli es troben al darrera d’aquest repunt. 
Amb tot, la inflació subjacent encara s’ha mostrat modesta a la majoria d’economies.9 
Aquesta davallada també va afectar l’economia europea, una de les més colpejades per la 
crisi. Fruit de la tendència deflacionista, es va reduir progressivament la taxa d’inflació en el 
conjunt d’Europa, que va passar a ser negativa a partir del mes d’agost. A finals d’any, la 
previsió d’una recuperació cada cop més pròxima va permetre ressituar la tendència dels 
preus a l’alça.10 

1.2. La conjuntura econòmica a la zona euro 

L’any 2020, el creixement de l’economia europea (que ja s’havia començat a moderar l’any 
2019), s’ha reduït el 6,6%. Ha estat un dels retrocessos més intensos en termes globals. 
Aquesta davallada s’ha produït pels efectes de la pandèmia i de les mesures de confina-
ment preses per cadascun dels països que conformen la Unió Econòmica i Monetària 
(UEM). Entre els mesos de març i abril, la primera onada de contagis va colpejar la majoria 
de països amb intensitat, i en especial a la riba mediterrània oriental. Itàlia i Espanya foren 
dos dels estats més afectats durant aquesta primera onada, i juntament amb França, també 
molt castigada, han estat les economies que més han retrocedit.11 No obstant això, a la 
majoria de països la intensitat de la pandèmia va obligar els governs a prendre també me-
sures molt restrictives.12 El resultat fou la contracció que va experimentar l’economia de la 
zona euro en el segon trimestre del 2020 (vegeu la taula I.1.T1). 

 
5 OCDE (2021), p.7. 
6 OCDE (2021), p. 5. 
7 OCDE (2021), p. 8. 
8 BCE (2021), p. 7. 
9 OCDE (2021), p. 14. 
10 BCE (2021), p. 4. 
11 BE (2021). Informe anual 2021, p. 53-54. Banco de España. 
12 BCE (2021), p. 10. 
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Mentre que en el decurs del primer trimestre l’economia havia caigut el 3,3% en termes 
interanuals, la contracció es va accelerar fins al -14,6% en el segon trimestre de l’any. L’ac-
tivitat es va recuperar en el tercer trimestre. Tanmateix, en el quart trimestre, fruit del rebrot 
de la malaltia, es van produir novament els confinaments, si bé aquest cop més selectius. 
Això ha acabat deixant la variació interanual del tercer i quart trimestre en el -4,1% i -4,9%, 
respectivament. 

En termes globals, la contracció de l’economia de la zona euro ha estat, en el darrer trimes-
tre de l’any, del 4,9%. Tanmateix, aquesta dada amaga evolucions molt heterogènies entre 
països. D’aquesta manera, s’ha anat des de la contracció del 9,2% a Espanya fins a la del 
3% dels Països Baixos.13 

La naturalesa més exògena de la crisi actual, a diferència de la del 2008-2009 i la del 2011-
2012, ha fet que aquesta fos molt intensa al principi, però que la recuperació hagi aparegut 
també abans. També hi han ajudat la política monetària i fiscal decididament expansiva així 
com el satisfactori progrés de l’elaboració de les noves vacunes.14  

El consum de les llars ha mostrat una contracció intensa, del 8,1%, en el conjunt de l’any. 
Aquest es va contraure amb intensitat en el segon trimestre, es va recuperar en part en el 
tercer i va tornar a mostrar símptomes de debilitat en el darrer trimestre, fruit de les noves 
onades i confinaments. Això ha fet que el creixement hagi estat pitjor en el quart trimestre 
que en el tercer. 

TAULA I.1.T1. Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de de-
manda. Zona euro, 2019-2020 

  2019 2020 2020 1TR 2020 2TR 2020 3TR 2020 4TR 

PIB 1,3 -6,6 -3,3 -14,6 -4,1 -4,9 

Despesa pública 1,8 1,2 1,2 -1,3 2,5 2,5 

Consum de les llars 1,3 -8,1 -3,9 -16,1 -4,5 -7,7 

Formació bruta de capital (FBC) 3,3 -9,4 1,0 -20,5 -9,1 -9,0 

Exportacions de béns i serveis 2,6 -9,6 -3,1 -21,4 -8,9 -5,1 

Importacions de béns i serveis 3,9 -9,1 0,3 -20,5 -9,1 -7,1 

Unitats: taxes de creixement interanual. Creixements reals. 
Font: Eurostat. 

En el cas de la inversió, s’ha contret el 9,4% de mitjana en el conjunt de l’any. El retrocés 
més intens es va produir en el segon trimestre de l’any, en què es va contraure a una taxa 
interanual del 20,5%. Això va succeir perquè el context del primer confinament va refredar 
molts plans d’inversió.15 En la segona meitat de l’any, tot i que s’ha recuperat lleugerament, 
la inversió encara s’ha situat al voltant del 9% per sota de la de l’any anterior.   

En el conjunt de la zona euro, l’esforç fiscal per sufragar les despeses derivades de la lluita 
contra la pandèmia es comptabilitzen en el 4,2% del PIB en el conjunt de la zona euro. Això 
inclou tant les mesures estrictament sanitàries per contenir l’avenç de la malaltia, com 
també les mesures de suport a les empreses i famílies. La majoria de la despesa assignada 

 
13 BCE (2021), p. 9. 
14 BCE (2021), p. 10. 
15 BCE (2021), p. 10. 
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a les famílies ha anat a finançar mesures de suport que minoressin la creació d’atur, tot i 
que una petita part ha anat destinada també a mesures directes de suport. Les economies 
de la zona euro també han facilitat mecanismes de crèdit per ajudar les empreses, especi-
alment les mitjanes i petites. Aquestes ajudes, majoritàriament en forma de garantia, han 
assolit el 17% del PIB de la zona euro. Fruit d’això, tot i que no han quedat reflectides en 
els pressupostos sí que ho han fet en  part en el deute públic.16 En aquest context, la política 
monetària del BCE ha assegurat el manteniment d’unes condicions financeres favorables.17 

El sector exterior també va ser colpejat durament per les restriccions. Inicialment, les me-
sures de contenció aplicades a la Xina ja van contraure amb intensitat les exportacions 
durant el primer trimestre. En el segon, el fort desplegament de mesures de confinament en 
les economies europees va fer caure tant les importacions, fruit d’una contracció de la de-
manda, com les exportacions, com a conseqüència de la incapacitat per donar sortida a la 
fabricació de les comandes. A la segona meitat de l’any, tot i que la situació va millorar, no 
es va poder recuperar del tot el to dels intercanvis.18  

Sectorialment, l’impacte de la COVID-19 també ha estat molt desigual. El sector serveis, i 
especialment aquelles activitats més orientades de cara al públic, han estat les que s’han 
emportat la pitjor part, essent activitats en general més exposades a la interacció social i 
per tant més afectades per les restriccions. Fruit d’això, i del major pes en el conjunt de 
l’economia, el sector terciari és el que ha fet, amb diferència, una aportació més gran a la 
caiguda del PIB de la zona euro.19 

Els efectes sobre l’ocupació també han estat molt determinats per la naturalesa d’aquesta 
crisi. L’ocupació no ha disminuït amb la mateixa intensitat que el PIB, tot i que sí que ho ha 
fet significativament. Uns 5 milions de persones han perdut el lloc de treball a la zona euro, 
deixant el nivell d’ocupació en xifres del 2018. Tot i això, aquesta disminució hauria estat 
més intensa si les polítiques aplicades des dels estats no haguessin limitat els efectes de 
la pandèmia en aquest àmbit, protegint llocs de treball i assegurant amb el seu suport el 
capital humà.20 Finalment, aquest 2020 l’ocupació s’ha contret només l’1,9% a la zona euro, 
i l’atur s’ha situat en el 8,4%. 21 

1.3. La conjuntura econòmica a Espanya 

L’impacte que ha tingut la pandèmia sobre l’evolució de l’economia espanyola ha estat ex-
traordinàriament elevat, tant des de la perspectiva històrica com respecte a les altres eco-
nomies del món. La contracció de l’economia espanyola fou també molt intensa en el segon 
trimestre de l’any, i tot i que es atenuar durant el tercer i quart trimestre.  

La forta davallada s’explica sobretot per la disminució de la demanda interna i en especial 
del consum de les llars. Amb una caiguda del 12,4%, la contracció del consum de les famí-
lies ha estat de la mateixa intensitat que el de la inversió, tot i que el primer mostra un pes 

 
16 BCE (2021), p. 15-17. 
17 BCE (2021), p. 25. 
18 BCE (2021), p. 11. 
19 BCE (2021), p. 11. 
20 BCE (2021), p. 12. 
21 BCE (2021), p. 13. 



Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 8 

molt més elevat a l’economia. La caiguda de la demanda de les famílies ha estat més in-
tensa en béns de consum no durador que no pas en béns de consum durador. En general, 
tret de l’alimentació, que ha augmentat, la resta de partides han tendit a mostrar una dava-
llada de la demanda anual.22 Tot i la caiguda de l’activitat, part important d’aquesta dismi-
nució del consum s’explica pels efectes de l’estalvi forçós que van generar les restriccions 
derivades de la pandèmia, tot i que hi ha també una part d’estalvi voluntari, com a conse-
qüència de la cautela davant de la situació. Això ha fet que l’estalvi agregat hagi crescut, tot 
i que no cal obviar que una part important de la societat n’ha quedat exclosa, fruit de la 
pèrdua de rendes en el curs de la pandèmia. Tanmateix, aquest increment de l’estalvi en 
termes agregats possiblement pugui jugar el seu paper a l’hora de facilitar la recuperació 
de la demanda domèstica un cop superada la pandèmia.23  

De fet, el consum de les llars ha disminuït el 8,1%. I la caiguda de la renda nacional dispo-
nible s’ha situat en el 9,8% per cent,24 una xifra que tot i la seva magnitud, ha afectat espe-
cialment tota aquella part de la societat que s’ha quedat sense ingressos.  

Pel que fa a la inversió, el retrocés s’ha produït sobretot en inversió residencial, que es va 
reduir amb molta intensitat en la primera meitat de l’any. La inversió productiva no va caure 
tant, possiblement pel fet que les empreses van llegir aquest xoc com a temporal, per la 
necessitat d’adaptar-se a la nova situació de treball telemàtic i també per les ajudes i avals 
que van rebre per part de l’Administració.25  

El perfil trimestral dels creixements interanuals mostra una situació desoladora fins al tercer 
trimestre de l’any. En el segon trimestre, la contracció va ser del 21,6% del PIB. A partir de 
l’estiu, la relaxació de les restriccions va frenar aquest retrocés fins el -8,6%. En el darrer 
trimestre de l’any, les noves onades de la pandèmia van impedir, un cop més, la recupera-
ció. Una de les partides que més va empitjorar la situació va ser la del consum dels estran-
gers al territori, fruit de la caiguda abrupta de l’arribada de turistes. Es tracta a més d’una 
partida que va millorar molt poc en la segona meitat de l’any, element que fa pensar que 
aquest factor pot condicionar la futura recuperació de l’economia espanyola.  

De fet, l’impacte ha estat molt desigual sectorialment. El VAB de les branques de comerç, 
transport, hoteleria i activitats artístiques i recreatives es situava en el primer trimestre d’en-
guany encara el 32,8% per sota dels nivells de precrisi. En canvi, altres activitats com les 
del sector primari, assegurances o Administració pública estaven ja fins i tot lleugerament 
millor que el 2019.26 Com en la resta de països, aquelles activitats que requereixen més 
interacció social han estat les més perjudicades per les restriccions. A Espanya, el fort pes 
del sector terciari, ha determinat un major impacte en aquest aspecte. A la vegada, això ha 
afectat també al sector exterior, molt dependent del sector turístic. 

  

 
22 BE (2021), p. 73. 
23 BE (2021), p. 53. 
24 INE (2021). Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales, cuarto trimestre de 2020. 
Notas de prensa, 31 de marzo de 2021. Instituto Nacional de Estadística. 
25 BE (2021), p. 74-75. 
26 BE (2021), p. 68. 
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TAULA I.1.T2. Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de de-
manda. Espanya, 2019-2020 

ITEM 2019 2020 2020 1TR 2020 2TR 2020 3TR 2020 4TR 

PIB 2,0 -10,8 -4,3 -21,6 -8,6 -8,9 

Demanda interna 1,4 -9,1 -4,1 -19,0 -6,9 -6,4 

Consum llars 0,9 -12,4 -6,1 -24,7 -9,3 -9,4 

Consum adm. públiques (3) 2,4 3,6 3,4 3,1 3,7 4,2 

FBC (1) 2,0 -12,4 -5,8 -24,9 -10,4 -8,8 

Béns equipament 3,7 -9,0 -3,9 -23,1 -5,4 -2,8 

Construcció 1,6 -15,8 -6,3 -25,4 -12,5 -11,5 

Saldo exterior (2) 0,6 -2,0 -0,3 -3,2 -1,9 -2,7 

Exportacions totals 2,3 -20,2 -5,8 -38,7 -19,8 -16,3 

Exportacions béns i serveis 2,2 -11,5 -2,4 -28,6 -10,2 -4,8 

Consum estrangers al territori 2,7 -75,9 -26,8 -104,7 -82,3 -90,2 

Importacions totals 0,7 -15,8 -5,3 -32,6 -15,7 -9,4 

importacions béns i serveis 0,3 -13,1 -5,0 -29,2 -12,5 -5,5 

Consum residents a l'estranger 11,3 -67,6 -12,3 -98,8 -75,4 -81,5 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatge (volum) i aportacions al creixement total del PIB en punts percentuals. 
(1) Inclou variació d'existències. 
(2) Aportació al creixement del PIB (pp). 
Font: Idescat (vegeu la versió ampliada a l’annex, taula I.1.T2 de l’annex). 

Fruit d’això, els efectes macroeconòmics de la pandèmia a Espanya han estat d’una mag-
nitud extrema. I tanmateix, haurien pogut ser fins i tot pitjors sense les mesures polítiques 
adoptades. La tramitació d’ERTO per part de les empreses, així com els cessaments tem-
porals d’activitat per part del col·lectiu d’autònoms han ajudat a mantenir l’ocupació. I la 
facilitat de crèdit que han atorgat els avals de l’ICO també han permès superar la manca de 
liquiditat.27 A la primavera del 2020, en el moment de major impacte en termes d’ocupació, 
els ERTO van afectar uns 3,5 milions de persones, el 20% de les persones treballadores a 
Espanya.28 

Aquest esforç va elevar el dèficit fins al 10,97% del PIB, incloent-hi les despeses financeres, 
un dèficit que tanmateix resulta lleugerament més baix que les estimacions que inicialment 
s’havien fet. Aquest increment s’ha produït sobretot per un creixement important de les des-
peses, de 53.070 milions d’euros, i també en menor mesura per una davallada dels ingres-
sos, de 24.480 milions d’euros. Les despeses directament relacionades en combatre els 
efectes de la crisi de la COVID-19, reforços sanitaris, educatius, ERTO, cessaments d’acti-
vitat, incapacitat temporal, entre d’altres, han ascendit a uns 44.907 milions en termes con-
solidats, una xifra que representa el 85% de l’augment total de despesa.29 

1.4. La conjuntura econòmica a Catalunya 

A Catalunya l’impacte fou també extraordinàriament intens en el decurs del primer semes-
tre. En el segon trimestre de l’any, el PIB català es va contraure el 21,6% respecte del 
mateix període de l’any anterior. A partir de l’estiu el retrocés de l’economia es va atenuar. 

 
27 BE (2021), p. 65. 
28 BE (2021), p. 68. 
29 Tancament d’exercici-execució pressupostària 2020. Nota de premsa. Ministeri d’Hisenda. 
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Fruit d’aquesta evolució, en el conjunt de l’any, el PIB català es va contraure l’11,5%. Es 
tracta d’una contracció d’una intensitat lleugerament superior a la del conjunt de l’economia 
espanyola i també molt superior a la de la UEM. Els motius                                                                                                                                                                                        
d’aquesta major intensitat són els mateixos que ja s’han reiterat en l’anàlisi de l’evolució 
d’aquestes altres economies. En el cas de Catalunya, però, el fort pes que hi mantenen els 
serveis, i en especial la forta dependència del turisme, explicarien en bona mesura la major 
intensitat de la contracció de l’economia.30 

La disminució de la demanda interna explica 8,8 punts percentuals d’aquesta reducció del 
PIB. La resta, 3,3 punts percentuals, els van restar els intercanvis amb l’exterior, molt afec-
tats per la forta davallada en l’arribada de turistes. 

De la demanda interna, la part més important de la caiguda va respondre a la forta contrac-
ció del consum de les famílies. Amb tot, la formació bruta de capital es va contraure fins i 
tot amb una intensitat major, del 13,6%, arrossegada per: la disminució de la inversió en 
habitatge (que va caure menys que en el conjunt d’Espanya) i el descens de la inversió 
productiva, que tot i que va retrocedir a un ritme menor que la construcció, ho feu a una 
intensitat més gran que a la resta de l’Estat. 

La partida amb la contracció més intensa ha estat la del consum dels estrangers a Catalu-
nya. Amb les restriccions a la mobilitat, aquí i a la resta del món, les arribades de turistes 
van caure amb intensitat, i el seu consum també. En el conjunt de l’any, la reducció 
d’aquesta partida fou del 80,1%, i de fet, en el darrer trimestre de l’any encara acumulava 
una disminució del 90,2% respecte del mateix trimestre de l’any 2019.  

  

 
30 DVEH (2021a). Nota de conjuntura econòmica, núm. 114 (2021), p. 22. Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda. 
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TAULA I.1.T3. Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de de-
manda. Catalunya, 2019-2020 

ITEM 2019 2020 2020 1TR 2020 2TR 2020 3TR 2020 4TR 

PIB 1,9 -11,5 -5,6 -21,6 -9,6 -9,0 

Demanda interna 1,6 -9,5 -3,8 -19,0 -7,9 -7,0 

Consum llars 0,8 -12,5 -5,8 -24,2 -10,0 -10,0 

Consum adm. públiques (1) 2,7 5,1 6,3 3,5 4,8 6,0 

FBC (2) 2,8 -13,6 -6,9 -23,8 -13,1 -10,4 

Béns equipament 3,6 -11,5 -7,4 -21,0 -13,0 -4,0 

Construcció -1,5 -14,7 -5,9 -26,5 -10,5 -15,9 

Saldo exterior (3) (4) 0,6 -3,3 -2,3 -5,2 -2,8 -2,9 

Saldo amb estranger (4) 0,7 -3,0 -0,4 -6,1 -1,6 -2,2 

Exportacions totals 3,7 -22,6 -8,8 -43,9 -21,2 -11,8 

Exportacions béns i serveis 3,7 -11,5 -3,5 -28,9 -9,8 -2,3 

Consum estrangers al territori 3,6 -80,1 -41,8 -97,4 -78,2 -90,2 

Importacions totals 2,3 -18,7 -9,7 -35,4 -21,2 -7,7 

importacions béns i serveis 2,2 -15,7 -9,0 -32,1 -17,6 -3,2 

Consum residents a l'estranger 5,0 -67,0 -20,3 -88,1 -74,4 -87,9 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatge (volum) i aportacions al creixement total del PIB en punts percentuals. 
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. 
(2) Inclou variació d'existències. 
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya. 
(4) Aportació al creixement del PIB. 
Font: Idescat. 

Tots els grans sectors d’activitat, tret de l’agricultura, van experimentar un deteriorament 
del seu creixement en relació amb l’exercici anterior. En el cas de l’agricultura, l’any el seu 
VAB va caure també el 2,6%, si bé l’any anterior havia experimentat ja un comportament 
fins i tot pitjor, amb una disminució del 3%. Tanmateix, en termes corrents, la producció final 
agropecuària va augmentar l’1,8% l’any 2020. A diferència de l’any anterior, en aquesta 
ocasió la producció final estrictament agrària va augmentar el 3,8% en termes corrents, un 
augment més intens que el de la producció ramadera, del 0,8%.31 

Pel que fa a la resta de sectors, tots ells van retrocedir amb intensitat, fruit del context derivat 
de la pandèmia. La davallada global més intensa per al conjunt de l’any la va experimentar 
el sector de la construcció, amb una caiguda del 15,4% que va anar acompanyada d’una 
evolució al llarg de l’any que va empitjorar més que la resta de sectors en el darrer trimestre. 
En termes de visats d’obra nova, l’any 2020 mostra una disminució intensa, del 24,1%. 
Tanmateix, en termes d’afiliació, l’evolució del sector es va mostrar força més estable, amb 
evolucions positives ja a principis del 2021.32  

En el cas dels serveis, la seva caiguda fou de l’11,7%. Malgrat que algunes de les branques 
del sector terciari han estat de les més afectades pel context de pandèmia, el comportament 
dins del sector ha estat molt heterogeni. Hi trobem, per exemple, algunes branques amb un 
dinamisme notable, com les relacionades amb serveis tecnològics o els serveis de no mer-
cat (sobretot la sanitat i l’Administració pública). D’altres en canvi, aquelles més afectades 

 
31 Elaboració pròpia a partir d’Idescat.  
32 DVEH (2021a), p. 27. 
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per les restriccions sanitàries i de mobilitat (com l’hostaleria, el turisme, les activitats cultu-
rals o de lleure, o el comerç), han mantingut una evolució molt negativa. 

Finalment, la indústria ha mostrat símptomes de recuperació tot i la gravetat de la recessió. 
Malgrat que el seu VAB es va enfonsar el 9% en el conjunt de l’any, la contracció de l’acti-
vitat es va frenar de manera progressiva des del tercer trimestre de l’any, ajudada per la 
recuperació de les exportacions i també per la menor afectació del sector per les mesures 
de confinament.33 

TAULA I.1.T4. Evolució del producte interior brut (volum) i dels seus components de de-
manda. Catalunya, 2019-2020 

ITEM 2019 2020 2020 1TR 2020 2TR 2020 3TR 2020 4TR 

PIB 1,9 -11,5 -5,6 -21,6 -9,6 -9,0 

Agricultura -3,0 -2,6 -4,7 -2,6 -2,7 -0,9 

Indústria 0,2 -9,0 -5,1 -18,7 -7,6 -4,8 

Construcció 1,6 -15,4 -6,7 -29,0 -9,4 -16,3 

Serveis 2,7 -11,7 -5,2 -20,9 -10,5 -10,1 

Impostos nets s/ productes -0,1 -13,2 -9,6 -31,8 -7,2 -4,6 

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatge (volum).  
Font: Idescat (vegeu la versió ampliada a l’annex, taula I.1.T4). 

La recuperació de la indústria ha estat més clara en algunes branques d’activitat com ara  
la indústria química, els altres productes minerals no metàl·lics, el cautxú i plàstic, submi-
nistrament d’aigua i paper i arts gràfiques. Altres activitats com la de producció d’automòbils, 
que havia experimentat un fort retrocés pels confinaments i el trencament de les cadenes 
de valor globals, també van recuperar part del dinamisme perdut a finals d’any. Les bran-
ques que més els va costar recuperar-se foren les de de la producció industrial del tèxtil i 
calçat, la categoria “resta de manufactura” (que inclou entre d’altres, la indústria del moble 
o de la joguina) o de la metal·lúrgia i productes metàl·lics.34   

  

 
33 DVEH (2021a), p. 24. 
34 DVEH (2021b). Nota de conjuntura econòmica, núm. 113 (2021), p. 26. Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda. 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 13 

GRÀFIC I.1.G1. Composició del creixement del PIB a Catalunya, 2001-2020. Aportació al 
creixement dels diferents components de demanda 
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Unitats: punts percentuals (components) i taxes de creixement interanuals (PIB). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

GRÀFIC I.1.G2. Composició del creixement del PIB a Catalunya, 2001-2020. Aportació al 
creixement dels diferents components sectorials d’oferta 
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Unitats: punts percentuals (components) i taxes de creixement interanuals (PIB). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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En termes globals, l’impacte de la pandèmia sobre l’evolució del PIB queda perfectament 
palès si es compara amb l’evolució en els darrers vint anys. La contracció de l’any 2020 ha 
empetitit els efectes de la profunda doble crisi que es va patir l’any 2008. I mostra una 
contracció generalitzada per part de tots els sectors.  

El component mundial de la pandèmia, a més, ha fet que el xoc hagi vingut tant de part de 
la demanda domèstica com de l’exterior. En aquest context, l’única aportació positiva ha 
vingut de la mà del sector públic, que ha hagut d’esmerçar molts recursos a finançar la 
despesa sanitària i a contrarestar els efectes de la crisi sobre el teixit productiu. 

Pel que fa a la inflació, també s’ha vist afectada de manera molt clara per la nova situació. 
Un dels factors que ha incidit més en la seva evolució ha estat la deriva a la baixa dels 
preus de l’energia, molt influïts per la davallada del preu del petroli a partir del mes de març. 
Això, juntament amb la davallada de l’activitat, va disminuir progressivament la inflació, que 
va passar a ser negativa. Des del mes d’abril i fins a finals d’any, les taxes  interanuals van 
passar a ser negatives. Aquesta davallada ha estat més intensa a Catalunya que en el 
context de la zona euro, entre altres qüestions pel major pes que adquireixen aquí els pro-
ductes energètics i per la major presència dels preus d’hotels i restaurants, molt afectats 
per la caiguda de l’activitat.35  

Els costos laborals, com s’analitza més endavant, han mantingut una evolució diferent se-
gons si es calculen per treballador i mes o per hora efectiva treballada. L’explicació ha estat 
la incidència dels ERTO. Tot i que han suposat una disminució de les retribucions, aquesta  
reducció ha estat menys intensa que la disminució en hores treballades. Així, mentre que 
en el primer cas els costos han disminuït, en el cas del cost per hora treballada això no ha 
estat així, i aquest ha augmentat amb intensitat.36 

Les repercussions també s’han deixat notar en l’àmbit de l’ocupació. En termes de nombre 
d’afiliacions, l’agricultura ha estat el sector on més ha caigut, amb una reducció del 4%. Tot 
i això, el sector serveis també ha disminuït el nombre d’afiliacions en el 3,8%, una caiguda 
més intensa que la que han experimentat els sectors de la construcció (-2,3%) i el de la 
indústria (-2%).37 

  

 
35 DVEH (2021b), p. 73. 
36 Vegeu una anàlisi més detallada de l’evolució dels preus a l’apartat 2 d’aquest mateix capítol. 
37 Vegeu una anàlisi més aprofundida de l’evolució de la ocupació a Catalunya al capítol III d’aquesta Memòria. 
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GRÀFIC I.1.G3. Índex de producció industrial (IPI) segons destí econòmic dels béns pro-
duïts. Catalunya, 2019-2020 
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Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

Amb tot, la caiguda en el sector industrial ja s’ha vist que també ha estat intensa. Una esti-
mació del -9% en el cas del VAB, que coincideix força amb la davallada de l’activitat mar-
cada per l’evolució de l’índex de producció industrial (IPI), que s’ha reduït el 9,3%. Tot i que 
ha afectat en general totes les tipologies de béns, aquesta disminució s’ha donat amb més 
intensitat entre els béns d’equipament, i en menor intensitat en els béns de consum.  

Per branques d’activitat, les que més han disminuït la seva producció han estat les de fa-
bricació de material de transport, indústries extractives, i tèxtils, confecció, cuir i calçat, totes 
elles amb reduccions de més del 20%. Altres categories sectorials com ara altres indústries  
manufactureres, fabricació de maquinària i equips mecànics, o metal·lúrgia i fabricació de  
productes metàl·lics també van experimentar una contracció de la producció per sobre de 
la mitjana. 

En canvi, les activitats de producció de paper, arts gràfiques i suports enregistrats, de ma-
terial  i equips elèctrics, electrònics i òptics,  de cautxú i matèries plàstiques, d’alimentació, 
begudes i tabac, de subministrament d’aigua, de fabricació d’altres productes minerals no 
metàl·lics, d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i les indústries químiques, van 
disminuir menys. Finalment, com resulta lògic, l’única branca d’activitat que va augmentar 
la seva producció va ser la de fabricació de productes farmacèutics, amb un augment de 
l’IPI del 2,1%. 

A diferència de l’activitat industrial, l’activitat terciària ha patit fins ara de manera molt més 
intensa els efectes de les restriccions. L’Índex d’activitat del sector serveis s’ha contret el 
15,3%, per sobre del que ho ha fet l’IPI. Tanmateix, ja s’ha comentat que aquest impacte 
ha estat també heterogeni entre les diferents activitats terciàries, també entre les de mercat. 
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GRÀFIC I.1.G4. Índex d'activitat del sector serveis (IASS) del conjunt de l'economia i per 
sectors. Catalunya, 2019-2020 
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Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

L’impacte més advers l’ha experimentat el sector de l’hoteleria. Amb una davallada del 51%, 
el seu comportament més que duplica la contracció de qualsevol de les altres branques 
d’activitat terciària. Per entendre aquesta evolució, cal tenir en compte que aquest sector 
s’ha vist afectat no només per les restriccions a la mobilitat decretades en l’àmbit domèstic, 
sinó també per les restriccions en l’àmbit internacional, així com també per la davallada 
general del turisme.  

Altres activitats de serveis que també han experimentat un retrocés intens han estat les 
activitats administratives i serveis auxiliars i el transport i emmagatzematge, ambdues amb 
una contracció més intensa que la mitjana del conjunt dels serveis. Les branques d’activitats 
professionals, científiques i tècniques, de comerç i de informació i comunicacions en canvi, 
tot i disminuir l’activitat, ho han fet per sota la mitjana. 

El fet que l’hoteleria hagi patit la contracció més intensa va lligat en part, com s’ha comentat, 
a la forta davallada de l’activitat turística. Sumant les xifres de totes les tipologies d’establi-
ments turístics, la davallada de les pernoctacions se situaria en el 72,2%, el 68,5% si comp-
tem les persones que pernocten. Es tracta doncs d’una contracció d’una intensitat mai vista, 
almenys des que tenim registres de l’activitat. 

Els hotels han estat els que s’han endut la pitjor part, possiblement per la major propensió 
d’aquests a hostatjar turisme estranger, el que ha experimentat la contracció més intensa.  
Aquests han experimentat una caiguda del nombre d’hostes del 72,2%, i del 77,4% en el 
cas de les pernoctacions. En els càmpings, en canvi, la davallada ha estat del 49,4% en el 
nombre de persones i del 57,2% en el de pernoctacions, i els establiments de turisme rural 
han experimentat una contracció del 46% en nombre d’hostes i del 36,5% en el de pernoc-
tacions. 
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Tot i que la disminució ha estat molt intensa en tots els àmbits, ho ha estat menys en el 
turisme rural i més en els hotels. Aquesta disparitat s’explica per la procedència dels hostes, 
atès que el turisme de proximitat, ateses les circumstàncies, ha aguantat una mica millor 
que el de més distància, en especial l’internacional.  

Això queda perfectament palès si analitzem l’evolució del nombre d’hostes i de pernoctaci-
ons segons la procedència. Mentre que en el cas del turisme estranger han caigut respec-
tivament el 82,2% i el 84,7%, en el cas del turisme domèstic la davallada ha estat del 48,3%  
en hostes i del 46,0% en pernoctacions. Aquest millor comportament del turisme domèstic 
s’explica, a més, per la millor evolució dels viatges de persones dins de Catalunya. Els 
hostes de procedència catalana han disminuït menys, el 40%, i les seves pernoctacions el 
36%. En canvi, els procedents de la resta d’Espanya ho han fet en el 65,9%, i han reduït 
les pernoctacions en el 66,1% (vegeu la taula I.1.A.T3 de l’annex). 

Això ha fet augmentar el percentatge d’hostes catalans a totes les tipologies d’establiments. 
No obstant això, encara s’ha mantingut la divergència en la propensió a hostatjar un o altre 
tipus de turista segons la seva procedència. Com es pot comprovar en les dues taules se-
güents, tot i que per poc, la presència de visitants procedents de Catalunya és més gran en 
el cas del turisme rural que en els càmpings, i baixa força més en els hotels, on tot i que 
han augmentat molt, encara s’han situat per sota del 50% (un percentatge similar al dels 
estrangers).     

GRÀFIC I.1.G5. Distribució del nombre de viatgers i pernoctacions a Catalunya segons 
procedència i tipus d’allotjament, 2020. 

a) Distribució dels Viatgers  

 

b) Distribució de pernoctacions  
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Unitats: percentatges sobre el total de cada categoria. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la taula I.1.A.T3 de l’annex. 

En termes globals, doncs, tot i que el nombre de turistes estrangers ha caigut amb força, el 
turisme domèstic ha caigut menys, i en especial aquell de procedència catalana, que ha 
guanyat molta importància en la campanya del 2020.  

Tanmateix, en termes globals les pernoctacions s’han enfonsat i la despesa turística dels 
estrangers, partida cabdal dels intercanvis catalans amb l’exterior, ha davallat a mínims 
històrics.  
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El gràfic següent mostra l’evolució de la despesa turística i la descompon en funció dels 
factors que l’han generada. Exposa només l’aportació directa, exceptuant els efectes com-
binats. Com es pot observar, el 80% de la caiguda l’explica la disminució del nombre de 
turistes que han arribat. I prop del 20% per causa de la disminució de la despesa diària. La 
forta caiguda d’aquestes dues partides no ha pogut ser compensada, però, per l’única par-
tida que ha crescut lleugerament, que és el nombre de dies d’estada.     

GRÀFIC I.1.G6. Evolució de la despesa turística dels estrangers a Catalunya segons 
components, 2017-2020 
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Unitats: variació en percentatge. 
Font: Idescat i elaboració pròpia. 

Aquestes dades reflecteixen una situació excepcional, una caiguda inèdita fins ara, que 
caldrà veure com evolucionarà a partir d’enguany. Tanmateix, és possible que la temporada 
en curs recuperi part del turisme perdut, especialment de l’estranger, si bé dependrà de la 
gestió de la crisi no només aquí, sinó també de la resta de països europeus implicats en els 
fluxos anuals de turistes que ens visiten.  

1.5. El sector exterior a Catalunya 

Els intercanvis amb l’exterior, com s’ha vist ja amb anterioritat, han caigut també amb inten-
sitat a Catalunya. I ho han fet més les exportacions que les importacions, fet que ha empit-
jorat el saldo, que ha passat d’un superàvit de 34,1 milers de milions a un de només 27,5 
milers de milions d’euros.  

Aquesta disminució s’ha produït pel fort deteriorament dels intercanvis amb l’exterior, entre 
els que hi hem d’incloure els derivats de la forta caiguda del turisme que, com s’ha vist, han 
estat d’una intensitat extraordinària. De fet, la reducció dels ingressos derivats de la des-
pesa dels estrangers a Catalunya expliquen la totalitat de la caiguda, atès que el saldo 
confrontat amb la despesa dels catalans a l’estranger ha caigut en 9.764 milions d’euros, 
una xifra molt superior al deteriorament de la balança global (7.479 milions).  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 19 

Tot i aquest fort deteriorament derivat sobretot de les partides lligades al turisme, aquest 
empitjorament que s’ha produït en el saldo dels intercanvis amb l’estranger no s’ha reproduït 
en el cas dels intercanvis amb la resta d’Espanya. En aquest darrer cas, per la naturalesa 
dels nostres intercanvis, el context ha permès mantenir el saldo positiu, i fins i tot augmen-
tar-lo des dels 14,8 milers de milions de superàvit als 15,7. 

GRÀFIC I.1.G7. Evolució del saldo exterior, el saldo amb l’estranger i el saldo amb la 
resta d’Espanya. Catalunya, 2000-2020 
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Unitats: milers de milions. 
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals. 

En general doncs, tot i que han disminuït amb intensitat les partides d’exportacions i impor-
tacions de béns i serveis, aquesta contracció dels intercanvis comercials no ha empitjorat 
el saldo, com si que ho ha fet la balança derivada del turisme. De fet, els intercanvis comer-
cials amb l’estranger, sense incloure-hi els serveis, han permès millorar el dèficit que man-
teníem, minorant-lo en uns 8.851 milions d’euros. Això suposa una disminució del 47% del 
dèficit experimentat l’any 2019. 

Aquesta millora s’explica bàsicament per una contracció de les importacions del 17,8%, que 
pràcticament duplica la que ha experimentat la partida d’exportacions, que s’ha reduït el 
10,3%. En aquesta correcció, l’aportació més intensa rau en la millora del saldo de béns 
intermedis i de béns de consum, atès que els de capital l’han empitjorat. En el cas dels béns 
de consum, la contracció molt més intensa de les importacions ha permès millorar el saldo 
fins a capgirar el dèficit que havia experimentat l’any anterior. En el cas dels béns interme-
dis, la correcció ha estat d’una magnitud i comportament similars, tot i que només ha corregit 
el saldo negatiu a la baixa. En canvi, en el cas dels béns de capital l’evolució ha estat la 
contrària, amb una contracció de les exportacions molt més intensa que la de les importa-
cions (vegeu el gràfic I.1.A.G3 de l’annex). 
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Dins de la categoria de béns de consum, la millora s’explica tant per la subcategoria d’ali-
ments begudes i tabac, que ha millorat el superàvit que mantenia, com la de la resta de 
béns de consum, que ha experimentat una notable reducció del dèficit. Quelcom similar 
succeeix amb els béns intermedis, on han millorat els saldos tant els productes d’agricultura, 
silvicultura i pesca, com els productes energètics i industrials. El deteriorament que presenta 
l’intercanvi de béns de capital s’explica únicament per la categoria d’elements de transport 
i altres béns d’inversió, atès que el de maquinària i altres béns d’equip han experimentat 
una millora en el saldo (vegeu el gràfic I.1.A.G4 de l’annex). 

Sectorialment, dins del deteriorament general dels intercanvis, la millora s’ha donat per a 
gairebé totes les categories d’activitat, tret de la de “No classificats”. En tots els casos 
aquesta millora s’ha produït per un comportament millor de les exportacions que de les 
importacions. En aquest sentit, en tots els casos, tret dels de productes agraris i dels agro-
alimentaris, aquest millor comportament ha suposat una reducció menor de les exportaci-
ons que de les importacions. En aquests dos darrers sectors, en canvi, les exportacions 
han augmentat, el 5,8% i el 6,7% respectivament, en un context en què les importacions 
han disminuït lleugerament (vegeu el gràfic I.1.A.G5 de l’annex).   

Geogràficament, els intercanvis amb la Unió Europea han explicat al voltant del 40% de la 
millora del saldo comercial. També ha fet una aportació positiva l’evolució dels intercanvis 
bilaterals amb els Estats Units. Tanmateix, la correcció més important ve de la mà dels 
intercanvis amb la resta del món, amb una aportació positiva del 59,6%, i on a banda de 
l’aportació positiva del Japó hi destaca la que ha fet la Xina, que assoleix gairebé el 20%. 
En general són poques les economies els intercanvis bilaterals de les quals han generat 
una aportació negativa al dèficit. Destaquen entre elles tota l’àrea d’Amèrica Central i del 
Sud, que en termes globals ha fet una aportació del -6,5% (vegeu el gràfic I.1.A.G6 de 
l’annex). 

També han fet aportacions negatives algunes economies europees de fora de la UEM, entre 
elles Gran Bretanya i Suïssa. En general, els intercanvis amb altres economies dins de la 
UE han fet aportacions positives. Hi destaca la que ha fet Alemanya, al voltant del 35%. 
Dins de la UEM només destaca un deteriorament amb els intercanvis amb Portugal, que 
han restat el 5,6% del saldo final.38  

Les exportacions de productes estrictament industrials són la major part de les exportacions 
catalanes. L’any 2020 han suposat el 94,6% del total de les exportacions, una xifra similar 
a la de l’any anterior, atès que s’han contret en una intensitat similar a la resta.  

Les exportacions de productes industrials han disminuït el 10,2%, mentre que les importa-
cions ho han fet en un 16%. Aquesta major intensitat en la caiguda de les importacions ha 
fet que millorés també el dèficit en els intercanvis de productes estrictament industrials. El 
dèficit en aquest cas s’ha reduït en el 48,2%. 

En general, el comportament de les exportacions ha estat millor que el de les importacions 
en totes les categories de nivell tecnològic. Tanmateix, cal destacar que en el cas de les de 
nivell tecnològic alt les exportacions han augmentat fins i tot lleugerament, en el 3,2%. La 

 
38 A partir de les dades publicades per Idescat. 
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contracció més intensa de les exportacions s’ha donat en la categoria de contingut tecnolò-
gic mitjà-baix (-20,4%).  

No obstant això, la categoria que ha fet una aportació més intensa a la correcció del dèficit 
ha estat la de nivell tecnològic mitjà alt, amb una correcció del 42,2%. Les altres categories 
han fet també aportacions positives, del 33,6% les de nivell tecnològic baix, 15,3% les de 
nivell tecnològic mitjà baix i finalment del 8,9% les de nivell tecnològic alt (vegeu el gràfic 
I.1.A.G7 de l’annex). 

1.6. El sector financer a Catalunya 

En el decurs de l’any 2020, l’estoc de crèdit viu concedit ha augmentat per primer cop en 
molt de temps. El volum total concedit per les entitats de dipòsit ubicades a Catalunya ha 
incrementat l’1,9%, interrompent així el despalanquejament observat en els darrers anys. 
El creixement s’ha produït per l’augment del crèdit viu concedit al sector privat, ja que les 
administracions públiques han accelerat el procés de desendeutament amb una davallada 
del crèdit del 25,8%. 

TAULA I.1.T5. Creixement del crèdit concedit per les entitats de dipòsit. Catalunya, 2018-
2020 

Data Total AAPP Privat 

IV TR 2018 -4,0 -12,2 -3,6 

IV TR 2019 -1,1 -8,9 -0,7 

IV TR 2020 1,9 -25,8 3,2 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya. 

Aquest augment del crèdit ha vingut acompanyat tanmateix per una pujada encara més 
intensa del volum dels dipòsits a Catalunya. Tot i que feia ja tres anys que augmentaven, el 
creixement del 8,7% del 2020 ha suposat l’increment més intens en el decurs d’aquests tres 
anys. I ha permès millorar la posició financera de les entitats, atorgant-les-hi un finançament 
més sòlid. De fet, tot i que és cert que la incertesa i les restriccions han penalitzat molt el 
creixement de l’economia, també ho és que l’estalvi ha augmentat, fruit de la contracció 
forçada del consum. Aquest possiblement és el factor que explica aquest repunt dels dipò-
sits. Aquest augment dels dipòsits s’ha produït al sector privat, ja que les administracions 
públiques han registrat un lleuger descens d’aquests, del 0,5%. 

TAULA I.1.T6. Creixement dels dipòsits a les entitats de dipòsit. Catalunya, 2018-2020 

 Data Total AAPP Privat 

IV TR 2018 7,5 12,0 7,2 

IV TR 2019 6,1 -10,0 7,1 

IV TR 2020 8,7 -0,5 9,1 

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Banc d’Espanya. 

En el conjunt d’Espanya l’evolució ha estat similar. Per primer cop en molt de temps el crèdit 
ha augmentat. Tanmateix, ho ha fet a una intensitat més gran, del 4,2%. Aquesta major 
intensitat en el conjunt d’Espanya en relació amb el creixement de crèdit a Catalunya cal 
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explicar-la pel paper de les administracions públiques. Mentre que a Catalunya ha disminuït 
de manera notable el crèdit que mantenia, en el conjunt de l’Estat ha augmentat, en un 
16,6%. Això ha fet pujar el crèdit, atès que si comptabilitzéssim només aquell concedit en 
l’àmbit privat parlaríem d’un augment del 3,5%, molt similar al 3,2% registrat a Catalunya 
(vegeu la taula I.1.A.T5 de l’annex). 

Aquest comportament diferencial de les administracions a Catalunya i al conjunt de l’Estat 
s’ha reproduït també en l’evolució dels dipòsits. Mentre que a Catalunya s’han reduït lleu-
gerament l’any 2020, en el conjunt de l’Estat han augmentat el 15,4%, cosa que ha fet amb 
una intensitat lleugerament superior els dipòsits totals al conjunt de l’Estat respecte de l’aug-
ment que han experimentat a Catalunya. Tanmateix, en el sector privat, els dipòsits han 
augmentat tant a Catalunya com en el conjunt de l’Estat a la mateixa intensitat, el 9,1%  
(vegeu la taula I.1.A.T6 de l’annex). 

L’augment del crèdit viu en el context espanyol s’han produït bàsicament per l’augment del 
crèdit a activitats productives, atès que el crèdit personal s’ha contret en l’1,5%. L’augment 
del crèdit a les activitats productives s’ha situat, de mitjana, en el 7,6%. Aquest creixement 
del crèdit s’ha reproduït en tots els grans sectors, si bé activitats encara molt endeutades, 
com ara les immobiliàries, han prosseguit la tendència al despalanquejament. El creixement 
del crèdit per grans sectors ha anat des del 4% del sector primari al 12,4% del sector ser-
veis, sense incloure-hi la branca de serveis immobiliaris. Sectors com ara el de la indústria 
o el de la construcció han augmentat el crèdit en el 6,9% i el 7,2% respectivament, valors 
més pròxims a la mitjana del conjunt de les activitats productives. Per contra, els crèdits 
personals han disminuït, i ho han fet tant aquells orientats a la compra o millora d’habitatge, 
que han disminuït l’1,3%, com aquells orientats al consum, que s’han contret el -2,4% (ve-
geu la taula I.1.A.T7 de l’annex). 

La morositat, malgrat l’impacte de la pandèmia, ha continuat baixant. D’aquesta manera, 
s’observa una davallada de la morositat en activitats productives de 0,4 punts percentuals i 
en els crèdits personals de 0,2 punts.  

La disminució més intensa de la morositat s’ha registrat al sector de la construcció, on ha 
baixat 2,6 punts percentuals. Tanmateix, tota la resta d’activitats han disminuït també 
aquesta ràtio. Ho han fet amb reduccions que van des dels 0,2 punts percentuals de les 
activitats terciàries sense serveis immobiliaris, als 0,6 punts de la indústria, passant pels 0,2 
punts del sector agrari.  

En el cas del crèdit al consum, tot i reduir la morositat en aquell destinat a la compra o 
rehabilitació d’habitatge (-0,3 punts percentuals), ha augmentat lleugerament en el crèdit al 
consum personal, amb un repunt de 0,2 punts percentuals (vegeu la taula  I.1.A.T8 de l’an-
nex). 

Pel que fa als mercats financers, la recuperació de les cotitzacions que es va verificar l’any 
2019, l’any 2020 s’ha esvaït altra vegada. El context de pandèmia no ha ajudat a mantenir 
els valors cotitzats i això s’ha reflectit a la majoria d´índex borsaris. D’aquesta manera, l’Euro 
Stoxx 50, que l’any anterior havia experimentat un augment del 24,8%, l’any 2020 va caure 
en el -5,1%. En el cas de l’índex de referència francès, CAC 40, que havia augmentat el 
26,4%, va disminuir en el 7,1%, el FTSE MIB 40, italià, que havia crescut el 28,3%, ha 
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perdut el -5,4%. El FTSE 100 britànic també ha variat el seu comportament des d’un crei-
xement de 12,1% a una caiguda del 14,3% els anys 2019 i 2020, respectivament. Aquesta 
mateixa evolució ha estat la que ha experimentat el principal índex de referència espanyol, 
l’IBEX 35, que l’any 2019 havia registrat un creixement de l’11,8% i en canvi, el 2020, ha 
experimentat una depreciació del 15,5%. 

Tot i que en general la tendència ha estat a la reversió del comportament, en alguns casos, 
malgrat experimentar un refredament en l’evolució, les cotitzacions han mantingut una di-
nàmica a l’alça, tot i que més modesta. Aquest ha estat el cas de l’índex alemany Dax Xetra 
30, que havia experimentat un creixement del 25,5%, i que ha mantingut la cotització lleu-
gerament a l’alça, amb un creixement del 3,5%. Quelcom similar ha succeït en el cas del 
Dow Jones nord-americà, que ha crescut encara  en el 7,2%, clarament per sota del que ho 
havia fet l’any 2019. L’índex Nikkei 225, japonès, en canvi, ha augmentat el 16% i pràctica-
ment ha igualat el registre de l’any anterior (vegeu la taula  I.1.A.T9 de l’annex). 

La pèrdua de valor de l’IBEX 35 espanyol reprodueix el comportament dels diversos índex 
espanyols. La majoria, que havien cotitzat a l’alça l’any anterior, enguany han perdut valor 
de manera intensa. El Barcelona Global 100, per exemple, que havia augmentat la seva 
cotització el 8,2%, enguany l’ha disminuïda el 16,8%. Un comportament similar han mostrat 
els índex IGBM (Madrid),  IGBM (València), i Bilbao 2000, amb davallades de -15,4%, -
13,3% i -13,1% respectivament. L’any anterior aquests mateixos índexs havien mostrat crei-
xements del 10,2%, 13% i 11,7%, respectivament. El pitjor comportament l’ha experimentat 
el FTSE Latibex All Share. Tot i augmentar la cotització el 16,3% l’any anterior, el 2020 n’ha 
perdut el 22%.  

En canvi el BCN MID 50, que l’any 2019 havia augmentat el 14,2%, enguany ha mantingut 
la seva cotització lleugerament a l’alça, amb un creixement més modest del 2,7% (vegeu la 
taula  I.1.A.T10 de l’annex).  

El volum d’efectes negociats a la borsa de Barcelona ha tornat a disminuir respecte de l’any 
anterior (-39,3%). Aquesta davallada en el volum de contractació respon sobretot a la dinà-
mica propiciada per la baixada en les operacions de compravenda d’accions. Es tracta de 
la tipologia d’operacions més habitual, que representa la gran majoria d’operacions efectu-
ades. Warrants i efectes públics són altres tipus d’operacions que també han disminuït (-
40,5% i -9,7%, respectivament). Per contra, els fons cotitzats i els drets han augmentat en 
volum respecte de l’any anterior en un 56% i 17,9% respectivament. 

TAULA I.1.T7. Volum efectiu de contractació a la Borsa de Barcelona, 2020 

 Actius financers Milions d'euros el 31/12/2019 Variació interanual a 31/12/2019 

Efectes públics 210,0 -9,7 

Obligacions - - 

Accions 69218,7 -39,9 

Fons cotitzats 860,8 56,0 

Warrants 55,3 -40,5 

Drets 390,7 17,9 

Total 70735,0 -39,3 

Unitats: milions d'euros i taxes interanuals de creixement (percentatges). 
Font: Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances. 
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Aquesta davallada en el volum de contractació ha anat lligada, com s’ha vist, a una dava-
llada dels valors de cotització. Aquesta dinàmica a la baixa s’ha reproduït, en general, per 
la majoria d’índex sectorials de la borsa de Barcelona. Tanmateix, els índex sectorials del 
sector metal·lúrgic, així com el del sector de l’alimentació, agricultura i forestal i el de les 
elèctriques han mostrat guanys del 40,6%, 21,9% i 17% respectivament en el decurs del 
2020. Caldrà veure si amb la recuperació que es preveu en el segon semestre d’enguany 
la contractació es reactiva i millora la cotització en la resta d’índexs sectorials.  
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2. L’evolució de la productivitat, de la remuneració dels factors i dels 
preus a Catalunya  

2.1. L’evolució dels preus a Catalunya  

L’evolució econòmica i en concret la dels preus i costos l’any 2020 han estat, en termes 
generals, difícils d’analitzar. La singularitat de les restriccions aplicades, els alt-i-baixos 
abruptes en la majoria d’indicadors i la dificultat d’estimar estadísticament aquesta evolució  
en un context tant variable ha complicat aquesta feina. La majoria d’indicadors, orientats a 
copsar les tensions derivades de l’evolució econòmica, enguany s’han vist afectades per 
qüestions absolutament extraeconòmiques. Això ens obliga, per tant, a mostrar certa cau-
tela en la interpretació dels resultats de les nostres anàlisis.  

Per prudència, una de les decisions que ha pres el CTESC ha estat la d’evitar enguany 
l’anàlisi de les anàlisis derivades de les estimacions de les rendes generades en el si de 
l’economia catalana. No s’ha fet el mateix en el cas de l’anàlisi dels preus i dels costos 
laborals a partir de l’ETCL, atès que en aquests casos no són susceptibles de reestimacions 
posteriors. Tanmateix, en el cas de l’anàlisi dels costos laborals i la productivitat a partir de 
l’estimació del marc macroeconòmic, s’ha optat per obviar-ne de moment l’anàlisi a l’espera 
d’estimacions més definitives, més fonamentades. 

Tanmateix, dit això, l’any 2020, la inflació interanual a Catalunya va ser, de mitjana al llarg 
de l’any, negativa, del -0,4%. Aquest registre negatiu també es va repetit per al conjunt 
d’Espanya, a on va registrar una davallada del 0,3%. En canvi, en el conjunt de la zona 
euro, tot i baixar, la inflació s’ha situat en el 0,3%, 0,7 punts percentuals per sobre de la 
catalana.  

A part d’aquesta disminució dels preus, també s’ha eliminat el diferencial positiu que venia 
experimentant l’economia catalana respecte de l’espanyola, a la vegada que s’ha ampliat 
el diferencial negatiu que havia experimentat respecte a la zona euro l’any anterior. 

TAULA I.2.T1. Taula 1. Inflació comparada, Catalunya, Espanya i zona euro, 2019-2020 

Àmbit  geogràfic / Indicador 2019 2020 

Catalunya 0,9 -0,4 

Espanya 0,7 -0,3 

Zona euro 1,2 0,3 

Diferència Catalunya-Espanya 0,2 -0,1 

Diferència Catalunya-Zona euro -0,3 -0,7 

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

Tot i que la inflació negativa ha estat una novetat del 2020, des d’una perspectiva a més 
llarg termini s’observa una tendència a la davallada de la inflació des de mitjans del 2018. 
En el decurs d’aquests anys les taxes d’inflació interanual de cada mes han anat baixant, 
fins a situar-se, a partir de l’abril del 2020, en valors negatius.  
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Resulta evident que, tot i que la disminució de les pressions inflacionistes ja es venia expe-
rimentant des de fa dos anys, les restriccions derivades de la COVID-19 també han afegit 
un component deflacionista molt evident. No obstant, no podem atribuir el canvi exclusiva-
ment a aquesta situació sobrevinguda. Cal analitzar més elements per determinar els fac-
tors que l’expliquen.  

Un dels factors que ha acompanyat aquesta tendència a la moderació progressiva dels 
preus ha estat el preu del cru. Ja des del 2017, però de manera més clara a partir del 2018, 
el preu del petroli ha tendit a disminuir, alleugerint d’aquesta manera les pressions inflacio-
nistes.39 L’any 2020, la forta caiguda que va experimentar el cru en el decurs del primer 
trimestre va situar els preus molt avall i, tot i la recuperació en el decurs del tercer trimestre, 
s’han mantingut força baixos. 

Els efectes d’aquesta evolució del preu del petroli queden reflectits en la diferència d’apor-
tació a la inflació que fan cadascuna de les rúbriques l’any 2020 respecte del 2019. Les de 
transport personal i calefacció, enllumenat i distribució d'aigua, amb una aportació del 
139,9% i del 136,9% respectivament, són les que expliquen la major part de la davallada 
de la inflació respecte de l’any anterior (vegeu la descomposició de l’aportació al diferencial 
a la taula I.2.A.T1 de l’annex metodològic). 

GRÀFIC I.2.G1. Evolució mensual de la inflació interanual. Catalunya i Espanya, 2018-
2020 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

A partir del maig la inflació a Catalunya va caure lleugerament per sota de l’espanyola, i el 
diferencial positiu sistemàtic que havia mantingut l’economia catalana amb l’espanyola va 
passar a ser lleugerament negatiu. Aquest diferencial de -0,1 punts percentuals s’explica 
sobretot per la pressió més deflacionista a Catalunya d’algunes rúbriques relacionades amb 
el cost de l’energia. Aquest seria el cas de les de calefacció, enllumenat i distribució d'aigua, 
que expliquen el 73% d’aquest diferencial, i la de transport personal, que n’explica el 46,5%. 
Amb tot, una rúbrica com és la de turisme i hoteleria explica també el 43,4% del diferencial, 
influïda segurament per la situació recessiva del sector en el context de pandèmia. Altres 

 
39 DVEH (2021b), p. 65. 
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rúbriques que també han afavorit aquest diferencial negatiu han estat les de fruites fres-
ques, que n’explica el 22,9%; medicaments i material terapèutic, que n’explica el 19,9% i 
l’educació universitària, amb el 19,1%. 

Per altra banda, algunes rúbriques han fet encara una aportació positiva al diferencial de 
preus. Entre elles destaquen les d’habitatge de lloguer (28,4%), transport públic urbà 
(19,8%), objectes recreatius (18,6%) o conservació de l'habitatge (9,8%), totes elles amb 
una aportació a la inflació superior a Catalunya (vegeu la descomposició de l’aportació al 
diferencial a la taula I.2.A.T1 de l’annex metodològic). 

Aquest context de davallada de la inflació no respon només a l’evolució dels preus energè-
tics i dels aliments, més volàtils, sinó que recull una desacceleració generalitzada del crei-
xement dels preus. Això queda recollit en l’evolució de la inflació subjacent (vegeu la taula 
següent). En el cas de Catalunya ha disminuït des de l’1,1% de l’any 2019 al 0,7% del 2020. 
Es tracta de la frenada més intensa, atès que en el conjunt de l’economia espanyola ha 
passat del 0,9% al 0,7%, i en la zona euro de l’1,2% al 0,9%.  

TAULA I.2.T2. Inflació subjacent (IPC), 2019-2020 

Àmbit  geogràfic 2019 2020 

Catalunya 1,1 0,7 

Espanya 0,9 0,7 

Zona euro 1,2 0,9 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IPC de l’INE, per a Espanya i Catalunya, IPCH de l’Eurostat per a la zona euro. 

El sector industrial  ha mostrat una contracció dels preus fins i tot més important. L’índex de 
preus industrials ha disminuït el 2%, superant així la  reducció experimentada pels preus de 
consum. Tanmateix, en el cas de Catalunya el descens dels preus industrials ha estat me-
nor que en el conjunt d’Espanya o la zona euro, on han disminuït el 4,3% i el 2,6% respec-
tivament.  

TAULA I.2.T3. Índex de preus industrials (IPRI), 2019-2020 

Àmbit  geogràfic 2019 2020 

Catalunya 0,4 -2,0 

Espanya -0,4 -4,3 

Zona euro 0,6 -2,6 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Índex de preus industrials (IPRI) de l’INE, per a Catalunya i Espanya, i d’Eurostat per a la zona euro. 
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2.2. Els costos laborals 

A Catalunya, el cost laboral total mensual per treballador ha disminuït l’any 2020 en el 3,7%. 
Aquest descens, a més, ha estat força més intens a Catalunya que en el conjunt de l’Estat, 
on els costos laborals han retrocedit el 2,2%. 

Tanmateix, els costos laborals mitjans l’any 2020 han mostrat una evolució singular. A 
causa dels efectes de la pandèmia i de les mesures preses per l’Administració, els costos 
mensuals han disminuït, però els costos per hora treballada han augmentat considerable-
ment, fruit de la caiguda de l’activitat. 

Això ha succeït per l’efecte de les restriccions a l’activitat, unit a la concurrència de mesures 
com els ERTO, encaminades a mantenir la ocupació a més llarg termini. L’aplicació 
d’aquest tipus d’expedients ha permès mantenir en molts casos el lligam del treballador 
amb l’empresa. Per a l’empresa, això ha suposat un estalvi, en la mesura en què ha gaudit 
d’exoneracions en les cotitzacions i rebaixes en els salaris. Des del març del 2020, el 67,5% 
dels expedients d’ERTO han estat per suspensió total de l’activitat i només el 32,5% per 
suspensió parcial.40 Això ha permès reduir els costos laborals totals, almenys per treballa-
dor i mes. Tanmateix, les afectacions sectorials han estat molt distintes, atès que l’impacte 
de les restriccions ha estat desigual entre sectors, i de mitjana, les hores treballades en el 
conjunt de l’any han disminuït el 9%.41 

TAULA I.2.T4. Evolució del cost laboral total mensual per treballador. Catalunya, 2018-
2020 

Àmbit geogràfic 2018 2019 2020 

Catalunya 2,0 2,9 -3,7 

Espanya 1,0 2,2 -2,2 

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

Això ha fet que el cost per hora treballada s’hagi incrementat en el decurs del darrer any, 
(6,1% respecte de l’any 2019). Tanmateix, aquest augment del cost laboral per hora treba-
llada ha estat lleugerament menys intens a Catalunya que a la resta de l’estat, on ha aug-
mentat el 6,4%. 

TAULA I.2.T5. Evolució del cost laboral total per hora. Catalunya, 2018-2020 

Àmbit geogràfic 2018 2019 2020 

Catalunya 1,8 3,8 6,1 

Espanya 1,2 2,6 6,4 

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

El cost mitjà per treballador i mes a Catalunya ha estat de 2.711,5 euros. Les activitats 
industrials  són les que mostren la mitjana més elevada, el 19,8% per sobre de la del conjunt 

 
40 Càlculs d’elaboració pròpia a partir de la Seguretat Social. Dades a darrer dia de mes. Entre març del 2020 
i març de 2021. 
41 DEVH (2021a), p. 57. 
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de Catalunya. El sector de la construcció es troba 7 punts percentuals troba per sobre de la 
mitjana. Finalment, el sector serveis és el que manté uns costos laborals mensuals per 
treballador més baixos, un 4,4% per sota de la mitjana (a partir de la taula I.2.A.T8 de l’an-
nex). 

El sector de la construcció ha estat l’únic on els costos laborals mensuals han augmentat 
(+2,5%). En canvi, al sector serveis els costos han disminuït en el 3,8% (una evolució similar 
a la del conjunt de l’economia), i en el sector industrial el descens ha estat del 5,2%, la 
davallada més intensa (vegeu la taula I.2.A.T10 de l’annex). Per al conjunt d’Espanya, tot i 
que la disminució ha estat menys intensa, en tots els sectors s’han reduït els costos labo-
rals, des del sector de la construcció on han disminuït l’1%, fins a l’industrial, on la contracció 
ha estat del 2,6% (vegeu la taula I.2.A.T11 de l’annex). 

La mitjana dels costos laborals per hora treballada se situa en els 23,5 euros. Per sectors, 
només el sector industrial es troba per sobre d’aquesta mitjana, amb un cost mitjà uns 8,9 
punts percentuals per sobre. La resta de sectors mostren salaris hora més baixos. El sector  
de la construcció és el que mostra el cost per hora més baix. En aquest cas, tot i que el cost 
laboral mensual que s’hi paga està per sobre de la mitjana, el major nombre d’hores que 
s’hi treballa, superior, fa que el cost per hora del sector se situï 7,6 punts percentuals per 
sota de la mitjana. En canvi, en el cas del sector serveis, el cost laboral per hora efectiva 
se situa només 1,4 punts percentuals per sota del cost mitjà (vegeu la taula I.2.A.T12 de 
l’annex). 

GRÀFIC I.2.G2. Creixement dels components del cost laboral per treballador i mes, Ca-
talunya, 2019-2020 

-2,6

-3,0

-1,0

5,2

-1,7

-3,8

-4,4

-4,7

-1,7

8,9

-2,9

-5,1

Cost salarial total

Cost salarial ordinari

Altres costos

Cost per percepcions no salarials

Cost per cotitzacions obligatòries

Subvencions i bonificacions a la SS

Catalunya Espanya

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta trimestral del cost laboral, INE. Tal com es desprèn del gràfic anterior, la disminució del 
cost laboral mensual cal atribuir-la principalment a l’evolució dels costos salarials. El cost salarial ordinari ha disminuït el 4,7%, mentre 
que les percepcions salarials no ordinàries, tot i que han disminuït menys, ho han fet en el 2,6%. Això ha fet que en termes generals les 
percepcions salarials hagin disminuït el 4,4%.  

Els únics components que han fet augmentar els costos han estat, per una banda, les per-
cepcions no salarials i les subvencions i bonificacions a la Seguretat Social. Les primeres,  
han augmentat el 8,9%. Les segones han disminuït el 5,1%, encarint d’aquesta manera el 
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cost per treballador i mes que suporta la part contractant. Tot i això, els costos per cotitza-
cions socials obligatòries han disminuït, i essent aquesta la partida més important dels altres 
costos, ha fet disminuir en conjunt també aquesta partida.  
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3. Les infraestructures de transport a Catalunya 

L’any 2020 s’han tornat a prorrogar els pressupostos generals de l’Estat, mentre que la 
Generalitat els ha aprovat per primer cop en els últims tres anys, amb inversions en infra-
estructures molt centrades en el manteniment. Pel que fa a la inversió liquidada l’any 2019, 
aquesta va disminuir respecte a l’any 2018, tant la de l’Estat, com la de la Generalitat, con-
centrant el descens en les inversions ferroviàries. En canvi, a la resta d’infraestructures de 
transport la inversió liquidada va créixer. 

Tots els modes de transport han reduït el nombre d’usuaris l’any 2020, però aquest descens 
ha estat més moderat en els modes terrestres que en els modes marítim i aeri, més vinculats 
a desplaçaments d’àmbit internacional. Així, els principals descensos s’han produït als 
ports, seguit dels aeroports, mentre que al transport terrestre la carretera ha presentat més 
dinamisme que el ferrocarril, fruit del retrocés més acusat en modes de transport col·lectiu 
que en modes individuals o privats. Pel que fa al transport de mercaderies, l’impacte de la 
pandèmia ha estat més moderat que en el transport de passatgers, tot i registrar-se des-
censos en el volum de mercaderies transportades a tots els modes. Així, tal com succeeix 
en el transport de persones, el descens també ha estat més moderat en el transport terres-
tre que en el transport marítim i aeri, més afectats per les restriccions a la mobilitat i per la 
caiguda de l’activitat turística. 

3.1. La inversió en infraestructures de transport 

L’any 2020 es van aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, però no els 
pressupostos generals de l’Estat, seguint amb la tendència dels últims anys de no aprovació 
per part d’alguna de les dues administracions.42 

Així, en matèria de transport, la Generalitat preveia una inversió de 383,3 milions d’euros, 
amb 191,6 milions d’euros invertits en carreteres (50,0% del total), 178,9 milions en ferro-
carrils (46,7% del total), 11,8 milions en ports (3,1% del total) i 1,0 milió en aeroports (0,3% 
del total). Entre les principals inversions viàries destaca la inversió en conservació i millora 
a les carreteres catalanes (190,0 milions d’euros) i en especial a la C-58 (amb l’enllaç amb 
la B-30 i la N-150, així com amb l’ampliació a tres carrils entre Ripollet i Terrassa). Entre les 
ferroviàries sobresurt l’adquisició de material de transport per a les línies metropolitanes 
d’FGC (57,5 milions d’euros), les inversions a l’L9 del metro de Barcelona (26,1 milions), la 
millora de les vies en les línies metropolitanes d’FGC (18,4 milions) i actuacions a l’estació 
Ernest Lluch de l’L5 del metro de Barcelona (9,7 milions). 

Si s’estudia l’evolució de la inversió pressupostada, s’observa el descens brusc que expe-
rimenta entre 2010 i 2014, tant per part de l’Estat com de la Generalitat, coincidint amb la fi 
d’alguns dels principals projectes (AVE Madrid-Barcelona, aeroport del Prat i port de Bar-
celona, aturada de la L9 del metro de Barcelona, etc.) i l’inici de la crisi econòmica. A partir 
de llavors, aquesta s’ha mantingut baixa en ambdues administracions. 

 
42 L’any 2019 no es van aprovar ni els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, ni els pressupostos 
generals de l’Estat, tot i haver-se presentat en ambdós casos. En canvi, els pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2020 no es van arribar a presentar. 
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GRÀFIC I.3.G1. Inversió pressupostada(1), per administració i tipus d’infraestructura de transport. Catalunya, 2000-2020 
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Unitats: milions d’euros (en termes corrents). 
(1) Quan no es disposa d’informació, s’ha deixat el blanc, mentre que quan aquesta està disponible, però els pressupostos no es van 
aprovar, s’ha rebaixat el color de la sèrie. Aquest últim és el cas de la inversió de l’any 2019 per l’Estat i dels anys 2016 i 2019 per la 
Generalitat de Catalunya. 
(2) No inclou els sistemes de finançament estructurat (concessió i mètode alemany). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat i els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya (2006-2020). 

Segons dades de l’anuari estadístic del Ministeri de Foment i del Departament de Vicepre-
sidència i Economia i Hisenda, la inversió liquidada entre Estat i Generalitat a Catalunya va 
caure un 5,6% entre 2018 i 2019. La inversió liquidada es va contraure de forma notable en 
la inversió en ferrocarril (-21,4%) i va créixer en carreteres (+15,4%) i en ports i aeroports 
(+17,5%).43 

Es produeix un descens de la inversió liquidada en infraestructures de transport, tant 
per part de l’Estat, com per part de la Generalitat. 

La inversió liquidada de l’Estat a Catalunya va disminuir un 4,2% entre 2018 i 2019, segons 
dades de l’anuari estadístic del Ministeri de Foment, amb un descens concentrat en les 
infraestructures ferroviàries (-19,4%) i un increment en les viàries (+18,2%), portuàries 
(+4,8%) i aeroportuàries (+34,1%). Pel que fa a la inversió liquidada per part de la Genera-
litat de Catalunya l’any 2019, aquesta va disminuir un 9,0% respecte al 2018. Aquest des-
cens es va produir fruit del retrocés de la inversió en ferrocarrils (-26,7%) i en ports i aero-
ports (-4,8%), tot i que aquesta última partida és petita dins de les inversions de la Genera-
litat, molt centrades en el transport terrestre. En canvi, la inversió liquidada en carreteres 
per part de la Generalitat de Catalunya va créixer un 12,3% l’any 2019. 

La diferent intensitat en el descens de la inversió liquidada per part de l’Estat i la Generalitat 
fa que el pes de la primera sobre el total augmenti lleugerament (+1,1pp i 71,3% l’any 2019). 

 
43 Les sèries d’inversió liquidada que fa públiques el Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda 
no permeten distingir entre inversió portuària i aeroportuària. Així mateix, en el cas de les carreteres s’hi 
inclouen partides que corresponen als programes 523 “Suport al transport públic de viatgers”, 526 “Logística 
i altres activitats de transport de mercaderies” i 527 “Infraestructures de transport de viatgers per carretera”. 
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Per modes de transport, decreix el pes de la inversió ferroviària (-9,7pp i 48,3%) i augmenta 
el de la viària (+6,1pp i 33,4%) i la portuària i aeroportuària (+3,6pp i 18,3%). 

TAULA I.3.T1. Inversió liquidada, segons organisme inversor i tipus d’infraestructura 
de transport. Catalunya, 2018-2019 

Estat 2018 Pes (%) 2019 Pes (%) 
Var. 2018-
2019 (%) 

Var. 2018-
2019 (pp) 

Carreteres 131 20,2 154 24,9 18,2 4,7 

Ferrocarrils 386 59,8 311 50,3 -19,4 -9,5 

Ports 69 10,7 72 11,7 4,8 1,0 

Aeroports 61 9,4 81 13,1 34,1 3,8 

Total 647 70,2 619 71,3 -4,2 1,1 

Generalitat 2018 Pes (%) 2019 Pes (%) 
Var. 2018-
2019 (%) 

Var. 2018-
2019 (pp) 

Carreteres (1) 121 44,1 136 54,4 12,3 10,3 

Ferrocarrils 147 53,7 108 43,3 -26,7 -10,4 

Ports i aeroports 6 2,2 6 2,3 -4,8 0,1 

Total 274 29,8 249 28,7 -9,0 -1,1 

Estat i Generalitat 2018 Pes (%) 2019 Pes (%) 
Var. 2018-
2019 (%) 

Var. 2018-
2019 (pp) 

Carreteres (1) 251 27,3 290 33,4 15,4 6,1 

Ferrocarrils 534 58,0 419 48,3 -21,4 -9,7 

Ports i aeroports 136 14,7 159 18,3 17,5 3,6 

Total 921 100,0 869 100,0 -5,6 0,0 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) La categoria “Carreteres” inclou partides que corresponen als programes 523 “Suport al transport públic de viatgers”, 526 

“Logística i altres activitats de transport de mercaderies” i 527 “Infraestructures de transport de viatgers per carretera”. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

Si s’estudia l’evolució de la inversió liquidada, s’observa un descens a partir de l’any 2009, 
tant en el cas de l’Estat com de la Generalitat, un any abans del descens de la inversió 
pressupostada. 
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GRÀFIC I.3.G2. Inversió liquidada, per Administració i tipus d’infraestructura de trans-
port. Catalunya, 2000-2019 
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b) Generalitat(1)(2)

Carreteres Ferrocarril i metro

Ports i aeroports Total

 
Unitats: milions d’euros (en termes corrents). 
(1) La categoria “Carreteres” inclou partides que corresponen als programes 523 “Suport al transport públic de viatgers”, 526 “Logística i 
altres activitats de transport de mercaderies” i 527 “Infraestructures de transport de viatgers per carretera”. 
(2) No inclou els sistemes de finançament estructurat (concessió i mètode alemany), molt importants entre 2009 i 2012. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda i l’Anuari estadístic del Ministeri de Foment. 

Al no aprovar-se ni els pressupostos generals de l’Estat, ni els pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2019, la inversió liquidada no es pot comparar amb la inversió pressupos-
tada. 

L’any 2020 destaca la creació del mecanisme de recuperació i resiliència (MRR) per part 
de la UE, emmarcada dins dels fons Next Generation per fer front a la crisi de la COVID-
19. Aquest fons suposarà un volum d’inversió important en el període 2021-2026 a Espa-
nya, amb una part d’aquesta centrada en infraestructures de transport.44 

3.2. Serveis de les infraestructures de transport 

3.2.1. Carreteres 

L’ús de les autopistes de peatge gestionades per l’Estat a Catalunya45, mesurades amb la 
intensitat mitjana diària (IMD)46 de circulació de vehicles, ha disminuït un 28,7% durant l’any 
2020. Així, la disminució del trànsit registrada a Catalunya ha estat lleugerament inferior a 
la registrada al conjunt d’Espanya (-31,5%). Per trams, on més ha caigut la IMD ha estat al 

 
44 Vegeu l’informe L'estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l'oportunitat del fons Next 
Generation (CTESC, 2021) per a més informació sobre els fons i el seu aprofitament. 
45 En el cas de l’AP-2 entre Saragossa i La Bisbal del Penedès, inclou un tram de 80km entre Saragossa i el 
perímetre de Catalunya, fora del territori català. Així mateix, no es disposa de dades del tram de l’AP-7 entre 
València i Tarragona (que inclou un tram de 135 km entre València i els límits de Catalunya) per a l’any 2020 
fruit de la seva gratuïtat des de finals de 2019. 
46 Vehicles al dia. 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_31102293_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_31102293_1.pdf
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tram de Saragossa al peatge del Mediterrani (-32,8%), seguit dels trams de Montmeló a la 
Jonquera (-29,8%), de Tarragona a Barcelona (-27,0%), i el de Montmeló al Papiol (-25,7%). 

Es detecta un descens més intens en l’ús de les carreteres catalanes pel transport de 
persones que en el transport de mercaderies. 

La reducció del trànsit a Catalunya ha estat més intensa entre els vehicles lleugers (-34,7%) 
que entre els vehicles pesants (-6,9%), fruit del confinament domiciliari, primer, i les restric-
cions de mobilitat posteriors. De fet, els mesos d’abril i maig de 2020, el trànsit de vehicles 
lleugers va reduir-se un 87,3% i un 73,7%, respectivament, en relació amb el trànsit de 
2019, mentre que el de vehicles pesants va fer-ho un 33,1% i un 27,6%, respectivament. 
Així, els vehicles pesants han representat el 28,4% del trànsit a les autopistes de peatge de 
l’Estat a Catalunya (6,6pp més que l’any 2019), el màxim des que hi ha dades disponibles. 

El descens del trànsit a les autopistes de peatge de l’Estat ha seguit una tendència paral·lela 
a la del consum de carburants a l’automoció (-17,8%), més intensa en la gasolina (-21,7%) 
que en el gasoil tipus A (-16,8%). 

El descens és més intens en els modes de transport col·lectiu que en els individuals. 

El descens encara és més intens en el transport col·lectiu per carretera a la Regió Metro-
politana de Barcelona (RMB), segons dades de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
Així, aquest hauria disminuït un 45,3% fins als 221,4 milions d’usuaris l’any 2020, amb una 
variació interanual del -93,2% el mes d’abril i una recuperació més moderada des de llavors, 
ja sigui pel percentatge de població en ERTO o teletreballant, la restricció d’algunes activi-
tats o limitacions horàries, o per la por al contagi, que hauria provocat un canvi modal de 
modes col·lectius cap a modes individuals (cotxe, moto, bicicleta o altres vehicles de mobi-
litat personal). 
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GRÀFIC I.3.G3. Variació interanual de la intensitat mitjana diària (IMD) de les autopistes 
de peatge AP-2 i AP-7, del consum de carburants i del transport en autobús a la RMB. Cata-
lunya, 2020 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí estadístic del Ministeri de Foment, l’ICAEN i dades des seguiment de la demanda de l’ATM. 

El transport de mercaderies per carretera a Catalunya ha disminuït un 5,3% l’any 2020. Així, 
s’han transportat 258,1 milions de tones47, amb un augment de les tones transportades en 
desplaçaments intramunicipals (+9,9%) i un descens en els intraregionals (-8,7%), els inter-
regionals (-0,5%) i els internacionals (-14,2%). Aquest descens a Catalunya és lleugerament 
més intens que l’estimat per al conjunt d’Espanya (-4,8%), on Catalunya concentra el 17,6% 
de les mercaderies transportades (0,1pp menys que l’any 2019). 

Per trimestres, s’observa que el descens de les tones transportades s’explica sobretot pel 
comportament del segon trimestre (coincidint amb la primera onada de contagis i el confi-
nament domiciliari) i el quart trimestre (coincidint amb la segona onada i les restriccions de 
mobilitat i a determinades activitats). 

  

 
47 No s’hi inclou el trànsit de pas. 
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GRÀFIC I.3.G4. Contribució de la variació interanual del transport interior de mercade-
ries (tones) per carretera(1), per tipus de desplaçament i trimestre. Catalunya 2020 
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Unitats: percentatges. 

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

3.2.2. Ferrocarrils 

El gruix de desplaçaments en mode ferroviari que es du a terme a Catalunya té lloc a la 
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), on el nombre de desplaçaments en mode ferro-
viari s’ha reduït gairebé a la meitat l’any 2020 (-47,3%), fins als 343,6 milions de viatges. 
Aquesta reducció s’ha produït en tots els modes ferroviaris: un -47,1% al metro, fins als 
217,9 milions d’usuaris, un -47,9% a rodalies RENFE, fins als 62,2 milions de viatges, un -
47,8% als FGC, fins als 47,5 milions i un -46,2% al tramvia, fins als 16,0 milions. 

El nombre d’usuaris de la xarxa ferroviària disminueix a la meitat en tots els modes 
(metro, tramvia, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat). 

Al llarg de l’any 2020, l’evolució en l’ús del ferrocarril ha estat similar a la de l’autobús, amb 
un descens molt intens durant el confinament domiciliari (amb variacions interanuals del -
91,5% i -82,7% a l’abril i al maig, respectivament) i una recuperació que no arriba a com-
pletar-se. 
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GRÀFIC I.3.G5. Variació interanual dels desplaçaments en ferrocarril, per companyia i 
mesos. Regió Metropolitana de Barcelona, 2020 
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Unitats: milions d’usuaris. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de seguiment de la demanda (ATM). 

Pel que fa al volum de mercaderies transportades per ferrocarril a Catalunya l’any 2020, no 
es disposa d’informació que permeti analitzar-ne l’evolució. 

3.2.3. Ports 

El nombre de passatgers al port de Barcelona s’ha reduït un 81,5% l’any 2020 fins als 
857.000 usuaris. Aquest descens s’ha produït tant entre els passatgers de línia regular (-
56,1%) com entre els creueristes (-93,5%), tot i que entre aquests últims l’impacte de la 
pandèmia ha estat molt més intens, reduint l’activitat a la mínima expressió des del mes 
d’abril. Això situa el nombre de passatgers en 653.000 i 204.000, respectivament (76,2% i 
del 23,8% del total d’usuaris). Això fa que el port de Barcelona sigui el cinquè port d’Espanya 
en transport de passatgers: el tercer en nombre de creueristes i el sisè en passatgers de 
línia regular.48 

Es produeix un descens molt intens de l’activitat als ports, sobretot en el nombre de 
passatgers transportats i especialment en l’activitat relacionada amb els creuers. 

  

 
48 Segons dades de Ports de l’Estat, el port de Barcelona ha concentrat el 6,4% del transport de passatgers a 
Espanya durant l’any 2020 (-5,9pp que l’any 2019), el 14,8% dels creueristes (-14,6pp respecte a l’any ante-
rior) i el 5,5% dels passatgers de línia regular (-0,1pp que l’any anterior). Així mateix, a Espanya l’any 2020 
s’ha reduït tant el nombre de creueristes (-87,1%) com el nombre de passatgers de línia regular (-55,6%), 
amb un descens global del 64,5%. Aquest millor comportament al conjunt d’Espanya que al port de Barcelona 
s’explica sobretot pels ports canaris. 
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GRÀFIC I.3.G6. Variació interanual dels passatgers transportats per via marítima, per ti-
pus i mesos. Port de Barcelona, 2020 

 

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Línia regular Creueristes Total

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

Les mercaderies transportades als ports catalans han disminuït un 14,5% l’any 2020, amb 
un descens menys acusat al port de Barcelona (-12,1%) que al de Tarragona (-19,3%). Això 
fa que el volum transportat se situï al voltant dels 85,9 milions de tones transportades: 69,2% 
el port de Barcelona i 30,8% el de Tarragona. Val a dir, però, que els mesos de novembre i 
desembre el volum de tones transportades ja era més gran que els mateixos mesos de l’any 
2019. 

GRÀFIC I.3.G7. Variació interanual de les tones transportades per via marítima. Ports de 
Barcelona i Tarragona, 2020 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí estadístic del Ministeri de Foment. 
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Al port de Barcelona, especialitzat en transport de mercaderies en general (69,9% del volum 
transportat l’any 2020), aquestes han retrocedit un 9,2%, mentre que el transport a granel 
ho ha fet un 16,3%. Així, entre les primeres, ha disminuït menys el transport de mercaderies 
en contenidors (-6,7%) que el transport per via convencional (-16,4%). Entre les segones, 
el descens ha estat més acusat en el transport a granel líquid (-19,9%) que en el transport 
a granel sòlid (-1,7%). 

Al port de Tarragona, molt especialitzat en el granel (93,6% del total transportat l’any 2020), 
aquest ha disminuït un 19,8%, mentre que el transport de mercaderies en general ho ha fet 
un 15,0%. El descens en el transport a granel s’ha produït en líquids (-13,6%), però el re-
trocés ha estat més intens en el transport de sòlids (-33,1%). En el transport de mercaderies 
en general, baixa tant el transport en contenidors (-9,5%) com per via convencional (-
16,9%). 

3.2.4. Aeroports 

El trànsit als aeroports catalans s’ha desplomat arran de la pandèmia fins a menys d’una 
quarta part del que hi havia l’any 2019 (-76,7%) i ha situat el nombre d’usuaris en poc menys 
de 13,0 milions, la meitat dels quals en van fer ús els mesos de gener i febrer (6,7 milions), 
abans del confinament i les restriccions a la mobilitat. Aquest descens, però, ha estat desi-
gual, amb un retrocés del 75,8% a l’aeroport de Barcelona, que el situa vora els 12,7 milions 
de passatgers, un descens del 91,1% a Girona (172.000 passatgers) i un del 96,2% a l’ae-
roport de Reus (39.000 passatgers).49 Això s’explica pel component estacional dels aero-
ports de Girona i Reus, amb menys passatgers els mesos de gener i febrer, i pels usos 
vinculats al turisme internacional d’aquests dos aeroports, que n’ha reduït més l’ús que a 
l’aeroport de Barcelona, inclús durant els mesos d’estiu. 

  

 
49 L’any 2020 l’aeroport de Barcelona ha concentrat el 98,4% dels passatgers en els 3 principals aeroports de 
Catalunya, enfront d’un 1,3% el de Girona i un 0,3% el de Reus (l’aeroport de Lleida-Alguaire va transportar 
vora 23.000 passatgers l’any 2020 -el que representava menys del 0,2% del total transportat a Catalunya-, 
amb un descens de més del 60,9% respecte a l’any 2019, mentre que a Sabadell van volar-hi poc menys de 
3.500 persones). 
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GRÀFIC I.3.G8. Variació interanual del nombre de passatgers als aeroports comercials, 
per aeroport i mes. Catalunya, 2020 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’AENA. 

El nombre de passatgers als aeroports catalans cau de forma abrupta arran de la 
pandèmia. Aquest descens és desigual i més intens als aeroports de Girona i Reus. 

El descens del nombre de passatgers de l’aeroport de Barcelona ha estat lleugerament més 
intens que el del conjunt d’Espanya, on el nombre de passatgers ha retrocedit un 72,4%, 
un retrocés similar al registrat a l’aeroport de Madrid, on el nombre d’usuaris ha disminuït 
un 72,3%, fins als 17,1 milions. Això, juntament amb l’evolució dels aeroports de Girona i 
Reus, fa que el pes dels aeroports catalans sobre el conjunt d’aeroports espanyols se situï 
al 17,0% (3,2pp menys que l’any 2019). A escala mundial, l’aeroport de Barcelona és dels 
que ha patit un descens més intens en el nombre de passatgers transportats i queda fora 
de la llista dels 50 aeroports amb més trànsit del món (l’any 2019 era el 27è en volum de 
passatgers). Això es produeix en un context on el trànsit es redueix menys en aeroports 
xinesos i en determinades zones dels Estats Units i, en canvi, cau molt en altres zones 
d’Estats Units i Europa. 

El descens en el transport de passatgers per via aeroportuària és més intens en vols 
internacionals que en vols dins del territori espanyol. 

Si s’analitza l’origen i la destinació dels passatgers que han passat per aeroports catalans, 
s’observa que els que ho feien en vols intercontinentals han retrocedit un 81,5%, els inter-
nacionals dins del continent europeu ho han fet un 80,3% i els passatgers en vols nacionals 
han disminuït un 65,6%. Això fa que els usuaris en vols intercontinentals i al continent eu-
ropeu perdin pes (-2,5pp i -9,5pp, respectivament) i els que ho fan en vols dins del territori 
espanyol en guanyin (+12,1pp). 

A escala intercontinental, els descens ha estat generalitzat, però ha estat especialment in-
tens en les connexions amb Amèrica del Nord (-90,4%). Pel que fa al nombre de passatgers 
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en vols europeus internacionals, tots els països perden un percentatge de passatgers simi-
lar, però destaca sobretot el retrocés en el nombre de passatgers amb origen o destí al 
Regne Unit (-83,6%) i Rússia (-86,9%). 

TAULA I.3.T2. Passatgers als aeroports comercials, per regió de destinació/origen. Ca-
talunya, 2019-2020 

  
Passatgers 

2020 
Var. 2019-2020 

(%) 
Pes 2020 (%) 

Var. 2019-2020 
(pp) 

Intercontinentals 1,3 -81,5 9,9 -2,5 

- Àsia Occidental 0,5 -79,6 36,2 3,4 

- Àfrica del Nord 0,3 -73,4 24,4 7,4 

- Amèrica del Nord 0,2 -90,4 15,7 -14,6 

- Amèrica del Sud 0,2 -78,0 11,8 1,9 

- Altres 0,2 -77,8 11,9 2,0 

Continentals Internacionals 6,8 -80,3 52,8 -9,5 

- Regne Unit 1,1 -83,6 15,5 -3,1 

- Itàlia 1,0 -80,2 14,6 0,1 

- França 1,0 -76,1 14,0 2,5 

- Alemanya 0,9 -78,7 12,9 1,0 

- Holanda 0,5 -76,4 6,7 1,1 

- Portugal 0,4 -75,9 6,1 1,1 

- Suïssa 0,3 -79,8 4,9 0,1 

- Bèlgica 0,3 -79,3 3,8 0,2 

- Rússia 0,2 -86,9 2,4 -1,2 

- Resta d’Europa 1,3 -81,9 19,1 -1,7 

Nacionals 4,8 -65,6 37,3 12,1 

Total 13,0 -76,7 100,0 0,0 

Unitats: milions de passatgers, percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’AENA. 

En referència a les principals companyies que operen a l’aeroport de Barcelona, tant per a 
Vueling (-74,3% i 5,2 milions d’usuaris) com per a Ryanair (-71,1% i 2,3 milions de passat-
gers), el nombre de passatgers s’ha reduït menys que la mitjana de l’aeroport. També han 
patit un descens menys acusat Iberia (-70,5% i 0,5 milions de passatgers) i Air Europa (-
60,1% i 0,4 milions de viatgers), mentre que a EasyJet (-82,2% i 0,6 milions d’usuaris) i a 
Norwegian (-87,6% i 0,2 milions de passatgers) el descens ha estat més intens que la mit-
jana de l’aeroport. A Girona i Reus destaca el comportament de la companyia Jet2.com, 
que no ha transportat cap passatger l’any 2020, quan l’any 2019 representava el 8,4% i el 
23,1% dels passatgers transportats a cada aeroport, respectivament. 

El transport de mercaderies per via aeroportuària ha disminuït un 35,2% al conjunt dels 
aeroports catalans l’any 2020, amb prop de 115.000 tones transportades, de les quals l’ae-
roport de Barcelona en concentra la pràctica totalitat (99,7%). Al conjunt d’Espanya el trans-
port de mercaderies ha retrocedit un 26,3% fins al voltant de les 789.000 tones, el que situa 
la quota catalana en el 14,5% (-2,0pp respecte a l’any 2019). 
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4. El sector públic 

4.1. La despesa pública a Catalunya 

L’acció de les administracions públiques, el 2020, amb un fort augment de la despesa 
pública, ha estat un pilar fonamental per apaivagar part de l’impacte del retrocés de 
l’activitat econòmica 

L’emergència sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19 ha tingut un impacte 
sense precedents en l’evolució de l’activitat econòmica. En un any s’ha produït un retrocés 
del PIB generat (23.415 milions d’€ menys que el 2019) que supera en escreix el retrocés 
acumulat de l’activitat al llarg de la darrera crisi financera (entre el 2007 i el 2013 el PIB es 
va reduir de -15.709 milions d’€). L’acció de les administracions públiques (AP), el 2020, ha 
estat un pilar fonamental per apaivagar l’impacte que aquest retrocés ha tingut sobre el 
conjunt de la societat, tant per atendre la salut de la població, com per sostenir les condici-
ons de vida d’una part substancial de les llars. L’augment associat de la despesa pública 
ha tingut un comportament clarament contracíclic, contrarestant part de la important caiguda 
de l’activitat econòmica en el sector privat. La situació d’emergència ha comportat un aug-
ment de la despesa per atendre el reforç dels serveis públics essencials i per cobrir la manca 
d’ingressos derivada en el treball assalariat i autònom. 

En el conjunt d’Espanya la despesa pública ha augmentat el 12% 

En el conjunt d’Espanya la despesa pública ha augmentat el 12% (62.948 milions d’€ més 
que el 2019), i representa el 52,4% del PIB, 10,2 punts percentuals més que el 2019. 
D’aquesta despesa, 44.907 milions d’€ es corresponen a despesa derivada de les mesures 
aprovades per esmorteir l’impacte de la COVID-19. Aquest increment es distribueix en els 
següent quatre components per tipologia de despesa (vegeu la taula I.4.T1): 

▪ El consum públic, que reflecteix la despesa destinada a la prestació de serveis públics, 
ha augmentat en un any el 5,3% (12.358 milions d’€ més que el 2019), increment asso-
ciat principalment al reforç dels serveis sanitaris i d’educació. 

▪ La despesa vinculada a transferències corrents i pagament de rendes del capital aug-
menta el 14,8% (38.055 milions d’€ més que el 2019) i respon en bona part a l’augment 
de les prestacions socials monetàries (31.276 milions d’€ més que el 2019) destinades 
a la població. Principalment, per l’aprovació dels expedients temporals de regulació 
d’ocupació (ERTO) i l’augment de les subvencions a l’activitat productiva (8.897 milions 
d’€ més que el 2019), majoritàriament com a conseqüència de l’exoneració del paga-
ment de les quotes de la Seguretat Social a aquelles empreses que s’han vist afectades 
per les restriccions de l’activitat. Mentre que es redueix la despesa per interessos i altres 
rendes del capital en 3.157 milions d’€, i augmenta en 1.039 milions d’€ la resta de 
transferències corrents. 

▪ La despesa de capital en termes nets ha augmentat el 337,5%, 15.509 milions d’€, si bé 
aquest increment respon a dues operacions comptables que no impliquen un augment 
de l’estoc de capital existent. Per una part, la reclassificació de la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) per incloure-la en el sector 
de les administracions públiques (fins aleshores estava inclosa en el sector de societats 
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financeres i per exigències de la Comissió Europea s’ha dut a terme aquest canvi). 
Aquesta operació es comptabilitza com una ajuda a la inversió, una transferència de 
capital del sector públic, per valor de 9.891 milions d’€, i que té impacte, per aquest 
mateix valor, en el dèficit d’aquest exercici. I per un altre, la reversió al patrimoni públic 
dels trams de les autopistes A2 i A7 que han acabat el seu període de concessió, ope-
ració que es comptabilitza com una despesa en formació bruta de capital per valor de 
1.725 milions d’€, i que també té la seva contrapartida en un ingrés com a transferència 
de capital rebuda, de forma que no afecta al dèficit del conjunt de les administracions 
públiques. Descomptat l’impacte d’aquestes dues mesures, la formació neta de capital 
del conjunt d’administracions públiques té un valor negatiu de -1.994 milions d’€, que si 
bé no és tan negativa com la de l’any precedent, significa que al llarg del 2020 la inversió 
bruta del sector públic no ha estat suficient com per compensar la depreciació de l’estoc 
de capital públic instal·lat, una situació que es manté des de l’any 2012 (a excepció de 
l’any 2015 en què la inversió real neta va ser positiva però amb un valor molt baix). 
Mentre que les transferències de capital fora del sector públic augmenten. 

▪ Finalment la reducció de la producció destinada a la venda, a preus per sota de mercat, 
i per consum propi es redueix l’11,0% (2.974 milions d’€ menys que el 2019). 
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TAULA I.4.T1. Evolució de la despesa pública del conjunt d'administracions públiques 
a Espanya per tipus de despesa, total (S.13). Espanya, 2019-202050 

Indicador 2019 2020 
Variació 

2019-2020 

Despesa pública 524.983 587.771 12,0 

Consum públic 234.937 247.295 5,3 

  Transferències socials en espècie produïdes pel sector pú-
blic i consum final col·lectiu 

202.128 213.679 5,7 

  Transferències socials en espècie: producció adquirida en 
el mercat 

32.809 33.616 2,5 

Despesa de capital (sense consum de capital fix) 4.595 20.104 337,5 

  Formació neta de capital -3.750 -1.994 -46,8 

  Ajudes a la inversió 3.797 4.232 11,5 

  Altres transferències de capital 4.548 17.866 292,8 

Pagament per prestacions monetàries, de rendes de la pro-
pietat, interessos, i transferències corrents diverses 

258.335 296.230 14,7 

   Prestacions socials diferents de les transferències socials 
en espècie 

196.839 228.115 15,9 

   Subvencions als productes i altres subvencions a la pro-
ducció 

12.523 21.420 71,0 

   Interessos, altres rendes de la propietat, i impostos cor-
rents renda a pagar 

30.219 26.902 -11,0 

  Transferències corrents diverses 18.754 19.793 5,5 

Producció per a ser venuda, per consum final propi o pa-
gada a preus per sota de mercat 

27.116 24.142 -11,0 

Pes de la despesa pública sobre el PIB 42,2 52,4 10,2 

Unitats: milions d’€ i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Intervenció General de l’Administració de l'Estat (IGAE). Ministeri d'Hisenda i Administracions Públi-
ques. 

Per nivells d’administració, els fons de la Seguretat Social i les comunitats autònomes són 
les administracions que han tingut un creixement més important en la seva activitat. En el 
primer cas perquè a través dels fons de la Seguretat Social s’han gestionat tant les presta-
cions vinculades als ERTO com les subvencions a les cotitzacions socials de les empreses. 
En el segon cas perquè les administracions regionals són els principals responsables de la 
gestió dels serveis que s’han hagut de reforçar (salut i educació). Mentre que l’Administració 
local ha reduït lleugerament el seu nivell de despesa públic, i l’Administració central, tot i 
augmentar-la el 12,2%, com s’ha comentat la major part d’aquest increment respon a una 
operació comptable d’incorporació de diferents entitats i actius físics dins del perímetre ins-
titucional de l’Administració central (vegeu la taula I.4.T2).  

  

 
50 Per a una sèrie més llarga, 2007-2020, vegeu la taula I.4.A.T1 de l’annex. 
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TAULA I.4.T2. Evolució de la despesa pública del conjunt d'administracions públiques 
a Espanya per subsectors institucionals. Espanya, 2019-202051 

Indicador 2019 2020 
Variació 

2019-2020 

Totes les administracions públiques (S.13) 524.983 587.771 12,0 

Administració central 113.552 127.353 12,2 

Fons de la Seguretat Social (1) 178.789 216.354 21,0 

Administració regional 171.387 184.656 7,7 

Administració local 61.255 59.408 -3,0 

Unitats: milions d’€ i percentatges. 
(1) Inclou tant la despesa de l’administració de la Seguretat Social com del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) 
Font: elaboració pròpia a partir de la Intervenció General de l’Administració de l'Estat (IGAE). Ministeri d'Hisenda i Administracions públi-
ques. 

En termes agregats l’augment de despesa pública a Catalunya és d’una magnitud 
similar a la del conjunt d’Espanya 

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) no disposa d’una sèrie temporal territorialitzada i ac-
tualitzada per comunitats autònomes (CA) de la despesa pública del diferents nivells d’Ad-
ministració pública. Per tal d’aproximar l’evolució del nivell de despesa pública a Catalunya, 
i l’impacte que sobre aquesta hagi tingut la situació d’emergència sanitària, només es dis-
posa d’indicadors parcials a partir de les dades d’execució pressupostària dels diferents 
nivells d’Administració pública, i de comptabilitat nacional pel cas de les administracions 
autonòmiques. 

L’agregat d’aquests indicadors de despesa pública a Catalunya, amb un valor de 79.038 
milions d’€, augmenta el 10,4% en termes nominals, 7.459 milions d’€ més que el 2019, i 
situa el seu nivell en el 37% del PIB català, 6,8 punts percentuals més que el 2019 (vegeu 
la taula I.4.T3). El nivell de despesa pública a Catalunya s’hauria situat per sobre dels nivells 
màxims assolits durant els anys més durs de la crisi financera. Essent el nivells de despesa 
pública per capita i en termes reals un 3% superior a la de l’any 2010, i un 8,3% superior a 
la del 2019. 

A Catalunya, el paper jugat pel sector públic per fer front a la COVID-19 es veu reflectit en 
els destacats increments de la despesa pública de la Generalitat de Catalunya, i de la des-
pesa dels fons de la Seguretat Social. 

La despesa pública de la Generalitat de Catalunya augmenta el 10,3%, i la despesa provi-
nent dels fons de la Seguretat Social a Catalunya augmenten el 14,6%, sobretot per l’aug-
ment de la despesa en prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb un 
increment del 119,8%, que duplica en escreix la despesa del 2019 com a conseqüència de 
les prestacions associades als ERTO. A la vegada, que la inversió bruta de l’Estat a Cata-
lunya augmenta el 17,9%. Finalment, les entitats locals, mantenen el seu nivell de despesa, 
amb una lleugera reducció del 0,4% respecte del 2019. 

Espanya i Catalunya mantenen el pes de la despesa pública en relació amb el PIB per sota 
del nivell de la majoria de països de la UE, on en termes mitjans dels anys 2014-2019 era 

 
51 Per a una sèrie més llarga, 2007-2020, vegeu la taula I.4.A.T2 de l’annex. 
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del 46,6%, i en el cas del 9 països52 dels quals es disposa de dades en termes mitjans la 
despesa pública ha passat el 2020 a tenir un pes del 53,3% (vegeu la taula I.4.A.T5 de 
l’annex). 

TAULA I.4.T3. Evolució de l'indicador de despesa pública a Catalunya per nivell d’ad-
ministració. Catalunya, 2019-202053 

Indicador 2019 2020 
Variació  
2019-
2020 

Indicador de despesa pública a Catalunya 71.579 79.038 10,4 

Despeses en inversió real de l'Estat a Catalunya (1) 812 957 17,9 

Fons de la Seguretat Social 29.132 33.371 14,6 

  Administració de la Seguretat Social a Catalunya (2) 26.241 27.019 3,0 

  Servei Públic d'Ocupació Estatal a Catalunya (3) 2.891 6.352 119,8 

Despesa pública en termes SEC de la Generalitat (4) 30.390 33.514 10,3 

Entitats locals. Despesa no financera (5) 11.245 11.196 -0,4 

Indicador de despesa pública a Catalunya per capita i en termes 
reals 

9.018 9.768 8,3 

Pes indicador despesa pública sobre PIB 30,2 37,0 6,8 

Unitats: milions d’€ i percentatges. 
(1) Despeses en inversió real executada del sector públic administratiu i empresarial estatal, regionalitzades a Catalunya. No s’inclouen 
les transferències de capital de l’Estat a Catalunya. Les dades de 2007 i 2008 fan referència al total de transferències de capital execu-
tades de l'Estat a Catalunya. 
(2) Obligacions reconegudes de la despesa no financera territorialitzada de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social. 
(3) Despeses de prestacions per atur per províncies i tipus de prestació publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Inclou 
les prestacions per ERTO. 
(4) Despesa no financera en termes SEC publicada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). 
(5) Obligacions reconegudes de la despesa no financera consolidada de municipis, diputacions, comarques i entitats metropolitanes, de 
la liquidació trimestral dels pressupostos de les entitats locals de Catalunya publicades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públi-
ques. 
Font: elaboració pròpia a partir de Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques; Departament de 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; Servei Públic d’Ocupació Estatal; i Idescat i INE. 

L’augment de la despesa publica a Catalunya es reflecteix en els creixements del 
consum públic, l’indicador de transferències socials monetàries, i l’indicador de la 
despesa pública de capital 

Per tipologia de la despesa l’augment de l’activitat del sector públic es veu reflectit tant en 
l’increment dels consum públic, com de l’indicador de despesa de les transferències socials 
monetàries, com també de la despesa de capital, si bé aquesta darrera, d’una magnitud en 
termes absoluts molt més reduïda (vegeu la taula I.4.T4). Les necessitats generades per la 
pandèmia han obligat a reforçar la prestació de serveis -molt especialment en l’àmbit de la 
salut, però també en l’educació i la prestació de serveis socials-, i incrementar les transfe-
rències monetàries a les llars, principalment per tal de suplir la manca d’ingressos del treball 
derivats de la forta caiguda de l’activitat econòmica.  

  

 
52 Dinamarca, Alemanya, Espanya, Itàlia, Portugal, Finlàndia, Eslovàquia, Suècia, i Noruega. 
53 Per a una sèrie més llarga, 2007-2020, vegeu la taula I.4.A.T3 de l’annex. 
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TAULA I.4.T4. Evolució de l’indicador de despesa pública a Catalunya per tipus de des-
pesa. Catalunya, 2019-2020 

Indicador 2019 2020 
Variació 
2019-
2020 

Consum públic (1) 40.475 43.406 7,2 

Indicador de transferències socials monetàries (2) 29.782 34.012 14,2 

Despesa de capital (3) 4.886 5.246 7,4 
Unitats: milions d’€ i percentatges. 
(1) Consum públic publicat per l'Idescat 
(2) Suma de tres components: transferències corrents de l'Administració de la Seguretat Social a Catalunya; prestacions d'atur del SEPE 
a Catalunya; i transferències socials diferents de les transferències socials en espècie de la Generalitat de Catalunya segons IGAE. 
(3) Inversió real executada de l'Estat a Catalunya, més despesa de capital de la Generalitat de Catalunya en termes SEC segons IGAE, 
més despesa de capital executada dels pressupostos de les administracions locals. 
Font: elaboració pròpia a partir de Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques; Departament de 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; Servei Públic d’Ocupació Estatal; i Idescat i INE. 

El primer tipus de mesures queda recollit pel creixement del consum públic54 del conjunt de 
les AP a Catalunya, amb un valor de 43.406 milions d’€, segons estima l'Idescat, i un aug-
ment en termes reals del 5,1%. Aquesta evolució ha situat el seu pes sobre el PIB en el 
19,4% augmentat 3,2 punts percentuals en relació amb el 2019.  

 
54 El consum públic inclou el valor de les prestacions de serveis a través de les transferències socials en 
espècie que fan les administracions públiques -per mitjà de la producció pròpia o comprada al mercat- de 
consum públic col·lectiu i consum públic individual. El consum públic no inclou el valor de les transferències 
socials monetàries de les administracions públiques a través de subsidis, prestacions i pensions. 
El consum públic col·lectiu és una mesura del valor dels serveis públics associats als:  

▪ Serveis públics generals. 

▪ Seguretat i Defensa. 

▪ Manteniment de la llei i l’ordre. 

▪ Protecció del medi ambient. 

▪ Investigació i desenvolupament. 

▪ Desenvolupament de les infraestructures i l’economia.  

 

Mentre que el consum públic individual és una mesura del valor dels serveis públics associats als: 

▪ Serveis d’educació. 

▪ Serveis de sanitat. 

▪ Serveis de Seguretat Social i assistència social. 
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GRÀFIC I.4.G 1. Evolució del consum de les administracions públiques de Catalunya sobre 
el PIB. Catalunya, 2004-2020 

14,2
15,4

17,5 17,5 17,2 16,8 16,6 16,4 16,9 16,5 16,1 16,1 16,2

19,4

7,8

6,5

7,3

1,6

-1,1

-2,9 0,2

5,4

1,4 1,2

3,2
2,6

5,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consum públic sobre PIB Variació del consum públic en termes reals

 
Unitats: pesos i taxes de creixement en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

L’augment en l’esforç relatiu fet pel sector públic també es produeix en la majoria de països 
europeus dels quals es disposa de dades per al 2020.55 Això fa que tant per a Espanya, 
com amb més intensitat per a Catalunya, el pes del consum públic sobre el PIB es manté 
per sota del nivell de la majoria de països de la UE, que per al conjunt de països amb dades 
disponibles és del 22,6%56, 2,2 punts percentuals més que el 2019 (vegeu la taula I.4.A.T6 
de l’annex). 

El segon tipus de mesures (vegeu la taula I.4.T5) han fet augmentar el 14,2% la despesa 
en transferències socials monetàries (subsidis, prestacions, i pensions socials),57 fins a un 

 
▪ Serveis esportius i recreatius. 

▪ Serveis de cultura. 

▪ Serveis d’allotjament. 

▪ Serveis de recollida de residus de les llars. 

▪ Explotació del sistema de transport. 

55 Dinamarca, Alemanya, Espanya, Itàlia, Portugal, Finlàndia, Eslovàquia, Suècia, i Noruega. 
56 Mitjana del pes del consum públic sobre el PIB de Dinamarca, Alemanya, Espanya, Itàlia, Portugal, Eslovà-
quia, Finlàndia, Suècia, i Noruega. 
57 L'indicador de transferències socials monetàries computa les despeses en transferències socials monetà-
ries de l'Administració de la Seguretat Social a Catalunya, del Servei Públic d’Ocupació Estatal a Catalunya 
(a través de les prestacions d'atur) i de la Generalitat de Catalunya. Caldria afegir a aquest indicador les 
transferències socials monetàries de l'Administració local a Catalunya, si bé no es disposa de dades per als 
anys 2019 i 2020. De totes maneres, l'import d'aquestes transferències de l'Administració local és relativament 
reduït. 
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import de 34.012 milions d’€. La despesa en prestacions d’atur -que incorpora aquelles de-
rivades de les situacions d’ERTO- de l’Estat a Catalunya s’han més que duplicat (augment 
del 119,8%); les prestacions de l’Administració de la Seguretat Social a Catalunya augmen-
ten el 3%; mentre que les transferències socials monetàries que depenen directament del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya s’han mantingut relativament estables, amb una 
lleugera reducció del 0,5%. Mentre que durant els anys de crisi la despesa en transferències 
socials monetàries (subsidis, prestacions i pensions socials) havia augmentat el seu pes 
sobre el PIB fins al 13,8%, a partir del 2014 el comença a reduir i l'any 2019 significa el 
12,6%, l’augment dels ERTO i la caiguda del PIB ha disparat el pes de les prestacions sobre 
el PIB fins al 15,9%. 

Com succeeix amb l’indicador del consum públic, Espanya i Catalunya mantenen el pes 
d’aquesta despesa en relació amb el PIB per sota del nivell de la majoria de països de la 
UE, on en termes mitjans dels anys 2014-2019 era del 15,7%, i en el cas del 9 països58 dels 
quals es disposa de dades en termes mitjans les transferències de prestacions monetàries 
públiques han passat el 2020 a tenir un pes del 19,2% (vegeu la taula I.4.A.T8 de l’annex). 

TAULA I.4.T5. Evolució de l'indicador de despesa en transferències socials monetàries 
de les administracions públiques a Catalunya. Catalunya, 2019-202059 

Indicador 2019 2020 

Vari-
ació 
2019-
2020 

Indicador de transferències socials monetàries 29.782 34.012 14,2 

  Administració de la Seguretat Social (1) 26.126 26.899 3,0 

  Sistema d'Ocupació Públic de l'Estat (2) 2.891 6.352 119,8 

  Generalitat de Catalunya (3) 765 761 -0,5 

Pes indicador de despesa pública sobre PIB 12,6 15,9 3,4 

Indicador de la despesa en transferències socials monetàries, en termes 
reals i per capita 

3.752 4.203 12,0 

Unitats: milions d’€ i percentatges. 
(1) Obligacions reconegudes de la despesa en transferències corrents territorialitzada de les entitats gestores i serveis comuns de la 
Seguretat Social. 
(2) Despeses de prestacions per atur per províncies i tipus de prestació publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Inclou 
les prestacions per ERTO. 
(3) Prestacions socials diferents de les transferències socials en espècies de la Generalitat de Catalunya, segons IGAE. 
Font: elaboració pròpia a partir de Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques; Departament de 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; Servei Públic d’Ocupació Estatal; i Idescat i INE. 

Al mateix temps, l’indicador de despesa de capital de les AP a Catalunya, amb un valor 
estimat de 5.246 milions d’€, experimenta un creixement del 6,5% en termes reals, aug-
mentant el seu pes sobre el PIB fins al 2,3% del PIB. Aquest increment respon al creixement 
de la despesa de capital de la Generalitat (augmenta en 492 milions d’€), i per l’augment, 
més moderat, de la inversió de l’Estat a Catalunya (augmenta en 145,5 milions d’€), mentre 
que es redueix la inversió de les administracions locals en 278 milions d’€.  

  

 
58 Dinamarca, Alemanya, Espanya, Itàlia, Portugal, Finlàndia, Eslovàquia, Suècia, i Noruega. 
59 Per a una sèrie més llarga, 2000-2020, vegeu la taula I.4.A.T7 de l’annex. 
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GRÀFIC I.4.G 2. Evolució de l'indicador de despeses de capital de les administracions públi-
ques de Catalunya sobre el PIB. Catalunya, 2007-2020 
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Unitats: pesos i taxes de creixement en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat, pressupostos de la Generalitat de Catalunya; Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d'Hi-
senda i Administracions Públiques; Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

Tot i aquest increment de la inversió en termes bruts d’aquest exercici, cal tenir en compte 
que el nivell de despesa de capital públic sobre el PIB s’havia situat en aquests darrers anys 
de creixement (2014-2019) amb un pes del 2,2%, clarament per sota del seu pes durant els 
anys de crisi (2008-2013), en què va significar en termes mitjans el 3,8% del PIB, amb un 
retrocés progressiu al llarg dels anys. Això ha situat els darrers cinc anys els pes de la 
despesa de capital sobre el PIB a Catalunya clarament per sota de pràcticament la totalitat 
de països de la UE, on en termes mitjans dels anys 2014-2019 aquest pes és del 3,9%. Tot 
i l’augment del darrer any en la mitjana dels 9 països europeus60 dels quals disposem de 
dades l’esforç inversor públic el 2020, també ha augmentat i es situa en el 4,7% del PIB 
(vegeu la taula I.4.A.T9 de l’annex). 

4.2. 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, conjuntament amb els fons de la Seguretat Social, la part 
més important de la despesa de les diferents administracions públiques a Catalunya. 

En els següents epígrafs s’analitza l’execució dels pressupostos de la Generalitat en l’àmbit 
consolidat del sector públic administratiu (SPA) i l’Institut Català de la Salut (ICS), on es 
consoliden els ingressos i les despeses de la Generalitat, el Servei Català de la Salut, l’Ins-
titut Català de la Salut, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i 19 entitats autòno-
mes administratives. Si bé no es consoliden els ingressos ni les despeses del sector públic 
empresarial de la Generalitat de Catalunya (entitats de dret públic, societats mercantils, 

 
60 Dinamarca, Alemanya, Espanya, Itàlia, Portugal, Finlàndia, Eslovàquia, Suècia i Noruega. 
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consorcis i fundacions de la Generalitat), sí que es considera el seu impacte en el càlcul del 
dèficit en termes SEC. 

Els pressupostos de la Generalitat per al 2020 s’aproven sense incorporar l’impacte 
de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 

Els comptes públics del 2020 s’han regit per la Llei 4/2020 del 29 d’abril61 i la Llei 5/2020, 
del 29 d’abril62 aprovades el 24 d’abril pel Parlament de Catalunya. Fins a aquell moment, i 
durant els primers quatre mesos de l’any, es van regir pels criteris d’aplicació de la pròrroga 
recollides en el Decret 272/2019, de 23 de desembre.63 

Els pressupostos aprovats s’elaboren amb els objectius d’estabilitat, deute públic i la regla 
de la despesa per al 2020 fixats pel Consell de Ministres del 7 de juliol de 2017 i el Consell 
de Política Fiscal i Financera el 27 de juliol del 2017, on s’establia per la Generalitat un 
dèficit del 0% del PIB, un objectiu deute del 31,5% sobre el PIB, i un límit en el creixement 
de la despesa computable en la regla de la despesa que no podia superar un increment del 
2,8%. Tot i que el febrer del 2020, el Consell de Ministres va relaxar lleugerament aquests 
objectius –permeten un dèficit del 0,2% del PIB per les CA i un límit en el creixement de la 
despesa del 2,9%- per tal d’ajustar el procés de consolidació fiscal a l’alentiment de l’activi-
tat econòmica que s’estava produint des de 2019, això no va acabar alterant els pressupos-
tos aprovats. 

Posteriorment, en la segona meitat de l’any el Congrés reconeix la situació d’emergència 
extraordinària prevista en la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera com a 
conseqüència de l’impacte de l’emergència sanitària sobre l’activitat econòmica, i que justi-
fica que el Consell de Ministres, l’octubre del 2020, suspengui l’aplicació dels objectius de 
dèficit, la regla de la despesa i l’objectiu de deute per al conjunt d’administracions públiques 
i els seus subsector per a l’exercici 2020 i l’exercici 2021. A més també s’acorda la suspen-
sió d’aquests objectius per als anys 2021-2023. 

Tot i així, s’han establert unes recomanacions de dèficit per a les CA, del 0,1% del PIB per 
al 2020 i el 0,3% del PIB pel 2021; si bé no són d’obligat compliment, el Govern només es 
compromet a cobrir les necessitats de liquiditat derivades de les referències o recomanaci-
ons de dèficit per al 2020 i 2021. 

Amb tot, els pressupostos en el perímetre pressupostari de tot el sector públic preveien un 
increment dels ingressos no financers del 7% respecte de l’execució del 2019, sustentat en 
l’expectativa d’un creixement del PIB de Catalunya en termes reals de l’1,9% (el 3,6% en 
termes nominals), a la vegada que preveia un destacat creixement dels recursos del model 
de finançament, que d’acord amb les estimacions avançades pel Govern central suposava 
un augment del 8% respecte de l’execució del 2019. 

 
61 Vegeu la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. DOGC 
núm. 8124, de 30.04.2020. 
62 Vegeu la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. DOGC núm. 8124, de 
30.04.2020. 
63 Vegeu el Decret 272/2019, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2020. DOGC 
núm. 8032, de 30.12.2019. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/04/29/4
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=872726
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=872726
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=864994
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=864994
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Aquest increment dels ingressos permetia cobrir l’augment del 5% de la despesa no finan-
cera, 1.708 milions d’€ més el 2019, a la vegada que deixava un marge per reduir les ne-
cessitats de finançament. Els pressupostos aprovats permetien continuar amb la recupera-
ció parcial dels nivells de serveis prestats per al sector públic afectats encara per les reta-
llades iniciades a partir del 2010. A la vegada, que se seguia recuperant part de la capacitat 
adquisitiva perduda per part dels servidors públics, i augmentava, encara que modesta-
ment, la inversió bruta del sector públic que, com hem vist a l’àmbit estatal, no és suficient 
per cobrir el desgast de l’estoc de capital instal·lat, i per tant en nivells que no corregeixen 
el deteriorament d’aquest estoc. 

La pandèmia ha alterat bona part de les previsions pressupostàries com a conseqüència de 
la necessitat de donar resposta als efectes de l’emergència sanitària, especialment per la 
urgència de reforçar els serveis de salut i els serveis educatius prestats per la Generalitat 
de Catalunya, i per fer front a les prestacions i ajuts reclamats per diferents actors socials a 
mesura que es disparaven les necessitats d’atenció social d’un percentatge cada vegada 
més elevat de la població. Així, d’acord amb les dades publicades per la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat (IGAE), en el perímetre pressupostari de l’AP SEC64 i en termes 
de comptabilitat nacional, la despesa no financera de la Generalitat s’ha accelerat fins a 
créixer el 10,3% respecte de 2019, mentre que pel costat dels ingressos, en bona part vin-
culat a l’aportació extraordinària de l’Estat a les CA, els recursos no financers de la Gene-
ralitat han incrementat el 13,2%, permeten que les necessitats de fiançament, amb un dèficit 
de 755 milions d’€, si bé s’han duplicat respecte de les previsions pressupostàries, es redu-
eixen un 48% respecte dels nivells de 2019. 

4.2.1. Els ingressos executats del sector públic administratiu de la Generalitat de 
Catalunya i l'ICS 

L'any 2020 la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit consolidat del SPA de la Generalitat i 
l’ICS, ha obtingut uns recursos de 42.123,9 milions d'€ per finançar tota la seva despesa 
(financera i no financera). Un import que és el 21,4% superior a la del 2019. 

Els recursos no financers, de 30.281,1 milions d’€, han augmentat el 15,9%, si bé han per-
dut pes dintre de l'estructura de finançament, fins a representar el 71,9% de tots els ingres-
sos, com a conseqüència de l’important augment dels ingressos financers. Tot i així es 
mantenen per sobre del pes dels darrers set anys, que en termes mitjans ha estat el 68,6%. 

Els ingressos financers han augmentat en 3.253,8 milions d’€, el 37,9% més que el 2019, 
fins a assolir la xifra d’11.842,8 milions d’€. Aquests s’utilitzen, per una part, per finançar el 
nou dèficit generat, que el 2020 ha estat de 1.870,5 milions d’€ en el perímetre pressupostari 
SPA+ICS i, per una altra, per cobrir el refinançament dels venciments del deute acumulat 
de la Generalitat de Catalunya. L’augment dels ingressos financers respon fonamentalment 
a la necessitat de cobrir un major refinançament del deute per un calendari d’amortitzacions 
de deute menys favorable aquest exercici. En aquest sentit, davant les dificultats d’accés al 

 
64 Perímetre pressupostari de l’Administració pública en termes SEC. El 2020 inclou els pressuposts consoli-
dats de la Generalitat, 21 Entitats autònomes administratives i Catsalut, 1 Entitat autònoma comercial, 43 
Entitats de dret públic, 16 Societats mercantils, 61 Consorcis, i 37 Fundacions, en total 180 pressupostos. 
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crèdit en els mercats, la Generalitat ha seguit recorrent a les fórmules acordades per l’Ad-
ministració central amb les comunitats autònomes a través dels mecanismes de finança-
ment que des del 2015 es regeixen pel Reial decret llei 17/2014,65 (vegeu l’apartat 1.2.4). 

TAULA I.4.T6. Evolució dels ingressos executats de l’SPA de la Generalitat més l'ICS. 
Catalunya, 2010-202066 

Indicadors 2010-2013 2014-2019 2020 

Ingressos no financers 20.220 22.952 30.281 

Ingressos corrents 19.698 22.672 29.967 

Cap. 1 Impostos directes 8.144 9.734 13.152 

Cap. 2 Impostos indirectes 8.420 10.805 12.229 

Cap. 3 Taxes, béns i altres ingressos 809 843 621 

Cap. 4 Transferències corrents 2.146 1.227 3.930 

Cap. 5 Ingressos patrimonials 179 64 34 

Ingressos de capital 522 280 315 

Cap. 6 Alienació d'inversions reals 59 64 2 

Cap. 7 Transferències de capital 463 216 312 

Ingressos financers 12.393 10.731 11.843 

Cap. 8 Variació d'actius financers 153 235 168 

Cap. 9 Variació de passius financers 12.240 10.496 11.675 

Total ingressos 32.614 33.682 42.124 

Unitats: milions d'€. 
(1) L'ingrés liquidat dels totals dels capítols I, II i IV dels pressupostos del 2013 no són directament comparables amb l'estructura d'in-
gressos d'aquests capítols per al 2012 ja que l'any 2012 es van dur a terme les liquidacions del model de finançament del 2010 que es 
va aplicar segons la composició dels recursos de la nova cistella d'impostos. 
(2) L'ingrés del 2014 inclou 688,3 milions d'€ de drets reconeguts de l'impost sobre dipòsits d'entitats bancàries que no es van ingressar 
com a conseqüència de la declaració d'inconstitucionalitat dictada pel TC, i que computen com a Impostos directes. 
(3) Les dades del 2019 i 2020 són provisionals. Provenen de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques. Les dades estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i a 
algunes de les ajudes concedides als agricultors en el marc de la Política agrícola comunitària (PAC), i no incorporen l'import dels ingres-
sos executats per transferències corrents corresponents a la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat, i l'import dels 
ingressos per transferències de capital associats al FEAGA. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques. 

L’estructura dels recursos no financers d’aquest any s’ha vist alterada en favor de 
les transferències rebudes de l’Estat i en detriments dels ingressos tributaris, com a 
conseqüència dels recursos extraordinaris del Fons estatal COVID-19. 

La previsió d’ingressos no financers en l’àmbit consolidat del SPA de la Generalitat i l’ICS, 
que estimava un augment del 7,6%, s’ha vist àmpliament superada per la destacada apor-
tació de recursos per part de l’Estat. Els ingressos no financers liquidats augmenten un 
15,9% (4.161 milions d’€ més que el 2019). Tal i com exposa el departament de Vicepresi-
dència,67 una part substancial d’aquest increment, en concret 2.163,5 milions d’€, és atribu-
ïble a les mesures i els efectes derivats de la COVID-19.68 Aquest increment ha estat el 
resultat de dos efectes de signe oposat. Per una part, les restriccions sobre l’activitat eco-
nòmica han reduït la recaptació de determinats tributs en 621,2 milions d’€, a la vegada que 
s’han reduït altres ingressos públics en 502 milions d’€ (per la caiguda dels ingressos del 

 
65 Vegeu el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comu-
nitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. BOE núm. 315, de 30.12.2014. 
66 Per a una sèrie anual més llarga, 2010-2020, vegeu la taula I.4.A.T10. 
67 Vegeu l’Informe mensual d'execució, núm. 72 (febrer de 2021) del Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
68 Vegeu la taula I.4.A.T11 de l’annex. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2014/12/26/17
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2014/12/26/17
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transport públic, de les polítiques actives d’ocupació, dels beneficis fiscals dels cànons de 
l’aigua i de residus, per la pèrdua d’ingressos de les universitats públiques, i per la caiguda 
de l’activitat i dels ingressos de diferents entitats públiques). Per una altra, es produeix una 
injecció addicional i extraordinària de fons estatals per valor de 3.286,7 milions d’€. Princi-
palment, com a conseqüència de les majors transferències rebudes de l’Estat per fer front 
a les conseqüències de la pandèmia a través de la implementació del Fons COVID-19, creat 
pel Reial Decret-Llei 122/2020, de 16 de juny69. El fons ha significat una injecció de 16.000 
milions d’€ no reemborsables al conjunt de les CA, dels quals la Generalitat de Catalunya 
n’ha percebut 3.165,6 milions d’€. Però també s’han rebut fons addicionals de l’Estat a tra-
vés del Fons sanitari, del Fons social extraordinari, del Fons alimentació, dels programes 
d’educació i de la dotació addicional del Pla d’habitatge, que en conjunt sumen un import 
de 121, milions d’€. 

Aquestes aportacions extraordinàries han fet que els recursos no vinculats al model de fi-
nançament hagin guanyat pes, fins a significar l’any 2020 el 17,2% dels ingressos no finan-
cers, que en termes mitjans dels darrers sis anys havia estat del 8,2%. Per una part, els 
tributs propis han aportat el 2,5% dels ingressos no financers, i per una altra la resta de 
transferències de l’Estat i la UE i ingressos patrimonials augmenten el seu pes aportant el 
14,7% dels ingressos financers. 

Com a conseqüència d’aquesta evolució, els recursos del model de finançament, tot i haver 
augmentat en termes absoluts, redueixen el seu pes en l’estructura dels ingressos no finan-
cers el 2020, i en representen el 82,8%. Dins d’aquests, els impostos de la cistella del model 
de finançament sobre els quals la Generalitat té capacitat normativa, n’han significat el 
49,6%; els impostos de la cistella del model de finançament sense capacitat normativa per 
part de la Generalitat, han representat el 33,7%; i el conjunt de transferències associades 
als diferents fons del model i les seves liquidacions, amb un valor negatiu el 2020, han 
representat el -0,6% dels ingressos no financers.  

 
69 Vegeu el Reial decret Llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s’es-
tableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament. BOE núm. 169, de 14.06.2020. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/16/22/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/16/22/con
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GRÀFIC I.4.G 3. Composició dels ingressos no financers del SPA de la Generalitat més l'ICS 
per origen dels ingressos. Catalunya 2020 
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Unitat: percentatge respecte del total d'ingressos no financers. 
Font: elaboració pròpia a partir dels informes de seguiment dels plans economicofinancers del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques i dels informes mensuals d'execució pressupostària del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

L'augment dels recursos no financers ha significat disposar de 4.161,0 milions d’€ més que 
l’exercici precedent, com a resultat, principalment, dels recursos del Fons COVID-19, i en 
menor mesura de l'increment dels recursos del model de finançament. Aquesta evolució es 
pot agrupar en els següents elements (vegeu la taula I.4.T7):70 

▪ Els recursos associats al model de finançament, 25.076,4 milions d’€, augmenten el 
4,7%, aportant 1.114,9 milions d'€ més que el 2019 per una descripció de l’evolució dels 
seus components vegeu el següent apartat). El model de finançament, aprovat l'any 
2009, preveu una revisió quinquennal dels elements que en configuren l’estructura, com 
per exemple les variables i ponderacions que defineixen les necessitats o el càlcul de la 
capacitat fiscal i que, per tant, està pendent de revisió des de l'any 2014. 

▪ La resta de recursos no financers aporta uns ingressos de 5.204,7 milions d'€, un 
140,5% més que el 2019, amb una evolució diversa dels seus components (agrupats en 
cinc components). 

1. Augmenta la recaptació a través d'impostos propis, principalment per la creació del nou 
impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient,71 i en menor mesura per 
l’efecte comptable de la no inclusió el 2020 d’unes devolucions que es van realitzar 
l’exercici 2019 per valor de 18,3 milions d’€ de l’Impost sobre el risc mediambiental d’ele-
ments radiotòxics que havia anul·lat el Tribunal Constitucional. Tot i així, els impostos 
propis només aporten el 0,5% dels ingressos no financers. S'obtenen per aquesta via 

 
70 Vegeu l’Informe mensual d'execució, núm. 72 (febrer de 2021) del Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
71 Vegeu la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. DOGC núm. 8124, de 
30.04.2020. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=872726
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=872726
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136,8 milions d'€, el 16,5% més que el 2019, a través de la recaptació de les nou figures 
existents: 

a. l'impost sobre begudes envasades amb excés de sucre (29,1 milions d'€), re-
dueix la seva recaptació en 5,6 milions d’€ com a conseqüència de les restric-
cions de l’activitat econòmica derivades de la pandèmia; 

b. l’impost sobre habitatges buits (8,9 milions d’€), que es liquida d’acord amb la 
base imposable de l’exercici 2019, redueix la seva recaptació en 2,9 milions 
d’€, com a conseqüència com l’any anterior per una part per l’efecte de dissu-
asió de les seves tarifes i que incentiva la sortida al mercat de lloguer d’habi-
tatges buits, i per una altra, per l’increment de les operacions d’actius immo-
biliaris cap a fons d’inversió, element que interromp el termini de desocupació 
fixat per la llei; 

c. l'impost sobre estades en establiments d’allotjament turístic (24,7 milions d'€), 
redueix la recaptació en 41 milions d’€, com a conseqüència de les restricci-
ons de l’activitat econòmica derivades de la pandèmia; 

d. l'impost sobre grans establiments comercials (10,9 milions d'€), redueix la re-
captació en 0,6 milions d’€. Aquest impost va canviar la seva configuració a 
partir de l’abril del 2017 com un impost de caràcter extrafiscal per corregir i 
compensar les externalitats negatives en el territori i en el medi ambient que 
pot suposar la concentració de grans superfícies comercials;72 

e. l’impost sobre emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació 
comercial (5 milions d’€), que es liquida d’acord amb la base imposable de 
l’exercici 2019, augmenta la recaptació en 0,1 milions d’€; 

f. l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la in-
dústria (0,9 milions d'€), que tot i que es liquida d’acord amb la base imposable 
de l’exercici 2019, redueix la recaptació en 0,5 milions d’€. 

g. El gravamen de protecció civil (4,3 milions d’€), que es liquida d’acord amb la 
base imposable de l’exercici 2019, augmenta la recaptació en 0,6 milions d’€. 

h. L’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (0,7 milions 
d’€), que es liquida d’acord amb la base imposable de l’exercici 2019, redueix 
la recaptació en 1,4 milions d’€, si bé cal tenir en compte que la recaptació del 
2019 es corresponia a diversos exercicis. 

i. I finalment, l’impost de nova creació sobre instal·lacions que afecten al medi 
ambient i que ha tingut una recaptació de 52 milions d’€. 

 
72 Vegeu la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turís-
tics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de car-
boni. DOGC núm. 7340, de 30.03.2017. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
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2. Es redueixen el 16,4% els ingressos cobrats sobre serveis prestats a través de taxes i 
altres ingressos, que aporten 621,4 milions d'€ i signifiquen el 2,1% dels recursos no 
financers. 

3. Es redueixen els recursos provinents d'ingressos patrimonials i alienació d'inversions 
reals. Aquests conceptes han aportat uns ingressos de 36,3 milions d'€, el 9,9% menys 
que el 2019 i signifiquen el 0,1% de tots els ingressos no financers, com a conseqüència 
de la reducció en 84,5 milions d'€ dels ingressos per alienació d'inversions reals, mentre 
que augmenten en 32,2 milions d’€ els ingressos patrimonials. 

4. La Generalitat rep una sèrie de recursos via transferències corrents, generalment amb 
caràcter finalista, principalment de l'Estat i en menor mesura de la UE. L'any 2020 ha 
obtingut per aquesta via 4.097,8 milions d'€, el 329,6% més que el 2019, i que han sig-
nificat el 13,5% dels ingressos no financers. Aquest fort increment respon principalment 
al Fons COVID-19, que ha significat una aportació estatal no reemborsable de 3.165,5 
milions d’€. Però també s’han incrementat per la dotació en 45,5 milions d’€ del Fons 
social extraordinari per fer front a les conseqüències socials de la COVID-19, i 3 milions 
d’€ corresponents al fons per a l’alimentació d’infants beneficiaris de les beques menja-
dor. 

5. Finalment, les transferències de capital aporten un recursos de 312,3 milions d'€, el 2,8% 
més que el 2019, i signifiquen l’1% dels ingressos no financers. Aquests recursos s'han 
vist afectats positivament per un fons estatal de 51.4 milions d’€ per actuacions sanità-
ries d’urgències contra la OCVID-19, una dotació més elevada del Programa d’habitatge, 
i ajudes estatals per pal·liar el danys causats pel DANA. Per una altra part, no s’ha rebuts 
diners del FEDER, i s’ha reduït la donació d’una fundació privada destinada a l’adquisició 
d’equipaments de salut. 
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TAULA I.4.T7. Evolució dels ingressos no financers de l’SPA de la Generalitat més 
l'ICS, per origen dels ingressos. Catalunya, 2010-202073 

Indicadors 2010-2013 2014-2019 (1) (2) 2020 (2) 

Ingressos no financers 20.220,4 22.836,5 30.281,1 

Ingressos model de finançament 18.071,0 20.969,4 25.076,4 

  Transferències del model de finançament 1.284,6 454,6 -168,2 

  Impostos cistella amb capacitat normativa 9.843,2 11.782,8 15.026,1 

  Impostos cistella sense capacitat normativa 6.943,1 8.732,0 10.218,5 

Ingressos no financers sense model de finançament 2.149,4 1.867,1 5.204,7 

  Tributs propis amb gravamen de protecció civil 586,1 752,6 758,2 

      Ingressos impostos propis (capítol 1 i 2) 29,3 101,9 136,8 

      Ingressos per taxes i altres 556,7 650,7 621,4 

  Altres ingressos no financers 1.563,4 1.114,5 4.446,5 

      Ingressos transferències corrents 861,8 816,4 4.097,8 

      Ingresso patrimonials, alienació inversions reals 238,7 127,4 36,3 

      Ingressos per transferències de capital 462,9 170,8 312,3 

Unitats: milions d'€. 
(1) L'ingrés del 2014 inclou 688,3 milions d'€ de drets reconeguts de l'impost sobre dipòsits d'entitats bancàries que no es van ingressar 
com a conseqüència de la declaració d'inconstitucionalitat dictada pel TC, i que computen com a impostos directes. 
(2) Les dades del 2019 i 2020 són provisionals. Provenen de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques. Les dades originals estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local 
(IFL) i a algunes de les ajudes concedides als agricultors en el marc de la política agrícola comunitària (PAC); per tal de fer-les homogè-
nies amb les dades executades del compte general, s'han sumat a les dades del Ministeri l'import dels ingressos executats per transfe-
rències corrents corresponents a la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat i l'import dels ingressos per transferències 
de capital associats al FEAGA. 
Font: elaboració pròpia a partir dels informes de seguiment dels plans economicofinancers del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques i dels informes mensual d'execució pressupostària del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Genera-
litat de Catalunya. 

▪ Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic 

Els ingressos del model de finançament autonòmic augmenten el 4,7% per les liqui-
dacions pendents d'exercicis precedents, i perquè el Govern central ha mantingut les 
bestretes sobre els impostos cedits calculades amb les previsions econòmiques prè-
vies a la declaració de l’emergència sanitària 

Els ingressos executats vinculats al sistema de finançament autonòmic l’any 2020 han estat 
de 25.076,4 milions d’€, amb un augment de 1.114,9 milions d’€, el 4,7% més que el 2019. 

Aquesta evolució respon tant a l’increment dels recursos vinculats als ingressos tributaris, 
485,7 milions d’€ més que el 2019, com a l’augment dels recursos derivats de les transfe-
rències associades al model, que aporten 629,2 milions d’€ més. 

L’augment en els ingressos tributaris és el resultat de la combinació de dos elements: 

1. Per una part, vuit de les tretze figures tributàries de la cistella experimenten incre-
ments en les aportacions que fan al model de finançament, per valor de 807,3 milions 
d’€: 

a. El Govern central ha mantingut les previsions de recaptació prèvies a l’im-
pacte de la pandèmia pel càlcul de les bestretes o entregues a compte en els 

 
73 Per a una sèrie més llarga, 2010-2020, vegeu la taula I.4.A. T12 de l’annex 
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tributs cedits parcialment, la qual cosa s’ha traduït en un increment del 4,9% 
(946,8 milions d’€ més) en les bestretes de quatre dels sis impostos cedits 
parcialment, que es distribueix en un augment de les bestretes de l'IRPF (709 
milions d’€ més); de l'IVA (203,8 milions d’€ més); de l’impost sobre labors del 
tabac (6,3 milions d’€ més); de l'impost sobre hidrocarburs (16,5 milions d'€ 
més); i de l’impost sobre l’energia (11,2 milions d’€ més). En conjunt, l’aug-
ment de les bestretes d’aquests impostos (4,9%) se situa clarament per sobre 
de l’evolució de la seva recaptació al llarg del 2020, que en el conjunt d'Espa-
nya, i d’acord amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), s’ha 
reduït el 5,3%. 

b. Així mateix, augmenta la recaptació de tres dels sis impostos cedits totalment 
a la Generalitat: l’impost de successions i donacions (14,0 milions d’€ més); 
l’impost sobre el patrimoni (35,4 milions d’€ més); i l’impost sobre dipòsits en 
entitats de crèdit (15 milions d’€ més), en aquest cas per l’augment del saldo 
mitjà dels dipòsits bancaris mensuals el 2019. 

2. Per una altra, es redueix en 525,4 milions d’€ l’aportació conjunta de cinc figures tribu-
tàries com a conseqüència de les restriccions sobre l’activitat econòmica, que es distri-
bueix en una reducció de: l’impost sobre alcohols (2,7 milions d’€ menys); el tram auto-
nòmic de l’impost sobre hidrocarburs (6,9 milions d’€ menys); l’impost sobre transmissi-
ons patrimonials i actes jurídics documentats (352,4 milions d’€ menys), que s’ha vist 
afectat per la reducció de les operacions de compravenda d’immobles, tot i l’augment 
del tipus de l’1,5% al 2% en la constitució de préstecs hipotecaris on el prestador és el 
subjecte passiu en el cas de l’impost sobre actes jurídics documentats; els tributs sobre 
el joc (101,3 milions d’€ menys); l’impost sobre l’alcohol (2,7 milions d’e menys); i l’im-
post sobre determinats mitjans de transport (62,2 milions d’€ menys). 

L'augment dels ingressos per transferències associades al model de finançament autonò-
mic s’explica per l’augment en 922,4 milions d’€ de les liquidacions pendents de transferèn-
cies d’exercicis anteriors (principalment per l’augment en les liquidacions pendents dels 
rendiments d’exercicis precedents de l’IRPF, l’IVA i els impostos especials); augment que 
compensa la reducció en 279,1 milions d’€ de les bestretes dels fons del model de finança-
ment (l’agregat del Fons de suficiència i el Fons de garantia passa a tenir un saldo negatiu 
més petit que el 2017); i la reducció, en 14,1 milions d’€, dels fons específics vinculats a la 
sanitat. 

  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 61 

TAULA I.4.T8. Evolució dels ingressos de la Generalitat de Catalunya vinculats al sis-
tema de finançament autonòmic. Catalunya, 2010-202074 

Indicadors 2010-2013 2014-2019 2020 

Total ingressos per model de finançament (A + B) 18.071 20.969 25.076 

Bestretes tributs cedits parcialment 13.072 16.546 20.262 

Liquidacions tributs cedits parcialment 948 417 1.502 

Tributs cedits totalment 2.766 3.552 3.481 

Transferències liquidacions pendents -652 637 584 

Transferències de fons del model de finançament (bestretes) (1) 1.825 -269 -844 

Fons específics vinculats a la sanitat 112 87 92 

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

Així, els recursos per capita executats del model de finançament han passat dels 2.894 € 
per habitant de Catalunya l’any 2009 als 3.276 € per habitant el 2020, i han augmentat el 
4% respecte del 2019. 

GRÀFIC I.4.G 4. Evolució dels recursos executats del model de finançament autonòmic, en 
termes absoluts i per capita. Catalunya, 2007-2020 

 

-1,8

9,7

-13,6

-5,4

1,9

0,8

-3,3

5,5

12,1

7,9

2,7
4,5

4,7

Ingressos liquidats del model de finançament

Taxa de creixement

-3,7

8,7

-14,0

-5,7

2,0 1,5

-2,8

5,5

11,8

7,4

1,8
3,2

4,0

Ingressos liquidats del model de finançament per
càpita
Taxa de creixement

Unitats: milions d'€, euros per habitat, i taxes de creixement en percentatges. 
Nota: les dades per capita es calculen amb la dada de població resident a 1 de juliol publicada per l’INE. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 

 
74 Per a una sèrie anual més llarga, 2010-2020, desagregada per la relació d’impostos del model de finança-
ment autonòmic, vegeu la taula I.4.A.T13 de l’annex. 
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4.2.2. La despesa executada del sector públic administratiu de la Generalitat de 
Catalunya i l’ICS 

En termes d’obligacions reconegudes (OR), la despesa consolidada -financera i no finan-
cera- en l’àmbit consolidat del SPA de la Generalitat i l’ICS durant l'any 2020 ha estat de 
43.855,1 milions d'€, un 23,4% més que el 2019. 

Per una part, la despesa no financera (32.151,6 milions d'€ en termes d’OR) augmenta el 
18,8% (5.079,8 milions d’€ més que el 2019) que per capítols es distribueix tant en un aug-
ment de la despesa de personal, la compra de béns i serveis, l'augment de les transferèn-
cies corrents, i l’increment de la despesa de capital, si bé una part d’aquest increment res-
pon a despesa desplaçada d’exercicis anteriors i que s’ha pagat aquest exercici. Descomp-
tat l’impacte de la despesa desplaçada, la despesa meritada augmenta el 14,1% (4.113,2 
milions d’€ més que el 2019). 

Per una altra, la despesa financera (capítols 8 i 9) augmenta el 38,1% en relació amb el 
2019 amb una reducció del 24,2% de la variació d’actius financers (capítol 8), que es veu a 
bastament compensat per l’augment del 47,2% de la variació de passius financers (capítol 
9). La reducció en la variació d’actius financers s’explica la reducció en l’aportació de capital 
que la Generalitat fa a entitats de fora del perímetre de l’SPA per una aportació extraordi-
nària a Infraestructures.cat del 2019 per cancel·lar operacions de deute. Tot i així, aquest 
any han augmentat algunes aportacions de capital a diferents entitats del sector públic de 
la Generalitat per fer front a l’emergència de la COVID-19 com per exemple a Infraestruc-
tures Ferroviàries de Catalunya, a EPLICSA, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i les aportacions al Fons de garantia de préstecs o als gestionats per l’Institut Català 
de Finances. Mentre que l’augment de la variació de passius s'ha vist afectada per un ca-
lendari d’amortitzacions del deute molt menys favorable que el de l’any precedent. 
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TAULA I.4.T9. Evolució de la despesa executada de l’SPA de la Generalitat més l'ICS 
de Catalunya. Catalunya, 2010-202075 

Indicadors 2010-2013 2014-2019 2020 

Despeses no financeres 24.895 25.252 32.152 

Despeses corrents 23.081 24.175 30.768 

Cap. 1 Remuneracions del personal 6.935 7.326 8.849 

Cap. 2 Despeses de béns corrents i serveis 7.286 8.244 10.931 

Cap. 3 Despeses financeres 1.476 1.025 799 

Cap. 4 Transferències corrents 7.384 7.579 10.189 

Cap. 5 Fons de contingència 0 0 0 

Despeses de capital 1.815 1.078 1.383 

Cap. 6 Inversions reals 868 485 726 

Cap. 7 Transferències de capital 946 593 657 

Despeses financeres 6.891 7.725 11.703 

Cap. 8 Variació d'actius financers 1.459 996 812 

Cap. 9 Variació de passius financers 5.432 6.730 10.892 

Total despeses 31.786 32.977 43.855 

Unitats: milions d'€. 
(1) Les dades del 2019 i 2020  són provisionals. Provenen de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques. Les dades estan depurades de les operacions relatives a la intermediació financera local (IFL) i a 
algunes de les ajudes concedides als agricultors en el marc de la política agrícola comunitària (PAC) i no inclouen l'import de les despeses 
executades per transferències corrents corresponents a la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat i l'import de les 
despeses per transferències de capital associats al FEAGA. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d'Execució pressupostària mensual de les CA del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques. 

La despesa no financera meritada l'any 2020 augmenta el 14,8% principalment com a 
conseqüència de la despesa derivada de la COVID-19, que s’estima en 3.638 milions 
d’€ 

La despesa no financera meritada en l’àmbit de consolidació de la Generalitat i l’ICS aug-
menta en 4.113,2 milions d’€, el 14,8% més que el 2019. L'augment de la despesa no fi-
nancera es conseqüència, principalment, de la despesa directa i la despesa induïda (o in-
directa) derivades de la COVID-19 i que en el conjunt en l’àmbit consolidat del sector Ad-
ministració pública en termes SEC (AP-SEC)76 ha estat de 3.638 milions d’€.77 La despesa 
directa comprèn la despesa sanitària i sociosanitària duta a terme per la Generalitat i les 
entitats AP-SEC per combatre la pandèmia, mentre que la despesa induïda és aquella des-
pesa destinada a mesures per contrarestar els efectes de la crisi sanitària o crisi econòmica 
o de canvis en la demanda de serveis o prestacions. 

 
75 Per a una sèrie més llarga, 2010-2020, vegeu la taula I.4.A.T14. 
76 D’acord amb els pressupostos aprovats per al 2020 el sector AP-SEC està integrat per un total de 180 
entitats: la pròpia Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut, 20 entitats autònomes adminis-
tratives, 1 entitat autònoma comercial, 43 entitats de dret públic, 16 societats mercantils, 61 consorcis i 37 
fundacions 
77 Vegeu la taula I.4.A.T16 de l’annex. 
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D’acord amb el Departament de Vicepresidència78 els increments de la despesa no finan-
cera en l’àmbit consolidat de l’SPA de la Generalitat i l’ICS es distribueix per capítols en els 
següents elements:79 

▪ La despesa de personal augmenta el 7,4% (606,5 milions d’€ més que el 2019), molt 
similar a l’augment en termes de despesa meritada del 7,6% (627,4 milions d’€ més que 
el 2019). Aquest increment és conseqüència, principalment, de la contractació de per-
sonal temporal associat als programes COVID-19 (personal sanitari i personal docent), 
però també a la gratificació extraordinària al personal sanitari i societari. A més, cal tenir 
en compte que s’han mantingut dues mesures acordades abans de la pandèmia, la pri-
mera per recuperar part de la capacitat adquisitiva perduda durant els anys de crisi amb 
un increment de les retribucions del 2%, i la segona, la devolució de la segona part 
(60%) de la paga extraordinària suprimida l’any 2013 (i que significa una despesa de 
217,5 milions d’€). 

▪ La compra de béns i serveis augmenta el 24,6% (2.157,5 milions d’€ més). Aquest és 
un dels capítols on més impacte té l’efecte de la despesa desplaçada d’exercicis anteri-
ors. Descomptant aquest impacte, en termes de despesa meritada, l’augment de la com-
pra de béns i serveis és del 19,8% (1.801,9 milions d’€ més que el 2019). Aquest des-
tacat augment respon, principalment, a l’impacte de la COVID-19 en l’augment dels con-
certs sanitaris i l’augmenta en les compres de subministraments sanitaris. I en menor 
mesura, a l’increment dels concerts per serveis socials, i l’augment de la despesa TIC, 
per adaptar-se al teletreball. 

▪ Les transferències corrents s’incrementen el 24,6% (1.962,7 milions d’€ més que el 
2019), capítol on també es concentra una part important de despesa desplaçada d’exer-
cicis anteriors, associada a la despesa de farmàcia i als programes d’ocupació del SOC. 
Tot i així, en termes de despesa meritada, les transferències corrents augmenten el 
16,9% (1.447,4 milions d’€ més que el 2019). Increment que de forma majoritària es 
produeix per atendre les necessitats de mitjans de subsistència generades per les res-
triccions sobre l’activitat econòmica per contenir la pandèmia. D’aquest increment des-
taquen els ajuts a autònoms, i altres ajuts per pal·liar la crisi sanitària. A més, s’ha cobert 
un deute pendent de 2019 amb les concessionàries de carreteres AUCATT i INVICAT. 
També cal tenir en compte els increments en les transferències a universitats i als cen-
tres educatius a través del concert, per tal de cobrir l’augment del 2% de les retribucions 
del personal. Així com l’augment en la despesa de la renda garantida de ciutadania, i 
l’augment de transferències al Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità per cobrir 
la reducció d’ingressos en el transport públic. I finament, les transferències del Departa-
ment d’Educació, que ha recuperat el finançament de les llars d’infants, i augmenta els 
ajuts de transport i menjador escolar. 

▪ La despesa de capital augmenta el 34,6% (355,5 milions d’€ més que el 2019), tant per 
l’increment de la inversió bruta real (44,7%), com de les transferències de capital 
(24,9%). Aquests augments són similars als de la despesa de capital meritada, amb un 
increment del 30,2% (315,9 milions d’€ més que el 2019) i estan vinculats per una part 

 
78 Vegeu l’Informe mensual d’execució, núm. 72, de febrer de 2021 del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, de la Generalitat de Catalunya.  
79 En la taula I.4.A.T16 de l’annex es mostra l’impacte sobre la despesa de les mesures COVID-19 en l’àmbit 
dels departaments de la Generalitat de Catalunya, agrupat per capítols de despesa. 
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a inversions del CatSalut i de l’ICS derivades de l’emergència sanitària, i per una altra a 
transferències de capital a diferents entitats del sector públic de la Generalitat. 

▪ Finalment, se segueix reduint, el 0,4%, la despesa meritada en interessos (3,1 milions 
d’€ menys que el 2019), de fet en termes de despesa meritada aquesta reducció és més 
accentuada, i el pagament d’interessos es redueix el 10,1% (79,4 milions d’€ menys 
respecte de 2019). Com en el 2019 els mecanismes de liquiditat han permès l’absorció 
d’alguns venciments que tenien un cost més elevat. Aquest canvi ha permès reduir el 
tipus mitjà del cost del deute. 

4.2.3. El saldo no financer de la Generalitat 

El 2020 es redueix el dèficit fiscal en 702 milions d'€ per als recursos extraordinaris 
aportats pel Govern central 

D’acord amb les dades provisionals de l’IGAE, el dèficit en termes SEC de la Generalitat de 
Catalunya l’any 2020 ha estat de 755 milions d'€, el 0,35% del PIB, que, tot i superar la 
recomanació del 0,1% de del Govern central, es redueix respecte del nivell de dèficit gene-
rat el 2019 en 702 milions d’euros. 

GRÀFIC I.4.G 5. Evolució dels ingressos no financers, despeses no financeres i dèficit de la 
Generalitat en termes de comptabilitat nacional (SEC). Catalunya, 2010-2020 
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(1) Les dades del 2019 i 2020 són provisionals. 
Font: Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i Població INE. 

En termes pressupostaris i en el perímetre consolidat de l’SPA i l’ICS, la diferència entre els 
ingressos i les despeses no financeres impliquen una necessitat de finançament de 1.870,5 
milions d’€, pràcticament duplicant les necessitats de finançament de l’exercici 2019 (de 
951,8 milions d’€ de dèficit). A aquesta quantitat cal aplicar-li els ajustos SEC per tal d’ob-
tenir el dèficit fiscal de l’exercici en termes SEC, ajustos per passar dels termes de comp-
tabilitat pressupostària -en què estan expressats els ingressos i les despeses no financeres- 
a termes de comptabilitat nacional, i la incorporació dels resultats de totes aquelles entitats 
i empreses públiques que formen part de l’àmbit de consolidació AP-SEC, però que no 
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estan incorporades en l’àmbit consolidat de l’SPA. Tot i no disposar en el moment de la 
publicació de la memòria d’una quantificació d’aquests ajustos, la diferència entre el dèficit 
publicat per l’IGAE i la necessitat de finançament en termes pressupostaris en l’àmbit de 
consolidació de l’SPA de la Generalitat i l’ICS permeten estimar que durant el 2020 aquests 
ajustos SEC hauran estat positius per un valor de 1.115,5 milions d’€, en bona part relacio-
nat amb la despesa desplaçada d’exercicis anteriors. 

Així, tot i l’augment de la despesa derivada de la COVID-19, la Generalitat hauria recuperat  
la tendència de reducció del dèficit que va assolir entre els anys 2016 i 2018, després que 
el 2019 hagués tornat a augmentar. La reducció en 702 milions d’€ durant l’exercici 2020 
es desglossa en els següents elements: 

▪ L'augment en 4.161 milions d’€ dels ingressos no financers en l’àmbit de consolidació 
del SPA de la Generalitat i l’ICS, vinculat, fonamentalment, als recursos addicionals 
aportats per l’Estat, i en menor mesura a l’increment dels recursos del model de finan-
çament autonòmic (vegeu l'apartat 1.2.1). 

▪ Aquest increment ha permès compensar una part l’augment, en 5.079,8 milions d’€, de 
la despesa no financera en el mateix àmbit de consolidació. Evolució que respon fona-
mentalment a tres components: a l’augment de la despesa de personal (associada a 
tres elements diferenciats, l’augment en la contractació de personal en l’àmbit de la salut 
i l’educació per proer front a l’emergència sanitària, a l’actualització del 2% de les retri-
bucions del personal del sector públic, que recupera una part del poder adquisitiu perdut 
els darrers anys, i a la devolució pendent del segon tram de la paga extraordinària su-
primida el 2013); a l’augment de la compra de béns i serveis (associada a la despesa 
derivada de l’emergència sanitària); i l’augment de la despesa en transferències corrents 
(associades als increments de la despesa en farmàcia/receptes mèdiques, en els con-
certs educatius, en la renda garantida de ciutadania, en les transferències a les univer-
sitats, i la despesa en ajuts menjador i de transport de les escoles). 

▪ Millora dels ajustos SEC, que augmenten la seva aportació a un menor dèficit per valor 
de 1.621 milions d’€. 

La Generalitat de Catalunya manté per cinquè any consecutiu les necessitats de finança-
ment en termes SEC per sota de l’1% del PIB d’ençà del 2010. 
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GRÀFIC I.4.G 6. Evolució del dèficit de la Generalitat en termes SEC. Catalunya, 2008-2020 
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Unitats: milions d’€ i percentatge sobre el PIB de Catalunya. 
Nota: les dades del 2019 i 2020 són provisionals. 
Font: Departament d’Economia i Coneixement i Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). Ministeri d’Hisenda i Adminis-
tracions Públiques, i Comptabilitat regional d’Espanya per al PIB de l’economia catalana, INE. 

De totes maneres, la reducció el dèficit públic de la Generalitat l’any 2020 respon a una 
lògica diferent que la que es produeix entre el 2010 i 2019, anys en què els comptes de la 
Generalitat han estat subjectes a diferents plans de consolidació fiscal, iniciats l’any 2010 
amb el Pla economicofinancer de reequilibri 2010-2012. 

La reacció de l’Estat i les institucions europees davant el retrocés de l’activitat econòmica 
provocat per l’emergència sanitària difereix d’aquella que es va produir en la crisi financera 
del 2008. En aquella ocasió el Govern central va traslladar a les administracions autonòmi-
ques l’assumpció d’una part important del dèficit generat per la caiguda dels ingressos pú-
blics com a conseqüència del retrocés de l’activitat econòmica. 

L’any 2010 i 2011 les necessitats de finançament de la Generalitat de Catalunya es van 
disparar (amb un dèficit de 9.795 milions d’€, i 10.701 milions d’€, respectivament) com a 
conseqüència de l’impacte de la crisi econòmica sobre els ingressos tributaris i per l’exigèn-
cia d’incorporar en les liquidacions del pressupost l’important volum de despesa desplaçada 
que s’havia anat acumulant en exercicis anteriors (vegeu el gràfic I.4.G6). 

L’ajust fiscal que s’ha anat produint en els següents anys, entre el 2010 i el 2019, ha tingut 
lloc amb una forta contenció de la despesa publica, que ha implicat una reducció dels ser-
veis prestats per la Generalitat de Catalunya.80 Els anys 2006-2009 la Generalitat de Cata-
lunya donava serveis per valor de 3.898,0 € per capita (a preus del 2015), mentre en la 
darrera fase expansiva, prèvia a la COVID-19 (2014-2019), el valor real en termes mitjans 
d’aquesta despesa ha estat de 3.729,3 € per capita (a preus de 2015), indicant una reducció 

 
80 La despesa no financera (o despesa pública) per habitant a preus constants és un indicador raonable del 
nivell de prestació de serveis de la Generalitat. Per tal d’obtenir els valors a preus constants del 2015 s’utilitza 
el deflactor del PIB de Catalunya, a partir de les dades publicades per la Comptabilitat regional de l’INE per al 
període 2000-2019, i per a l’any 2020 utilitzant la taxa de creixement del deflactor del PIB de Catalunya publi-
cat per l’Idescat. 
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del 2,9% en el nivell per capita en termes reals dels servei prestats per la Generalitat. 
Aquesta reducció s’ha produït en un context on han crescut les necessitats, tant perquè ha 
augmentat la població, especialment en aquelles franges d’edat on més important és la 
provisió de serveis públics -població en edat escolar de 0 a 16 anys, i molt especialment de 
les persones de més edat (població de 67 o més anys)-, com perquè ha augmentat el per-
centatge d’habitants que viuen en llars amb necessitats d’atenció social (per exemple per 
l’augment del nombre de llars sense ingressos o del nombre de llars amb tots els membres 
en atur o del nombre d’usuaris del serveis socials bàsics; vegeu les dades de l’apartat 5, 
capítol IV de la Memòria). 

La magnitud d’aquest ajust també es posa de manifest en el balanç, entre 2010 i 2019, del 
nivell de despesa pública real per capita del conjunt del sector públic de la Generalitat en 
termes de comptabilitat nacional que s’ha reduït el 14,7%, tot i que l’any 2019 s’havia co-
mençat a recuperar de forma més significativa. Reducció que es veu reflectida en la des-
pesa de transferències corrents -amb una caiguda del 24,2%; en la despesa de compra 
béns i serveis -amb un retrocés de l’11%; i en el fort ajust de la despesa de capital per capita 
-amb un caiguda del 57,2%, i en menor mesura en la despesa d’interessos, que es redueix 
el -2,8%. Mentre que el nivell de despesa de personal per capita se situa l’any 2019 un 2,2% 
per sobre el nivell del 2010 (vegeu la taula I.4.A.T17 de l’annex). 

L’increment de la despesa de personal per capita s’ha produït per l’augment en la contrac-
tació de personal, que se situa lleugerament per sobre del creixement de la població, i que 
ha superat els nivells de 201081 com a conseqüència de la seva recuperació des de l’any 
2014, especialment per l’augment de la contractació de personal conjuntural. Mentre que el 
nivell de retribució per assalariat en termes reals s’ha reduït el 3,3%, en prou feines ha 
recuperat els nivells nominals previs a la crisi, si bé es troba encara clarament per sota en 
termes reals (vegeu la taula I.4.A.T17 de l’annex). 

Entre els anys 2010-2013 la contractació de personal del sector públic de la Generalitat es 
redueix el 5,9%, mentre que entre el 2014 i el 2019 augmenta el 14,2%, de forma que el 
nivell d’ocupació és el 2019 el 7,5% superior al de 2010.82 (vegeu la taula I.4.A.T19 de 
l’annex). 

Per la seva part, la remuneració per assalariat en termes reals es redueix el 3,3% entre els 
anys 2010 i 2019, mentre que la seva capacitat adquisitiva ha retrocedit el 9,5%. Durant els 
anys de crisi (2010-2013) la capacitat adquisitiva es va reduir el 14,6%, i entre el 2014 i el 
2019 s’ha recuperat el 6,0% (vegeu les taules I.4.A.T17 i I.4.A.T19 de l’annex). 

 
81 L’any 2010 el nivell de contractació de personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya assoleix un 
màxim històric, amb els darrers pressupostos aprovats abans de l’impacte del procés de consolidació fiscal 
de l’economia espanyola que s’inicia a partir d’aquell any com a conseqüència de la crisi del 2008. 
82 Les dades del personal de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic s’obtenen del Banc de dades 
d’ocupació pública que publica la Secretaria d’Administració i Funció Pública, del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Les dades estan disponibles fins a l’any 
2019, i distingeix entre el personal estructural de les administracions públiques catalanes (personal que ocupa 
llocs de caràcter permanent, amb independència de la durada de la seva ocupació, i del tipus o durada de la 
jornada realitzada) i el personal conjuntural (personal que ocupa llocs de reforç, de substitució, o llocs de 
programa temporal). 
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L’evolució de la despesa de personal executada el 2020,83 segueix aquest procés de recu-
peració parcial de la capacitat adquisitiva perduda durant la crisi, amb un increment estimat 
de la capacitat adquisitiva de la remuneració per assalariat de la Generalitat del 2,4%. Els 
pressupostos es van aprovar amb un increment de les remuneracions per ocupat del 2%, 
un creixement que s’ha situat per sobre de l’evolució del nivell de preus al consum el 2020, 
que de fet s’ha reduït el 0,4%, però que situaria encara la capacitat adquisitiva del sous i 
salaris del sector públic de la Generalitat de Catalunya al voltant de 7,3 punt percentual per 
sota dels nivells de 2010. 

Des del vessant dels ingressos, la millora de l'evolució econòmica entre 2014-2019 ha per-
mès, sobretot a partir de 2015, anar recuperant els ingressos no financers del sector públic 
de la Generalitat, fonamentalment a través de la millora dels recursos provinents del model 
de finançament, cosa que ha ajudat a anar reduint el dèficit en aquest anys de creixement 
econòmic. Però no és fins l’any 2019 que s’obtenen ingressos per capita en termes reals 
equiparables al nivell màxim d’ingrés assolit fins aquell moment l’any 2009, amb un incre-
ment de 5.655 milions d’€, el 24,4% més que el 2010. 

Tot i així, cal tenir en compte que en cap dels exercicis analitzats dels darrers vint anys els 
ingressos no financers de la Generalitat han superat les seves despeses no financeres, ni 
tan sols en els anys d’expansió econòmica, quan s’esperaria que el disseny d’un sistema 
fiscal sòlid i amb resiliència fes reaccionar els ingressos de forma suficient com per permetre 
assolir superàvits financers dels comptes. Aquesta situació indica que la Generalitat pateix 
d’un infrafinançament sistemàtic, i que la darrera modificació del sistema de finançament 
no sembla haver-ho solucionat. 

En el gràfic I.4.G7 es mostra com la Generalitat de Catalunya, mesurat en termes SEC, ha 
mantingut de forma sistemàtica el pes de la despesa no financera respecte del PIB per 
sobre del pes dels ingressos no financers respecte del PIB, al llarg dels darrers vint anys 
en les diferents fases del cicle econòmic. 

  

 
83 No es disposa de la dada de personal contractat (estructural i conjuntural) per al conjunt del sector públic 
per al 2020). La informació parcial disponible mostra que el personal contractat estructural en el perímetre 
consolidat de la Generalitat i l’ICS ha augmentat en 3.524 noves contractacions, el 2.1% més que el 2019. 
Però no hi ha dades disponibles sobre l’evolució del personal contractat conjuntural ni per a aquest perímetre 
institucional ni per al conjunt del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
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GRÀFIC I.4.G 7. Evolució del pes dels ingressos no financers i les despeses no financeres 
de la Generalitat sobre el PIB, i PIB per capita en termes reals. Catalunya, 2000-2020 
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Unitats: percentatges i euros per capita a preus de 2016 
Nota: dades d'ingressos i despeses de la Generalitat en termes de comptabilitat nacional (SEC). 
Fons: elaboració pròpia a partir d'IGAE, Comptabilitat regional, INE, i Idescat. 

També cal tenir en compte que aquest problema afecta, no només el finançament de l’Ad-
ministració de la Generalitat, sinó el conjunt de les administracions públiques de l’economia 
espanyola. Amb dades des de l’any 1995, en vint-i-cinc anys, només en tres anys (del 2005 
al 2007) el conjunt de les administracions públiques espanyoles han generat un superàvit 
financer. 

Els gràfics I.4.G7 i I.4.G8 també mostren com per a l’any 2020, l’Administració central ha 
assumit pràcticament tot el dèficit generat per l’impacte de l’emergència sanitària, mentre 
que ha mantingut l’evolució del pes dels ingressos no financers de la Generalitat en línia 
amb l’augment del pes de la seva despesa sobre el PIB. 
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GRÀFIC I.4.G 8. Evolució del pes dels ingressos no financers i les despeses no financeres 
del conjunt d'administracions públiques (S13) d'Espanya sobre el PIB, i PIB per capita en 
termes reals. Espanya, 2000-2020 
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Unitats: percentatges i euros per capita a preus de 2016 
Nota: dades d'ingressos i despeses en termes de comptabilitat nacional (SEC).  
Fons: elaboració pròpia a partir d'IGAE, Comptabilitat Nacional, INE 

4.2.4. Endeutament de la Generalitat de Catalunya 

Tot i que es frena el creixement del deute en termes absoluts el seu pes sobre el PIB 
es dispara fins al 37,1% del PIB pel fort retrocés de l’activitat econòmica 

El Govern de la Generalitat, d’acord amb els objectius d’estabilitat pressupostària, havia de 
reduir el volum de deute de 134 milions d’€ per a l’any 2020 que fixava un sostre de 78.926 
milions d’€ per a aquest any, el 31,9% del PIB. 

L’aportació de recursos extraordinaris per part de l’Estat ha permès que l’endeutament de 
la Generalitat en termes SEC s’hagi incrementat el 2020 de forma moderada, amb un aug-
ment de 65 milions d’€, el 0,1% respecte del 2019, fins als 79.119 milions d’€. Aquest incre-
ment és clarament inferior al dels anys precedents, però la forta caiguda del PIB fa aug-
mentar el seu pes sobre el PIB fins al 37,1%. 
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TAULA I.4.T10. Evolució de l’endeutament viu i altres instruments financers de la Gene-
ralitat de Catalunya. Catalunya, 2015-2020 (segons SEC) 

Indicadors 
Dades dels Comptes generals de la Generali-

tat 

Dades deute 
(PDE) Banc 
d'Espanya 

 Indicadors 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020 

Total endeutament SEC 72.195 75.099 77.713 78.733 79.033 79.107 79.054 79.119 

Endeutament empreses no SEC 2.849 2.489 2.076 1.860 1.337 1.678 - - 

Endeutament amb ICF -504 -507 -454 -367 -340 -322     

Total endeutament financer 74.540 77.081 79.335 80.226 80.030 80.463 - - 

Endeutament financer sobre PIB (1) 36,5% 36,2% 35,8% 35,0% 33,8% 37,7% 33,4% 37,1% 

Unitats: milions d’€ i percentatges. 
Nota: l’augment de l’endeutament de cada any incorpora el dèficit generat en l’exercici, l’efecte del refinançament del deute que vencia i 
la incorporació de noves entitats dins el perímetre de consolidació SEC. 
(1) en relació amb el PIB català SEC-2010 revisió estadística 2019  de la Comptabilitat regional, INE. 
Font: Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Idescat, Banc d’Espanya i INE. 

Catalunya manté un pes del deute sobre el PIB clarament per sobre del de la mitjana de les 
CA d’Espanya (10 punts percentuals per sobre). Durant els anys de crisi econòmica aquest 
pes ha augmentat amb més intensitat que el de la mitjana de totes les CA d’Espanya, si bé 
els quatre darrers anys havia retallat lleugerament la distància respecte de la mitjana de 
CA, com a conseqüència d'uns increments de l'endeutament de la Generalitat relativament 
més baixos que en el conjunt de CA. L’any 2020 el creixement de l’endeutament sobre el 
PIB ha estat similar al de la mitjana de CA. 

GRÀFIC I.4.G 9.  Deute sobre PIB del sector Administració pública de la Generalitat (SEC) i 
del conjunt de comunitats autònomes. 2006-2020 
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Unitats: percentatges. 
Nota: El sector Administració pública inclou l’Administració general, organismes autònoms, administratius, universitats i empreses públi-
ques dependents sectoritzades com a administracions públiques. Deute segons Protocol de dèficit excessiu (PDE). 
Font: Banc d’Espanya. 
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Els mecanismes de liquidat de l’Estat financen el 80,4% del deute de la Generalitat 

Finalment, cal assenyalar que l'estructura de la cartera del deute de la Generalitat de Cata-
lunya s'ha vist àmpliament modificada en els darrers anys com a conseqüència de la situa-
ció dels mercat financers. A partir de l'any 2012 la Generalitat s'ha adherit als mecanismes 
de liquiditat creats pel Govern central per tal de facilitar el refinançament dels venciments 
del deute i cobrir les noves necessitats d'endeutament. 

Aquests recursos estan condicionats al compliment de la normativa d'estabilitat pressupos-
tària i s'estructuren a través de la línia ICO-venciments, vigent únicament l’any 2012 -a tra-
vés de la qual es van concedir préstecs a les CA per al pagament dels venciments de deute 
financer autonòmic-, el Fons de pagament a proveïdors (FPP) -operacions de préstec des-
tinades a finançar el deute comercial- i, la més important en termes quantitatius, el Fons de 
liquiditat autonòmic (FLA) -per atendre les necessitats derivades del dèficit de cada exercici 
i de venciments de deute-. 

A partir del 2015, els mecanismes de finançament es regeixen pel Reial decret llei 17/2014,84 
sent un dels objectius d’aquesta norma, a més de garantir la sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes adherides, simplificar i reduir el nombre de fons creats per finançar 
mecanismes de suport a la liquiditat, millorant l’eficiència en la seva gestió. D’aquesta ma-
nera, es crea el Fons de finançament a comunitats autònomes estructurat en els següents 
compartiments, que tenen característiques i condicions pròpies: 

(1) Facilitat financera. 

(2) Fons de liquiditat autonòmic. Amb efectes d’1 de gener de 2015, el patrimoni del Fons 
de liquiditat autonòmic creat pel Reial decret llei 21/2012 es va transferir a aquest fons, 
succeint-li en tots els seus drets i obligacions i extingint-se després de l’esmentada 
transmissió. 

(3) Fons social. 

(4) Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors de comunitats au-
tònomes. L’1 de gener de 2015 es va transferir el patrimoni del fons per al finançament 
dels pagaments als proveïdors 2, succeint el fons en tots seus drets i obligacions i ex-
tingint després dit acte. 

A 31 de desembre del 2020 el saldo viu del deute a finançar amb aquests mecanismes de 
liquiditat és de 63.615 milions d'€, que significa el 80,4% del deute de la Generalitat en 
termes del PDE.85 

 
84 Vegeu el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comu-
nitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. BOE núm. 315, de 30.12.2014. 
85 Vegeu l'informe El procés de consolidació fiscal (III): evolució del dèficit i del deute de la Generalitat de 
Catalunya. Monografia, núm. 21. Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat 
de Catalunya, 2016, els Informes financers anuals i l’informe Investor presentation, desembre del 2020, del 
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i el Banc d’Espanya. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2014/12/26/17
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2014/12/26/17
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En el següent gràfic es pot apreciar el canvi estructural en la composició de les fonts de 
finançament a partir de 2012, com a conseqüència de les dificultats per part de la Genera-
litat i, en general, de les comunitats autònomes, per acudir als mercats financers per refi-
nançar el seu deute, de forma que es redueix el pes relatiu dels préstecs de les institucions 
financeres residents, de la resta del món, com del deute en valors, en passar del 79,1% al 
14,4% entre els 2012 i el 2020, mentre que augmenta el pes del deute en mans de l'Estat 
a través dels mecanismes de liquiditat que en aquests mateixos anys ha passar del 0% al 
80,4% (vegeu la taula del gràfic I.4G6 de l’annex). 

GRÀFIC I.4.G 10. Evolució de l'estructura de l'endeutament viu de la Generalitat de Catalunya 
per origen dels fons. Catalunya, 2007-2020 (segons PDE) 
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Unitats: percentatges. 
Nota: El sector Administració pública inclou l’Administració general, organismes autònoms, administratius, universitats i empreses públi-
ques dependents sectoritzades com a administracions públiques. Deute segons Protocol de dèficit excessiu (PDE). 
Font: Banc d’Espanya. 

Cal tenir en compte que, d’ençà del moment en què es van posar en funcionament aquests 
mecanismes de liquiditat l’any 2012, el cost mitjà del deute s’ha anat reduint fins a l’any 
2016, moment en què s’estabilitzen, des del 5,3% a valors al voltant 0,77%. L’any 2020 
aquets cost mig s’ha reduït lleugerament dins al 0,66%. 

TAULA I.4.T11. Evolució del cost mitjà del deute finançat amb mecanismes de liquiditat 
del Govern central. Generalitat de Catalunya. 2012-2020 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Despeses no financeres 5,30% 4,54% 3,83% 3,02% 0,77% 0,77% 0,78% 0,76% 0,66% 

Unitats: percentatges. 
Nota: el cost mitjà es calcula com la mitjana ponderada a partir dels saldos vius de deute a 31 de desembre del cost de finançament dels 
diferents mecanismes de liquiditat: Fons per a pagaments a proveïdors, Fons de liquiditat autonòmica (FLA) i Fons social. 
Font: elaboració pròpia a partir dels informes financers anuals 2011-2020 publicats pel Departament de Vicepresidència i d'Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
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5. Economia social 

Les entitats que integren l’economia social s’han vist afectades pels efectes de la pandèmia 
de la COVID-19, tant a nivell social, sanitari com econòmic. Tenint en compte el context 
econòmic descrit en els apartats anteriors i l’anàlisi del mercat de treball del capítol 3, aquest 
apartat posa el focus en l’evolució al llarg de l’any 2020 d’aquestes entitats, en termes de 
demografia empresarial i d’ocupació. 

Enguany s’han aprovat diferents normes per fer front a la situació excepcional deri-
vada de la COVID-19 i proporcionar seguretat jurídica 

Amb caràcter previ, cal fer referència a les normes aprovades al llarg de l’any i que afecten 
el seu règim jurídic, amb la finalitat d’adaptar-lo a la situació excepcional viscuda i propor-
cionar seguretat jurídica. Tant la normativa estatal com l’autonòmica han regulat la possibi-
litat que els òrgans col·legiats d’aquestes entitats puguin reunir-se i adoptar decisions per 
mitjans telemàtics, tot i que els estatuts socials no ho prevegin.86 Així mateix, s’han flexibi-
litzat els terminis per complir determinades obligacions, com ara el termini de legalització 
dels llibres i el perllongament de la vigència dels nomenaments dels càrrecs dels òrgans de 
les cooperatives.87 

També la normativa d’àmbit europeu, aplicable a les societats cooperatives europees, ha 
allargat fins al 31 de desembre de 2020 el termini per celebrar l’assemblea general anual,88 
previsió que se situa en la mateixa línia que les adoptades pels estats membres, entre ells 
el nostre, per ajudar les diferents societats a complir les seves obligacions legals. 

Així mateix, s’ha permès a les cooperatives regides per la llei estatal destinar recursos del 
Fons d’educació i promoció cooperativa a activitats per pal·liar la COVID-19 o per finançar 
la cooperativa, de manera extraordinària, fins al 31 de desembre de 2020.89 

A banda d’aquestes normes, cal tenir en compte les mesures de suport que s’han aprovat 
durant l’any 2020 i a les quals poden accedir les cooperatives i societats laborals, com a 
formes en què es pot concretar el treball autònom col·lectiu. Es remet a l’informe sobre el 
treball autònom publicat l’any 2020 per a l’explicació i anàlisi d’aquestes mesures.90 

 
86 Aquestes mesures es van preveure inicialment amb una vigència vinculada a l’estat d’alarma (Reial decret 
8/2020 i Decret llei 10/2020), es van prorrogar fins el 31 de desembre de 2020 (Reial decret llei 21/2020 i 
Decret llei 19/2020) i finalment s’han prorrogat durant tot l’any 2021 (Reial decret llei 34/2020 i Decret llei 
47/2020). 
87 Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. DOGC núm. 8138, de 21.05.2020. 
88 Reglament (UE) 2020/699 del Consell de 25 de maig de 2020 de mesures temporals relatives a la junta 
general de les societats europees (SE) i l'assemblea general de les societats cooperatives europees (SCE). 
DOUE L 165, de 27.05.2020. 
89 Reial decret llei 15/2020, de 21 de abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia 
i l'ocupació. BOE núm. 112, de 22.04.2020. 
90 Per a més informació, vegeu Situació del treball autònom a Catalunya 2019. CTESC, 2020.  
No obstant això, s’han aprovat normes específiques de suport a les entitats del Tercer Sector Social, que 
integren altres formes jurídiques a banda de les cooperatives i societats laborals, com ara les fundacions i 
associacions. En l’àmbit estatal cal citar el Reial decret llei 33/2020, de 3 de novembre, pel qual s'adopten 
mesures urgents de suport a les entitats del Tercer Sector d'acció social d'àmbit estatal (BOE núm. 291, de 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5962
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5962
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5970
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6013
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5996
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6086
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6180
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6180
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5996
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5996
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6002
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6002
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5980
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5980
https://ctesc.gencat.cat/noticies/15446839.html
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6079
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6079
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L’any 2020 s’avança en l’elaboració de la Llei de l’economia social i solidària: docu-
ment de bases 

Per últim, cal destacar que enguany, tot i la situació excepcional, s’ha avançat en l’elabora-
ció de la futura Llei de l’economia social i solidària. El maig de 2020 es va lliurar a les entitats 
representatives del sector el document de bases, que després de treballar-lo internament, 
s’ha fet públic el mes de desembre de 2020.91 

5.1. Demografia empresarial 

A partir de les formes jurídiques incloses en la definició legal que estableix la Llei 5/2011, 
de 29 de març, d’economia social, es pot fer una primera aproximació quantitativa de les 
entitats que la integren. Tal com reflecteix la taula I.5.T1 a Catalunya hi ha 83.588 entitats 
de l’economia social l’any 2020, l’1,3% més que l’any 2019. 

TAULA I.5.T1. Entitats que conformen l’economia social a Catalunya, 2014-20201 

Any 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201 

Associacions2 70.299 72.427 67.939 69.919 71.827 73.869 75.116 

Cooperatives 4.056 4.132 4.348 4.410 3.951 3.178 3.063 

Societats laborals 925 883 827 774 721 664 628 

Fundacions 2.877 2.939 2.580 2.586 2.591 2.616 2.621 

Societats agràries de transformació 1.930 1.926 1.927 1.891 1.108 1.818 1.824 

Mutualitats 62 59 37 53 46 41 41 

Empreses d'inserció 60 63 58 60 59 65 67 

Confraries de pescadors 31 32 32 32 32 32 32 

Centres especials de treball - 211 204 208 205 197 196 

Total 82.254 82.672 77.952 79.933 80.540 82.480 83.588 

Unitats: nombres absoluts. 
(1) Dades de cooperatives i societats laborals a segon trimestre de 2020. 
(2) No totes les associacions duen a terme una activitat econòmica i per tant, no totes poden ser considerades economia social a partir 

de la definició legal. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Economia Social i dels departaments de Justícia, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, de Treball, Afers Socials i Famílies i de la Vicepresidència i d’Economia i Finances. 

No obstant això, cal tenir en compte que les formes jurídiques que la Llei 5/2011 estableix 
que integren l’economia social no són excloents. És a dir, algunes entitats incloses a la taula 
estan comptabilitzades dos cops, atès que es consideren economia social tant per la forma 
jurídica com per l’activitat que realitzen. Un dels exemples són els centres especials de 
treball (CET), que poden ser societats d’iniciativa social, societats d’iniciativa empresarial o 

 
04.11.2020) i en l’àmbit autonòmic, el Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport 
a entitats del Tercer Sector Social (DOGC núm. 8269, de 12.11.2020). 
91 Vegeu Bases de la llei d’economia social i solidària. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2020.  

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6083
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6083
https://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/publicacions/documents/Bases_Llei_Economia_Social_Solidaria.pdf
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cooperatives.92 Ocorre el mateix amb les empreses d’inserció: de les 67 que consten ins-
crites al Registre d’Inserció a desembre de 2020, 58 són societats limitades i 9 són coope-
ratives. 

D’igual manera, cal tenir en compte que el grup més nombrós, les associacions, està so-
brerepresentat, atès que a partir de la definició legal d’economia social caldria excloure’n 
les que no realitzen una activitat econòmica. Aquesta informació no es pot obtenir del Re-
gistre d’Associacions (adscrit a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques), perquè 
d’acord amb la normativa vigent, les associacions no rendeixen comptes davant del Regis-
tre (excepte les d’utilitat pública, si bé aquestes són el 0,2% del total). 

La manca de dades estadístiques oficials i la no disponibilitat d’alguna d’elles impe-
deix fer una anàlisi completa de l’economia social 

Un any més, la manca de dades estadístiques oficials de les diferents formes jurídiques que 
integren el concepte legal d’economia social impedeix fer-ne una anàlisi completa. Amb tot, 
es disposa d’informació sobre cooperatives, societats laborals, centres especials de treball 
i empreses d’inserció.  

Cal tenir en compte, però, que enguany les dades sobre cooperatives i societats laborals 
procedents del Ministeri de Treball i Economia Social no estan actualitzades al quart trimes-
tre, sinó que la darrera dada disponible és del segon trimestre. Aquestes dades, tot i recollir 
la represa d’activitat iniciada amb la finalització de l’estat d’alarma (el 21 de juny de 2020), 
no comprenen l’evolució de tot l’any.  

Així, a 30 de juny de 2020 hi ha en alta a la Seguretat Social (SS) 3.063 cooperatives i 628 
societats laborals. Aquestes 3.691 empreses representen el 0,59% de les empreses actives 
a Catalunya.93  

Davallen les cooperatives i les societats laborals en alta a la SS 

Per tercer any consecutiu davalla el nombre de cooperatives en alta: el 3,6% respecte el 
2019 (en termes absoluts 115 societats). Les societats laborals mantenen la tendència de-
creixent registrada els darrers anys, amb una variació interanual negativa del 5,4% (36 
menys en termes absoluts). Vegeu la taula I.5.AT1 de l’annex. 

En l’àmbit estatal també davallen les cooperatives en alta a la SS (el 3,2%) i per comunitats 
autònomes només hi ha una única excepció: Navarra, que registra 6 cooperatives més. 
Catalunya encapçala les comunitats autònomes que perden més cooperatives (115), se-
guida de Castella-la Manxa (que en perd 112, el 9,6%), la Comunitat Valenciana (amb 97 
cooperatives menys, el 4,3%) i Andalusia (amb 94 cooperatives menys, el 2,4%). Per a més 
informació, vegeu la taula I.5.AT2 de l’annex. 

Les societats laborals decreixen en el conjunt de l’Estat (el 4,4%) i en totes les comunitats 
autònomes a excepció de les Illes Balears (n’hi ha dues més en alta) i La Rioja (on n’hi ha 

 
92 L’any 2020 hi ha 83 CET que són entitats d’iniciativa empresarial, 88 d’iniciativa social i 25 cooperatives. 
Mentre que el nombre de CET d’iniciativa social ha davallat els darrers anys (n’hi havia 121 l’any 2017), els 
d’iniciativa empresarial han crescut, atès que el 2017 n’hi havia 59. 
93 Segons el Directori central d’empreses (DIRCE) a 1 de gener de 2020 hi ha 629.876 empreses a Catalunya. 
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una més). Les principals davallades es concentren a Andalusia (amb 79 societats menys), 
Madrid (43), Catalunya i Múrcia (que en perd 30). Vegeu la taula I.5.AT3 de l’annex. 

L’evolució decreixent de les cooperatives pot ser més conjuntural que estructural 

Des d’una perspectiva evolutiva, les dades confirmen la tendència decreixent en les socie-
tats laborals i semblen també apuntar a una certa consolidació de la davallada en les coo-
peratives. Ara bé, tal com es va constatar en la darrera edició d’aquesta Memòria, la dava-
llada dels anys 2018 i 2019 responia en part al procés de regularització d’un gruix important 
de cooperatives (especialment del sector carni) que feien un ús instrumental d’aquesta 
forma societària. En canvi, les dades del primer semestre del 2020 estan marcades per la 
situació de crisi econòmica i social provocada per la pandèmia i per tant, obliguen a inter-
pretar aquesta evolució amb cautela. 

D’altra banda, segons el Registre de Cooperatives, el 31 de desembre de 2020 hi havia 
inscrites 4.411 cooperatives, una xifra superior a les que consten en alta a la SS (3.063). 
Aquesta diferència es deu possiblement al moviment natural d’altes, baixes i transformaci-
ons que experimenten aquestes societats, així com al fet que el Registre pot incloure coo-
peratives que no estan actives, però que no s’han donat de baixa. 

Les característiques de les cooperatives existents a Catalunya es mantenen estables 
al llarg dels anys 

Malgrat això, un any més la radiografia de les cooperatives existents l’any 2020 és similar 
a la d’anys anteriors: la majoria es concentra a la demarcació de Barcelona (el 69,5%) i les 
de treball associat són el tipus majoritari (el 74,7%), tal com mostra el gràfic I.5.G1.  
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GRÀFIC I.5.G1. Cooperatives existents. Catalunya, 2020 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Malgrat la pandèmia, s’han creat noves cooperatives i societats laborals 

Tot i el context excepcional, enguany s’han creat 149 noves cooperatives i 4 societats labo-
rals. El nombre de cooperatives creades el 2020 és inferior al de les creades el 2019, però 
superior al de l’any 2015 (vegeu el gràfic I.5.G2 a).94 En canvi, continua la tendència decrei-
xent en la creació de noves societats laborals, tal com mostra el gràfic I.5.G2  b). 

Quatre de cada deu noves cooperatives tenen dos socis inicials (el 43,0%), possibilitat in-
troduïda per la Llei 12/2015 de cooperatives i que es consolida progressivament. Cal tenir 
en compte, però, que la Llei estableix que en el termini de cinc anys des de la constitució 
d’aquestes cooperatives han d’incorporar un tercer soci, com a mínim. Per la qual cosa, les 
creades l’any 2015 haurien d’haver incorporat aquest tercer soci al llarg de l’any 2020. 

  

 
94 L’any 2020 s’han transformat onze cooperatives en una altra forma jurídica i se n’han dissolt set. A més, 
quatre cooperatives s’han cancel·lat per transformació i dues per fusió. 
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GRÀFIC I.5.G2. Cooperatives i societats laborals constituïdes, per nombre de socis ini-
cials. Catalunya, 2015-2020 

 

Unitats: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Un any més, la majoria de noves cooperatives són de treball associat (118 de 149), segui-
des a més distància per les d’habitatge (9 de 149), serveis (8 de 149) i les integrals (6 de 
149). La majoria es dediquen al sector serveis (el 72,5%), seguit per la indústria (13,4%), la 
construcció (8,1%) i l’agricultura (6,0%). 

Per branques d’activitat, els serveis a les empreses concentren el major nombre de noves 
cooperatives (el 24,2%) seguides pels serveis a la comunitat (amb el 22,1%), la branca 
d’activitat que ha concentrat el major nombre de noves cooperatives des del 2017. En tercer 
lloc, se situa el comerç, la restauració i l’hoteleria (amb el 17,4%) i en quart lloc, la indústria 
manufacturera (amb el 12,8%), tal com mostra el gràfic I.5.G 3. 
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GRÀFIC I.5.G3. GRÀFIC I.5.G 1 Societats cooperatives creades. Catalunya, 2016-2020 
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Unitats: nombres absoluts. 
Nota: 
Primari: Agricultura, ramaderia i caça; Silvicultura i explotació forestal; Pesca i aqüicultura. 
Indústria no manufacturera: Antracita, hulla i lignit; Petroli i gas natural; Minerals metàl·lics; Minerals no metàl·lics ni energètics; Suport a 
les indústries extractives; Coqueries i refinació del petroli; Energia elèctrica i gas; Aigua; Tractament d’aigües residuals; Tractament de 
residus; Gestió de residus. 
Indústria manufacturera: Ind. de productes alimentaris; Fabricació de begudes; Ind. del tabac; Ind. tèxtils; Confecció de peces de vestir; 
Ind. del cuir i del calçat; Ind. de fusta i suro, excepte mobles; Ind. del paper; Arts gràfiques i suports enregistrats; Ind. químiques; Productes 
farmacèutics; Cautxú i plàstic; Productes minerals no metàl·lics; Metal·lúrgia; Productes metàl·lics, excepte maquinària; Productes infor-
màtics i electrònics; Materials i equips elèctrics; Maquinària i equips; Vehicles motor, remolcs i semiremolcs; Altres materials de transport; 
Mobles; Ind. manufactures diverses; Reparació i instal·lació de maquinària; Edició. 
Construcció: Construcció d’immobles; Construcció d’obres d’enginyeria civil; Activitats especialitzades construcció. 
Comerç, hoteleria i restauració: Venda i reparació de vehicles motor; Comerç engròs, excepte vehicles de motor; Comerç detall, excepte 
vehicles de motor; Serveis d’allotjament; Serveis de menjar i begudes; Reparació ordinadors i efectes personals. 
Transports: Transport terrestre i per canonades; Transport marítim i per vies interiors; Transport aeri; Emmagatzematge i afins al trans-
port; Agències de viatges i operadors turístics. 
Serveis a les empreses i serveis personals: Activitats postals i de correus; Telecomunicacions; Serveis de tecnologies de la informació; 
Serveis d’informació; Mediació financera; Assegurances i fons de pensions; Activitats auxiliars mediació financera; Activitats immobilià-
ries; Activitats jurídiques i de comptabilitat; Seus centrals i consultoria empresarial; Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; Recerca i 
desenvolupament; Publicitat i estudis de mercat; Activitats professionals i tècniques; Activitats de lloguer; Activitats relacionades amb 
l’ocupació; Activitats de seguretat i investigació; Serveis a edificis i de jardineria; Activitats administratives d’oficina. 
Serveis a la comunitat: Cinema i vídeo, enregistrament de so; Ràdio i televisió; Activitats veterinàries; Adm. pública, defensa i SS obliga-
tòria; Educació; Activitats sanitàries; Serveis socials amb allotjament; Serveis socials sense allotjament; Activitats artístiques i d’especta-
cles; Biblioteques i museus; Jocs d’atzar i apostes; Activitats esportives i d’entreteniment; Activitats associatives; Altres activitats de 
serveis personals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Les quatre societats laborals registrades durant el 2020 es dediquen al sector serveis, en 
concret dues al comerç, restauració i hoteleria, una als serveis a les empreses i una altra 
als serveis a la comunitat. 

L’any 2020 hi ha 196 CET en actiu a Catalunya, un menys que l’any anterior. El 38,3% es 
concentra en la demarcació del Barcelonès, seguida del Vallès i el Maresme (amb el 17,9%) 
i el Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès (que en concentra el 12,8%). Per a més detall, 
vegeu el gràfic I.5.A.G1 de l’annex. 

L’any 2020 els tres sectors d’activitat que concentren un major nombre de CET són, per 
aquest ordre: els serveis de manufactura, manipulats i envasats (48), els serveis de neteja, 
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manteniment d'edificis, recepció i control d'accessos (43) i els serveis de jardineria i activi-
tats forestals (34). Tal com reflecteix el gràfic I.5.A.G 2 de l’annex, el sector que s’ha incre-
mentat amb més intensitat és el de la logística, el transport i la missatgeria, que ha passat 
de tenir dos CET l’any 2019 a set el 2020. 

Per últim, l’any 2020 hi ha dues noves empreses d’inserció. Gairebé un terç de les 67 exis-
tents es concentren a la comarca del Barcelonès (20 en termes absoluts), seguida pel Vallès 
Occidental (amb 8 empreses d’inserció), el Baix Llobregat i el Gironès (cada comarca  amb 
5 empreses d’inserció). Per a més detall, vegeu la taula I.5.A.T4 de l’annex. 

Les principals branques d’activitat a què es dediquen les empreses d’inserció són les acti-
vitats administratives i de serveis auxiliars (el 26,9%), el subministrament d'aigua; activitats 
de sanejament, gestió de residus i descontaminació (el 14,4%), l’hostaleria (el 12,5%) i el 
comerç (l’11,5%). Vegeu el gràfic I.5.A.G3 de l’annex. 

5.2. Població ocupada 

L’anàlisi de la població ocupada en les entitats que integren l’economia social es fa a partir 
de diferents fonts estadístiques. L’ocupació en cooperatives i societats laborals s’estudia a 
partir de les dades que publica el Ministeri de Treball i Economia Social, mentre que l’ocu-
pació en els CET i en les empreses d’inserció s’analitza a partir de la informació del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Pel que fa a l’ocupació en cooperatives i societats laborals cal tenir en compte que, com ja 
s’ha explicat, la darrera dada disponible correspon al segon trimestre de 2020 i no al quart, 
que és el període de referència de les edicions anteriors d’aquesta Memòria. Per tant, la 
comparació amb el 2019 recull els efectes inicials de la pandèmia sobre aquestes entitats, 
però no la situació al tancament de l’any. 

Per tercer any consecutiu davalla l’ocupació tant en les cooperatives com en les so-
cietats laborals 

Tal com mostra el gràfic I.5.G 4, el segon trimestre de l’any 2020 davalla el 3,1% la població 
ocupada en l’economia social. Aquesta davallada és més intensa en les societats laborals 
(que perden 677 persones ocupades, el 10,5%), tot i que en termes absoluts és més alta 
en les cooperatives (atès que en perden 838, el 2,0% respecte el 2019).  

Ara bé, la davallada de les persones que treballen en aquestes societats és menys intensa 
que la que registra el total de la població ocupada (-3,1% vs. -7,2%), per la qual cosa el pes 
d’aquestes persones sobre el total de l’ocupació creix lleugerament i passa de l’1,38% a 
l’1,45%.  
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GRÀFIC I.5.G4. Persones afiliades a la Seguretat Social que treballen en cooperatives i 
societats laborals. Catalunya, 2010-2020 
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Unitats: nombres absoluts. 
(1) Dades a 2n trimestre de 2020. La resta corresponen al 4t trimestre. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Economia Social. 

La davallada de l’ocupació en les cooperatives és més intensa entre les persones que co-
titzen al règim especial de treballadors autònoms (RETA) que les que ho fan al règim gene-
ral (RG): -4,4% vs. -1,5%. Malgrat això, hi ha diferències per branques d’activitat: mentre 
que les persones que cotitzen al règim general en cooperatives dedicades als serveis a la 
comunitat davallen el 14,7% (2.535 persones menys), creixen el 27,8% en el comerç, l’ho-
teleria i la restauració (amb 2.344 persones més cotitzant).95 Vegeu la taula I.5.AT5 de l’an-
nex. 

En cap branca d’activitat creix l’ocupació entre les persones que cotitzen al RETA, sent la 
davallada més intensa en la indústria (que perd 116 persones treballadores, el 7,4% menys 
que el 2019) i els transports (que en perd 90, el 4,4% menys). Vegeu la taula I.5.AT6 de 
l’annex. 

L’ocupació en les societats laborals registra la contracció més elevada en el comerç, l’ho-
teleria i la restauració, on davalla el 37,9% i perd 540 persones. Vegeu la taula I.5.AT7 de 
l’annex. 

La distribució interna de l’ocupació per tipus de societat i règim de cotització del segon 
trimestre de 2020 és molt similar a la del tancament de l’any 2019: set de cada deu persones  
treballen en cooperatives i cotitzen al RG (el 72,9%), el 14,7% cotitza al RETA i el 12,4% 
treballa en una societat laboral. L’any 2019 aquests percentatges van ser del 71,7%, 14,9% 
i 13,4% (respectivament). 

 
95 El creixement de l’ocupació en aquest sector el segon trimestre del 2020 en comparació amb l’ocupació del 
darrer trimestre del 2019 pot explicar-se per la represa de l’activitat econòmica que tingué lloc un cop finalitzat 
el primer estat d’alarma (21 de juny de 2020) i la coincidència d’estar a l’inici de la temporada d’estiu. 
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En l’àmbit estatal també davalla l’ocupació en cooperatives i societats laborals, de 
manera més intensa que a Catalunya 

La davallada de la població ocupada en l’economia social en l’àmbit estatal és més intensa 
que la registrada a Catalunya (9,6% vs. 3,1%) i també més intensa que la que registra el 
total de població ocupada el segon trimestre de 2020 (6,8%), per la qual cosa el pes de 
l’ocupació en l’economia social sobre el total d’ocupació davalla lleugerament: passa de 
l’1,88% a l’1,82%. 

L’ocupació davalla tant en les cooperatives (el 9,7%) com en les societats laborals (el 8,8%). 
A diferència del que ocorre a Catalunya, davallen amb més intensitat les persones que 
treballen en cooperatives i cotitzen a l’RG (el 12,0%) que les que cotitzen al RETA (que 
davallen l’1,6%). 

La davallada es dona en gairebé totes les comunitats autònomes, amb alguna excep-
ció 

Aquest patró es reprodueix en algunes comunitats autònomes, com ara la Comunitat Va-
lenciana, Madrid, Astúries i les Illes Balears. En canvi, hi ha comunitats, com Castella-la 
Manxa i la Rioja, on la davallada de les persones que cotitzen al RETA és més intensa que 
les que cotitzen a l’RG (com passa a Catalunya). Per a més detall, vegeu la taula I.5.A.T8 
de l’annex. 

A l’Aragó, Extremadura i Múrcia augmenta l’ocupació de l’RG i davalla la del RETA, mentre 
que a Andalusia, Canàries, Cantàbria i Galícia la situació és inversa. Només en una comu-
nitat autònoma creix l’ocupació, amb independència del règim de cotització: Castella-Lleó, 
que registra 422 persones més en alta a la SS. 

Pel que fa a l’ocupació en les societats laborals, la majoria de comunitats autònomes regis-
tren decrements, sent especialment intensos a Andalusia (amb 1.750 persones menys, el 
14,2%), el País Basc (que perd 688 persones ocupades, el 10,2%), Catalunya i Astúries 
(que registra la davallada més intensa, del 23,8% i que en termes absoluts suposa 592 
persones). Malgrat això, l’ocupació en societats laborals creix a Extremadura (amb 211 per-
sones més) i amb menor nombre a Cantàbria (51 persones més) i a les Illes Balears (16). 
Per a més informació, vegeu la taula I.5.A.T9 de l’annex. 

Consolidació de la tendència a l’increment de la dimensió mitjana de les cooperatives 
i les societats laborals en termes d’ocupació 

El gràfic I.5.G 5 combina la informació relativa a l’evolució del nombre de cooperatives ac-
tives i l’ocupació, prenent com a base l’any 2007. A Catalunya l’ocupació és el 3,5% inferior 
a la registrada l’any 2007, mentre que el nombre de cooperatives ha davallat el 45,5%, 
pràcticament fins la meitat.  

En l’àmbit estatal, l’ocupació el segon trimestre del 2020 també és menor en comparació 
amb la de l’any 2007 (el 10,7% menys), mentre que el nombre de cooperatives ha davallat, 
però amb menys intensitat que a Catalunya (el 29,9%). Tot i les fluctuacions, es manté la 
tendència a incrementar la dimensió mitjana de les cooperatives en termes d’ocupació. 
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GRÀFIC I.5.G5. Evolució del nombre de cooperatives i de persones que hi estan ocupa-
des. Catalunya i Espanya, 2007-2020 
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Unitats: percentatges. 
(1) La variació del nombre de societats i de persones ocupades es calcula prenent com a base l’any 2007. Les dades es refereixen al 

quart trimestre de l’any, excepte pel 2020 que corresponen al segon. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Economia Social. 

Aquesta dimensió més gran en termes d’ocupació també es dona en les societats laborals 
a partir de l’any 2014, on no obstant, tant la caiguda de l’ocupació com del nombre de soci-
etats és més intensa que en les cooperatives (vegeu el gràfic I.5.G6). 

GRÀFIC I.5.G6. Evolució del nombre de societats laborals i de persones que hi estan 
ocupades. Catalunya i Espanya, 2007-2020 
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(1) La variació del nombre de societats i de persones ocupades es calcula prenent com a base l’any 2007. Les dades refereixen al quart 
trimestre de l’any, excepte pel 2020 que corresponen al segon. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Economia Social. 

L’any 2020 també davalla el personal amb discapacitat ocupat en els CET 

L’any 2020 es redueix el 5,0% el personal amb discapacitat ocupat en els centres especials 
de treball, sent més intensa aquesta davallada en els homes que les dones (-6,0% vs. -
3,4%). Tot i això, els homes segueixen sent majoritaris (representen el 61,6% del personal 
amb discapacitat). D’altra banda, tal com mostra el gràfic I.5.G 7, la plantilla d’aquests cen-
tres tendeix a envellir, en incrementar el pes de les persones treballadores de més edat: 
han passat de representar el 50,7% l’any 2017 al 56,5% el 2020. 

GRÀFIC I.5.G7. Persones treballadores amb discapacitat contractades en centres espe-
cials de treball, per edat. Catalunya, 2017-2020 
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Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

L’any 2019 va créixer tant el nombre de persones que treballen en empreses d’inser-
ció com el percentatge de les que estan en procés d’inserció 

Per últim i pel que fa a l’ocupació en les empreses d’inserció, les dades provenen del balanç 
social corresponent a l’any 2019 i publicat pel Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies.96 Tal com recull la taula I.5.T1, l’any 2019 es van inscriure sis noves empreses d’in-
serció. Així mateix, l’ocupació en aquest àmbit va incrementar l’1,5%97 (vegeu el gràfic 
I.5.G8). 

 
96 Balanç de les empreses d’inserció 2019. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2019. 
97 Segons la informació publicada pel Departament, el fet que l’increment de l’ocupació no sigui proporcional 
al del nombre d’empreses inscrites al Registre s’explica perquè de les noves altes, quatre es produeixen a 
finals d'any, i dues empreses ja inscrites, amb un volum important de contractació, no van tenir activitat durant 
l’exercici del 2019). 

https://treball.gencat.cat/web/.content/25_treball_en_la_diversitat/insercio_laboral_empreses/documents/balancsocial2019.pdf
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El pes de les persones que treballen en aquestes empreses i que estan en procés d’inserció 
a l’empresa ordinària ha crescut al llarg dels anys, en passar del 45,8% l’any 2006 al 56,8% 
el 2019, any en què es registra el percentatge més elevat.  

L’any 2019 el pes de les dones entre les persones que treballen en aquest tipus d’empreses 
és diferent segons estiguin en inserció (representen el 42,6%) o bé pertanyin a l’estructura, 
duent a terme tasques de gestió, administració i acompanyament (representen el 66,9%). 

GRÀFIC I.5.G8. Persones que han treballat en empreses d'inserció. Catalunya, 2006-
2019 
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Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

La finalitat principal de les empreses d’inserció és la integració sociolaboral de persones en 
situació o greu risc d'exclusió social. El compliment d’aquesta finalitat s’aprecia en el perfil 
de les persones contractades (2019): el col·lectiu majoritari són les persones migrants en 
situació d'exclusió que representen el 26,2% del total. Les segueixen les persones aturades 
de més de 45 anys (que representen el 17,3%), les persones destinatàries de la renda 
garantida de ciutadania (8,4%), les persones aturades de llarga durada (7,7%), les persones 
procedents de centres penitenciaris (7,1%), els joves (6,5%) i les persones amb addiccions 
(1,7%). 

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb l’economia social i 
aprovada durant l’any 2020, vegeu el Recull normatiu al web del CTESC. 

 

 

 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=24&cerca=si
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