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CAPÍTOL I. L’ECONOMIA A CATALUNYA

1 • La conjuntura econòmica

1.1 • L’entorn exterior

Tal com ja es començava a percebre l’any passat, l’evolució econòmica global ha continuat amb la dinàmica de 
recuperació dual. D’una banda, les economies més madures han mostrat dificultats evidents per consolidar un 
creixement que, en alguns casos, se’ls ha fet inabastable. De l’altra, les economies emergents han consolidat 
la seva recuperació amb registres de creixement molt sòlids, que han marcat la pauta de la recuperació global.

Els desequilibris evidents que encara mostren algunes de les economies avançades han esdevingut un llast 
feixuc per la seva recuperació. Destaquen, entre d’altres, els alts nivells tant d’endeutament com de depen-
dència financera lligada a desequilibris exteriors (en el cas dels EUA, el Japó i alguns països europeus); la 
inestabilitat dels sistemes financers davant dels ajustos que cal emprendre (que ha afectat sobretot algunes 
economies europees); la necessitat peremptòria de frenar l’endeutament públic (que afecta tant Europa 
com el Japó o els EUA) i, en alguns casos, l’elevada quantitat de persones aturades que ha deixat la crisi 
(cas dels EUA i alguns països europeus). D’altra banda, les pressions deflacionistes del primer semestre 
en algunes d’aquestes economies han deixat pas, a partir del segon semestre del 2010, a una inflació de 
costos creixent derivada del progressiu encariment de les matèries primeres, incloent-hi el petroli. Aquest 
encariment, originat entre d’altres per la pressió de la demanda dels països en via de desenvolupament, amb 
creixements importants de les seves economies, ha generat un escenari diferent per a la segona meitat de 
l’any. D’una banda, ha complicat la situació econòmica però també, de l’altra, ha permès deixar enrere un 
escenari deflacionista que angoixava algunes economies, especialment les més endeutades.

Als EUA, el creixement real de l’economia ha estat més intens que el de la zona euro i s’ha situat en el 2,9% 
interanual de mitjana de tot l’any. No obstant això, l’evolució trimestral del PIB dibuixa una recuperació 
poc sòlida i amb alts i baixos, amb una desacceleració al segon trimestre i una posterior acceleració del 
creixement interanual a partir del segon semestre.1 Aquesta evolució s’ha recolzat, no obstant això, en un 
creixement cada cop més accelerat del consum privat, que ha evolucionat positivament malgrat la forta taxa 
d’atur que manté l’economia, i també per la inversió en béns d’equipament i programari, que s’ha vist espe-
ronada per una millora de l’accés al crèdit2 i que ha aportat creixements fins al tercer trimestre. Tanmateix, 
l’afebliment de les aportacions de la demanda interna, especialment al darrer trimestre, ha estat compensat 
per una millora del saldo estranger, que malgrat tot ha tingut una aportació negativa per al conjunt de l’any.3 
Paral·lelament, les aportacions del sector públic només han estat positives al segon i tercer trimestres, fet 
que ha ajudat a superar la desacceleració del segon trimestre.4 

Aquesta evolució de l’economia nord-americana no es podria entendre sense la política laxa, fins i tot més 
que acomodatícia, de la Reserva Federal. Durant tot el període de l’any, l’autoritat monetària ha mantingut 
els tipus de referència per sota del 0,25% i ha mantingut les seves posicions creditores al màxim.5 Tot i això, 
els preus encara s’han mostrat força continguts, en un exemple més de la manca de vigor de la incipient 
recuperació. En una situació similar a l’europea, l’increment del cost de les matèries primeres no s’ha pogut 
traslladar fàcilment als preus finals. De fet, la inflació subjacent s’ha moderat interanualment en comparació 
amb la del 2009 des de l’1,7% fins a l’1%,6 mentre que la inflació mitjana s’ha situat en l’1,6%, clarament 
distanciada de la deflació mitjana de l’any anterior (-0,4%).

	 1	•	 BEA.	Survey of current Bussiness,	maig	de	2011.	
	 2	•	 BCE.	Informe anual 2010,	p.	27.	
	 3	•	 BEA.	Survey of current Bussiness,	maig	de	2011.	Aquesta	millora	és	el	resultat	d’un	canvi	de	tendència	en	la	variació	de	les	

importacions.
	 4	•	 Ibídem.
	 5	•	 BCE.	Informe anual 2010,	p.	28.
	 6	•	 Ibídem,	p.	28.
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Al Japó la recuperació econòmica ha continuat gràcies a la política monetària acomodatícia del Banc Central 
i a la política fiscal expansiva del Govern. No obstant això, aquest creixement ha estat més intens en els 
primers mesos que en els darrers, i en el conjunt de l’any, tot i l’aportació positiva al creixement tant del 
consum de les famílies com del sector exterior, la despesa pública i sobretot l’acumulació d’existències han 
explicat la major part del creixement (10% i 44%, respectivament).7 Durant el primer semestre de l’any, 
l’economia japonesa s’ha beneficiat de la proximitat de les dinàmiques economies emergents d’Àsia, i de 
l’evolució global de les compres, arrossegades per la fase de reposició del cicle d’existències encetat amb la 
crisi. Cap a finals d’any, amb la retirada progressiva d’estímuls fiscals, la recuperació ha perdut impuls i el 
clima empresarial s’ha deteriorat.8 Aquesta recuperació no s’ha deixat notar, però, en l’evolució dels preus 
fins al mes d’octubre, moment a partir del qual les variacions interanuals del nivell de preus han deixat de 
ser negatives per primer cop des de feia dos anys. No obstant això, per al conjunt de l’any la inflació encara 
s’ha mantingut negativa i, si descomptem l’efecte dels preus de l’energia i els aliments, el comportament 
deflacionista ha persistit també al darrer trimestre.9 

L’altra cara de la moneda l’han protagonitzada, tal com s’avançava, les economies emergents. A l’Àsia les 
economies de la zona han registrat un creixement del PIB de la regió del 9,1%; i aquest registre s’ha assolit 
tot i la retirada progressiva dels estímuls monetaris i fiscals de les autoritats de la zona.10 Els creixements 
de la Xina (10,3%) i de l’Índia (9,7%) són un bon exemple del dinamisme d’aquestes economies.11 A més, 
aquests creixements s’han desenvolupat en un context de correcció a la baixa de l’aportació del sector exteri-
or, compensada per unes aportacions als creixements de la demanda interna i de la formació bruta de capital 
fix, especialment a l’Índia i a Indonèsia.12 Tot i els esforços per endurir les condicions monetàries per part de 
les autoritats, els preus han rebrotat amb força a la regió. A la Xina van evolucionar acceleradament fins al 
novembre, en què es va registrar una inflació interanual del 5,1%.13 Al conjunt de la regió la inflació interanu-
al s’ha situat de mitjana al 5%, esperonada per la pujada dels preus dels aliments i les matèries primeres.14

A l’Amèrica del Sud, malgrat que l’evolució econòmica ha estat també francament bona, no s’han arribat 
a aconseguir els ritmes de creixement de les economies emergents asiàtiques. L’escena econòmica sud-
americana ha estat liderada pel Brasil, amb un creixement del 7,5%.15 L’economia del conjunt de països 
de la regió ha crescut, però, el 6% de mitjana, i ho ha fet empesa pel consum privat i la formació bruta 
de capital fix, però també per l’acumulació d’existències, en un context de creixement de l’ocupació i, per 
extensió, de la confiança dels consumidors.16 Pel que fa als preus, el seu creixement va motivar una pujada 
progressiva dels tipus d’interès en algunes economies des del mes d’abril. Tot i l’enduriment progressiu de 
la política monetària, la revalorització de les divises que aquesta mesura va comportar ha fet que finalment 
les autoritats monetàries hagin pres mesures amb l’objectiu d’evitar l’entrada massiva de capitals davant de 
la incertesa de l’evolució econòmica global.17

1.2 • La conjuntura econòmica a La zona euro

A Europa els registres de creixement no han estat tan destacables. No obstant això, el PIB de la zona euro 
ha augmentat l’1,7%, amb un perfil trimestral de creixements permanents i sostinguts propers al 2% a par-
tir del tercer trimestre. La recuperació progressiva del consum de les famílies, que no obstant això només 
creix l’1,1% al darrer trimestre, ha permès rellevar amb escreix la disminució progressiva de l’esforç públic, 
que tot i això encara ha mostrat creixements al darrer trimestre de l’any. La dinàmica de la formació bruta 

	 7	•	 Càlculs	d’elaboració	pròpia	a	partir	de	les	dades	publicades	per	l’Oficina	d’Estadística	del	Ministeri	d’Afers	Interns	i	Comuni-
cació	del	Govern	del	Japó.

	 8	•	 BCE.	Informe anual 2010,	p.	29.
	 9	•	 Ibídem,	p.	29.
	 10	•	 Ibídem,	p.	29.
	 11	•	 G.C.	Departament	d’Economia	i	Coneixement	(DEiC).	Nota de Conjuntura Econòmica,	núm.	67,	gener	2011,	p.	6.
	 12	•	 BCE.	Informe anual 2010,	p.	29.
	 13	•	 G.C.	DEiC.	Nota de Conjuntura Econòmica,	núm.	67,	gener	2011,	p.	7.
	 14	•	 BCE.	Informe anual 2010,	p.	29.
	 15	•	 G.C.	DEiC.	Nota de Conjuntura Econòmica,	núm.	67,	gener	2011,	p.	7.
	 16	•	 BCE.	Informe anual 2010,	p.	30.
	 17	•	 Ibídem,	p.	31.
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de capital, que ha augmentat de mitjana l’1,6%, també ha permès sostenir la recuperació, atès que mostra 
creixements positius des del segon trimestre de l’any.  

El sector exterior també ha millorat gràcies al creixement més intens de les exportacions, especialment al 
primer semestre, si bé aquesta dinàmica més accelerada de les exportacions respecte de les importacions 
s’ha anat corregint a mesura que avançava l’any. Aquesta millora del saldo exterior ha permès revertir la seva 
contribució al creixement l’any 2010, passant des d’una aportació de -0,7 punts percentuals (pp.) l’any 
2009 fins a una aportació positiva de 0,8 p. p. enguany.18 El saldo de la balança de béns i serveis ha estat 
condicionat en aquest cas tant per l’evolució dels preus de l’energia com per la mateixa evolució de l’euro.

tauLa i-1.  Producte interior brut i components de la demanda. zona euro, 2009-2010

 2009 2010
2010

I II III IV
PIB -4,1 1,7 0,8 2,0 2,0 2,0

Consum de les llars -1,1 0,8 0,5 0,6 1,0 1,1

Consum públic 2,5 0,7 1,1 0,6 0,5 0,6

Formació bruta de capital -15,0 1,6 -4,6 3,9 3,1 3,9

Exportacions de béns i serveis -12,9 11,0 7,0 12,9 12,3 11,6

Importacions de béns i serveis -11,6 9,1 3,6 11,1 10,8 10,7

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).
Font: Eurostat i elaboració pròpia.

Aquest creixement del PIB de la zona euro s’ha produït per la recuperació del VAB a totes les activitats tret 
de la construcció, on ha caigut el 4,3%. No obstant això, destaca el fort creixement del VAB industrial, del 
5,9% interanual per al conjunt de l’any. Amb aquesta taxa de creixement, la indústria, que a més mostra 
una evolució trimestral molt sòlida, s’ha convertit en el sector clau de la recuperació europea, un sector que 
també hauríem de vincular a la ràpida recuperació de la capacitat exportadora de la zona euro. D’altra banda, 
la recuperació s’ha consolidat també gràcies a les aportacions de les activitats terciàries, especialment les 
de comerç, transports, comunicacions i hoteleria.

tauLa i-2.  Producte interior brut i components de l’oferta. zona euro, 2009-2010

 2009 2010
2010

I II III IV
agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura 2,3 0,2 0,3 0,2 -0,6 0,8

Indústria -14,2 5,9 4,6 7,2 5,5 6,1

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

comerç, transport, comunicació i hoteleria -5,1 1,8 0,7 2,0 2,4 2,2

intermediació financera, serveis immobiliaris i serveis a les empreses -1,6 0,9 0,3 0,6 1,1 1,7

administració pública, educació, sanitat i altres serveis personals 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3 1,1

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).
Font: Eurostat i elaboració pròpia.

Aquest creixement de l’economia a la zona euro ha anat acompanyat d’una política acomodatícia del BCE. 
El fet que la inflació s’hagi mantingut relativament controlada (1,6% de mitjana anual) ha permès també no 
variar-ne els objectius. Els tipus d’interès de referència s’han mostrat, doncs, inalterables durant tot l’any 
(vegeu el gràfic I-1.3). No obstant això, el bon comportament real de l’economia, juntament amb la millora 
de les tensions als mercats financers, havia portat el BCE a retirar les mesures no convencionals de foment a 
la liquiditat. Aquest acord, pres a finals de l’any 2009, es va posar en marxa a principis del 2010. Afectava 
sobretot les operacions de finançament a més llarg termini (OFMLT), que, tant si eren a sis mesos com a tres, 
s’anirien retirant de l’agenda de l’autoritat monetària.19 

	 18	•	 Càlculs	elaborats	a	partir	de	les	dades	d’aportació	nominal	i	creixement	en	volum	de	l’Eurostat.	Segons	els	nostres	càlculs,	el	
sector	exterior	explicaria	0,8	punts	dels	1,7	p.	p.	de	creixement	del	PIB,	mentre	que	els	0,9	restants	els	explicaria	la	demanda	
interna.

	 19	•	 BCE.	Informe anual 2010,	p.	19.



96

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

No obstant això, les fortes tensions en els mercats de renda fixa que apareixen a partir del maig, centrades 
en el mercat de bons públics i derivades del temor a la insolvència dels governs d’alguns països de la zona 
euro, aviat van fer replantejar aquest replegament de les mesures de foment a la liquiditat per part del BCE. 
De fet, la principal problemàtica que s’ha hagut de superar ha estat la creixent divergència de les primes pa-
gades per l’endeutament públic. La forta desviació del cost del finançament entre els bons públics alemanys 
i altres bons d’altres països ha estat un dels cavalls de batalla de les institucions europees des que, al mes 
de maig, va esclatar la crisi del deute sobirà. D’aquesta manera, les OFMLT es van tornar a instaurar davant 
del perill que la nova situació d’inestabilitat erosionés altre cop els canals de transmissió de la política mo-
netària. Paral·lelament, l’Eurosistema va emprendre també un Programa per als mercats de valors (PMV), 
que anava orientat a futures intervencions en els mercats de deute públic i privat amb l’objectiu d’alleuge-
rir-ne les tensions i retornar el seu funcionament a la normalitat. Aquest programa anava acompanyat de les 
corresponents polítiques d’esterilització per evitar que les compres de bons per part de l’autoritat monetària 
derivessin en posteriors pressions inflacionistes. A partir d’aquest PMV s’han fet intervencions en el conjunt 
del 2010 per valor de 73,5 milers de milions d’euros.20 D’aquesta manera s’ha pogut mantenir controlada 
la situació financera sense necessitat d’estirar excessivament els agregats monetaris, que, tot i créixer, s’han 
situat en un context prou moderat per no comprometre l’objectiu de control de la inflació.21

Tanmateix, l’evolució mensual de l’índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) ha mostrat taxes de crei-
xement interanuals cada cop més altes a mesura que avançava l’any. Aquesta evolució ha estat derivada 
de l’encariment progressiu de les matèries primeres, i en especial de l’energia. Els preus del petroli es van 
elevar des dels 45 dòlars el barril fins als 97 dòlars22 en el decurs del 2010 (vegeu el gràfic I-1.4). Aquesta 
evolució, tant del petroli com de les matèries primeres, responia, entre d’altres, a la recuperació econòmica 
global, a l’increment de la demanda de les economies emergents i a l’escassetat dels subministraments, 
en alguns casos induïda com ara en el de l’OPEP. També hi poden haver jugat a favor els fluxos financers i 
l’especulació.23 No obstant això, la política monetària del BCE ha permès controlar els impactes d’aquesta 
inflació de costos, especialment els de segona volta. 

De fet, un dels mecanismes immediats que ha actuat en aquest sentit ha estat altre cop el tipus de canvi. 
Sens dubte, la transmissió dels encariments hauria estat molt més forta si l’euro no s’hagués anat revaluant 
durant els darrers mesos de l’any contra el dòlar, precisament en el moment en què l’escalada del preu del 
cru s’havia accelerat més (vegeu els gràfics I-1.1 i I-1.4). No obstant això, l’efecte combinat d’una i altra 
evolució han modelat també l’evolució del saldo per compte corrent. L’euro fort ha contribuït a frenar les 
exportacions, mentre que el creixement del preu del cru ha encarit la factura energètica europea i ha reper-
cutit en un creixement del valor de les importacions. La relació real d’intercanvi de les exportacions europees 
ha evolucionat a la baixa durant gairebé tot l’any i especialment el darrer trimestre (vegeu el gràfic I-1.4). 

En el conjunt de l’any 2010 la balança per compte corrent va registrar un dèficit de 56,4 milers de milions 
d’euros, un dèficit una mica més alt que el del 2009. Aquest dèficit ha estat el resultat d’un deteriorament 
del superàvit comercial i del dèficit de la balança de transferències (16,2 i 8,2 milers de milions d’euros, 
respectivament), que no s’han compensat amb una millora del dèficit de la balança de rendes (18,6 milers 
de milions d’euros).24 

No obstant això, si analitzem l’evolució mensual del saldo de la balança per compte corrent, observem que, 
a diferència de l’any 2009, dibuixa un deteriorament progressiu a mesura que avança l’any 2010 (vegeu el 
gràfic I-1.2). Aquest augment progressiu del dèficit, que s’accelera sobretot en els darrers mesos de l’any, 
és el resultat d’un deteriorament progressiu de la balança de rendes, que passa de registrar superàvits a 
principis d’any a donar dèficits a finals, i a una evolució també força irregular i amb tendència a empitjorar 
del saldo comercial, que també acaba l’any mostrant una lleugera tendència al dèficit.

Aquesta evolució, molt condicionada sens dubte per l’evolució del preu del cru, reflecteix, no obstant això, un 
empitjorament dels intercanvis de la zona euro que poden debilitar, si persisteixen en aquesta línia, la recupe-

	 20	•	 Ibídem,	p.	21.
	 21	•	 La	M3	va	créixer	de	mitjana	el	0,6%.	BCE.	Informe anual 2010,	p.	22.
	 22	•	 BCE.	Informe anual 2010,	p.	62.
	 23	•	 Ibídem.
	 24	•	 Ibídem,	p.	89.
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ració incipient que s’havia emprès des de principis d’any. A més, cal tenir en compte que els millors resultats 
del primer semestre en termes d’exportacions han estat acompanyats per una conjuntura favorable del cicle 
d’existències,25 i que en general l’euro s’ha abaratit l’any 2010 de mitjana el 8,2% enfront de les 20 principals 
divises dels nostres socis comercials, en comparació amb el nivell que havia mantingut de mitjana l’any 2009.26 

GrÀFic i-1.  evolució del tipus de canvi, del saldo de la balança corrent, del preu del diner i de la relació real 
d’intercanvi de la zona euro, i evolució del preu del petroli

D’altra banda, el creixement en termes reals d’1,7 punts percentuals de la zona euro no s’ha traduït, però, 
en una millora del nivell d’ocupació. El nombre de persones ocupades de més de 15 anys ha disminuït el 
0,8%, una reducció del nivell d’ocupació que, no obstant això, ha estat inferior a la de l’any passat. Aquesta 
reducció de l’ocupació s’ha traduït, alhora, en un increment de la taxa d’atur, que ha passat del 9,65% de 
mitjana l’any 2009 al 10,1% l’any 2010. 27  

A més, la caiguda de l’ocupació en un context de creixement de l’economia en termes reals ha comportat un 
increment de la productivitat aparent del treball del 2,5%. Aquest augment de la productivitat real per ocu-
pat s’ha traduït, en un context de baixes tensions inflacionistes, en una caiguda dels costos laborals unitaris 

	 25	•	 Ibídem,	p.	89.
	 26	•	 Ibídem,	p.	87.
	 27	•	 Dades	EPA	d’Eurostat.

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

1. Evolució del tipus de canvi de diverses divises respecte de 
l’euro, 2008-2010

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

2. Evolució del saldo de la balança per compte corrent de la zona 
euro i els seus components, 2008-2010

Unitats: IVUE/IVUI en percentatges (a l’eix esquerre) i dòlars (a l’eix dret).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat per als índexs de valor unita-
ri de les importacions i exportacions, i l’OPEP per als preus del petroli.

3. evolució del preu del diner a la zona euro, 2008-2010

Unitats: percentatges.
Font: BCE.
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en termes nominals, atès que els costos laborals han evolucionat per sota del que ho ha fet la productivitat 
aparent del treball en termes reals. 

GrÀFic i-2. Perfil del creixement econòmic al japó, els estats units i la zona euro (2009-2010)

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

A més, tot i que el deflactor del PIB ha evolucionat positivament per al conjunt de la zona euro, només ha 
crescut el 0,8%, en una prova evident de les tensions deflacionistes que encara han suportat les economies 
que la conformen l’any 2010. Aquest creixement positiu, però, dels preus del producte ha fet que els costos 
laborals unitaris en termes reals, deflactats pel deflactor del PIB, hagin davallat encara més (-1,3%).

Aquest descens dels costos laborals unitaris en termes reals, tot i que també s’ha reproduït per a l’economia 
dels EUA (-0,3%), no ho ha fet en canvi per a l’economia japonesa, que, a més, en ser l’única que ha patit 
una deflació severa del seu PIB, ha vist com els CLU en termes reals li han augmentat encara més.28

Aquesta evolució dels costos laborals unitaris, tal com es pot veure més endavant, s’ha reproduït també a 
Catalunya, i en aquesta ocasió amb molta més intensitat. Aquesta evolució de l’economia catalana ha vingut, 
d’altra banda, fortament condicionada per l’evolució de l’economia espanyola, que ha mostrat un compor-
tament també similar. Seguidament, analitzarem el comportament de l’economia espanyola i de la catalana 
prestant una especial atenció a l’evolució dels preus i dels costos, que són objecte d’una anàlisi detinguda 
en l’apartat segon d’aquest primer capítol. Finalment, les perspectives de recuperació de l’economia ca-
talana també es troben fortament vinculades a les de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. L’evolució de les 
economies franceses del Llenguadoc-Rosselló i del Migdia-Pirineus, juntament amb les d’Aragó, les Balears 
i Catalunya, es presenten a continuació.

	 28	•	 Aplicant	el	deflactor,	extrauríem	un	creixement	dels	CLU	en	termes	reals	del	3,1%	per	a	l’economia	japonesa	l’any	2010.	
Elaboració	pròpia	a	partir	de	les	estimacions	dels	CLU	de	l’OCDE	i	el	deflactor	implícit	en	els	registres	que	publica	l’Oficina	
d’Estadística	del	Ministeri	d’Afers	Interns	i	Comunicació	del	Govern	del	Japó.
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1.2.1 • eVoLuciÓ GeneraL De L’economia De L’euroreGiÓ PirineuS-meDiterrÀnia

L’any 2009, a diferència de l’any 2008, l’economia catalana ja no tenia el PIB per càpita en termes no-
minals més alt de totes les economies de l’Euroregió. L’impacte més intens de la crisi a aquest costat dels 
Pirineus havia fet que l’economia del Migdia-Pirineus, que a més havia mantingut una progressió menys 
intensa de la població entre el 2008 i el 2009, s’hagués situat per davant de la catalana en PIB per càpita.

GrÀFic i-3. PiB per càpita en termes nominals i en paritats de poder de compra (PPc) de les economies de l’eu-
roregió, 2009

Unitats: euros i euros deflactats en PPC (UE-27 = 100).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a l’INE, el CRE, l’Insée i l’Eurostat (deflactor en PPC).

Tot i això, si descomptem els efectes del diferencial de preus que estima l’Eurostat per a les economies 
analitzades, Catalunya encara mostrava un PIB per càpita lleugerament més elevat que el Migdia-Pirineus 
un cop deflactada la partida, atès que passem d’un PIB per càpita de 26.628 euros a un altre de 27.721, 
més alt fins i tot que el de la mitjana del conjunt de l’economia francesa.

No obstant això, cal tenir en compte que la dinàmica entre les economies de l’Euroregió d’aquest costat dels 
Pirineus i de l’altre van ser molt divergents pel que fa a intensitats durant l’any 2009. Tal com podem veure 
a la taula I-3, la contracció del PIB fou molt més intensa per a les economies aragonesa, catalana i balear 
que no pas per a les del Llenguadoc-Rosselló o del Migdia-Pirineus. Aquesta major contracció de la renda es 
va veure també intensificada en termes per càpita per la major progressió demogràfica de les economies de 
les comunitats autònomes espanyoles, incloent-hi la catalana. A més, la progressió similar i en alguns casos 
més intensa del deflactor del PIB durant aquest mateix període tampoc millora aquesta progressió del PIB 
per càpita quan es dóna en termes reals.

Per a l’any 2010, tal com es pot observar a la mateixa taula, els creixements del PIB en termes nominals han 
estat positius ja a les tres comunitats autònomes espanyoles. No obstant això, els creixements en termes reals 
només han estat positius per a l’economia catalana. Tot i que no disposem de dades per al conjunt de l’any per 
a les regions franceses, sembla confirmar-se, amb els primers resultats de les enquestes d’activitat, que la re-
cuperació també es produeix a l’altra banda dels Pirineus, especialment per a l’economia del Migdia-Pirineus.

La forta contracció que va patir l’Aragó l’any 2009 s’ha moderat amb força l’any 2010. No obstant això, enca-
ra ha caigut lleugerament per sota del que ho ha fet el conjunt de l’economia espanyola (-0,1). En un context 
d’avanços moderats dels preus, en què l’increment de l’IPC (1,8%) se situa lleugerament per sobre del deflac-
tor del PIB (1%), la demanda interna ha millorat, amb un creixement del consum de les llars de l’1,2% i una 
caiguda de la inversió en equipament poc intensa (-0,7%). No obstant això, la partida d’inversió en béns de 
construcció s’ha mostrat encara molt contractiva, amb una caiguda del 10,7%, encara més intensa que la del 
2009. Ha estat el fort creixement del saldo comercial la partida que més ha ajudat a moderar la caiguda.29 El 

	 29	• Boletín Trimestral de Coyuntura,	núm.	32,	març	2011,	p.	10-11.
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creixement del saldo comercial de l’economia aragonesa ha vingut de la mà d’una vigorosa recuperació indus-
trial (un creixement de l’1,6% anual). Aquest creixement industrial, tot i la tímida recuperació dels serveis, 
no ha permès compensar, però, el fort deteriorament de la construcció (-6,2%), que encara es mostra com 
un llast per al conjunt de l’economia aragonesa.30 Malgrat això, l’evolució de l’economia aragonesa mostra 
símptomes evidents de recuperació, especialment a partir del segon semestre. 

tauLa i-3. taxes de creixement anual del PiB nominal, el PiB real, el PiB per càpita i el deflactor del PiB de les 
economies de l’euroregió, 2008-2010

2008-2009 PIB nominal Població PIB real
PiB per càpita 

(nom)
PiB per càpita 

(real)
Deflactor del PiB

Aragó -4,6 1,4 -4,5 -5,9 -0,6 -0,1

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

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

Migdia-Pirineus -1,5 0,8 -1,8 -2,3 0,0 0,4

Llenguadoc-rosselló -2,1 1,2 -1,9 -3,2 0,0 -0,2

França -2,1 0,5 -2,6 -2,6 0,0 0,5

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

2009-2010
Aragó 0,5 0,1 -0,5 0,4 -0,6 1,0

Balears 0,9 1,0 -0,3 -0,1 -1,2 1,1

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

Migdia-Pirineus - - - - - -

Llenguadoc-rosselló - - - - - -

França - - - - - -

Espanya 0,8 0,6 -0,1 0,2 -0,7 1,0

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

A les Illes Balears, la frenada de la contracció no ha evitat tampoc que el PIB caigués de manera lleugera-
ment més intensa del que ho ha fet el conjunt de l’economia espanyola. El descens del 0,3% del PIB balear 
amaga un comportament interanual en termes reals molt dolent dels sectors de l’agricultura, de la indústria 
(tret de l’energia) i de la construcció, que han davallat el 4,3%, el 6,2% i el 7,2%, respectivament.31 Només 
el sector serveis mostra una progressió favorable en el conjunt de l’any (0,8%),32 i això gràcies al fet que la 
part final de la campanya turística va mostrar uns resultats força millors que els de l’any anterior. Aquest 
comportament hauria dinamitzat la resta de sectors terciaris.33

A la regió del Migdia-Pirineus la incipient recuperació que es percebia al primer semestre, en què l’ocupació 
es començava a corregir i l’economia progressava gràcies a una millora de l’ocupació hotelera i al lideratge 
de l’activitat aeroespacial,34 s’ha confirmat al darrer semestre de l’any. Aquesta consolidació de la recupe-
ració ha estat possible sobretot per la forta recuperació de les comandes d’Airbus, atès que la companyia 
aeronàutica europea ha registrat 644 noves comandes, més del doble del que va registrar l’any 2009.35 Tot 
i que la construcció ha estat el sector que ha augmentat menys les noves comandes, també s’han recuperat 
just a principis del 2011.36 Pel que fa al sector turístic hoteler, malgrat que ha caigut el turisme francès, ha 
augmentat l’afluència d’estrangers a tots els departaments, tret del dels Alts Pirineus, on hi destaca l’en-
clavament turístic de Lurdes. La millora de l’activitat turística ha estat especialment intensa a Tarn, per la 
incorporació de la ciutat episcopal d’Albi al patrimoni de la UNESCO, i a l’Aveyron, pels beneficis del pas 
de la cursa ciclista del Tour de França. L’activitat dels càmpings a la regió també ha estat millor que la de 
l’any precedent.37

	 30	•	 Ibídem,	p.	12.
	 31	•	 CRE,	INE,	taxa	de	creixement	interanual	en	volum	dels	VAB	de	cada	sector.
	 32	•	 Ibídem.
	 33	•	 GIB.	Conjuntura Econòmica de les Illes Balears,	març	2011,	p.	14.
	 34	•	 Insée,	La conjunture en Midi-Pyrénées,	núm.	7,	juliol	2010.
	 35	•	 Insée.	La conjunture en Midi Pyrénées,	núm.	8,	febrer	2011.
	 36	•	 Ibídem.
	 37	•	 Ibídem.
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Al Llenguadoc-Rosselló l’activitat s’ha recuperat lleugerament gràcies a la millora dels serveis personals, 
l’activitat turística i els serveis a les empreses, especialment els d’interinatge. També s’ha incrementat el 
nombre de projectes en la construcció d’habitatges, i l’activitat industrial s’ha recuperat fins a un ritme que 
ha permès aturar la pèrdua d’ocupació. La millora ha vingut de la mà dels béns de consum alimentari i els 
béns d’equipament.38 No obstant això, la recuperació econòmica a la regió no ha permès encara una millora 
de l’ocupació. Tot i això, la taxa d’atur ha millorat progressivament a mesura que avançava l’any, cosa que 
no ha succeït a la regió del Migdia-Pirineus, on la combinació de creixement de l’ocupació, de la població 
activa i de l’atur s’explicaria per l’efecte d’atracció que genera el pol de creixement de Tolosa envers les 
regions del voltant.39 

tauLa i-4. taxes d’atur de les diferents economies que conformen l’euroregió, 2009-2010

 2009 2010
2010

I II III IV
Aragó 12,8 14,8 15,2 14,2 13,6 16,1

Balears 18,1 20,4 22,4 19,9 17,1 22,2

Catalunya 16,3 17,8 17,9 17,7 17,4 18,0

Migdia-Pirineus 9,0 9,3 9,2 9,4 9,3 9,4

Llenguadoc-rosselló 12,6 12,8 13,0 12,8 12,8 12,5

França 9,1 9,3 9,2 9,3 9,3 9,5

Espanya 18,0 20,1 20,1 20,1 19,8 20,3

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i l’Insée. Dades estimades a partir de l’EPA que elabora cada institut.

De fet, en termes d’impacte sobre el mercat laboral és precisament on Catalunya, l’Aragó i les Balears mostren 
un comportament més distanciat del de les dues economies de l’altre costat dels Pirineus. Tal com mostra 
la taula I-4, l’increment de la taxa d’atur ha estat molt més intens a les comunitats autònomes espanyoles, i 
a més en cap dels casos ha mostrat indicis de recuperació en la seva evolució trimestral. Aquest increment 
de la taxa d’atur ha estat especialment intens en el cas de l’economia balear, en què la taxa mitjana de l’any 
(20,4%) s’ha situat per sobre de la mitjana espanyola (20,1%). A Catalunya, amb el 17,8%, la taxa s’ha situat 
per sota de la mitjana espanyola, i a l’Aragó, que és on trobem el millor comportament, la taxa és del 14,8%. 

1.3 • La conjuntura econòmica D’eSPanya

L’any 2010 el PIB espanyol s’ha reduït el 0,2% respecte del de l’any 2009, lluny del descens que va experi-
mentar l’any 2009 (3,7%). No obstant això, de mitjana per al conjunt de l’any, l’economia espanyola encara 
ha caigut lleugerament.

A diferència de l’any 2009, enguany la demanda interna s’ha retret molt menys (-1,2%). Malgrat tot, el 
ritme de correcció del dèficit exterior no ha estat tan accelerat, i això s’ha traduït en una aportació del sector 
exterior que, tot i que ha estat positiva, no ha estat tan alta com la de l’any passat. 

La moderació de la caiguda de la demanda interna respon sobretot a l’augment d’enguany del consum de les 
llars, i a la frenada de la caiguda de la inversió, atès que a diferència de l’any passat l’aportació del sector 
públic ha estat negativa.

Pel que fa al sector exterior, l’augment en termes reals de les exportacions de béns i serveis ha estat més 
del doble del de les importacions. No obstant això, en termes nominals ha divergit molt menys, atès el fort 
encariment de les importacions. El consum dels estrangers al territori, partida directament vinculada amb 
l’arribada de turistes, ha ajudat a corregir el dèficit corrent, atès que en termes absoluts ha augmentat molt 
més que no pas la del consum dels residents a l’estranger. Aquesta darrera evidència no es visualitza a partir 
del creixement de cadascuna de les partides, atès que ambdues creixen el 2,6%; la divergència es produeix 
pel fet que la primera partida és més gran que la segona. 

	 38	•	 Insée.	Bulletin trimestrel de conjunture de l’Insée du Languedoc-Roussillon.
	 39	•	 Insée.	La conjunture en Midi Pyrénées,	núm.	8,	febrer	2011.
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Les variacions interanuals del PIB són positives des del segon trimestre, tot i que encara són dèbils. El con-
sum de les llars, que es recupera amb força al segon trimestre, modera el seu creixement a partir del tercer, 
probablement, entre d’altres, per l’impacte de la reforma de la imposició indirecta.40 

tauLa i-5. Producte interior brut i components de la demanda. espanya, 2009-2010

 2009 2010
2010

I II III IV
PIB pm -3,7 -0,2 -1,4 0 0,2 0,6

Demanda interna -6,0 -1,2 -3 -0,3 -0,7 -0,6

Consum de les llars -4,3 1,3 -0,3 2,2 1,5 1,7

Consum Administració pública 3,2 -0,7 -1 0 -0,7 -0,9

Formació bruta de capital1 -15,8 -7,0 -10,2 -6 -6 -5,6

Béns d’equipament i altres -21,3 -2,2 -9,4 0,2 0,2 0,2

Construcció -12,0 -11,1 -11,3 -11,3 -11,2 -10,6

Saldo exterior2 2,7 1,0 1,6 0,3 0,9 1,2

Exportacions totals -11,4 10,3 9,4 11,9 9,4 10,5

Exportacions de béns i serveis -11,7 11,7 11,2 14,1 10 11,6

Consum dels estrangers al territori -9,5 2,6 -0,2 0,2 5,8 4,4

Importacions totals -17,5 5,5 2 9,6 5 5,3

Importacions de béns i serveis -17,7 5,6 2,1 9,9 5 5,4

Consum de residents a l’estranger -13,0 2,6 -0,6 2,8 4,9 3,2

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

tauLa i-6. Producte interior brut a preus constants per a grans sectors. espanya, 2009-2010

 2009 2010
2010

I II III IV
Total -3,7 -0,2 -1,4 0 0,2 0,6

Agricultura 1,1 -1,3 -1,2 -2,1 -2,2 0,3

Indústria -12,4 1,3 -1,6 2,2 2,3 2,4

Construcció -6,2 -6,3 -6,4 -6,5 -6,6 -5,8

Serveis -1,1 0,4 -0,6 0,4 0,8 1,1

Impostos s/ productes -6,0 0,6 -1 1,7 0,8 1

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.
Font: Idescat i elaboració pròpia.

Tal com mostra la taula anterior, sectorialment, la desacceleració del descens del PIB ha vingut de la mà del 
sector industrial, que ha crescut enguany l’1,3%, lluny de la caiguda del 12,4% de l’any passat. No obstant 
això, el creixement del VAB industrial, juntament amb el dels serveis, que ha crescut més modestament 
(0,6%), no ha estat suficient per compensar les caigudes del VAB agrari i sobretot del de la construcció, que 
amb una reducció del 6,3% evidencia el fort llast que arrossega l’economia espanyola en aquest moment 
de lenta recuperació.

L’evolució trimestral dels sectors evidencia la divergència de comportaments entre el sector de la construcció 
i la resta, especialment el sector industrial i el de serveis. Els creixements interanuals negatius desapareixen 
ja a partir del segon trimestre en la indústria i els serveis. El sector de la construcció, en canvi, no mostra 
pràcticament cap símptoma de millora, i manté variacions negatives pròximes al 6%. Aquesta evolució és, 
doncs, el reflex més evident del paper de llast que està desenvolupant el sector de la construcció en l’eco-
nomia espanyola en aquests moments. A més, cal subratllar que el fort comportament negatiu que encara 
experimenta al darrer trimestre de l’any no permet preveure una millora immediata d’aquesta situació. 

	 40	•	 L’increment	del	tipus	aplicable	en	l’IVA,	que	es	va	produir	a	partir	de	mitjan	any,	ha	estat	un	element	desincentivador	del	
consum.	Per	veure	les	característiques	de	la	reforma	fiscal	i	els	efectes	sobre	la	recaptació,	consulteu	l’apartat	4	d’aquest	
mateix	capítol.	
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D’altra banda, el problema principal d’aquesta situació radica en el fet que, tot i la frenada en la caiguda 
mitjana del PIB del 2010, l’ocupació no s’ha recuperat, cosa que ha situat la taxa d’atur en nivells cada cop 
més elevats. De fet, el nombre d’ocupats del conjunt de l’economia ha disminuït el 2,3%. Aquesta evolució 
s’ha repetit per a tots els grans sectors, tret de l’agricultura, on ha pujat l’1,2%. La construcció ha estat el 
sector que més ha disminuït l’ocupació (-12,6%), si bé la indústria també ha experimentat una caiguda in-
tensa del nombre d’ocupats (-5,8%). El sector terciari, que és el que pesa més en el conjunt de l’economia, 
si bé ha mostrat una pèrdua d’ocupats del 0,3%, menor que la del conjunt de l’economia, tampoc ha ajudat 
a aturar la disminució de llocs de treball.

L’economia espanyola en el context internacional

Tal com s’ha fet en les darreres edicions de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, presentem 
una comparativa internacional de l’evolució de l’economia espanyola en relació amb el comportament d’al-
tres economies de dins i fora de la UE. 

Els gràfics I-4 i I-5 mostren les taxes de creixement del PIB en termes reals, de la població, del PIB per 
càpita, del nivell general de preus, de la productivitat aparent del treball i dels costos laborals unitaris, així 
com també el percentatge d’endeutament públic sobre el PIB i la taxa d’atur dels darrers dos anys.

Fixem-nos que el gràfic de la primera columna ens alerta ja del canvi en la situació general de la majoria 
de països, atès que una gran majoria, a diferència del 2009, l’any 2010 han registrat creixements del PIB. 
Només observem tres economies que no evidencien aquesta recuperació, i es tracta de les de Grècia, Irlanda 
i Espanya, que han caigut encara el 4,5, l’1 i el 0,1%, respectivament. Destaca entre els tres el cas de Grè-
cia, atès que els forts ajustos que ha hagut d’afrontar per superar el fort endeutament públic han aprofundit 
encara més el retraïment del PIB respecte de l’any passat. De tots tres, el comportament de l’economia 
espanyola és el més ressenyable, atès que, amb una caiguda de només el 0,1%, de moment sembla que 
pràcticament s’ha aturat la tendència recessiva.

A més, com es pot veure als gràfics, aquesta frenada en la caiguda del PIB s’ha produït en un context de 
contenció del dèficit públic, una contenció, d’altra banda, que s’observa de manera generalitzada en la 
majoria de països. Destaca, no obstant això, el cas d’Irlanda, que mostra un creixement important del seu 
endeutament públic derivat d’un increment molt gran del dèficit l’any 2010. Aquesta situació de l’economia 
irlandesa es deriva de la greu situació financera que ha viscut el país, i dels costos que han comportat les 
polítiques d’estabilització financera davant d’aquesta situació. De fet, el perill de situacions descontrolades 
en els mercats financers, associades a elevats costos de les polítiques públiques de rescat, ha condicionat 
enormement la confiança dels inversors en la solvència futura d’alguns governs europeus, fet que, tal com 
s’ha avançat al principi, ha influït en les condicions als mercats de deute públic.

Aquesta millora generalitzada del context econòmic s’ha reflectit també en el comportament dels preus, atès 
que han desaparegut les tensions deflacionistes a la majoria de països. Només destaquen en aquest sentit 
els casos d’Irlanda (-1,6%) i el Japó (-0,7%), on els preus han continuat baixant. A l’economia espanyola 
els preus de consum han crescut el 2%.

No obstant això, aquest increment dels preus s’ha compaginat en el cas espanyol amb un creixement de la 
productivitat i un abaratiment dels costos laborals unitaris en termes nominals, que en termes reals encara 
ha estat més intens. Aquest comportament, però, també s’ha reproduït en moltes altres economies, fruit bé 
dels intensos increments de la productivitat, de l’augment minso dels costos laborals, o d’una combinació 
d’ambdós.

Aquesta frenada de la caiguda de l’economia espanyola no ha estat, però, suficient per aturar el deteriora-
ment de la situació del mercat laboral. La taxa d’atur ha tornat a créixer i s’ha situat de mitjana en el 20,1%. 
Aquest increment de la taxa d’atur ha tingut lloc també en la majoria de les altres economies, fins i tot en 
algunes de les que han crescut amb més intensitat. No obstant això, aquesta taxa d’atur de l’economia es-
panyola continua sent, i amb diferència, la més elevada de totes les economies analitzades.
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GrÀFic i-4. creixement del PiB real, de la població, del PiB per càpita i de l’índex de preus de consum harmonitzat 
de diverses economies de dins i fora de la zona euro, 2009 i 2010

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Eurostat.

PIB real Població PIB/càpita Inflació (IPCH)
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GrÀFic i-5. creixement del dèficit públic, dels costos laborals unitaris, de la productivitat aparent del treball i de 
la taxa d’atur de diverses economies de dins i fora de la zona euro, 2009 i 2010

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatge (CLUR i Productivitat), percentatge sobre el PIB (el dèficit públic) i percentatge 

(la taxa d’atur).
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Eurostat.

-5,9 

-3,0 

-14,3 

-15,4 

-11,1 

-7,5 

-5,4 

-6,0 

-0,9 

-3,7 

-5,5 

-4,1 

-10,1 

-6,0 

-8,0 

-2,6 

-6,8 

-6,3 

-4,7 

-5,9 

-2,7 

-7,3 

-0,7 

-11,4 

-4,1 

-3,3 

-32,4 

-10,5 

-9,2 

-7,0 

-4,6 

-5,3 

-1,7 

-3,6 

-5,4 

-4,6 

-9,1 

-5,6 

-7,9 

-2,5 

-6,4 

-6,0 

-3,2 

-4,7 

-2,7 

-7,9 

0,0 

-10,4 

Bèlgica 

Alemanya 

Irlanda 

Grècia 

Espanya 

França 

Itàlia 

Xipre 

Luxemburg 

Malta 

Països Baixos 

Àustria 

Portugal 

Eslovènia 

Eslovàquia 

Finlàndia 

EU (27) 

zona euro 

Bulgària 

República Txeca 

Dinamarca 

Polònia 

Suècia 

Regne Unit 

Estats Units 

Japó 

Dèficit públic (%PIB)

3,2 

3,8 

3,5 

3,7 

0,1 

2,4 

1,4 

4,5 

7,0 

3,5 

5,4 

4,1 

2,6 

5,2 

8,7 

6,8 

2,8 

2,8 

8,0 

1,0 

4,3 

-1,9 

2,9 

4,6 

-2,2 

-1,4 

-2,5 

-3,5 

-2,5 

-0,1 

-0,8 

-0,5 

-5,4 

-5,9 

-2,6 

-0,9 

-2,3 

-0,1 

-3,2 

-3,5 

-1,4 

-1,3 

-2,2 

0,2 

-4,6 

-0,7 

-2,8 

-0,8 

CLUR

-2,4 

-4,8 

0,6 

-1,3 

3,1 

-1,4 

-3,7 

-0,9 

-4,5 

-3,1 

-2,9 

-3,0 

0,0 

-6,4 

-2,3 

-5,6 

-2,5 

-2,3 

-2,9 

-3,1 

-2,2 

1,3 

-3,4 

-3,3 

1,1 

-4,7 

1,5 

3,1 

3,3 

-2,5 

2,2 

1,6 

2,0 

1,2 

1,8 

1,4 

2,3 

1,0 

2,9 

3,4 

5,5 

3,5 

2,3 

2,2 

6,4 

2,9 

4,3 

3,4 

4,4 

1,0 

3,4 

5,0 

Productivitat

7,9 

7,8 

11,9 

9,5 

18,0 

9,5 

7,8 

5,3 

5,1 

7,0 

3,7 

4,8 

9,6 

5,9 

12,0 

8,2 

9,0 

9,6 

6,8 

6,7 

6,0 

8,2 

8,3 

7,6 

9,3 

5,1 

8,3 

7,1 

13,7 

12,6 

20,1 

9,7 

8,4 

6,5 

4,5 

6,8 

4,5 

4,4 

11,0 

7,3 

14,4 

8,4 

9,6 

10,1 

10,2 

7,3 

7,4 

9,6 

8,4 

7,8 

9,6 

5,1 

Taxa atur



106

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

1.4 • La conjuntura econòmica a cataLunya

L’any 2010, l’economia catalana ha crescut el 0,1%, com a resultat d’una aportació positiva del sector exte-
rior (0,3%) que ha permès compensar l’aportació negativa de la demanda interna. Es tracta d’un creixement 
encara molt dèbil, al marge que, des del segon trimestre d’enguany, s’hagin deixat notar símptomes de millora 
que s’han anat consolidant. Així, el creixement de l’economia catalana se situa en una línia d’estancament 
similar a la de l’economia espanyola (-0,2%) i lluny encara de la dinàmica del conjunt de la zona euro (1,7%).

La demanda interna, que com dèiem ha caigut el 0,3%, s’ha vist arrossegada per un descens de la formació bruta 
de capital del -5,6%. Aquesta reducció de la formació bruta de capital ha estat al mateix temps la conseqüència 
d’una caiguda molt més intensa en la inversió en construcció (-10,6%) que no pas en béns d’equipament (-1,5%). 
D’altra banda, tot i que enguany el consum de les llars s’ha recuperat amb un creixement de l’1,7%, el consum 
de les administracions públiques pràcticament no ha augmentat (0,2%), fet que ha deixat tota la responsabilitat 
del sosteniment de l’economia en mans del consum privat —concretament, el de les llars— i el sector exterior.

El sector exterior, tal com s’ha comentat, ha estat clau per compensar la reducció de la demanda interna. 
Com es mostra a la taula següent, l’aportació al creixement que fan els intercanvis amb l’estranger és d’un 
punt percentual. No obstant això, aquesta forta aportació dels intercanvis comercials amb l’estranger es 
redueix quan incorporem el saldo amb la resta d’Espanya, restant-li 0,7 punts percentuals. Això vol dir 
que, en termes d’aportació al creixement, el deteriorament dels intercanvis amb la resta d’Espanya fa una 
aportació negativa al creixement que més que duplica la que hi fa la demanda interna. De fet, l’aportació 
negativa conjunta que fa la demanda interna i el saldo amb la resta d’Espanya s’explica aproximadament el 
30% per l’evolució de la primera i el 70% per l’evolució de la segona, i aquesta aportació negativa només és 
compensada per l’evolució dels intercanvis amb l’estranger, que fan una aportació al creixement en termes 
reals de l’1%, fruit d’una correcció del saldo que també es reprodueix en termes nominals.

tauLa i-7. Producte interior brut i components de la demanda. catalunya, 2009-2010

 2009 2010
2010

I II III IV
PIB pm -4,2 0,1 -1,5 0,2 0,5 1,2

Demanda interna -5,4 -0,3 -1,8 0,7 -0,1 0,1

Consum de les llars -4,2 1,7 0,1 2,9 1,8 2,1

Consum de l’Administració pública 6,2 0,2 1,1 0,5 -0,1 -0,6

Formació bruta de capital1 -14,5 -5,6 -8,3 -4,6 -5 -4,5

Béns d’equipament i altres1 -17,7 -1,5 -3,9 1,9 -1,5 -2,3

Construcció -11,7 -10,6 -13,1 -11,7 -9,7 -7,8

Saldo exterior2 1,0 0,3 0,1 -0,5 0,6 1

Saldo amb l’estranger2 2,1 1,0 2,7 -2,2 1,7 1,6

Exportacions totals -12,2 12,6 13,2 11,3 11,3 14,4

Exportacions de béns i serveis -12,9 14,2 15,4 12,9 12,1 16,3

Consum d’estrangers al territori -7,9 3,9 1,8 2,6 7 4,2

Importacions totals -16,5 8,7 3,1 18,6 4,8 8,3

Importacions de béns i serveis -16,6 8,8 3,1 19,1 4,6 8,3

Consum de residents a l’estranger -13,9 6,8 2,6 7,5 9,7 7,2

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

Tal com es pot veure en el gràfic I-6, el canvi de tendència que portàvem s’ha consolidat, doncs, gràcies a 
la contribució positiva del consum de les llars, que s’ha sumat a la contribució positiva del sector exterior, 
que ha estat més modesta que la dels dos anys anteriors. No obstant això, aquesta evolució del consum de 
les llars s’ha produït a expenses de l’evolució de l’estalvi.41 A més, aquesta frenada del descens del PIB s’ha 
produït tot i la pràctica desaparició de l’aportació positiva que sistemàticament havia fet el sector públic. 

	 41	•	 Tot	i	que	no	tenim	dades	per	a	Catalunya,	per	al	conjunt	d’Espanya	aquesta	asseveració	seria	certa,	i	a	més	implicaria	que	
s’hauria	produït	a	expenses	d’una	disminució	de	l’estalvi,	atès	que,	mentre	que	el	consum	de	les	llars	en	termes	nominals	
creix	el	4,1%	(dada	procedent	de	l’Idescat),	ha	tingut	lloc	una	reducció	de	l’1,4%	de	la	renda	bruta	de	les	famílies	i	ISFLSH	
aproximada	per	fonts	fiscals,	i	el	Banc	d’Espanya	estima	que	ha	caigut	el	2,2%	el	saldo	de	les	rendes	primàries	brutes	de	les	
famílies.	La	renda	disponible	bruta	de	les	llars	i	ISFLSH	davalla	l’1,8%,	també	segons	el	Banc	d’Espanya.	
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GrÀFic i-6. contribució al creixement de l’economia catalana per components de la demanda i de l’oferta agre-
gades, 2006-2010

Unitats: punts percentuals i taxa de creixement (PIB).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.

Des del punt de vista de l’oferta, destaca l’evolució positiva del VAB de la indústria, els serveis i l’agricultura, 
que ha permès compensar la caiguda encara intensa del VAB del sector de la construcció. Resulta destaca-
ble el creixement de la indústria, que enguany augmenta el VAB l’1,8% després d’una disminució que l’any 
passat va arribar al 13,4%. També és important el canvi de tendència del sector serveis, el creixement del 
qual enguany és del 0,4%, un registre positiu que s’allunya de la caiguda de l’1% de l’any 2009.

tauLa i-8. Producte interior brut a preus constants per a grans sectors. catalunya, 2009-2010

 2009 2010
2010

I II III IV
Total -4,2 0,1 -1,5 0,2 0,5 1,2

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

Indústria -13,4 1,8 -0,6 3,1 2 2,7

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

Serveis -1,0 0,4 -0,9 0,1 0,8 1,5

Impostos s/ productes -6,1 0,9 -1,8 2,7 1,2 1,3

Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.
Font: Idescat i elaboració pròpia.

Tret de l’agricultura, la resta de sectors havien començat l’any amb variacions interanuals negatives del VAB, que 
es corregeixen malgrat tot en la majoria dels casos a partir del segon trimestre. Només la construcció, amb una 
caiguda al primer trimestre del 7,7%, persisteix en la seva caiguda durant tots els trimestres de l’any. No obstant 
això, i a diferència del que havíem observat per al conjunt d’Espanya, la davallada sembla que progressivament es 
modera a mesura que avancen els trimestres, per acabar l’any amb una reducció interanual del VAB del 4,5%, en 
una progressió que, de perllongar-se, ens portaria a un escenari d’estabilitat en el sector a poc més d’un any vista.

Tanmateix, el perfil de creixement de l’economia catalana dels darrers anys (vegeu el gràfic anterior) ens 
mostra que la variació interanual del PIB d’enguany s’explica per la compensació a parts iguals que fan 
els sectors de la indústria i dels serveis a l’aportació negativa del sector de la construcció (-0,6 p. p.), una 
aportació que no difereix, ni en signe ni en valor, de la que ja va fer el mateix sector l’any passat. D’aquesta 
manera, l’evolució futura de l’economia catalana sembla que anirà lligada a la trajectòria que pugui mostrar 
el sector de la construcció, que, tal com es mostra a les dades, s’ha convertit en l’únic llast per a la recupe-
ració de l’economia catalana, ateses les aportacions positives de la resta de sectors. 

No obstant això, aquesta evolució del PIB no s’ha traduït l’any 2010 en una recuperació del creixement de 
l’ocupació. L’EPA estima una caiguda de l’1,8% del nombre d’ocupats, que s’ha produït només per la dismi-
nució dels ocupats al sector de la construcció i a la indústria, amb disminucions del 14,1% i del 3,3%, res-
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pectivament; mentre que els serveis i l’agricultura, amb variacions del 0% i del 15,3%, respectivament, han 
mostrat una evolució més positiva però insuficient per compensar la pèrdua d’ocupats dels dos primers.42 En 
aquest context de caiguda de l’ocupació, la mínima però positiva progressió del PIB de l’economia catalana 
ha permès augmentar la productivitat aparent per ocupat l’1,9%, una variació més intensa que la que han 
experimentat els costos mitjans per treballador i per hora treballada (el 0,6% en tots dos casos).43 Aquesta 
evolució hauria permès, doncs, reduir lleugerament els costos laborals unitaris (CLU), un factor que permetria 
visualitzar l’increment de la capacitat competitiva de l’economia catalana a mesura que es va produint l’ajust.

Aquesta evolució dels costos laborals unitaris s’hauria reproduït a Catalunya amb molta més intensitat que, 
tal com s’ha vist, en el conjunt de l’economia europea. No obstant això, els pobres resultats en termes de 
PIB ens han situat lluny dels registres mitjans europeus. Com podem veure a la taula I-9, el creixement 
català no ha estat suficient per mantenir el PIB per càpita, i ha mostrat un empitjorament de la taxa d’atur. 
Malgrat això, aquest escenari s’ha traduït, tal com s’avançava, en una caiguda dels costos laborals unitaris 
tant en termes reals com en termes nominals.

tauLa i-9. Perfil de l’evolució econòmica a catalunya, 2009-2010
 2009 2010
PIB en termes reals -4,1 0,1

Productivitat aparent del treball en termes reals 3,0 2,6

CLU en termes reals 1,1 -3,0

CLU en termes nominals 1,9 -2,0

PiB per càpita -4,2 -0,4

inflació (iPc) 0,2 2,0

inflació (deflactor del PiB) 0,8 1,0

Taxa d’atur 16,3 17,8

Població 0,1 0,5

Unitats: percentatges (taxes de creixement interanuals, tret de la taxa d’atur, que és en percentatges).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, l’IPC i el padró de l’INE.

1.4.1 • L’eVoLuciÓ SectoriaL De L’economia cataLana

Com ja s’ha dit, el sector industrial ha estat el que més ha augmentat el seu PIB enguany (1,8%). L’evolució de 
l’índex de producció industrial (IPI), tal com es pot veure al gràfic següent, confirma també aquesta evolució. 

El creixement de l’IPI del 4,5% respon a una evolució positiva de la producció que va des dels béns inter-
medis fins als de consum, passant pels d’inversió. La producció de béns d’equipament, per exemple, que 
l’any 2009 va disminuir el 26,3%, enguany ha registrat un increment del 4,3%. Els béns intermedis, que 
també havien reduït l’IPI l’any 2009 (-19,5%), enguany han mostrat una evolució també positiva (3,1%). I, 
finalment, l’índex dels béns de consum, que l’any 2009 havia disminuït el 8,2%, l’any 2010 ha augmentat 
el 3,8%. A més, el fet que l’evolució de la inversió en béns d’equipament hagi estat negativa l’any 2010 ens 
porta a pensar que el creixement de la producció d’aquest tipus de béns pugui haver evolucionat fortament 
vinculada a la demanda estrangera.

El gràfic I-8 analitza l’evolució de l’IPI per branques d’activitat. El conjunt de les indústries manufactureres 
augmenta la seva producció el 3,7% l’any 2010, evolució que contrasta amb la caiguda del 16,2% de l’any 
anterior. Aquesta recuperació, que ja percebíem clarament quan s’ha analitzat l’evolució per categories de 
destinació econòmica, cal vincular-la també a la recuperació de les exportacions que s’ha produït enguany 
(vegeu, més endavant, l’epígraf en què s’analitzen els intercanvis comercials).

	 42	•	 Variació	del	nombre	d’ocupats	de	16	anys	i	més.	Variacions	calculades	a	partir	de	les	estimacions	de	l’Enquesta	de	població	
activa	(EPA).	Per	a	una	anàlisi	més	detallada	de	l’evolució	dels	mercat	laboral,	vegeu	l’apartat	1	del	capítol	III.	

	 43	•	 Vegeu	una	anàlisi	més	detallada	de	l’evolució	dels	costos	laborals	i	de	l’evolució	dels	preus	en	general	a	l’apartat	2	d’aquest	
mateix	capítol.
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GrÀFic i-7. Índex de producció industrial segons la destinació econòmica dels béns produïts. catalunya, 2009-2010

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

Font: Idescat i elaboració pròpia.

GrÀFic i-8. Índex de producció industrial segons branques d’activitat. catalunya, 2009-2010

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

Font: Idescat i elaboració pròpia. No corregit d’efectes de calendari.
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Aquesta recuperació de la producció ha afectat la majoria de les activitats manufactureres. El comporta-
ment més destacable torna a ser el del sector farmacèutic, que fins ara ha passat la crisi sense hipotecar el 
seu nivell de producció. De fet, l’activitat farmacèutica no només no ha reduït la seva producció sinó que 
enguany l’ha augmentada el 15,5%, i en els darrers tres anys, el creixement interanual més dèbil que ha 
mostrat ha estat del 8,1% (l’any 2009). Al marge dels excel·lents progressos del sector farmacèutic, tam-
bé trobem, però, altres sectors que han augmentat amb força la seva producció l’any 2010. Cal destacar 
en aquest sentit la indústria química, que, amb el creixement del 8,5%, recupera la producció que havia 
perdut l’any anterior; o bé els materials i equips elèctrics, electrònics i òptics, el sector dels materials de 
transport, el de la fabricació de maquinària i equips mecànics, o fins i tot el tèxtil i confecció, tots sectors 
que, malgrat que no han recuperat les pèrdues d’anys anteriors, enguany han registrat creixements intensos 
de la seva producció. 

Tanmateix, no totes les activitats han mostrat la mateixa tendència a la recuperació. Entre les activitats 
manufactureres destaca el sector de la metal·lúrgia i els productes metàl·lics, el del paper, arts gràfiques 
i suports enregistrats o el de l’alimentació, que encara han enregistrat lleugeres caigudes dels nivells de 
producció. De fet, en el cas del sector del paper, arts gràfiques i suports enregistrats, i el de la metal·lúrgia 
es tracta d’activitats que ja havien patit fortes retallades del volum de producció l’any 2009. En canvi, en 
el cas del sector agroalimentari, això no ha estat així, atès que la reducció de la seva producció d’enguany 
(-1,8%) és més intensa que la de l’any passat, però es posiciona en una línia en què el sector, tot i dismi-
nuir sistemàticament els seus nivells de producció, mostra no obstant això una certa inelasticitat d’aquesta 
davant del canvi de conjuntura. 

D’altra banda, tal com s’ha vist, els serveis, juntament amb la indústria, ha estat l’altre gran sector que ha 
aportat creixement a l’economia catalana l’any 2010 (0,3 p. p.). Si analitzem l’índex d’activitat del sector 
serveis (IASS), observem que el volum de negoci ha evolucionat favorablement enguany, amb un creixement 
del 2,2% respecte de la mitjana de l’any anterior. Aquest creixement s’ha produït amb major intensitat en 
un conjunt de sectors on de mitjana el VAB per unitat venuda era més elevat, atès que l’índex agregat per al 
valor afegit del sector serveis (IAVASS) ha crescut més que no pas l’IASS. A més, de les dades es desprèn 
també que aquesta evolució positiva de l’activitat s’ha produït en un context de baixada de preus, atès que 
l’índex de producció del sector serveis (IPROSS) ha augmentat més intensament que l’IAVASS.

Si analitzem la dinàmica de l’activitat terciària per branques d’activitat (gràfic I-9), s’observa que els crei-
xements més intensos de l’activitat es produeixen a les branques d’activitats professionals, científiques i 
tècniques (5,9%), a les de transport i emmagatzematge (4,8%) i a la de comerç (3%). Destaca també, en 
aquest sentit, el descens de l’activitat en els sectors de la informació i comunicacions (-4,3%) i l’hostaleria 
(-6,2%), on els resultats no milloren respecte de l’any anterior. 

De fet, aquesta reducció del l’activitat de l’hostaleria és més probable que vingui de la mà de la restauració 
que no pas de la del turisme, atès que les dades sobre nombre de viatgers i pernoctacions a Catalunya apun-
ten cap a un creixement d’aquesta darrera activitat. 44 

Pel que fa a l’activitat turística en general, s’ha vist com l’any 2010 els viatgers a Catalunya han augmentat 
prop del 12,5% (vegeu la taula I-10). Aquest increment s’ha produït pels viatgers de totes les procedènci-
es, però amb especial intensitat pels estrangers (15,8%). No obstant això, el turisme domèstic procedent 
de la resta d’Espanya també ha augmentat, el 6,8%, mentre que el procedent de Catalunya ho ha fet el 
9,6%. Per tipus d’allotjament, l’increment de l’activitat s’ha concentrat en els hotels, atès que l’evolució 
dels campistes és poc important i la davallada del turisme rural enguany ha estat ja molt més intensa que 
l’any anterior. 

Quant al nombre de pernoctacions, les variacions són similars a les que s’han registrat en termes de viatgers. 
No obstant això, destaca l’increment del nombre de nits per viatger que s’ha produït als càmpings, on la 
intensitat de creixement del nombre de nits és més alta que la del nombre de viatgers.

	 44	•	 Cal	agafar,	però,	qualsevol	hipòtesi	amb	cautela,	atès	que	aquesta	evolució	de	l’activitat	hotelera	xoca	amb	les	evidències	de	
creixement	de	l’ocupació	en	el	mateix	sector.	Amb	dades	EPA,	tal	com	es	pot	veure	més	endavant	al	capítol	III,	l’ocupació	al	
sector	hoteler	creix	el	2,2%.	No	obstant	això,	sí	que	sembla	que	es	podria	haver	donat	paral·lelament	una	deflació	forta	en	el	
sector,	que	hauria	fet	baixar	més	els	ingressos	que	l’activitat	en	termes	reals.
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GrÀFic i-9. Índex de producció del sector serveis, índex agregat per al valor afegit del sector serveis i índex d’ac-
tivitat per sectors. catalunya, 2009-2010

Unitats: taxes de creixement interanual.
Font: Idescat i elaboració pròpia.

tauLa i-10. creixement del nombre de viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge. catalunya, 2009-2010
Creixement del nombre de viatgers Hotels càmpings Turisme rural
Total 12,5 0,7 -9,6

Domèstic 8,3 0,3 -11,2

Catalunya 9,6 -0,9 -10,6

resta d’espanya 6,8 13,7 -22,5

Estranger 15,8 1,4 11,8

Creixement del nombre de pernoctacions Hotels càmpings Turisme rural
Total 11,6 1,6 -11,7

Domèstic 7,6 -0,1 -12,5

Catalunya 4,4 -2,0 -12,5

resta d’espanya 10,8 18,3 -12,7

Estranger 13,9 3,2 -5,8

Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).
Font: Idescat i elaboració pròpia.

En termes agregats, l’increment del nombre de viatgers a Catalunya ha estat del 10,3% (taula següent). No 
obstant això, la variació de les pernoctacions ha estat inferior, cosa que ha comportat una lleugera disminució 
de la mitjana de nits per viatger a Catalunya (vegeu el gràfic I-10). Aquesta evolució del nombre de nits per 
viatger s’ha reproduït per a totes les procedències, tret dels procedents de la resta d’Espanya. La disminució 
del nombre de nits s’ha produït amb especial intensitat en el cas dels catalans. Els estrangers, que són el grup 
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més important entre els viatgers (52,1%) i els que més nits passen a Catalunya (60,5% de les pernoctacions), 
han disminuït el nombre de nits per viatger el 2,3% fins a situar-se en 3,7 pernoctacions per viatger.

tauLa i-11. Viatgers i pernoctacions segons el tipus d’hostatge i la procedència dels hostes. catalunya, 2009-2010

 Viatgers Variació (%)
Percentatge 
sobre el total 

Percentatge sobre el total segons l’origen 
(2010)

 2009 2010 2009-2010 2010 H C tr
Total 16.815,2 18.548,8 10,3 100,0 85,1 13,3 1,6

Domèstic 8.051,3 8.537,5 6,0 47,9 79,0 17,8 3,2

Catalunya 4.964,1 5.235,5 5,5 29,5 68,6 26,4 5,0

resta d’espanya 3.087,2 3.301,9 7,0 18,4 95,4 4,2 0,4

Estranger 8.763,9 10.011,3 14,2 52,1 90,3 9,5 0,2

 Pernoctacions Variació (%)
Percentatge 
sobre el total 

Percentatge sobre el total segons origen 
(2010)

 2009 2010 2009-2010 2010 H C tr
Total 55.085,9 59.928,3 8,8 100,0 75,9 22,6 1,5

Domèstic 21.769,5 22.759,0 4,5 39,5 68,7 27,8 3,5

Catalunya 13.858,9 13.964,3 0,8 25,2 54,5 40,3 5,2

resta d’espanya 7.910,5 8.794,7 11,2 14,4 91,3 8,0 0,7

Estranger 33.316,5 37.169,3 11,6 60,5 80,3 19,4 0,3

Unitats: milers de persones, nits, taxes de creixement interanual i percentatges.
Font: Idescat i elaboració pròpia.

D’altra banda, les dades procedents de l’Enquesta de despesa turística (EGATUR) ens mostren una evolució 
més favorable de les pernoctacions dels turistes arribats, cosa que fa que la mitjana de despesa per turista 
estimada hagi augmentat l’any 2010 el 6,1%. Aquest augment, a més, s’hauria produït en part per un in-
crement de la despesa diària que han fet a Catalunya, atès que ha pujat l’1%.45 

Aquest augment tant de la depesa diària com de la despesa per turista s’hauria traduït, gràcies a un incre-
ment del nombre de turistes estrangers, en un augment de la despesa total dels turistes arribats a Catalunya 
del 9,8%,46 una circumstància que hauria tingut efectes revitalitzants en l’economia catalana, atès que 
hauria ajudat a millorar l’aportació del nostre sector exterior.

GrÀFic i-10. mitjana de les pernoctacions per viatger a catalunya segons la procedència, 2010

Unitats: pernoctacions per viatger i variació en percentatge.

Font: Idescat i elaboració pròpia.

	 45	•	 Dades	procedents	de	l’Enquesta	de	despesa	turística	(EGATUR),	publicades	per	l’Idescat.		
	 46	•	 Ibídem.
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1.4.2 • eL Sector exterior a cataLunya

L’any 2010 el saldo exterior de l’economia catalana, valorat en 9.995 milions d’euros, s’ha deteriorat el 
10,5% respecte del 2009. No obstant això, aquesta evolució negativa del saldo exterior contrasta sens 
dubte amb l’aportació positiva que aquest fa al creixement del PIB en termes reals (0,3 p. p.). L’explicació 
d’aquest fet cal cercar-la en l’evolució dels preus relatius de les exportacions i de les importacions. Tal com 
s’ha analitzat al principi per al conjunt de la zona euro, la relació real d’intercanvi catalana tampoc no ha 
evolucionat favorablement. L’encariment d’algunes matèries primeres, especialment les energètiques, ha fet 
que les importacions s’encarissin més que no pas les exportacions. No obstant això, les exportacions han 
augmentat en termes reals molt més que no pas les importacions, fet que ha permès en part compensar 
aquest increment del valor de les nostres importacions.47

GrÀFic i-11. evolució del saldo amb l’estranger, del saldo amb la resta d’espanya i del saldo exterior total de 
l’economia catalana, 2000-2010

Unitats: milions d’euros, preus corrents.
Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions de l’Idescat.

Aquesta forta pujada dels preus de les importacions, especialment les de productes energètics, ha comportat 
que enguany, tot i prosseguir amb la tendència encetada el 2007, la correcció del dèficit amb l’estranger 
no hagi permès compensar la pèrdua de superàvit amb la resta d’Espanya. No obstant això, la tendència a 
disminuir tant el dèficit amb l’estranger com el superàvit amb Espanya encara s’ha mantingut, també en 
termes nominals. 

D’altra banda, un altre factor que cal tenir en compte és que les exportacions de béns i serveis to-
tals a l’estranger (incloent-hi el consum dels estrangers al país) han crescut el 14,6%, mentre que 
les importacions totals de béns i serveis (incloent-hi el consum dels residents a l’estranger) ho han 
fet el 13,5%. Aquest creixement lleugerament menys intens de les importacions ha permès, doncs, 
que el saldo amb l’estranger hagi millorat el 10,5%, atès que ha passat a consolidar un dèficit de  
-2.167 milions. No obstant això, aquesta millora s’ha produït sobretot per la divergència entre el consum 
dels residents a l’estranger i el consum dels estrangers al país, atès que el saldo d’aquestes partides explica 
el 97,7% de la correcció, mentre que el saldo de la resta de la balança de béns i serveis només n’explica 
el 2,3%.48  

	 47	•	 Per	fer-nos	una	idea	de	l’impacte	dels	preus,	tot	i	que	només	tenim	l’evolució	dels	intercanvis	amb	l’estranger,	les	exportaci-
ons	totals	de	béns	i	serveis	amb	l’estranger	han	crescut		aquest	darrer	any	el	14,6%	en	termes	nominals	i	el	12,6%	en	termes	
reals.	No	obstant	això,	les	importacions,	que	han	crescut	només	el	8,7%	en	termes	reals,	han	augmentat	en	canvi	el	13,5%	
en	termes	nominals	(dades	procedents	de	l’Idescat).

	 48	•	 Dades	calculades	a	partir	de	les	estimacions	del	PIB	des	del	punt	de	vista	de	la	demanda	segons	l’Idescat.
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Si només agafem els intercanvis comercials amb l’estranger, el dèficit comercial s’ha dete riorat l’any 2010 el 
15,1%. Aquesta evolució del dèficit comercial és el resultat d’un creixement de les exportacions del 17,2% 
i d’un increment de les importacions (quantitativament més importants que les exportacions) del 16,6%. 
L’any 2010 el dèficit comercial amb l’estranger s’ha situat en -18.646,8 milions d’euros. Aquest empitjo-
rament s’ha produït sobretot per l’aportació que hi han fet els intercanvis de béns intermedis (92%), i en 
menor mesura els béns de consum (24%). Els béns de capital, amb una inversió cada cop més baixa, han 
contribuït, però, a millorar-ne el dèficit, amb una aportació sobre aquest més petita que la que hi havien fet 
un any abans. De fet, aquest increment tan important dels intercanvis de béns intermedis s’ha de vincular, 
d’una banda, amb la recuperació econòmica tant a Catalunya com a l’estranger, i, de l’altra, a l’encariment 
dels productes energètics. No obstant això, i tot i el baix increment del consum de les llars, les importacions 
de béns de consum també han augmentat amb més intensitat que les exportacions.  

GrÀFic i-12. exportacions, importacions i dèficit comercial segons la destinació econòmica dels béns. catalunya, 
2009-2010

Unitats: percentatges.
Contribució a la millora del dèficit: percentatge de contribució de la variació del saldo de la partida a la variació del dèficit total.
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dèficit total en termes absoluts.
Importacions: creixement de les importacions (%).
Exportacions: creixement de les exportacions (%).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat.

El gràfic següent permet visualitzar amb certa claredat l’impacte de l’encariment de l’energia sobre l’evolu-
ció del dèficit. De fet, l’intercanvi de béns del sector energia i refinament de petroli explica gairebé el 91% 
del deteriorament del saldo. A certa distància, hi trobem els sectors de fabricació de material i equip elèctric 
i electrònica (-32%) i el tèxtil i confecció (-25%) com a sectors amb una contribució negativa més gran. A 
l’altra banda, hi destaquen els sectors de l’alimentació i begudes (20%), la indústria química (18%) i, ja a 
una certa distància, el material de transport (7%) o la maquinària i equips mecànics (5,4%).

De fet, aquesta distribució de les aportacions a la millora del dèficit del darrer exercici evidencia en certa 
manera alguna de les potencialitats de l’economia catalana. La presència dels sectors agroalimentari i 
químic liderant les aportacions positives a la correcció del dèficit comercial estranger són reveladores. La 
presència del sector de l’automoció també és destacable. 

Pel que fa als saldos bilaterals amb altres països (vegeu el gràfic I-14), la millora dels saldos amb alguns pa-
ïsos europeus com ara Alemanya (32,4%), Suïssa (16,8%), el Regne Unit (11,8%), Portugal (7,8%), França 
(4,4%) i Itàlia (3,3%) fa una aportació positiva important a la millora del saldo. No obstant això, l’evolució 
del saldo bilateral amb altres països com la Xina mostra un deteriorament que explica gairebé el 64,5% de 
l’empitjorament del dèficit total. També fora d’Europa, els intercanvis amb Japó o els Estats Units expliquen 
el deteriorament dels saldo total, tot i que la seva aportació conjunta no arriba al -10%.

Aquesta evolució queda resumida per grans àrees econòmiques al gràfic I-15. D’una banda, trobem l’apor-
tació positiva que ens generen els intercanvis amb la resta dels països europeus (comunitaris i extracomu-



115

L’ECONOMIA A CATALUNYA

nitaris), que assoleix el 34,2%. De l’altra, la contribució negativa que ens fan les altres àrees econòmiques, 
especialment pels intercanvis amb l’Amèrica Central i del Sud i la demarcació de la Resta del Món (on 
incloem bona part dels països asiàtics i d’Oceania), que fan aportacions respectives del -9,2% i del -124%. 
De fet, tot i que les exportacions creixen amb força a totes les destinacions, les importacions es disparen 
precisament des d’aquestes dues darreres demarcacions, i són precisament aquestes àrees en fort desen-
volupament les que ens generen una pèrdua més gran de divises, que es podria moderar amb una major 
diversificació de les nostres exportacions vers aquestes noves àrees de fort creixement.  

GrÀFic i-13. exportacions, importacions i dèficit comercial segons l’activitat econòmica. catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges.
Contribució a la millora del dèficit: percentatge de contribució de la variació del saldo de la partida a la variació del dèficit total.
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dèficit total en termes absoluts.
Importacions: creixement de les importacions (%).
Exportacions: creixement de les exportacions (%).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat.

- dèficit+ dèficit
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GrÀFic i-14. exportacions, importacions i dèficit comercial segons la destinació o la procedència geogràfica. 
Principals països. catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges.
Contribució a la millora del dèficit: percentatge de contribució de la variació del saldo de la partida a la variació del dèficit total.
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dèficit total en termes absoluts.
Importacions: creixement de les importacions (%). Exportacions: creixement de les exportacions (%).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat.

GrÀFic i-15. exportacions, importacions i dèficit comercial segons la destinació o la procedència geogràfica. 
Àrees geogràfiques. catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges.
Contribució a la millora del dèficit: percentatge de contribució de la variació del saldo de la partida a la variació del dèficit total.
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dèficit total en termes absoluts.
Importacions: creixement de les importacions (%). Exportacions: creixement de les exportacions (%).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat.

+ dèficit - dèficit

+ dèficit - dèficit
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Finalment, el darrer gràfic I-16 ens mostra l’evolució dels intercanvis de productes industrials classificats 
segons el seu contingut tecnològic. El saldo dels intercanvis de productes industrials explica el 65% del 
saldo comercial total, el 95% de les exportacions i el 81% de les importacions.49 Tal com es pot veure, 
l’única categoria que fa aportacions positives a la millora del dèficit comercial industrial és la dels productes 
de contingut tecnològic mitjà alt. La resta de categories, amb creixements sistemàticament més intensos de 
les importacions que de les exportacions, marquen aportacions negatives en tots els casos, també per als de 
contingut tecnològic alt.

Cal tenir en compte que aquesta evolució que marquen els intercanvis del sector industrial esdevé també 
rellevant per entendre les potencialitats de l’economia catalana. Si anteriorment s’ha vist que eren sectors 
com l’agroalimentari i el quimicofarmacèutic els que generaven una major aportació a la millora dels saldos 
exteriors darrerament, ara observem que, de fet, ens referim en tots els casos a béns de tecnologia mitjana 
alta, fet que col·loca l’estratègia internacional de competitivitat de l’economia catalana de moment de ple 
en aquest segment de mercat que sembla mostrar-se més competitiu que la resta.

D’altra banda, tal com dèiem, els intercanvis amb Europa són els que aporten una millora més substancial del 
saldo, mentre que la resta d’àrees han aportat un deteriorament amb els seus intercanvis, fet que evidencia la 
necessitat de reorientar els nostres esforços exportadors vers aquests altres països, una estratègia que podria 
ser més o menys potenciada en funció de l’evolució també del preu de l’euro en els mercats internacionals.

GrÀFic i-16. exportacions, importacions i dèficit comercial segons el contingut tecnològic dels béns. catalunya, 
2009-2010

Unitats: percentatges.
Contribució a la millora del dèficit: percentatge de contribució de la variació del saldo de la partida a la variació del dèficit total.
Aportació al saldo: percentatge del saldo de la partida sobre el dèficit total en termes absoluts. 
Importacions: creixement de les importacions (%). Exportacions: creixement de les exportacions (%).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat.

1.4.3 • eL Sector Financer

Per quart any consecutiu, el crèdit a Catalunya ha crescut menys que l’any anterior. No obstant això, l’any 
2010 encara ha crescut mínimament (0,7%). D’altra banda, per al conjunt de l’Estat, el crèdit, a diferència 
de l’any passat en què es va contraure, enguany ha augmentat l’1%,50 un increment lleugerament més alt 
que el de Catalunya. Aquesta moderació del creixement del crèdit a Catalunya s’ha produït només per a les 
caixes i les cooperatives de crèdit, atès que els bancs han accelerat el ritme de creixement del volum de 
crèdit que han donat; malgrat això, el creixement en el cas dels bancs s’ha situat només en l’1,7%, mentre 
que a les caixes no ha variat. 

	 49	•	 Calculada	a	partir	de	les	dades	de	l’Idescat.
	 50	• Nota d’Economia,	abril	2010,	Departament	d’Economia	i	Coneixement,	p.	48.

+ dèficit - dèficit
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tauLa i-12. creixement del crèdit segons les entitats. catalunya, 2008-2010
 Caixes Bancs cooperatives de crèdit Total
31/12/2008 9,4 5,6 1,5 7,7

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

31/12/2010 0,0 1,7 2,7 0,7

Unitats: taxes de creixement interanual.
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

Per finalitats i per al conjunt d’Espanya, el volum del crèdit concedit per finançar activitats productives ha 
caigut el 0,6% en termes interanuals el darrer trimestre de l’any. Aquesta disminució ha estat, però, menys 
intensa que la que es va produir l’any anterior. A més, a diferència també de l’any passat, s’ha restringit 
lleugerament més el crèdit personal (-0,1%) que no pas el destinat a finalitats productives. Dins de la ca-
tegoria dels crèdits personals, els destinats a finançar l’adquisició de béns de consum han caigut el 3%, 
mentre que els destinats al finançament d’adquisicions i rehabilitacions d’habitatges han crescut l’1,3%.51 
Dins de les activitats productives, aquest darrer trimestre de l’any ha davallat el -5,1% interanual el crèdit 
concedit per a activitats de promoció immobiliària i construcció. Aquesta evolució del crèdit del sector de 
la construcció ha arrossegat a la baixa el crèdit total destinat a activitats productives, atès que la resta d’ac-
tivitats han registrat un increment del volum de crèdits concedit. El creixement més intens del volum del 
crèdit s’ha produït als serveis (4,6%), mentre que el crèdit a la indústria per primer cop aquest trimestre no 
ha caigut (0,1%).52

tauLa i-13. creixement del crèdit segons la finalitat. espanya, 2008-2010

 Activitats productives
crèdits personals

Total
adquisició i rehabilitació 

d’habitatge
Béns de consum i altres

iV tr 2008 7,8 3,8 5,1 -0,9

iV tr 2009 -2,5 -0,7 -0,1 -3,0

iV tr 2010 -0,6 -0,1 1,3 -5,9

Unitats: taxes de creixement interanual.
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

L’any 2010, els dipòsits de les entitats financeres catalanes han augmentat el 3,4%. Aquest registre marca 
una desacceleració del creixement dels dipòsits de les entitats financeres que, no obstant això, amaga una 
evolució molt desigual dels dipòsits en funció del tipus d’entitat a la qual ens referim. D’una banda, els 
bancs han crescut l’11,4%, mentre que les caixes pràcticament no ho han fet (0,4%), i les cooperatives de 
crèdit han disminuït el seu volum de dipòsits. Aquesta evolució es deriva, però, d’una forta competència pel 
passiu que de moment s’ha saldat amb una aclaparadora preeminència dels bancs com a destinació dels 
dipòsits.53 A més, cal tenir en compte que aquesta pugna per atraure dipòsits s’ha produït, malgrat tot, en 
un context, tal com s’ha vist al principi, de certa continuïtat de les facilitats creditícies del BCE, fet pel qual 
cal pensar que si es produeix un enduriment del marc regulador monetari aquesta competència pels dipòsits 
es pot intensificar molt.

D’altra banda, cal tenir en compte que la taxa de morositat no ha parat d’augmentar des del començament 
de la crisi. De fet, s’ha situat, el darrer trimestre del 2010, al voltant del 5,8%, i han estat les activitats 
productives (8,1%) les que, a part de registrar la mitjana anual de la morositat més elevada, han pressionat a 
l’alça també la taxa mitjana de l’economia, atès que la morositat de les persones físiques ha anat disminuint 
lleugerament cada trimestre fins a situar-se en el 2,4%, mentre que la de les activitats productives ha seguit 
l’evolució contrària. Per tant, i tot i que per al conjunt dels consumidors no es percep aquest empitjorament 
de la morositat, les activitats productives mostren encara un deteriorament de la seva solvència, especial-

	 51	•	 Aquest	increment	del	volum	de	crèdit	concedit	es	deriva	d’una	disminució	de	les	quantitats	amortitzades	superior	al	valor	dels	
nous	crèdits	concedits,	que	han	estat	inferiors	als	que	es	van	concedir	l’any	passat.	Vegeu	les	dades	del	Boletín Estadístico 
del	Banc	d’Espanya.

	 52	• Nota d’Economia,	abril	2010,	Departament	d’Economia	i	Coneixement,	p.	49.
	 53	•	 Ibídem,	p.	50.
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ment al sector de la construcció però també al dels serveis, que acaben l’any amb una taxa del 13,5% i del 
3,7%, respectivament, més alta que la que mostraven el darrer trimestre de l’any passat. Només la indústria, 
amb una taxa de morositat del 4,4%, ha mostrat, al marge que la taxa mitjana sigui més alta que la del 
2009, una certa correcció entre els darrers trimestres del 2010.54

tauLa i-14. creixement dels dipòsits segons les entitats, catalunya, 2008-2010
 Caixes Bancs cooperatives de crèdit Total

31/12/2008 8,4 15,0 6,7 10,1

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

31/12/2010 0,4 11,4 -0,6 3,4

Unitats: taxes de creixement interanual.
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

Aquesta situació encara complicada del sector financer s’ha deixat notar també als mercats borsaris espa-
nyols, on els principals índexs han perdut part del valor que havien guanyat l’any 2009. L’Íbex-35, amb una 
caiguda del 17,9%, ha tornat a corregir el valor a la baixa després d’haver crescut el 29,8% l’any anterior. 
La resta d’índexs de les borses espanyoles han patit també aquesta mateixa correcció, i és el de la Borsa de 
Barcelona el que s’ha corregit amb més intensitat a la baixa, si bé l’any 2009 també havia tingut el creixe-
ment més intens. 

tauLa i-15. cotització dels principals índexs borsaris espanyols i variació interanual. 2009 i 2010  

 
Valor en data Variació interanual
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010

Íbex-35 9.859,1 29,8 -17,4

Barcelona Global-100 751,32 34,7 -19,7

Madrid 1.003,73 27,2 -19,2

Bilbao 1.615,18 20,9 -15,9

València 976,93 34,8 -14,2

Bcn mid-50 16.628 24,3 -12,5

FtSe Latibex all-Share 3.787,8 97,2 -9,0

Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement.
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

A la resta de places europees no s’ha reproduït aquesta correcció a la baixa dels principals índexs borsaris. 
L’Euro Stoxx 50, que aplega les principals empreses de la zona euro, tot i que s’ha avaluat molt poc, encara 
ho ha fet el 0,9%. A més dels principals índexs europeus, només el CAC 40, índex de referència francès, i el 
FTSE MIB 40 italià també han caigut (-2,2% i 11,5%, respectivament); mentre que el Dax Xetra 30 alemany 
i el FTSE 100 del Regne Unit han augmentat el 16,1% i el 10,3%, respectivament.

Fora d’Europa, la dinàmica ha estat també divergent i dual. Mentre que als EUA el Dow Jones ha pujat 
l’11%, al Japó el Nikkei 225 ha perdut 3 punts en el decurs de l’any, i ha mostrat una certa correcció a la 
baixa. 

Per tant, tot i la dualitat de comportaments, en cap dels índexs analitzats la correcció ha estat tan forta com 
en l’Íbex-35. No obstant això, cal tenir en compte que, tal com s’exposava a la Memòria de l’any passat, 
l’evolució de la cotització de tots aquests índexs, que ara han tingut millor comportament, l’any 2009 havia 
estat menys intensa que la de l’Íbex-35; i que, l’any 2008, la caiguda de l’íbex no va ser tampoc de les més 
intenses, fet que podria fer més comprensible aquesta major correcció que ha patit l’índex espanyol l’any 
2010.

	 54	•	 Ibídem,	p.	51.
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tauLa i-16. cotització dels principals índexs borsaris internacionals i variació interanual. 2009 i 2010

 
Variació interanual

31/12/2009 31/12/2010
euro Stoxx 50 24,9 0,9

cac 40 22,3 -2,2

FtSe miB 40 17,5 -11,5

Íbex-35 29,8 -17,4

Dax xetra 23,8 16,1

FtSe 100 23,2 10,3

Dow jones 18,8 11,0

Nikkei 225 19 -3,0

Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement.
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

Finalment, el volum efectiu de contractació a la Borsa de Barcelona fins al 31 de desembre de 2010 ha 
estat de 294.262 milions d’euros. Aquesta xifra és el 24,8% més alta que la de l’any 2009. En general, ha 
crescut amb intensitat el volum negociat en la majoria de títols. No obstant això, el volum d’efectes públics 
i de warrants cotitzats ha caigut. La negociació de renda variable ha crescut el 37,3%.

tauLa i-17. Volum efectiu de contractació a la Borsa de Barcelona. 2010
 Volum 2010 Variació interanual el 31/12/2010

Obligacions 3.363,6 23,9

Accions 229.586,2 37,3

Fons cotitzats 294,8 53,7

Warrants 235,3 -9,2

Drets 1.664,5 189,3

Mercat secundari 0,3 -77

Total 294.262,00 24,80

Unitats: milions d’euros i taxes de creixement interanual.
Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

Podem concloure, doncs, que tot i que les entitats de crèdit havien emprès un procés de despalanquejament 
que les portés cap a posicions més equilibrades dels seus balanços, aquest procés es veu clarament que 
cada cop topa amb més traves. A més, els forts processos de reestructuració que han hagut d’emprendre les 
caixes han condicionat fortament el panorama financer català, on la presència relativa d’aquestes entitats és 
més destacada. Tot plegat s’ha traduït, doncs, en una evolució més feble del crèdit i en una intensificació de 
la taxa de morositat que caldrà veure com evoluciona però que planteja alguns núvols negres de cara al futur.

2 • PreuS, coStoS i ProDuctiVitat

L’entorn econòmic ha experimentat una recuperació encara molt modesta, que ha combinat una apatia nota-
ble de la demanda i una pressió a l’alça dels preus, especialment dels energètics. A Catalunya, l’any 2010 la 
inflació, mesurada amb la variació de la mitjana anual de l’IPC, és del 2%, l’1,8% a l’Estat espanyol i l’1,6% 
a la zona euro. Es tracta, en tots els casos, de registres clarament superiors als de l’any 2009. 

tauLa i-18. inflació comparada: catalunya, espanya i zona euro, 2009-2010
  2009 2010
Catalunya 0,2 2,0

Espanya -0,3 1,8

zona euro 0,3 1,6

Diferència catalunya-espanya 0,5 0,2

Diferència catalunya-zona euro -0,1 0,4

Unitats: percentatges.
Font: INE (IPC) i Eurostat (IPCH).
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2.1 • eLS PreuS DeLS BénS De conSum. eVoLuciÓ tenDenciaL De L’iPc

El mes de juliol de l’any 2009 va ser el moment en què la inflació interanual es va situar més avall tant a 
Catalunya com al conjunt d’Espanya. Des d’una variació interanual negativa que pràcticament va arribar al 
-1%, i d’ençà d’aquella data, la inflació interanual s’ha recuperat i ha augmentat fins a finals de l’any 2010, 
moment en què els preus es trobaven ja el 3% més alts que el desembre del 2009.

GrÀFic i-17. evolució mensual de la inflació interanual. catalunya i espanya, 2009-2010

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

Aquest canvi en la tendència, que ha permès deixar enrere l’escenari deflacionista que es percebia l’any 
passat, no s’ha produït per un augment de la demanda domèstica, sinó que més aviat caldria atribuir-lo, tal 
com veurem, a l’evolució dels preus de l’energia.

Tal com es pot veure a la taula I-19, gairebé el 50% de la inflació s’explica per l’augment dels preus dels 
serveis de transport personal. Si hi afegim la rúbrica de la calefacció, l’enllumenat i l’aigua, entre tots ens 
expliquen gairebé el 64% del creixement dels preus entre els anys 2009 i 2010. La tercera rúbrica que més 
ha aportat a l’increment dels preus ha estat la del tabac, com a conseqüència dels canvis en la fiscalitat 
sobre aquest producte en els darrers anys. Entre els serveis que més s’han encarit i que, per tant, més han 
aportat al creixement dels preus, hi trobem els serveis mèdics. D’altra banda, les activitats recreatives, els 
medicaments, la llet i els derivats, les comunicacions i els refrescos són les rúbriques que més han fet baixar 
els preus enguany.

Tot i que a mesura que ha anat avançant l’any el diferencial inflacionista entre Catalunya i Espanya ha anat 
minvant, la mitjana de l’any 2010, com s’ha vist abans, ens mostra una inflació lleugerament més alta a 
Catalunya (2%) que al conjunt de l’Estat (1,8%). Aquest diferencial s’explica gairebé el 70% per l’aportació 
conjunta més intensa que han fet a Catalunya les rúbriques de serveis mèdics, fruita fresca, articles duradors 
per a la llar, articles d’us personal, peix i lloguer d’habitatge. Encara que els productes energètics s’han 
encarit molt, aquesta rúbrica no ha contribuït a explicar la diferència del comportament català enfront de 
l’espanyol. Tal com es pot veure a la taula següent, el transport personal aporta un petit abaratiment relatiu 
respecte de la mitjana espanyola. 

El paper destacat que han desenvolupat els productes energètics queda reflectit també a la taula I-20. 
Les partides de productes energètics i carburants i combustibles han mostrat un creixement dels preus de 
l’11,8% i del 14%, respectivament. Ambdues partides han mostrat, a més, un increment mitjà superior en 
termes absoluts a l’abaratiment que s’havia produït l’any 2009. També queda perfectament palès el com-
portament més moderat de la inflació d’aquestes partides a Catalunya. D’altra banda, els aliments, especial-
ment aquells sense elaboració, han estat el grup en què més s’ha accentuat l’augment de preus a Catalunya 
en relació amb el del conjunt d’Espanya, en què la variació de preus ha estat gairebé nul·la. 
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tauLa i-19. inflació, aportacions al creixement del nivell de preus i aportacions al diferencial d’inflació amb el 
conjunt de l’economia espanyola. catalunya, 2010

 
inflació 
2010

Aportació 
a la 

inflació 
de 2010

Aportació 
a la dif. 
Cat/Esp

 
inflació 
2010

Aportació 
a la 

inflació 
de 2010

Aportació 
a la dif. 
Cat/Esp

objectes recreatius -3,2 -4,6 -1,1 Carn de vacum 0,9 0,4 1,8

Medicaments i material 
terapèutic -3,0 -2,2 1,5 Utensilis i eines par a la llar 2,3 0,5 -0,2

Llet -4,6 -1,9 6,5 transport públic urbà 2,4 0,5 -4,2

Comunicacions -0,8 -1,4 -0,5 Fruites fresques 0,9 0,5 10,6

aigua mineral, refrescos i sucs -3,4 -1,3 -3,8 educació secundària 2,8 0,6 1,9

Productes làctics -1,5 -1,0 1,9
crustacis, mol·luscs i preparats 
de peix 1,1 0,7 -1,4

Carn d’aviram -2,4 -0,9 5,1
Articles no perdurables per a 
la llar 0,8 0,7 8,9

Peces de vestir de dona -0,6 -0,8 5,6 Altres despeses d’ensenyament 2,4 0,7 2,0

Peces de vestir d’home -0,7 -0,7 -2,4 educació infantil i primària 2,6 0,7 2,2

Cereals i derivats -0,8 -0,6 2,2 tèxtils i accessoris per a la llar 2,6 0,8 6,0

carn d’oví -3,2 -0,5 -0,6 transport públic interurbà 2,7 0,8 1,7

Olis i greixos -1,8 -0,5 2,6 Patates i llurs preparats 5,8 0,9 -2,0

Sucre -9,5 -0,4 0,7 Llegums i hortalisses fresques 2,1 1,0 3,9

carn de porcí -1,4 -0,3 2,2 educació universitària 3,2 1,2 4,0

Peces de vestir de nen i bebè -0,4 -0,2 -0,6 Mobles i revestiments de terres 1,6 1,3 2,8

Preparats de llegums i 
hortalisses -0,8 -0,2 0,2 Publicacions 2,6 1,6 3,1

Fruites en conserva i fruits secs -1,0 -0,1 0,3 esbarjo 1,4 1,6 2,9

Ous -1,3 -0,1 -0,2 Peix fresc i congelat 2,9 1,9 8,6

electrodomèstics i reparacions -0,1 -0,1 2,0 Serveis per a la llar 2,4 2,0 -1,9

reparació de calçat 4,2 0,0 0,0 Articles d’ús personal 1,4 2,1 8,8

Calçat de nen 0,3 0,0 0,2 Habitatge de lloguer 1,3 2,3 8,4

cafè, cacau i infusions 0,5 0,1 0,7 conservació de l’habitatge 2,5 3,7 3,1

Pa 0,1 0,1 2,3 turisme i hoteleria 0,7 4,5 5,3

Begudes alcohòliques 0,3 0,1 0,2 Altres béns i serveis 4,2 4,6 6,9

Complements i reparacions de 
peces de vestir 1,7 0,2 0,1 Serveis mèdics i similars 3,5 5,7 21,4

Altres preparats alimentaris 0,4 0,2 1,6 Tabac 15,5 11,4 -15,9

calçat d’home 0,8 0,3 1,8
calefacció, enllumenat i 
distribució d’aigua 5,1 14,1 -1,0

Altres carns 0,3 0,3 5,4 Transport personal 6,6 49,4 -21,2

Calçat de dona 0,9 0,4 -0,4 TOTAL 2,0 100,0 100,0

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

tauLa i-20. inflació mitjana anual catalana i diferencial catalunya-espanya per grups específics de productes, 
2009-2010

 2010 2009
Diferencial cat-esp

2010 2009
Productes energètics 11,8 -8,7 -0,76 0,36

Aliments sense elaboració 1,0 0,0 1,00 1,33

Serveis (amb lloguer d’habitatge) 1,5 2,7 0,23 0,36

aliments amb elaboració, begudes i tabac 1,0 1,3 0,05 0,47

Béns industrials sense productes energètics -0,1 -1,0 0,39 0,21

General sense aliments no elaborats ni productes energètics 0,9 1,2 0,30 0,42

aliments sense elaboració i productes energètics 7,5 -4,7 -0,13 0,71

Carburants i combustibles 14,0 -13,5 -1,34 1,20

Unitats: percentatges (inflació) i punts percentuals (diferencial).
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.
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Malgrat els efectes sobre els preus que ha generat l’encariment de l’energia, la inflació subjacent, mesurada 
a partir de l’índex general sense aliments no elaborats ni productes energètics, s’ha situat al 0,9%, lleugera-
ment més baixa que la de l’any passat (1,2%). El diferencial que acumula la inflació subjacent entre ambdu-
es economies ens mostra que les pressions inflacionistes a Catalunya responen també a factors estructurals 
allunyats de la volatilitat dels preus dels aliments i de l’energia. D’altra banda, a l’encariment derivat de 
la inflació dels productes energètics, cal afegir-hi també un factor que probablement també ha incidit en 
l’increment general de preus; ens referim a l’augment del tipus impositiu que s’aplica a les transaccions 
subjectes a IVA. Tot i que per a Catalunya no podem quantificar l’impacte de les reformes fiscals sobre el 
nivell de preus, per al conjunt d’Espanya la variació de la inflació anual mitjana, sense tenir en compte els 
canvis en els impostos, se situa 0,7 punts percentuals per sota de la que realment hem observat.55 

Tal com mostra la taula anterior, l’única partida que ha estat deflacionista és la de productes industrials. Si 
analitzem, però, l’evolució dels preus industrials (vegeu la taula següent), observem que els preus només 
mostren una certa pressió inflacionista si s’hi inclou l’energia, que òbviament ha estat la producció que més 
s’ha encarit. D’altra banda, els béns de consum durador no mostren pressions deflacionistes ni al conjunt de 
l’economia espanyola ni a la de la zona euro, mentre que a Catalunya registren una lleugera deflació (-0,5%).

En comparació amb Espanya i la zona euro, a l’economia catalana es produeix un encariment dels productes 
industrials inferior. Aquesta divergència és deguda sobretot al menor encariment de l’energia i a la invaria-
bilitat dels preus dels béns de consum.  

tauLa i-21. taxes de creixement de l’índex de preus industrials a catalunya, espanya i la zona euro, 2009 i 2010
  2009 2010
 Catalunya Espanya zona euro Catalunya Espanya zona euro
Índex general -3,4 -3,4 -4,6 2,4 3,2 3,2

Béns de consum 0,0 -0,6 -1,4 0,0 0,2 0,6

Béns de consum duradors 0,7 1,0 1,3 -0,5 0,7 0,9

Béns de consum no duradors -0,2 -0,8 -1,8 0,1 0,1 0,6

Béns d’equipament 1,6 0,8 0,4 0,6 0,2 0,4

Béns intermedis -5,8 -5,4 -5,3 3,3 2,9 4,2

Energia -9,7 -6,8 -13,3 7,2 9,8 8,5

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

2.2 • coStoS LaBoraLS

L’any 2010, els costos laborals totals per treballador i mes a Catalunya han augmentat el 0,6%. Aquest 
registre és molt menor que el de l’any passat (2,5%) i similar, tot i que lleugerament superior, al del conjunt 
de l’economia espanyola. De fet, el cost per hora se situa, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya, en el 
0,6%, que és significativament inferior al de l’any passat. 

tauLa i-22. evolució del cost laboral total per treballador. catalunya, 2008-2010
Cost laboral total mensual 2008 2009 2010
Catalunya 4,7 2,5 0,6

Espanya 5,2 3,5 0,4

cost laboral total per hora 2008 2009 2010
Catalunya 4,0 4,8 0,6

Espanya 5,0 5,6 0,6

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

	 55	•	 Càlcul	realitzat	per	comparació	de	la	mitjana	de	l’índex	de	preus	de	consum	harmonitzat	(IPCH)	amb	la	mitjana	del	mateix	
índex	però	a	impostos	constants	(IPCH-IC).	Dades	disponibles	a	l’INE.	Per	al	conjunt	d’Espanya,	l’IPCH	ha	augmentat	de	mit-
jana	el	2,1%,	mentre	que	l’IPCH-IC	ho	ha	fet	l’1,4%,	cosa	que	indica	que	0,7	punts	percentuals	són	atribuïbles	directament	a	
la	variació	de	tipus	impositius.	Cal	entendre	que	aquest	càlcul	no	inclou	els	efectes	de	segona	volta	derivats	de	les	variacions	
en	el	comportament	dels	agents	en	el	mercat.	
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El creixement dels costos laborals totals (0,6%) ha estat molt inferior al creixement mitjà que han experi-
mentat els preus dels productes de consum a Catalunya (2%), i també es troba per sota de la variació del 
deflactor del PIB (1%).

El cost laboral total s’ha situat de mitjana al voltant dels 2.702 euros. La indústria ha estat el sector que ha 
pagat el cost laboral més elevat (3.117 euros), mentre que els serveis han estat els que l’han pagat més baix 
(2.591 euros). La construcció, amb un cost laboral total de 2.770 euros de mitjana, ha estat, però, l’únic 
sector on han caigut els costos laborals, element que ens alerta de les pressions deflacionistes al sector, on, 
com mostra la taula I-24, han caigut tant els costos salarials com la resta de costos. 

tauLa i-23. cost laboral per treballador i mes, per components i sectors. catalunya, 2010
 Total Indústria Construcció Serveis
Cost total 2.701,7 3.117,0 2.769,5 2.591,0

Cost salarial total 2.011,6 2.286,6 1.953,5 1.949,2

Cost salarial ordinari 1.719,4 1.908,2 1.639,0 1.680,7

Altres costos 690,0 830,4 816,0 641,8

Cost per percepcions no salarials 110,2 169,6 166,0 89,5

cost per cotitzacions obligatòries 602,2 691,4 676,5 572,3

Subvencions i bonificacions a la SS 22,4 30,6 26,4 20,0

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

De fet, tal com es pot observar en la taula següent, el comportament deflacionista del sector de la construc-
ció (-2,8%), unit a la caiguda del nombre d’ocupats en aquest sector, on, com s’ha vist, el cost laboral total 
se situa per sobre de la mitjana, fa disminuir la mitjana dels costos laborals totals del conjunt de l’economia. 
A més, la construcció és l’únic sector on han caigut, tal com s’ha dit, els costos salarials. Tant als serveis 
com a la indústria, els increments dels costos laborals s’han situat clarament per sobre de l’increment mitjà. 
En el conjunt de l’economia, el cost salarial total ha augmentat prop de l’1,5%, mentre que els altres costos, 
que inclouen totes les altres partides que no retribueixen directament el treball, han caigut l’1,9%.

tauLa i-24. creixement del cost laboral per treballador i mes, per components i sectors. catalunya, 2009-2010
 Total Indústria Construcció Serveis
Cost laboral total 0,6 1,5 -2,8 1,1

Cost salarial total 1,5 2,2 -3,1 2,0

Cost salarial ordinari 0,1 1,6 -4,0 0,2

Altres costos -1,9 -0,2 -2,1 -1,8

Cost per percepcions no salarials -13,1 -4,5 -12,9 -15,2

cost per cotitzacions obligatòries 0,5 0,9 1,6 0,7

Subvencions i bonificacions a la SS -0,7 -0,6 14,8 -2,0

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

El baix increment dels costos laborals totals és atribuïble, doncs, a la davallada dels altres costos i, tal com 
es mostra a la taula I-24, principalment a la partida de percepcions no salarials. De fet, aquesta partida, que 
inclou des de prestacions socials directes fins a indemnitzacions per acomiadament,56 va augmentar l’any 
passat el 20,7%, i va ser la causa principal de l’encariment de la partida d’altres costos laborals, que va 
créixer el 4,3%. El fet que aquesta partida, que l’any passat va augmentar tant, sigui precisament enguany 
l’única que té un comportament deflacionista ens porta a pensar que tant l’increment de l’any 2009 com la 
reducció de l’any 2010 podrien estar fortament condicionades per la conjuntura de crisi, que hauria disparat 

	 56	•	 Concretament,	 inclouen	 les	partides	de	prestacions	socials	directes,	pagaments	per	 incapacitat	 temporal,	pagaments	per	
desocupació,	pagaments	per	altres	prestacions	directes,	indemnitzacions	per	acomiadament,	i	altres	percepcions	no	sala-
rials,	que	inclou	des	de	crebants	de	moneda	fins	a	despeses	dels	economats,	passant	per	les	dietes.	Vegeu	INE,	Encuesta 
Trimestral de Coste Laboral,	Metodología	CNAE	2009,	p.	8-9.
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els costos per indemnització d’acomiadament molt per sobre del que era habitual l’any 2009, i que s’hauria 
començat a corregir el 2010, fet que explicaria la davallada d’enguany. 

Les taules I-25 i I-26 mostren el cost laboral per hora, tant en termes absoluts l’any 2010 com la variació 
respecte de l’any 2009. La primera qüestió que cal destacar és que les divergències sectorials es redueixen 
quan analitzem el cost laboral total per hora treballada. Això implica, doncs, que bona part de les divergèn-
cies que observem en el cost mensual entre sectors estan determinades per les diferències en les jornades 
efectivament treballades. 

tauLa i-25. cost laboral per hora i els seus components per sectors d’activitat. catalunya, 2010
 Total Indústria Construcció Serveis
Cost laboral total 20,6 22,4 19,6 20,2

Cost salarial total 15,3 16,4 13,8 15,2

Cost salarial ordinari 13,1 13,7 11,6 13,1

Altres costos 5,3 6,0 5,8 5,0

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

No obstant això, la mitjana de la taxa de creixement del cost laboral per hora per al 2010 ha estat de la 
mateixa intensitat que la del cost laboral mensual (0,6%). Tot i això, aquest creixement mitjà tan similar 
amaga comportaments diferents segons els sectors, atès que el cost laboral per hora a la indústria ha mostrat 
un comportament deflacionista diferent del que mostra el cost mensual al mateix sector. A la construcció, 
el cost per hora ha estat lleugerament més deflacionista, mentre que, d’altra banda, al sector serveis el cost 
per hora ha crescut més que no pas el mensual. Aquestes divergències són atribuïbles únicament a les es-
timacions de les jornades efectivament treballades, fet que ens porta a suposar que, mentre que la jornada 
estimada ha augmentat als sectors industrial i de la construcció respecte de l’any passat, al sector serveis 
ha disminuït.

tauLa i-26. creixement del cost laboral per hora i els seus components per sectors d’activitat. catalunya, 
2009-2010
 Total Indústria Construcció Serveis
Cost total 0,6 -0,7 -3,2 1,5

Cost salarial total 1,5 0,0 -3,5 2,4

Cost salarial ordinari 0,0 -0,7 -4,5 0,6

Altres costos -1,8 -2,4 -2,6 -1,2

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

Els gràfics I-18 i I-19 mostren el creixement de les diverses partides que componen el cost laboral i l’aporta-
ció al creixement del cost laboral total de cadascuna. Tal com ja s’ha avançat amb anterioritat, la partida que 
cau més, i que en definitiva arrossega a la baixa el cost total, és la dels costos per percepcions no salarials, 
inclosos dins de la partida d’altres costos. 

Els costos no salarials generen una aportació deflacionista, tal com mostra el gràfic I-19, més intensa del 
que creix el cost total a Catalunya. Això vol dir que, si no haguessin crescut les altres partides, el cost total 
hauria caigut amb més intensitat de la que ha crescut, o que, si no haguessin disminuït els costos no sala-
rials, el cost total hagués augmentat més del doble.

D’altra banda, el cost salarial total, que inclou les partides de costos salarials ordinaris i extraordinaris, ha 
augmentat a Catalunya el 84% més del que ho ha fet el cost laboral total. És a dir, que, si no hagués estat 
per la partida d’altres costos laborals, el cost laboral total hauria augmentat gairebé el doble. Aquest com-
portament ha estat molt similar tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya. No obstant això, l’increment 
del cost salarial és atribuïble, especialment en el cas català, sobretot a l’evolució dels costos salarials no 
ordinaris, que han crescut el 10,6%, atès que els costos salarials ordinaris pràcticament no han variat.
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GrÀFic i-18. creixement dels components del cost laboral. catalunya, 2009-2010

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

GrÀFic i-19. aportació al creixement del cost laboral mitjà. catalunya, 2009-2010

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

2.3 • eL ProcéS De FormaciÓ DeLS PreuS

Des de l’any 2006 fins al 2009 el deflactor implícit del VAB s’ha anat desaccelerant progressivament: vari-
ació del 3,6% el 2007, del 2,6% el 2008 i del 0,8% el 2009. Les primeres estimacions per a l’any 2010 
el situen en l’1%. 

La taula I-27 mostra l’evolució en termes nominals de les rendes en què es distribueix el PIB. L’any 2009 
el creixement nominal de l’excedent brut d’explotació (EBE, a partir d’ara), descomptat del creixement del 
producte estrictament real, fou del 2,7%. És un creixement de menor intensitat que el de la mitjana dels 
darrers cinc anys. Aquest mateix any el creixement de la remuneració dels ocupats (RO, a partir d’ara), 
també descomptat de les variacions reals del PIB, fou de l’1,9%, també menys intensa que la dels darrers 
anys. D’altra banda, el creixement nominal dels impostos sobre la producció en relació amb el producte 
real fou netament negatiu, amb una caiguda intensa del 16,1%. Per al conjunt de l’economia espanyola el 
comportament fou molt similar.
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tauLa i-27. taxes de creixement anual acumulatiu dels components del deflactor del PiB. catalunya i espanya, 
2003-2010
  Catalunya Espanya
 2003-2008 2009 2010 2002-2007 2009 2010
Deflactor del PiB 3,7 0,8 1,0 3,6 0,6 1,0

EBE / PIB real 4,8 2,7 - 4,7 4,2 -

ro / PiB real 3,6 1,9 - 3,5 0,8 -

Impostos / PIB real 0,9 -16,1 21,8 0,8 -16,3 21,7

ro per ocupat 3,5 4,5 - 3,7 3,9 -

Productivitat real -0,1 2,5 2,6 0,2 3,1 2,2

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

Aquesta evolució de la retribució dels principals factors productius es va traduir en una aportació a la inflació 
del deflactor del PIB d’1,09 punts percentuals per part de la remuneració del treball, de 0,95 punts percen-
tuals per part de l’EBE i de -1,23 punts percentuals per part de la fiscalitat neta sobre la producció, que ha 
estat la principal causant de la forta disminució del ritme de creixement del deflactor.

GrÀFic i-20. aportació dels factors interns al creixement del deflactor del PiB. catalunya, 2004-2009

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

Aquesta distribució de les pressions inflacionistes l’any 2009 fou similar per al conjunt de l’economia es-
panyola, amb pressions a l’alça de les rendes del treball i del capital, i a la baixa dels impostos sobre la 
producció (vegeu els gràfics I-20 i I-21). No obstant això, la contribució de la RO al creixement del deflactor 
per al conjunt de l’economia espanyola fou lleugerament menor que la que mostra per a l’economia catalana, 
i la de l’EBE fou lleugerament superior.

GrÀFic i-21. aportació dels factors interns al creixement del deflactor del PiB. espanya, 2004-2009

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.
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Les taules I-28 i I-29 mostren els mateixos resultats que els gràfics anteriors però descomponen any a any 
les aportacions en xifres. Tal com podem veure, per a l’economia catalana, el creixement nominal de l’EBE 
i de la RO, descomptat dels augments del producte real, que havia estat cada cop més intens fins a l’any 
2008, s’ha desaccelerat aquest darrer any. En canvi, el creixement dels impostos sobre la producció, també 
descomptat de la variació real, ha estat negatiu els darrers tres anys, i l’any 2008 va mostrar el pitjor registre. 

tauLa i-28. Factors interns del deflactor del PiB. catalunya, 2005-2009 
Taxes de creixement anual 2005 2006 2007 2008 2009
Deflactor del PiB 4,0 4,4 3,6 2,6 0,8

EBE / PIB real 4,3 4,8 4,1 4,5 2,7

ro / PiB real (cLu nominals) 3,2 3,4 4,5 4,8 1,9

Impostos / PIB real 7,8 8,3 -2,4 -14,6 -13,8

Pes sobre el PiB (t-1) 2005 2006 2007 2008 2009
EBE / PIB nominal 33,8 33,9 34,0 34,2 34,8

ro / PiB nominals (cLu real) 55,6 55,1 54,6 55,1 56,2

Impostos / PIB nominal 10,6 11,0 11,4 10,7 8,9

aportació al creixement del deflactor 2005 2006 2007 2008 2009
Excedent brut d’explotació 1,5 1,6 1,4 1,5 1,0

remuneració dels ocupats 1,8 1,9 2,5 2,6 1,1

Impostos s/ producció 0,8 0,9 -0,3 -1,6 -1,2

Deflactor 4,0 4,4 3,6 2,6 0,8

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

tauLa i-29. Factors interns del deflactor del PiB. espanya, 2005-2009
Taxes de creixement anual 2005 2006 2007 2008 2009
Deflactor del PiB 4,3 4,1 3,3 2,4 0,6

EBE / PIB real 4,7 4,9 4,5 3,9 4,2

ro / PiB real (cLu nominals) 3,2 3,3 4,0 4,8 0,8

Impostos / PIB real 8,8 6,2 -3,4 -15,2 -15,2

Pes sobre el PiB (t-1) 2005 2006 2007 2008 2009
EBE / PIB nominal 33,5 33,6 33,9 34,2 34,7

ro / PiB nominals (cLu real) 56,0 55,5 55,0 55,4 56,7

Impostos / PIB nominal 10,4 10,9 11,1 10,4 8,6

aportació al creixement del deflactor 2005 2006 2007 2008 2009
Excedent brut d’explotació 1,6 1,6 1,5 1,3 1,5

remuneració dels ocupats 1,8 1,8 2,2 2,7 0,4

Impostos s/ producció 0,9 0,7 -0,4 -1,6 -1,3

Deflactor 4,3 4,1 3,3 2,4 0,6

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

En el cas de l’economia espanyola, el comportament de l’excedent i de la remuneració dels ocupats és simi-
lar, si bé el creixement inflacionista de l’EBE es manté més intens aquest darrer any al conjunt de l’economia 
espanyola. En termes de distribució de rendes, la retribució dels factors es mostra molt similar tant en un 
cas com en l’altre.

Per anticipar el comportament de la distribució de les rendes i per entendre quines tensions pot haver gene-
rat la retribució dels factors l’any 2010, vegeu la taula I-30, que aproxima el comportament d’aquelles vari-
ables que encara no tenim estimades a partir d’altres fonts estadístiques alternatives. Els costos laborals en 
termes nominals, mesurats ara a partir de l’estimació de l’ETCL, mostren un creixement del 0,6%. Aquesta 
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dèbil pujada dels costos laborals, inferior fins i tot a l’augment del deflactor del PIB (1%), ha permès un aba-
ratiment dels costos laborals unitaris en termes reals. Aquest abaratiment del cost laboral en termes reals, 
aproximadament del 0,4%, cal sumar-lo també a l’augment de la productivitat, que s’ha situat al 2,6% en 
termes reals. En el cas que es confirmi aquest abaratiment dels costos laborals en termes reals, el resultat 
serà, tal com mostra la taula I-30, un abaratiment dels costos laborals unitaris (CLU), tant en termes nominals  
(-2%) com en termes reals (-3%).

De fet, si s’acaba confirmant aquesta caiguda dels CLU,57 això implicaria una millora en la competitivitat de 
l’economia catalana. No obstant això, aquest descens dels CLU mitjans és el resultat, tal com s’apuntava 
l’any passat, de la forta correcció sobretot en termes d’ocupació. Amb un augment de la productivitat real 
del 2,6% i del 2,5% en aquests darrers dos anys, els CLU s’haurien abaratit malgrat els augments, cada 
cop més modestos, dels costos laborals. Per tant, doncs, després dels ajustos severs que ha patit l’economia 
catalana, el resultat és actualment una economia en la qual l’activitat productiva que es desenvolupa és més 
competitiva, atès que, si es confirmen les dades, tindria uns CLU mitjans el 3% més barats (en relació amb 
el preu de la producció) que l’any anterior.

tauLa i-30. Productivitat, costos laborals i preus. catalunya, 2004-2010
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Productivitat real¹ -0,7 -0,5 0,4 0,6 2,5 2,6

Productivitat nominal¹ 3,4 3,9 3,9 3,2 3,3 3,7

cost laboral nominal (ra/assal) 2,5 2,9 4,9 5,4 4,5 -

Cost laboral² 2,6 3,5 5,0 4,7 2,5 0,6

Cost salarial² 2,3 3,4 4,3 4,0 1,9 1,5

Deflactor del PiB 4,0 4,4 3,6 2,6 0,8 1,0

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

CLU nominals³ 3,2 3,4 4,5 4,8 1,9 -2,0

CLU reals³ -0,8 -1,0 0,9 2,1 1,1 -3,0

Unitats: percentatges, taxes de creixement.
(1) Calculat a partir del PIB.
(2) Calculat a partir de les dades de l’ETCL, INE.
(3) La darrera dada, corresponent a l’any 2010, ha estat calculada amb les dades de costos laborals de l’ETCL.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, de l’ETCL i l’IPC de l’INE (les darreres dades són en alguns casos 
primeres estimacions).

3 • LeS inFraeStructureS a cataLunya

L’any 2010, la inversió pressupostada en infraestructures de transport58 ha patit un retrocés respecte de 
l’any 2009. Aquesta menor inversió és present, tant per part de l’Estat com per part de la Generalitat, a totes 
les infraestructures de transport, excepte la inversió ferroviària i aeroportuària efectuada per l’Estat.

Aquesta reducció s’ha produït a causa de la finalització del gruix d’algunes de les obres de major rellevància 
dutes a terme recentment, i per les restriccions pressupostàries que han hagut d’afrontar, tant el Govern 
central com l’autonòmic, derivades de la crisi financera internacional.

En aquest sentit, l’any 2010 ha estat un any convuls en matèria d’infraestructures. La voluntat del sector 
públic estatal d’impulsar un dels sectors més afectats per la crisi econòmica, sumat als problemes pressu-
postaris de l’Estat, ha portat a aprovar un pla extraordinari d’infraestructures a l’abril, que s’ha combinat 

	 57	•	 Cal	tenir	present	que	l’any	2009,	amb	les	dades	de	variació	del	cost	laboral	procedents	de	l’Enquesta	trimestral	de	cost	labo-
ral,	avançàvem	una	lleugera	disminució	dels	CLU	en	termes	reals	del	0,8%	(vegeu	MSEL	2009,	CTESC).	Enguany,	no	obstant	
això,	amb	les	dades	revisades	de	la	CRE	i	l’estimació	de	la	remuneració	dels	assalariats,	hem	verificat	un	augment	dels	costos	
laborals	mitjans	superior	al	que	havíem	avançat,	i	una	inflació	també	lleugerament	per	sobre.	Això	ha	fet	que,	lluny	d’aquella	
davallada	del	0,8%	que	es	preveia,	el	creixement	dels	CLU	en	termes	reals	s’hagi	situat	en	l’1,1%,	i	el	dels	CLU	en	termes	
nominals	en	l’1,9%.

	 58	•	 Les	infraestructures	energètiques	i	mediambientals	es	tracten	al	capítol	VI	d’aquesta	Memòria,	mentre	que	les	infraestructu-
res	de	telecomunicacions	s’estudien	al	capítol	II,	motiu	pel	qual	no	s’han	inclòs	en	aquest	apartat.
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amb una retallada de la inversió prevista en infraestructures al juliol. Finalment, s’ha prioritzat l’estabilitat 
pressupostària a la inversió en infraestructures.

Així, no s’ha concretat el pla extraordinari d’infraestructures, que preveia mobilitzar inversions per valor de 
17.000 milions d’euros a tot l’Estat, centrant-se en la construcció d’infraestructures ja previstes de ferro-
carril i carreteres mitjançant concessions. Finalment, però, les retallades i els ajornaments han obligant a 
reprogramar algunes de les obres previstes, i a modificar el Pla estratègic d’infraestructures de transport 
(PEIT). Catalunya s’ha vist particularment afectada per aquestes retallades, amb la cancel·lació d’algunes 
obres de certa rellevància, especialment en infraestructures viàries.

Pel que fa a l’ús de les infraestructures, destaca una evolució diferenciada de les infraestructures terrestres 
i les infraestructures aeroportuàries i portuàries. Així, mentre que la carretera i el ferrocarril perden usuaris 
i/o volum de mercaderies transportades a través de les respectives infraestructures, els aeroports i ports 
guanyen tant passatgers com tones transportades. Aquesta diferent evolució es podria explicar per la millor 
evolució de la conjuntura internacional, i una evolució menys favorable de l’economia catalana i espanyola.

Destaca, també, el traspàs de la gestió del servei de rodalies de Barcelona de RENFE a la Generalitat per 
part de l’Estat a principis del 2010, i l’inici dels tràmits per a la privatització d’una part d’AENA i de la 
privatització de la gestió de l’aeroport del Prat.

3.1 • La inVerSiÓ en inFraeStructureS De tranSPort

L’any 2010, la inversió de l’Estat en infraestructures de transport ha representat el 65,3% del total de les 
inversions en infraestructures de transport a Catalunya, per un 34,7% de la Generalitat de Catalunya, fet que 
representa una disminució del pes de les infraestructures finançades per la Generalitat d’1,5 p. p.

El pes de les inversions en infraestructures de transport de l’Estat a Catalunya, sobre el total de les inver-
sions de l’Estat a Catalunya, ha estat del 81,3% l’any 2010, 1,3 p. p. menys que l’any 2009. Així, la in-
versió en infraestructures de transport finançades per l’Estat es redueix el 5,4%. Aquest retrocés s’explica, 
principalment, per la reducció de la inversió en carreteres (-32,5%) i, en menys grau, per la menor inversió 
en ports (-10,1%). En canvi, la inversió ferroviària augmenta (+2,4%), així com l’aeroportuària (+16,3%).

En aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a aquesta li corres-
ponen 647 milions d’euros provinents de l’Estat en projectes pendents de determinar i peatges d’autopistes 
l’any 2010. Aquesta quantia ha de permetre que la inversió en infraestructures de caràcter econòmic a 
Catalunya sobre el total invertit a Espanya arribi al pes del PIB català sobre el PIB espanyol (18,64%).59

Amb referència a la inversió de la Generalitat en infraestructures de transport, aquesta s’ha reduït l’11,2%, 
fruit, principalment, de la menor inversió en carreteres (-15,4%) i ferrocarrils (-8,4%), i en menys grau, per 
la reducció en inversions portuàries (-23,1%) i aeroportuàries (-68,0%).

Pel que fa als sistemes específics de finançament en infraestructures de transport de la Generalitat de Ca-
talunya, la quantia puja fins a 919 milions d’euros l’any 2010, el 2,0% menys que l’any 2009. Aquests es 
divideixen en 614 milions d’euros en forma de subvenció, i 305 milions utilitzant el mètode alemany. El 
total invertit mitjançant sistemes específics de finançament representa el 37,0% del total invertit en infra-
estructures de transport per part de la Generalitat de Catalunya, i el 16,9% del total invertit en aquestes 
infraestructures a Catalunya.

Així mateix, del total invertit mitjançant sistemes específics de finançament, 418 milions d’euros es desti-
nen a carreteres (45,5%) i 498 a ferrocarrils (54,2%). En conjunt, la inversió ferroviària mitjançant aquests 
sistemes es redueix el 13,1%, mentre que la inversió en carreteres s’incrementa el 14,5%.

	 59	•	 En	aquesta	partida,	s’hi	inclouen	inversions	que	no	tenen	per	què	realitzar-se	necessàriament	en	infraestructures	de	transport.
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Quant a la inversió liquidada del grup Foment a Catalunya,60 aquesta va créixer el 0,9% entre 2008 i 2009, 
centrant l’increment en les infraestructures de transport terrestre, amb un increment destacat de la inversió 
en matèria ferroviària. En canvi, la finalització de la nova terminal de l’aeroport de Barcelona a mitjan any 
2009 ha reduït considerablement la inversió liquidada en matèria aeroportuària.

tauLa i-31. inversió pressupostada per organisme inversor i per tipus d’infraestructura de transport. catalunya, 
2009-2010

eStat 2009 Pes (%) 2010 Pes (%)
Var. 2009-2010 

(%)
Var. 2009-2010 

(p. p.)
Carreteres 713 22,9 481 16,3 -32,5 -6,6

Ferrocarrils 1.824 58,6 1.867 63,4 2,4 4,8

Aeroports 301 9,7 350 11,9 16,3 2,2

Ports 277 8,9 249 8,4 -10,1 -0,4

Total 3.115 100,0 2.947 100,0 -5,4 0,0

GeneraLitat 2009 Pes (%) 2010 Pes (%)
Var. 2009-2010 

(%)
Var. 2009-2010 

(p. p.)
Carreteres 475 27,0 402 25,7 -15,4 -1,3

Ferrocarrils 1.248 70,9 1.143 73,1 -8,4 2,3

Aeroports 25 1,4 8 0,5 -68,0 -0,9

Ports 13 0,7 10 0,6 -23,1 -0,1

Total 1.761 100,0 1.563 100,0 -11,2 0,0

eStat i GeneraLitat 2009 Pes (%) 2010 Pes (%)
Var. 2009-2010 

(%)
Var. 2009-2010 

(p. p.)
Carreteres 1.188 24,4 883 19,6 -25,7 -4,8

Ferrocarrils 3.072 63,0 3.010 66,7 -2,0 3,7

Aeroports 326 6,7 358 7,9 9,8 1,3

Ports 290 5,9 259 5,7 -10,7 -0,2

Total 4.876 100,0 4.510 100,0 -7,5 0,0

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010.

tauLa i-32. inversió liquidada de l’estat (grup Foment), per tipus d’infraestructura de transport. catalunya,      
2008-2009

2008 % 2009 %
Var. 2008-2009 

(%)
Var. 2008-2009 

(p. p.)
Carreteres 600 22,2 655 24,1 9,2 1,8

Ferrocarril 1.153 42,7 1.348 49,5 16,9 6,8

Aeroports 762 28,2 554 20,4 -27,3 -7,9

Ports 183 6,8 165 6,1 -9,8 -0,7

Total 2.699 100,0 2.722 100,0 0,9 0,0

Unitats: milions d’euros i percentatges.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010 i Anuari estadístic 2009 del Ministeri de Foment.

La construcció de la línia de l’AVE fa que la inversió liquidada en matèria ferroviària continuï sent la més 
important de les que efectua l’Estat a Catalunya, amb un pes del 49,5% sobre el total de l’import executat.

3.1.1 • carretereS

L’any 2009, la xarxa de carreteres a Catalunya tenia una extensió d’11.981 quilòmetres, amb l’11,5% de 
vies de gran capacitat (5,5% d’autopistes de peatge, 5,1% d’autovies61 i 0,9% de vies de doble calçada). 
Aquests 11.981 quilòmetres es reparteixen així: 1.819 són de l’Estat (15,2%), 5.840 de la Generalitat 

	 60	•	 No	es	disposa	de	la	inversió	real	liquidada	per	la	Generalitat	de	Catalunya	l’any	2009	per	als	diferents	tipus	d’infraestructures	
de	transport.

	 61	•	 Entre	l’any	2008	i	el	2009	destaca	un	increment	considerable	del	nombre	de	quilòmetres	d’autovies	en	servei	a	Catalunya	(+19,8%).
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(48,7%) i 4.323 de les diputacions (36,1%). Les vies de l’Estat són, juntament amb les de la Generalitat, 
les que concentren un major volum de trànsit (47,6% i 45,2%, respectivament), davant del 7,3% de les 
vies propietat de les diputacions.

tauLa i-33. Quilòmetres de carreteres segons la tipologia per províncies. catalunya, 2009
 BCN % Gir % LLEI % TGN % Total %
Autopistes de peatge 287 7,0 103 4,3 69 2,5 202 7,2 661 5,5

Autopistes lliures i autovies 363 8,9 63 2,7 108 4,0 78 2,8 611 5,1

Vies de doble calçada 30 0,7 19 0,8 13 0,5 46 1,6 107 0,9

Vies de calçada única 3.395 83,3 2.183 92,2 2.536 93,1 2.489 88,5 10.603 88,5

Total 4.074 100,0 2.368 100,0 2.725 100,0 2.814 100,0 11.981 100,0

% 34,0  19,8  22,7  23,5  100,0  

Unitats: quilòmetres i percentatges.
Font: Anuari estadístic 2009 del Ministeri de Foment.

Dels 884 milions d’euros en inversió pressupostada en carreteres per a l’any 2010, el 54,5% correspon a 
inversió estatal, o el que és el mateix, 481 milions d’euros, la major part dels quals estaven pressupostats 
en la construcció de noves carreteres (51,6%) per part de la Direcció General de Carreteres (DGC).

tauLa i-34.inversió pressupostada per l’estat en carreteres. catalunya, 2009-2010

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

(%)
Var. 2009-2010 

(p. p.)

DGc
Noves carreteres 336 47,1 248 51,6 -26,2 4,4

Conservació 132 18,5 122 25,4 -7,6 6,9

SeittSa 245 34,4 111 23,1 -54,7 -11,3

Total 713 100,0 481 100,0 -32,5 0,0

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010.

Els principals projectes finançats per l’Estat l’any 2010 han estat la línia orbital B-40 entre Olesa de Mont-
serrat i Viladecavalls,62 l’A-22 a la sortida de Lleida i d’Almacelles al límit de la província d’Osca, el tram 
de l’A-27 entre Tarragona i el Morell,63 així com les actuacions a l’A-2 de Sils a Caldes de Malavella. També 
destaca la construcció de carrils addicionals a l’AP-7 a Girona, entre Maçanet i la Jonquera.64

Pel que fa als principals projectes finançats per la Generalitat, destaquen la construcció del carril bus-VAO 
a la C-58 (50,0 milions d’euros), així com les obres entre Horta de Sant Joan i Xerta (42,8 milions d’euros).

Val a dir, però, que una part important de les inversions de la Generalitat en carreteres s’executa mitjançant 
sistemes específics de finançament. En aquest sentit, destaquen algunes obres finançades per aquesta via, 
com són el desdoblament de la C-17 entre Centelles i Ripoll (104,9 milions d’euros), el desdoblament de 
la C-25 (Eix Transversal), entre Cervera i Caldes de Malavella (100,0 milions d’euros), o les inversions en el 
desdoblament de la C-15 i la C-37 (Eix Diagonal) entre Vilanova i la Geltrú i Manresa (79,5 milions d’euros).

3.1.2 • FerrocarriLS

L’any 2009, la longitud de la xarxa ferroviària catalana era de 1.930 quilòmetres,65 amb el 80,0% dels quals 
propietat de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF); el 15,0%, propietat de Ferrocarrils de 

	 62	•	 El	juny	del	2010	va	entrar	en	servei	el	tram	de	l’autovia	B-40	entre	Abrera	i	Olesa	de	Montserrat	i	entre	Viladecavalls	i	Terrassa.
	 63	•	 El	tram	de	Valls	a	Montblanc	d’aquesta	autovia	s’ha	vist	afectada	per	la	retallada	d’inversió	en	infraestructures	del	Ministeri	

de	Foment.	L’A-14/N-230	entre	Rosselló	i	Almenar	(Eix	Occidental)	també	s’ha	vist	afectada	per	aquestes	retallades,	així	com	
el	tram	Medinyà-Orriols	de	la	N-II	a	Girona.

	 64	•	 Durant	l’any	2010	va	entrar	en	servei	el	tram	de	Maçanet	a	Fornells	de	la	Selva.
	 65	•	 No	inclou	el	tramvia.
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la Generalitat de Catalunya (FGC), i el 5,0%, propietat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 
Del conjunt de la xarxa, en sobresurten els 128 quilòmetres d’alta velocitat i els 94 quilòmetres per a l’ús 
exclusiu del transport de mercaderies.

La inversió de l’Estat en matèria ferroviària (1.867 milions d’euros) representa el 62,0% del total de la 
inversió pressupostada en ferrocarrils a Catalunya. Això suposa un increment del 2,4% respecte de l’any 
2009, amb un increment de l’11,3% de la inversió destinada a la línia d’alta velocitat, que és, de bon tros, 
la major inversió en infraestructures que està duent a terme l’Estat a Catalunya, amb 1.113 milions d’euros 
pressupostats per a l’any 2010.

Les principals actuacions pel que fa a l’alta velocitat s’han centrat en el túnel que ha de creuar el subsòl 
barceloní (de Sants a Sagrera), en l’estació de la Sagrera66 i en el tram Nus de la Trinitat-Figueres,67 que es 
troba en un estat d’execució força avançat.

Convé destacar la posada en servei de la connexió amb França a través del túnel del Pertús, tant pel que fa 
a passatgers com a mercaderies, fet que permet superar el canvi d’ample de via a la frontera, amb el conse-
güent guany en temps de transport.

tauLa i-35. inversió pressupostada per l’estat en ferrocarrils. catalunya, 2009-2010

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

(%)
Var. 2009-2010 

(p. p.)
DGF 229 12,6 235 12,6 2,6 0,0

aDiF
TGV 1.000 54,8 1.113 59,6 11,3 4,8

Altres 39 2,1 111 5,9 184,6 3,8

SeittSa 538 29,5 394 21,1 -26,8 -8,4

renFe-operadora 17 0,9 14 0,7 -17,6 -0,2

Total 1.824 100,0 1.867 100,0 2,4 0,0

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010.

Entre els projectes finançats per la Generalitat, destaca la construcció de la L-9 del metro de Barcelona (727,3 
milions d’euros), el perllongament de la L-4 cap a Badalona (54,3 milions d’euros), la construcció del tram Horta-
Vall d’Hebron (49,1 milions d’euros) de la L-5, les obres a la Feixa Llarga (42,7 milions d’euros) a la L-1 i d’un 
intercanviador a la Diagonal (41,2 milions d’euros). Així mateix, i fora de la ciutat de Barcelona però dins de la re-
gió metropolitana, destaca el perllongament de la línia dels FGC en el tram Terrassa-UPC (62,5 milions d’euros).

D’altra banda, a través dels sistemes específics de finançament, destaquen també les actuacions a la L-9 
del metro de Barcelona (312,5 milions d’euros), obres a la L-5 (43,4 milions) i el perllongament de la línia 
dels FGC de Terrassa a Can Roca i l’intercanviador amb RENFE (39,7 milions d’euros).

L’any 2010 destaca el traspàs de la gestió del servei de rodalies de Barcelona a la Generalitat per part de l’Estat 
a principis d’any, prèviament al traspàs del servei de regionals, previst per l’1 de gener del 2011. Així mateix, 
cal destacar les inauguracions dels trams de la L-5 del metro de Barcelona entre Horta i la Vall d’Hebron, la 
L-2/L-4 entre Pep Ventura i Badalona, la L-10 entre Gorg i Bon Pastor i la L-9/L-10 entre Bon Pastor i Sagrera.

3.1.3 • PortS

El sistema portuari català es basa en dos grans ports (Barcelona i Tarragona), gestionats per Puertos del 
Estado, i la resta de ports, gestionats per Ports de la Generalitat.

La major part de la inversió portuària prové de l’Estat, que concentra el 96,1% del total de la inversió als 
ports de Barcelona i Tarragona, gestionats per Puertos del Estado. D’aquests 249 milions pressupostats l’any 

	 66	•	 L’inici	en	la	construcció	es	va	endarrerir	per	problemes	en	el	finançament.
	 67	•	 El	tram	Figueres-Perpinyà	es	troba	acabat	des	del	2009.
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2010, la major part (77,5%) es concentra al port de Barcelona, que, malgrat això, veu reduïda la inversió 
el 13,5%.

tauLa i-36. inversió pressupostada per l’estat en ports. catalunya, 2009-2010

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

(%)
Var. 2009-2010 

(p. p.)
BCN 223 80,5 193 77,5 -13,5 -3,0

TGN 54 19,5 56 22,5 3,7 3,0

Total 277 100,0 249 100,0 -10,1 0,0

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010.

Al port de Barcelona, la inversió es concentra a la rehabilitació del moll Prat i en l’ampliació de molls (prin-
cipalment el moll Sud), així com en els accessos viaris i ferroviaris. Al port de Tarragona, la inversió principal 
és la que es destina a l’ampliació del moll Andalusia. En ambdós casos, les obres es troben en un estat 
avançat.

3.1.4 • aeroPortS

El sistema aeroportuari català es basa en un gran aeroport (Barcelona – el Prat), seguit de dos aeroports 
comercials d’escala europea (Girona i Reus), gestionats per AENA, que també n’és la propietària.

En l’àmbit aeroportuari, l’Estat aporta el 97,8% de la inversió pressupostada a Catalunya l’any 2010, o el 
que és el mateix, 350 milions d’euros. D’aquesta, el 88,6% es concentra a l’aeroport del Prat a Barcelona, 
mentre que Girona i Reus reben, respectivament, el 6,3% i el 4,9% del total de la inversió estatal.

El conjunt de la inversió estatal en matèria aeroportuària s’ha incrementat el 16,3%, fruit de l’augment de 
la inversió a Barcelona (+22,0%).

tauLa i-37. inversió pressupostada per l’estat en aeroports. catalunya, 2009-2010

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

(%)
Var. 2009-2010 

(p. p.)

AENA
BCN 254 84,4 310 88,6 22,0 4,2

Gir 26 8,6 22 6,3 -15,4 -2,4

reuS 16 5,3 17 4,9 6,3 -0,5

cLaSa 6 2,0 0 0,0 -100,0 -2,0

Total 301 100,0 350 100,0 16,3 0,0

Unitats: milions d’euros, percentatges i punts percentuals.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010.

Les principals inversions a l’aeroport del Prat se centren en la nova terminal, la millora dels sistemes d’infor-
mació i comunicacions i la plataforma sud, així com en l’accés ferroviari a l’aeroport, amb el perllongament 
de l’actual línia de RENFE. A Girona han finalitzat les obres de la zona d’embarcament, mentre que a Reus 
està en marxa l’adequació del camp de vols.

Destaca, també, la posada en servei de l’aeroport de Lleida-Alguaire el gener del 2010, finançat per la Ge-
neralitat de Catalunya, així com l’anunci de privatització del 49,0% d’Aeroports Espanyols i Navegació Aèria 
(AENA) i de la gestió de l’aeroport del Prat per part de l’Estat, que s’hauria de produir durant l’any 2011.

3.2 • SerVeiS De LeS inFraeStructureS De tranSPort

El transport terrestre a Catalunya es basa, principalment, en la carretera. El ferrocarril desenvolupa un paper 
important en el transport urbà de passatgers, però té una presència escassa en el transport de mercaderies. 
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Així mateix, destaquen el transport de passatgers a través dels aeroports i el trànsit de mercaderies que es 
produeix als ports catalans.

L’any 2010 ha estat un any en què l’evolució en l’ús de les infraestructures ha estat diversa. Així, l’ús de les infra-
estructures terrestres ha continuat decreixent —si bé d’una forma desaccelerada—, tant pel que fa al transport de 
passatgers com al de mercaderies. En canvi, s’ha incrementat l’ús d’aeroports i ports, tant pel que fa als passat-
gers com a les mercaderies. Es podria dir, doncs, que aquelles infraestructures que depenen en major grau de la 
conjuntura internacional són les que han experimentat una evolució més favorable després de la crisi econòmica.

3.2.1 • carretereS

L’any 2010 l’ús de les autopistes de peatge gestionades per l’Estat que recorren parcialment, o en la seva 
totalitat, el territori català,68 ha retrocedit lleugerament. Així, la intensitat mitjana diària (IMD)69 s’ha reduït, 
de mitjana, l’1,9%: -1,5% entre els vehicles no pesants i -3,7% entre els pesants. El diferent comportament 
entre vehicles pesants i no pesants ha provocat que el pes d’aquest sobre el total s’hagi continuat reduint i 
hagi arribat al 17,6%, 0,3 p. p. menys que l’any 2009.

Així mateix, i com s’observa al gràfic, la reducció és més moderada que l’experimentada l’any 2009, mostra 
d’una desacceleració en la pèrdua de vehicles a les autopistes.

Els trams amb un major descens de trànsit són els que uneixen Tarragona amb Barcelona (-4,7%) i Saragos-
sa amb la intersecció de l’autopista del Nord-est i la del Mediterrani (-4,6%). El tram de Montmeló a la Jon-
quera retrocedeix per sota de la mitjana (-1,6%), com també ho fa el tram de Montmeló al Papiol (-0,7%). 
L’únic tram on el trànsit augmenta és el que uneix València amb Tarragona (+1,9%), si bé és el tram que va 
experimentar majors descensos durant el 2008 i el 2009.

GrÀFic i-22. intensitat mitjana diària (imD) de les autopistes de peatge aP-2 i aP-7. Variació anual. catalunya, 2008-2010

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

	 68	•	 Inclou	el	tram	de	València	a	la	frontera	entre	la	Comunitat	Valenciana	i	Catalunya,	i	el	tram	de	Saragossa	a	la	frontera	entre	
Aragó	i	Catalunya.

	 69	•	 Vehicles	al	dia.
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Quant al transport col·lectiu per carretera, i partint de les dades de l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) sobre el transport de viatgers a la Regió Metropolitana de Barcelona,70 s’observa un descens de l’1,5% 
en el nombre d’usuaris, cosa que situa el total de passatgers en 333,7 milions, uns 5,0 milions menys 
que l’any 2009. Aquest descens és conseqüència d’una reducció en l’ús dels autobusos de TMB71 (-3,3% 
i 189,4 milions d’usuaris) i autobusos de l’EMT72 (-0,2% i 73,4 milions de passatgers), combinat amb un 
increment dels usuaris de la DGTT73 (+4,8% i 30,2 milions de viatgers) i altres autobusos urbans (+0,6% i 
40,7 milions d’usuaris).

És a dir, tant el trànsit de vehicles per carretera com el transport col·lectiu per carretera experimenten re-
duccions durant l’any 2010.

El transport de mercaderies per carretera s’hauria reduït el 7,5% durant l’any 2010 a Catalunya, segons 
dades de l’Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera74 (recollides al Butlletí Estadístic 
del Ministeri de Foment). Aquest descens s’explicaria per una reducció del 7,4% de les tones transportades 
a escala intraregional, i una reducció del 0,1% de les tones transportades a escala interregional. És a dir, 
dels 240,6 milions de tones transportats el 2009 s’hauria passat a 222,6 milions: 157,9 entre municipis 
catalans i 64,7 milions entre municipis catalans i municipis de la resta de l’Estat espanyol.

GrÀFic i-23. transport interior de mercaderies (tones) per carretera,1 per tipus de desplaçament. Variació anual. 
catalunya, 2008-2010

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

	 70	•	 No	es	disposa	de	dades	per	al	conjunt	de	Catalunya	de	l’any	2010.	Atès	que	la	major	part	dels	desplaçaments	en	transport	
col·lectiu	per	carretera	tenen	lloc	a	la	Regió	Metropolitana	de	Barcelona,	l’evolució	d’aquest	territori	pot	ser	representativa	de	
la	del	conjunt	de	Catalunya.	L’any	2009,	Barcelona	representava	el	92,5%	del	total	de	desplaçaments	urbans/metropolitans	
a	Catalunya,	i	el	62,1%	dels	desplaçaments	interurbans.

	 71	•	 Transports	Metropolitans	de	Barcelona.
	 72	•	 Entitat	Metropolitana	del	Transport.
	 73	•	 Direcció	General	de	Transport	Terrestre.
	 74	•	 No	 inclou	desplaçaments	 intramunicipals	 (l’any	2009	representaven	el	17,1%	del	volum	de	mercaderies	 transportades	a	

l’interior	de	Catalunya	per	carretera),	ni	el	trànsit	de	pas	—d’especial	rellevància	a	Catalunya—,	ni	tampoc	els	intercanvis	
amb	l’estranger	per	carretera.
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És a dir, aparentment, el transport de mercaderies per carretera no només no s’hauria recuperat, com sí que 
ho han fet altres modes, sinó que seguiria en una tendència a reduir-se, si bé ho faria de forma desaccelerada.

3.2.2 • FerrocarriLS

A Catalunya, la major part dels desplaçaments que es fan mitjançant el mode ferroviari es duen a terme a la 
Regió Metropolitana de Barcelona.75 L’any 2010, el nombre d’usuaris s’ha incrementat el 2,3%, fins als 588,6 
milions de desplaçaments, la qual cosa equival a 13 milions d’usuaris més que l’any 2009. Aquest augment 
és una combinació d’un increment en l’ús del metro (+5,4% i 381,2 milions d’usuaris), la no-variació en l’ús 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (+0,0% i 79,9 milions d’usuaris) i el decreixement en l’ús de 
RENFE Rodalies (-5,8% i 103,7 milions de passatgers) i el tramvia (-0,5% i 23,8 milions de viatgers).

Així doncs, tot i que el conjunt del sistema ferroviari experimenta un creixement, la major part d’aquest es 
produeix per l’augment de l’ús del metro, que ha vist incrementada la seva oferta amb un major nombre 
d’estacions disponibles.76

Destaca el retrocés considerable que experimenta el servei de Rodalies de Barcelona en el primer any que 
està gestionat per la Generalitat de Catalunya. Tot i així, probablement bona part d’aquesta disminució s’ex-
pliqui com a conseqüència de la crisi econòmica, més que per una mala gestió de la Generalitat.

Tot i que no es disposa de dades del 2010 per al transport de mercaderies per ferrocarril a Catalunya, si 
s’estudia l’evolució a Espanya, s’observa una reducció del 5,4% en el nombre de tones transportades entre 
2009 i 2010 (sumant el transport per vies d’ample ibèric i ample europeu). Cal esperar, doncs, que el volum 
transportat a Catalunya hagi seguit una pauta similar.

GrÀFic i-24. tones transportades en ferrocarril. catalunya i espanya, 2005-2010

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

El 92,9% del total de tones transportades per ferrocarril a Catalunya l’any 2009 es transportaven per ample 
ibèric, davant del 7,1% de les transportades per ample europeu.

	 75	•	 No	es	disposa	de	dades	de	l’any	2010	per	a	Catalunya	dels	desplaçaments	regionals	i	de	llarg	recorregut.
	 76	•	 Això	podria	explicar,	en	part,	el	descens	en	l’ús	del	transport	col·lectiu	urbà	per	carretera	a	la	ciutat	de	Barcelona.
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3.2.3 • PortS

L’any 2010 el nombre de passatgers amb origen o destinació al port de Barcelona77 ha augmentat el 7,4%, 
fins a situar-se en poc més de 3,4 milions de passatgers a l’any, donant per superada la crisi experimentada 
durant el 2009 i part del 2010. El port de Barcelona es manté com el quart port a escala estatal en nombre 
de passatgers transportats, amb el 13,0% del total, 0,4 p. p. més que l’any 2009, per darrere de Palma 
(20,7% i 5,5 milions), Algesires (18,0% i 4,7 milions) i Santa Cruz de Tenerife (17,7% i 4,6 milions).

Aquest creixement és conseqüència d’un increment del 9,0% del nombre de creueristes, i del 4,1% dels 
passatgers de línies regulars. Amb aquest augment, el pes dels creueristes sobre el total de passatgers passa 
a ser del 68,2%, 1,0 p. p. més que l’any 2009.

A escala nacional, tot i que el port de Barcelona es manté com a principal port de creuers d’Espanya, amb 
un pes del 32,9% sobre el total de creueristes transportats, perd una part important de quota de mercat 
(-2,6 p. p.), fruit de l’elevat creixement d’altres ports (les Balears, Santa Cruz de Tenerife, Màlaga, etc.), que 
superem amb escreix el creixement del 9,0% del port de Barcelona.

Pel que fa a les línies regulars, el port de Barcelona transporta el 5,7% del total de passatgers a l’Estat es-
panyol, 0,2 p. p. més que l’any 2009, fruit d’un increment de passatgers superior a la mitjana, i supera el 
port d’Almeria com el cinquè port amb més passatgers de línies regulars, situant-se per darrere d’Algesires, 
Palma, Santa Cruz de Tenerife i Ceuta.

GrÀFic i-25. Passatgers transportats per via marítima. Variació anual. Port de Barcelona, 2008-2010

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

La recuperació experimentada en el trànsit de passatgers als ports es fa evident també en el transport de 
mercaderies per via portuària.78 Així, el port de Barcelona augmenta el 2,2% el nombre de tones transpor-

	 77	•	 L’any	2009	el	port	de	Barcelona	transportava	el	90,7%	dels	passatgers	amb	origen	o	destinació	a	Catalunya,	davant	del	0,1%	
del	port	de	Tarragona	i	del	9,3%	de	Ports	de	la	Generalitat.	Per	a	l’any	2010	no	es	disposa	de	dades	de	Ports	de	la	Generalitat.

	 78	•	 L’any	2009,	el	volum	de	mercaderies	transportades	al	port	de	Barcelona	representava	el	55,5%	de	les	tones	transportades	
per	via	marítima	a	Catalunya,	davant	del	42,0%	del	port	de	Tarragona	i	del	2,5%	de	Ports	de	la	Generalitat.	No	es	disposa	de	
dades	sobre	transports	de	mercaderies	per	a	Ports	de	la	Generalitat	l’any	2010.
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tades entre 2009 i 2010, mentre que el de Tarragona ho fa el 4,8%, xifres allunyades del creixement ex-
perimentat durant els anys 2008 i 2009. Malgrat això, els dos ports encara no han recuperat els nivells de 
trànsit de mercaderies anteriors a la crisi.

GrÀFic i-26. tones transportades per via marítima. Variació anual. Ports de Barcelona i tarragona, 2009-2010

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

Al port de Barcelona, l’increment de tones transportades és una combinació del creixement del transport 
de mercaderies (+6,2%) —centrat en el creixement del volum transportat via contenidors (+8,6%)— i 
de la reducció del transport a granel (-4,1%) —basada en una forta reducció del transport de sòlids 
(-10,0%). Al port de Tarragona, el creixement es produeix tant entre el transport a granel (+2,5%) —amb 
un increment en líquids (6,1%) i una reducció en sòlids (-4,1%)—, com entre el transport de mercaderies 
(+37,5%).

El port de Barcelona, que concentra el 57,2% dels 76,3 milions de tones transportats als dos ports, centra 
la seva activitat en el transport de mercaderies, en què aquestes representen el 63,3% del total de volum 
transportat a Barcelona (27,6 de 43,7 milions de tones) i el 88,2% del total de mercaderies dels dos ports 
(27,6 de 31,3 milions de tones). Al port de Tarragona, en canvi, el granel representa el 88,3% del total de 
tones transportades al port (28,9 de 32,7 milions de tones), i el 65,6% del granel dels dos ports (28,9 de 
44,0 milions de tones).

A escala nacional, el port de Tarragona es manté com el primer port en tones de granel transportades, amb 
una quota de mercat del 12,7%, mentre que Barcelona ocupa la sisena posició, amb una quota del 6,6%. 
En mercaderies, el port de Barcelona es manté com el tercer port en importància, per darrere de València i 
Algesires, mentre que el port de Tarragona ocupa la vuitena posició. La quota de mercat del port barceloní 
l’any 2010 és del 14,5%, mentre que la del port tarragoní és de l’1,9%.
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3.2.4 • aeroPortS

L’any 2010 ha estat un any positiu pel que fa al trànsit de passatgers als aeroports catalans,79 amb un crei-
xement80 del 3,1% respecte al 2009. Aquest increment de passatgers, però, només s’ha donat a Barcelona, 
que ha augmentat el trànsit de passatgers el 6,5%, mentre que Girona ha perdut el 8,0% dels passatgers 
del 2009 i Reus, el 16,7%.81

En conjunt, gairebé 35,5 milions de persones han volat amb destinació o origen a Catalunya l’any 2010, 
lluny encara dels 39,0 milions de l’any 2007. El Prat continua concentrant la major part del trànsit de pas-
satgers amb origen o destinació a Catalunya, amb el 82,3% del total, 2,6 p. p. més que l’any 2009. Girona 
en representa el 13,7% (-1,7 p. p.), mentre que Reus hi aporta el 4,0% (-1,0 p. p.).

Aquests resultats fan que el Prat es mantingui com a segon aeroport espanyol en transport de passatgers, 
Girona baixi de la vuitena a l’onzena posició i Reus es mantingui en el divuitè lloc. Atès que el creixement 
del trànsit a Espanya ha estat lleugerament inferior (+2,7%) al de Catalunya, el conjunt d’aeroports catalans 
ha guanyat 0,1 p. p. respecte al 2009, que representa el 18,4% del trànsit del conjunt de l’Estat: el 15,2% 
a Barcelona (+0,5 p. p.), el 2,5% a Girona (-0,3 p. p.) i el 0,7% a Reus (-0,2 p. p.).

Quant als principals aeroports espanyols, els resultats del Prat, en nombre de passatgers, són molt positius, 
ja que Madrid-Barajas creix el 2,9% i Palma retrocedeix el 0,4%, lluny del 6,5% de Barcelona. A escala 
mundial els resultats de Barcelona són prou positius. Així, Atlanta creix l’1,5%, fins als 89 milions de pas-
satgers a l’any; Chicago, el 3,3%; Tòquio, el 3,4%, i Londres retrocedeix el 0,2%; només Pequín (+13,0%), 
dels cinc principals aeroports mundials, creix per sobre de Barcelona,82 que es queda a 5,5 milions de pas-
satgers de l’últim aeroport de la llista (Munic).

Si s’estudia l’evolució dels passatgers segons l’origen o la destinació, s’observa una evolució molt positiva 
dels vols intercontinentals a Catalunya,83 que, amb un creixement del 14,1%, situa el seu pes sobre el con-
junt de passatgers en el 7,1%, 0,7 p. p. més que l’any 2009.

Desagregant, destaca positivament el creixement dels vols a l’Àfrica del Nord (+19,1%) i l’Àsia Occidental 
(+38,3%), els destins més pròxims a escala intercontinental des de Catalunya, centrats en el mediterrani. 
Quant a l’Àfrica del Nord, el principal origen/destinació intercontinental des de Catalunya, destaca el crei-
xement del Marroc84 i Egipte, i en menys grau, Algèria. De l’Àsia Occidental, en sobresurten Israel i Turquia, 
amb creixements superiors al 30,0% i el 25,0%, respectivament, a l’aeroport del Prat. És destacada, també, 
la irrupció de Qatar com a origen o destinació des de Barcelona, que aporta més de 40.000 passatgers al 
sistema.

Encara és més rellevant, però, la pèrdua de passatgers amb origen o destinació a l’Amèrica Llatina (-30,4%), 
que fa que aquesta zona geogràfica perdi 5,2 p. p. entre el conjunt de passatgers en vols intercontinentals.

A diferència de Madrid, doncs, on el 22,4% dels passatgers que utilitzen l’aeroport ho fan a través de vols 
intercontinentals (el 55,7% dels quals amb destinació o origen a algun país de l’Amèrica Llatina —Sud, 
Centre i Carib—), Barcelona es manté en un rang d’aeroport continental i nacional, però no intercontinental.

	 79	•	 No	s’ha	inclòs	l’aeroport	de	Lleida-Alguaire	a	l’anàlisi	en	considerar-se	que	el	seu	trànsit	encara	és	poc	significatiu	(poc	més	
de	60.000	passatgers	l’any	2010).

	 80	•	 Aquest	creixement	podria	haver	estat	lleugerament	superior	si	no	s’hagués	produït	el	tancament	de	l’espai	aeri	europeu	a	
conseqüència	de	l’erupció	del	volcà	islandès	Eyjafjallajökull	a	mitjan	abril	i	la	interrupció	de	vols	a	Espanya	fruit	de	la	vaga	de	
controladors	aeris	de	principis	de	desembre.	Els	efectes	del	mes	d’abril	són	prou	visibles	al	gràfic,	mentre	que	els	de	finals	
d’any	són	més	discrets.

	 81	•	 Destaca	el	decreixement	de	passatgers	a	l’aeroport	de	Girona	a	partir	del	mes	de	setembre	del	2010,	coincidint	amb	l’entrada	
de	la	companyia	irlandesa	Ryanair	a	l’aeroport	del	Prat	(a	l’agost	només	perdia	el	2,1%	de	passatgers).	No	ocorre	així	a	Reus,	
on	el	fort	decreixement	compensa,	en	gran	manera,	el	fort	creixement	experimentat	durant	l’any	2009	(33,4%).

	 82	•	 De	la	llista	de	30	aeroports,	10	presenten	un	creixement	superior	a	Barcelona,	la	majoria	dels	quals	són	asiàtics	(Hong	Kong,	
Dubai,	Jakarta,	Singapur,	Xangai,	etc.).	

	 83	•	 Concentrats	el	93,3%	a	l’aeroport	de	Barcelona,	el	4,2%	a	Girona	i	el	2,5%	a	Reus.
	 84	•	 El	Prat	i	Reus	han	experimentat	un	creixement	important	del	nombre	de	passatgers	amb	origen	o	destinació	al	Marroc	(24,6%	

i	93,5%,	respectivament).	No	ha	estat	així	a	Girona,	on	els	vols	a	l’Àfrica	del	Nord	han	perdut	pes	per	la	davallada	de	passat-
gers	amb	origen	o	destinació	al	Marroc	(-6,5%).
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GrÀFic i-27. nombre de passatgers als aeroports comercials. Variació anual.(1) catalunya, 2008-2010

Unitats: percentatges.
(1) S’ha produït una revisió de les dades de l’any 2009 per part d’AENA que fa que les dades d’aquest gràfic referents a l’any 2009 no 
coincideixin exactament amb les de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de l’any 2009.
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’AENA.

Pel que fa al nombre de passatgers amb origen o destinació a Europa, el creixement (+1,9%) ha estat infe-
rior al del conjunt del sistema a Catalunya. Una part important d’aquest menor creixement s’explica per la 
davallada de passatgers amb origen o destinació al Regne Unit (-17,3%), la principal connexió europea. Les 
altres tres grans connexions europees han tingut creixements menors: Itàlia (+2,4%), Alemanya (+3,4%) i 
França (-0,7%).

El que sí que s’aprecia entre els vols europeus és un comportament diferenciat quant als aeroports catalans. 
Així, mentre que a Barcelona el nombre de passatgers amb origen o destinació a Europa creix el 7,3%, a 
Girona i Reus decreix, respectivament, l’11,7% i l’11,2%. És a dir, l’aeroport del Prat ha guanyat passatgers 
en aquest apartat en detriment de Girona i Reus.85 Aquest fet és possible que s’expliqui, en part, per l’arri-
bada de la companyia Ryanair a l’aeroport del Prat. El fet és significatiu si es té en compte que tant Girona 
com Reus són aeroports amb una forta presència de vols a Europa (80,9% i 80,1%, respectivament).

tauLa i-38. Passatgers als aeroports comercials, per regió de destinació/origen. catalunya, 2010
 Passatgers Var. 2009-2010 (%) Pes (%) Var. 2009-2010 (p. p.)

Àfrica del nord 848 19,1 33,9 1,4

amèrica del nord 660 6,8 26,4 -1,8

Àsia occidental 651 38,3 26,0 4,5

amèrica Llatina (Sud, centre i carib) 202 -30,4 8,1 -5,2

Altres 139 40,0 5,6 1,0

Intercontinentals 2.501 14,1 7,1 0,7
 

regne unit 3.613 -17,3 17,8 -4,1

itàlia 3.264 2,4 16,1 0,1

	 85	•	 Especialment	en	els	mesos	amb	menys	activitat	turística.
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Alemanya 2.775 3,4 13,7 0,2

França 2.254 -0,7 11,1 -0,3

Holanda 1.416 5,5 7,0 0,2

Suïssa 1.046 17,8 5,2 0,7

Portugal 711 1,3 3,5 0,0

rússia 614 65,1 3,0 1,2

resta d’europa 4.593 12,2 22,6 2,1

Continentals internacionals 20.285 1,9 57,2 -0,7
 
Nacionals 12.675 3,0 35,7 0,0
 
Total 35.461 3,1 100,0 0,0

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

Finalment, el nombre de passatgers amb origen o destinació a altres ciutats espanyoles creix a un ritme 
similar al del total de passatgers (3,0%). El comportament, en aquest cas, també es troba diferenciat en-
tre aeroports però, en contrast amb els vols europeus, en aquest cas Barcelona creix el 4,0%, i Girona86 el 
13,7%. Només Reus, que decreix el 44,2%, mostra una evolució negativa.

Per companyies, s’observa un creixement de les dues principals companyies que operen a l’aeroport del Prat. 
Així, Vueling, que transporta el 24,8% dels passatgers que volen des de l’aeroport l’any 2010, creix el 4,9%, i 
Spanair, que en transporta el 13,9%, augmenta el nombre de passatgers el 10,6%. En canvi, el nombre de vi-
atgers d’Iberia (4,9% del total l’any 2010) es redueix el 19,5%, accentuant l’abandó del Prat per part d’aques-
ta companyia.87 El mateix passa amb Air Nostrum (2,0% del total de passatgers), que decreix el 16,6%.

És molt destacable la irrupció de Ryanair a l’aeroport de Barcelona a partir del setembre. Operant només 
quatre mesos, acumula el 2,5% del trànsit de l’aeroport l’any 2010.88 Aquesta arribada de Ryanair al Prat va 
lligada amb el descens d’aquesta companyia a Girona i Reus. Així, a Girona, on l’empresa irlandesa transporta 
el 95,0% dels passatgers de l’aeroport, el descens de la companyia és del 8,5%, fet que explica gairebé la 
totalitat del descens del nombre de passatgers de l’aeroport de Girona. A Reus, on Ryanair transporta el 71,0% 
dels passatgers, el descens és també considerable (-14,9%), i explica la major part del retrocés de l’aeroport.89

Pel que fa al nombre d’operacions, aquestes retrocedeixen el 2,9% a Catalunya respecte al 2009: -0,4% 
a Barcelona, -10,1% a Girona i -14,3% a Reus. Així, Barcelona concentra més de 277.000 operacions 
(79,9%), Girona més de 43.000 (12,5%) i Reus més de 26.000 (7,6%). Excepte a Reus, tant a Barcelona 
com a Girona, el nombre d’operacions augmenta menys que el nombre de passatgers. Barcelona es manté 
com el segon aeroport nacional pel que fa al nombre d’operacions, només per darrere de Madrid, que n’acu-
mula més de 433.000 durant el 2010, el 0,3% menys que el 2009. A la resta del món, els resultats de 
Barcelona es troben al voltant de la mitjana dels principals aeroports mundials, alguns dels quals han reduït 
el seu nombre d’operacions anuals, com Atlanta (-2,1%) o Houston (-1,3%), i d’altres l’incrementen, com 
per exemple Chicago (+6,4%), Dallas (+2,1%) o Los Angeles (+5,3%).

El transport de mercaderies per via aeroportuària s’ha incrementat el 16,3% a Catalunya l’any 2010, fruit 
del major volum transportat a Barcelona i Reus, si bé l’aportació d’aquest últim és menys rellevant, ja que 
la pràctica totalitat de mercaderies es transporta des del Prat. Girona, en canvi, ha retrocedit en el nombre 
de tones transportades. En total, s’han transportat poc més de 104.000 tones, el 16,3% del total de l’Estat. 
Amb comparació als principals aeroports espanyols, el Prat (+16,1%), que és el segon aeroport nacional en 

	 86	•	 Malgrat	això,	Girona	comença	a	perdre	passatgers	amb	origen	o	destinació	nacional	a	partir	de	l’octubre.	Els	guanys	aconse-
guits	durant	el	primer	semestre,	però,	fan	que	en	conjunt	hi	hagi	un	guany	de	passatgers.

	 87	•	 A	Madrid,	Iberia	transporta	el	40,7%	dels	passatgers	de	Barajas,	si	bé	n’ha	perdut	l’1,9%	l’any	2010.
	 88	•	 El	mes	de	desembre,	els	passatgers	de	Ryanair	representaven	el	9,9%	del	total	de	l’aeroport.	De	seguir	amb	aquesta	projec-

ció,	doncs,	Ryanair	es	convertiria	en	el	tercer	operador	de	l’aeroport	del	Prat	l’any	2011.
	 89	•	 Girona	perd	430.000	passatgers	de	Ryanair,	mentre	que	Reus	en	perd	176.000.	Barcelona	en	guanya	740.000,	133.000	

més	dels	que	perden	Girona	i	Reus	conjuntament.
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transport de mercaderies, presenta un creixement inferior al que experimenta el primer: Madrid (+23,3%); 
però superior al tercer: Saragossa (+15,3%). A escala mundial, el creixement de les mercaderies transpor-
tades també ha estat molt elevat, amb la majoria d’aeroports creixent per sobre del que ho ha fet el Prat, 
a causa principalment de l’increment del volum transportat als països asiàtics, com per exemple a Xangai 
(+27,1%) o Hong Kong (+23,2%), que, amb 4,2 milions de tones transportades, és el primer a escala mun-
dial en aquesta categoria.

4 • eL Sector PÚBLic

En aquest apartat es descriu l’evolució de l’acció del sector públic a Catalunya al llarg de l’any 2010. En un 
primer epígraf s’analitza l’evolució dels ingressos i les despeses del sector públic de la Generalitat de Cata-
lunya, així com el seu endeutament. En el segon epígraf es descriu l’acció de l’Estat a Catalunya, a través 
de les seves inversions i de la recaptació tributària estatal a Catalunya.

L’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya, ordenada en termes quantitatius, l’exerceixen 
la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de 39.699,3 milions d’euros per al 2010; l’Administració 
de la Seguretat Social, a través del sistema de pensions i prestacions, amb una despesa executada a Cata-
lunya l’any 2010 de 18.803 milions d’euros;90 les administracions locals, amb uns pressupostos aprovats 
d’11.588,3 milions d’euros l’any 2009,91 i l’Administració general de l’Estat, principalment a través de les 
inversions estatals, que l’any 2010 té pressupostada una despesa de capital a Catalunya de 4.447 milions 
d’euros, i la despesa en prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal, que l’any 2010 ha significat una 
despesa executada de 5.708,2 milions d’euros.

En un context on l’activitat econòmica catalana ha frenat la caiguda de l’any precedent i que creix lleugera-
ment, l’acció de les administracions públiques a Catalunya, l’any 2010, ha deixat de tenir un comportament 
anticíclic, amb una reducció de la despesa que s’hauria traduït en una contribució negativa al creixement 
del PIB nominal català (vegeu la taula I-39).

Els indicadors de despesa, tant de la Generalitat i les entitats locals, com de la despesa de capital de l’Estat 
a Catalunya, mostren reduccions importants que més que compensen l’increment del 4,6% de la despesa 
executada a Catalunya de l’Administració de la Seguretat Social i del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Així, la despesa executada de la Generalitat consolidada sense el sector públic empresarial cau el 2010 el 
7,2%; la despesa de capital pressupostada de l’Estat a Catalunya cau el 3,9% respecte dels pressupostos 
de l’any precedent; i pel que fa a les entitats locals, la despesa conjunta pressupostada el 2010 dels ajun-
taments i diputacions,92 en relació amb la despesa executada el 2009, cau el 12,5%.

En línies generals, la caiguda de la despesa pública a Catalunya del conjunt de les AP s’ha produït, princi-
palment, com a conseqüència de la caiguda de la despesa de capital. Així, la despesa de capital executada 
de la Generalitat consolidada sense el sector públic empresarial cau el 12,7%, i la despesa de capital con-
junta pressupostada dels ajuntaments i diputacions en relació amb la despesa executada el 2009 cau el 
37,2%. Mentre que la despesa de capital pressupostada el 2010 per l’Estat a Catalunya davalla el 3,9%. 

tauLa i-39. evolució de les despeses de les administracions públiques de catalunya. catalunya, 2007-2010

 2007 2008 2009 2010
Variació 

2008-2009
Variació  

2009-2010
Sector públic Generalitat de catalunya1 32.218,6 34.750,0 36.985,1 39.699,3 6,4% 7,3%

Generalitat de catalunya (aGG, ooaa, icS, ScS, icaSS)5 28.362,0 30.371,0 35.139,8 32.597,8 15,7% -7,2%

administració de la Seguretat Social a catalunya2 i 3 15.956,0 16.881,6 17.767,9 18.803,9 - 5,8%

	 90	•	 L’anàlisi	del	sistema	de	protecció	social	es	desenvolupa	en	l’apartat	5	del	capítol	V	d’aquesta	Memòria	socioeconòmica.	
	 91	•	 Darrera	dada	disponible.
	 92	•	 Es	compara	la	suma	dels	pressupostos	per	al	2010	de	les	4	diputacions	de	Catalunya,	de	737	ajuntaments	de	Catalunya	i	de	

l’Entitat	Metropolitana	del	Transport,	amb	les	dades	liquidades	d’aquests	mateixos	organismes	l’any	2009.	Els	737	ajuntaments	de	
Catalunya	inclouen	tots	els	ajuntaments	de	més	de	5.000	habitants	excepte	12,	que	són:	Arenys	de	Mar,	Capellades,	Esparreguera,	
Moià,	Sant	Just	Desvern,	Sant	Quirze	del	Vallès,Torelló,	Viladecavalls,	Badia	del	Vallès,	Guissona,	Roda	de	Barà	i	Torredembarra.
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Entitats locals2 10.825,5 11.629,6 11.588,31 - - -

Despeses de capital de l’estat a catalunya1 4.021,6 4.506,4 4.626,6 4.447,0 2,7% -3,9%

Servei Públic d’ocupació estatal a catalunya2 2.584,0 3.600,2 5.675,3 5.708,2 57,6% 0,6%

Unitats: milers d’euros i percentatges.
(1) Els imports són dades pressupostades.
(2) Els imports són dades executades, obligacions reconegudes.
(3) Les dades de despesa executada de la Seguretat Social a Catalunya a partir del 2009 no són estrictament comparables amb les 
anteriors ja que inclouen la despesa de l’IMSERSO i INGESA, mentre que els anys anteriors no la incloïen.
(5) Despesa executada consolidada de l’Administració general de la Generalitat, els organismes autònoms, l’Institut Català de la Salut, 
el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, Ministeri de Treball i Immigració, Ministeri d’Economia i Hisenda, Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i Servei Públic d’Ocupació Estatal.

D’altra banda, el consum públic93 de les AP, amb un valor de 34.675 milions d’euros i un increment real 
del 0,2% respecte de l’any 2009, ha tingut un comportament neutral respecte al creixement de l’econo-
mia, amb una aportació de 0,03 punts percentuals al creixement del PIB real l’any 2010. Aquesta evolució 
contrasta amb el comportament anticíclic dels dos darrers anys, amb aportacions al creixement real del PIB 
de 0,89 punts percentuals i 0,91 punts percentuals el 2008 i el 2009, respectivament. Així, es redueix 
lleugerament el pes de la despesa de consum de les AP en el PIB, fins al 16,53% l’any 2010.

GrÀFic i-28. evolució del consum de les administracions públiques de catalunya sobre el PiB. catalunya, 2004-2010

Unitats: percentatges.
Font: Idescat.

4.1 • eL Sector PÚBLic De La GeneraLitat De cataLunya

El sector públic de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de les competències que li atribueix l’Estatut d’au-
tonomia, executa la part més important de la despesa de les AP a Catalunya.

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya l’any 2010, en l’àmbit institucional del sector públic,94 amb 
un import de 39.699,3 milions d’euros, preveien un creixement del 7,2%95 en termes homogenis i respecte 

	 93	•	 El	consum	públic	no	inclou	les	inversions	del	sector	públic.
	 94	•	 Inclou	 l’Administració	de	 la	Generalitat	 i	els	organismes	superiors;	el	Servei	Català	de	 la	Salut	 i	 les	entitats	gestores	de	 la	

Seguretat	Social;	les	entitats	autònomes	administratives;	les	entitats	autònomes	comercials	i	financeres;	les	entitats	de	dret	
públic	sotmeses	a	l’ordenament	jurídic	privat;	les	societats	mercantils;	i	els	altres	organismes	i	entitats	del	sector	públic	de	
la	Generalitat:	consorcis	i	fundacions.	En	aquest	sentit,	queden	incloses	totes	aquelles	entitats	sobre	les	quals	la	Generalitat	
exerceix	el	control	a	través	d’una	posició	majoritària,	ja	sigui	per	la	capacitat	de	nomenar	o	designar	via	estatutària	la	majoria	
de	representants	amb	dret	a	vot	dels	seus	òrgans	de	govern,	o	bé	amb	una	participació	superior	al	50%	en	el	seu	capital	o	
fons	patrimonial.		

	 95	•	 El	pressupost	de	la	Generalitat	de	Catalunya	per	al	2010	inclou,	en	l’àmbit	institucional	del	sector	públic	de	la	Generalitat,	
un	total	de	224	pressupostos,	amb	un	augment	de	38	entitats	en	aquest	àmbit	institucional	(una	entitat	autònoma	adminis-
trativa,	tres	entitats	de	dret	públic,	20	societats	mercantils,	sis	consorcis	i	set	fundacions),	i	la	baixa	de	quatre	entitats	(una	
entitat	autònoma	administrativa,	una	societat	mercantil,	un	consorci	i	una	fundació).	
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de l’any 2009. Aquest creixement hauria tingut un comportament anticíclic en relació amb l’evolució pre-
vista del PIB nominal de l’economia catalana per al 2010, que en el moment d’aprovar els pressupostos el 
Govern estimava que es reduiria el 0,3% en termes nominals.

4.1.1 • eLS inGreSSoS DeL Sector PÚBLic De La GeneraLitat De cataLunya

Des de la perspectiva dels ingressos, l’any 2010 els pressupostos aprovats del sector públic de la Generalitat 
preveien un increment dels recursos disponibles de 2.714,1 milions d’euros.

Així, es feia una previsió d’increment d’ingressos, per una part, en les transferències corrents rebudes de 
1.872,6 milions d’euros (principalment aquelles que provenen de l’Estat com a conseqüència dels ingressos 
a compte del nou model de finançament, i de la compensació per la supressió de l’impost sobre el patrimo-
ni), i, per una altra, en els recursos provinents del fort augment derivat del recurs a l’endeutament amb un 
increment dels ingressos respecte del 2009 de 5.540,5 milions d’euros.

Aquests augments havien de permetre compensar, amb escreix, la reducció en la previsió d’ingressos de la 
resta de capítols, especialment de la reducció dels impostos directes de 2.543,8 milions d’euros (sobretot 
en els recursos derivats de l’IRPF, però també en l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre successions i 
donacions); i la reducció dels ingressos derivats de la imposició indirecta, amb una reducció de 1.938,3 mi-
lions d’euros (principalment per la caiguda dels ingressos derivats de l’impost de transmissions patrimonials 
i actes jurídics documentats, i de l’IVA) (vegeu la taula I-40).

D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, l’exercici 
2010 preveia finançar-se el 39,4% amb ingressos tributaris; el 28,2% amb transferències rebudes, tant 
corrents com de capital; i el 30,1% restant amb ingressos derivats de les operacions financeres, que prin-
cipalment responen al nou endeutament. En relació amb els quatre darrers anys, 2006 i 2009, destaca la 
pèrdua de pes relatiu dels ingressos tributaris com a font d’ingrés i l’increment del pes relatiu del recurs a 
l’endeutament (vegeu el gràfic I-29).

En el moment d’elaborar la Memòria no es disposa de dades executades d’ingressos (drets liquidats) per com-
ponents en el perímetre institucional del sector públic de la Generalitat per a l’any 2010. De totes maneres, en 
l’epígraf següent s’analitza la liquidació d’ingressos derivats del model de finançament autonòmic l’any 2010.

tauLa i-40. evolució del pressupost d’ingressos del sector públic de la Generalitat de catalunya, 2008-2010

capítols  
2008 Pressupost 

aprovat
2009 Pressupost 

aprovat
2010 Pressupost 

aprovat
% Variació
2008-2009

% Variació
2009-2010

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

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

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

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

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

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

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

 Total ingressos de capital  1.517,6 1.868,0 1.850,4 23,1% -0,9%
 8. actius financers  737,8 529,7 504,6 -28,2% -4,7%

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

 Total ingressos financers  4.296,0 6.421,4 11.936,8 49,5% 85,9%
 Total ingressos  34.750,0 36.985,1 39.699,3 6,4% 7,3%

Unitats milions d’euros i percentatges.
Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2008 inclouen quinze noves entitats (tres entitats autònomes adminis-
tratives, tres entitats de dret públic, dues societats mercantils i set consorcis) i s’han suprimit una entitat autònoma administrativa i 
una societat mercantil en relació amb el 2007. Els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2009 inclouen seixanta-cinc 
noves entitats (una entitat autònoma administrativa, tres entitats de dret públic, una societat mercantil, trenta-un consorcis i vint-i-nou 
fundacions) i s’ha suprimit una societat mercantil en relació amb el 2008. I els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 
2010 inclouen un total de 224 pressupostos, amb un augment de 38 entitats (una entitat autònoma administrativa, tres entitats de 
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dret públic, 20 societats mercantils, sis consorcis i set fundacions), i la baixa de quatre entitats (una entitat autònoma administrativa, 
una societat mercantil, un consorci i una fundació) en relació amb el 2009.
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008, 2009 i 2010.

GrÀFic i-29. estructura econòmica dels ingressos del sector públic de la Generalitat de catalunya, 2006-2010

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

els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic

Els pressupostos de 2010 preveien una aportació de 19.321 milions d’euros dels ingressos derivats del 
model del nou finançament autonòmic vigent des de l’any 2009,96 quantitat que representa el 48,7% de 
tots els recursos del sector públic de la Generalitat de Catalunya i que significa una suma de 2.571,9 euros 
per habitant a Catalunya. Aquestes quantitats significaven una reducció respecte dels pressupostos execu-
tats del 2009 del 10,4% dels recursos del model de finançament autonòmic, i una reducció del 10,8% en 
termes per càpita.

Aquestes previsions incorporen l’Acord 6/2009 del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), dl 15 de 
juliol, per a la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i les ciutats 
amb estatuts d’autonomia. Aquest acord fixa les bases del nou model de finançament autonòmic, que es de-
senvolupa en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la quae es regula del sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatuts d’autonomia i es modifiquen determinades 
normes tributàries,97 i estableix les bestretes per als’exercicis 2009 i 2010 en aplicació del nou model de 
finançament, així com la compensació estatal per la supressió del gravamen de l’impost sobre el patrimoni 
i l’increment en les transferències pel finançament de la policia autonòmica.

Els ingressos executats vinculats al sistema de finançament l’any 2010 han estat de 18.620,8 milions 
d’euros, 700,2 milions menys (el 3,6% menys) d’allò pressupostat. Aquesta recaptació més baixa del que 
s’havia previst ha estat conseqüència, principalment, de l’evolució dels impostos estatals cedits totalment 
a la Generalitat, en concret 582,3 milions d’euros menys dels previstos, dels qual: 240,9 milions d’euros 
responen a la menor recaptació prevista en l’impost de successions i donacions; 184,4 a l’impost sobre 
determinats mitjans de transport; 79,1 milions d’euros a l’impost sobre vendes minoristes de determinats 
hidrocarburs; 67,9 milions d’euros menys en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats; i 23,3 milions en la tributació sobre el joc. Pel que fa als ingressos per transferències asso-
ciades al model de finançament autonòmic, la Generalitat ha obtingut 117,9 milions d’euros menys d’allò 
pressupostat.

	 96	•	 Acordat	per	la	signatura	de	l’Acord	6/2009	del	Consell	de	Política	Fiscal	i	Financera	(CPFF),	de	15	de	juliol,	per	a	la	reforma	
del	sistema	de	finançament	de	les	comunitats	autònomes	de	règim	comú	i	les	ciutats	amb	estatuts	d’autonomia.

	 97	•	 BOE	núm.	305,	de	19.12.2009.
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Així, tenint en compte les menors previsions pressupostàries d’ingressos associats al model de finançament 
autonòmic, una reducció del 10,4%, i l’execució d’uns ingressos menors dels previstos, amb una disminució 
del 3,2%, l’any 2010 els ingressos executats de la Generalitat vinculats al model de finançament autonòmic 
s’han reduït 2.932,4 milions d’euros, el 13,6% menys que els ingressos executats el 2009. Aquesta reduc-
ció respon, principalment, als menors ingressos tributaris, 2.787,5 milions d’euros menys que els executats 
el 2009, que s’expliquen per les menors bestretes en l’IVA, 1.087.9 milions d’euros menys; en l’IRPF, 
868,3 milions d’euros menys; en les liquidacions pendents dels impostos cedits, 610,5 milions d’euros 
menys; i en la recaptació de l’impost de successions i donacions, 261 milions d’euros menys. Mentre que 
els ingressos per transferències associades al model de finançament autonòmic es redueixen 144,9 milions 
d’euros en relació amb els ingressos executats el 2009.

Sense el nou acord de finançament el model vigent fins el 2008 hauria significa, una reducció dels ingressos 
liquidats més accentuada del 16,9%, 3.221,8 milions d’euros menys que el 2009.

TAULA I-41. Evolució i grau d’execució dels ingressos de la Generalitat vinculats al sistema de finançament auto-
nòmic. catalunya, 2007-2009

 2008 2009 2010
Var.

2009-2010
Desv. 2010

Impost sobre successions i donacions 1.004,0 919,9 658,8 -28,4% 73%

Impost sobre el patrimoni 536,7 1,84 13,14 619,8% -

impost sobre transmissions patrimonials i ajD 1.743,2 1.428,7 1.398,2 -2,1% 95%

tributs sobre el joc 315,4 293,3 285,9 -2,5% 92%

irPF (tram autonòmic) 5.157,3 6.340,7 5.472,5 -13,7% 100%

iVa (participació en l’impost estatal) 4.075,8 3.526,6 2.438,8 -30,8% 100%

Impost sobre labors del tabac 540,5 601,4 680,1 13,1% 100%

impost sobre alcohols 101,5 94,8 81,1 -14,4% 100%

impost sobre hidrocarburs 746,6 717,6 703,5 -2,0% 100%

Impost sobre l’energia 235,4 252,4 280,1 11,0% 100%

impost sobre determinats mitjans de transport 212,3 142,7 137,0 -3,9% 43%

impost sobre vendes minoristes det. hidrocarburs 151,6 139,4 136,4 -2,1% 78%

impost sobre vendes minoristes det. hidrocarburs (tram autonòmic) 151,6 139,4 136,4 -2,1% 78%

Liquidacions pendents impostos cedits1 908,5 610,5 0,0 -100,0% -

Total ingressos tributs cedits 15.880,4 15.209,5 12.422,0 -18,3% 96%
Fons de suficiència 2.830,9 2.738,2 2.495,6 -8,9% 99%

Fons específics de l’acord de finançament2 89,9 89,3 68,5 -23,2% 86%

transferències de l’acord de finançament sanitari3 126,9 125,9 117,0 -7,1% 92%

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

transferències institut Social de la marina 2,3 2,9 2,0 -33,2% -

Liquidacions pendents fons de suficiència 193,3 206,0 0,0 -100,0% -

Policia autonòmica 517,1 - - - -

acord 6/2009 del cPFF i policia autonòmica - 3.181,3 3.515,7 10,5% 98%

Policia autonòmica (finançament anterior i addicional) - 1.084,0 1.084,0 0,0% -

Compensació supressió impost sobre el patrimoni - 537,0 0,0 - -

Finançament addicional sistema de finançament autonòmic - 1.560,3 2.431,7 55,8% -

total ingressos per transferències 3.760,3 6.343,8 6.198,8 -2,3% 98%
Total recursos model de finançament 19.640,8 21.553,2 18.620,8 -13,6% 96%
total recursos model de finançament sense acord 6/2009 19.638,5 19.018,0 15.796,2 -16,9% -

Unitats: milions’d’euros i percentatges.
Nota: els imports són drets liquidats.
(1) Liquidacions pendents del tram autonòmic de l’IRPF, participació en l’IVA i impostos sobre consums específics.
(2) Fons de cohesió sanitària i control d’incapacitat temporal.
(3) Fons complementari del Pla d’igualtat i qualitat, i facturació d’accidents laborals i assistència a estrangers no residents.
(4) Drets meritats sobre situacions patrimonials d’anys precedents.
Font: elaboració pròpia amb dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i dades facilitades pel Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
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GrÀFic i-30. evolució dels recursos del model de finançament autonòmic. catalunya, 2004-2010

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

Així, els recursos per càpita executats del model de finançament han passat dels 2.171,7 euros per habitant 
de Catalunya l’any 2004, als 2.478,7 euros per habitant el 2010, el 14,0% menys que el 2009. En un 
context on inicialment la despesa pressupostada per càpita del sector públic de la Generalitat de Catalunya 
l’any 2010, amb 5.284,5 euros per càpita, havia augmentat 336,9 euros, el 6,8% més que el 2009.

GrÀFic i-31. evolució dels recursos del model de finançament autonòmic en termes per càpita. catalunya,        
2004-2010

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

4.1.2 • LeS DeSPeSeS DeL Sector PÚBLic De La GeneraLitat De cataLunya

Des de la perspectiva de la despesa, l’any 2010 l’augment dels pressupostos de 2.714,1 milions d’euros 
s’explica pel creixement del 5,2% de les despeses corrents, que s’incrementen 1.474,5 milions d’euros; i 
per l’augment de les despeses financeres previstes, de 1.605,2 milions d’euros, principalment per l’incre-
ment en l’amortització de deute en euros i en divises; mentre que es preveia una caiguda del 6,7% de la 
despesa de capital (inversions reals i transferències de capital) de 365,6 milions d’euros.
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L’augment pressupostat en la despesa corrent és conseqüència, principalment, de l’increment de la despesa 
de personal, que explica el 24,7% de tot l’increment dels pressupostos, i de l’augment tant de les despeses 
en béns corrents i de serveis com de les despeses en interessos, que expliquen el 17,6% i el 8,0%, respec-
tivament, de l’increment total del pressupost.

tauLa i-42. evolució del pressupost d’ingressos del sector públic de la Generalitat de catalunya, 2008-2010

capítols  
2008 Pressupost 

aprovat
2009 Pressupost 

aprovat
2010 Pressupost 

aprovat
% Variació
2008-2009

% Variació
2009-2010

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

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

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

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

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

Total despeses corrents  27.004,8 28.574,7 30.049,2 5,8% 5,2%
6. Inversions reals  4.169,1 4.581,5 4.163,6 9,9% -9,1%

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

Total despeses de capital  5.246,7 5.494,4 5.128,8 4,7% -6,7%
8. actius financers  1.096,6 1.268,9 1.740,6 15,7% 37,2%

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

Total despeses financeres  2.498,5 2.916,0 4.521,2 16,7% 55,0%
Total despeses  34.750,0 36.985,1 39.699,3 6,4% 7,3%

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

Així, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, preveia per al 2010 que el 
25,6% es destini a despeses de personal; que el 24,7% de la despesa es destini a transferències corrents 
(principalment a famílies i institucions sense finalitat de lucre i a ens i corporacions locals), i el 25,5%, a 
altres despeses corrents de funcionament. Pel que fa a les despeses de capital, representen el 12,9% del 
total, mentre que les despeses per operacions financeres en signifiquen l’11,4% (principalment, amortitza-
cions de préstecs en euros, i concessions de préstecs i bestretes).

L’estructura econòmica de la despesa pressupostada es manté relativament estable en el període 2005-
2010, si bé cal destacar el creixement progressiu del pes relatiu de les despeses de personal, amb un aug-
ment superior al de la mitjana dels pressupostos en el conjunt d’aquests anys, i del creixement el darrer any 
de les despeses financeres d’amortització del deute.

L’augment de la despesa de personal en els pressupostos de 2010, del 7,1%, s’explica, d’una banda, 
per l’increment en la remuneració de personal per plaça pressupostada, que passa de 43.182,9 euros a 
44.821,3 euros el 2010, amb un increment del 3,8%; i, de l’altra, per l’augment en el nombre de places 
pressupostades,98 que passen de 219.400 a 226.322 places el 2010, amb un increment de 6.922 noves 
places. De totes maneres, 2.005 d’aquestes places responen a l’ampliació de l’àmbit institucional dels 
pressupostos, i per tant l’increment de places pressupostades en termes homogenis entre el 2009 i el 2010 
és de 4.917 noves places, el 2,2% més que el 2009.

L’increment del 3,8% en la despesa de personal per plaça pressupostada se situa per sobre del creixement 
de les retribucions individuals que, amb caràcter general, estableix la Llei de pressupostos per al 2010, del 
0,3%, ja que incorpora les millores de les pagues extraordinàries dels funcionaris i les equivalents per a la 

	 98	•	 Les	places	pressupostades	es	corresponen	amb	les	dotacions	de	personal	previstes	en	els	pressupostos	en	alts	càrrecs,	per-
sonal	eventual,	funcionaris,	personal	laboral	fix	i	personal	laboral	temporal.	Les	dotacions	pressupostàries	inclouen	les	places	
ocupades,	les	vacants	que	es	preveu	ocupar	i	les	dotacions	per	substitucions.
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resta de personal al servei de la Generalitat de Catalunya, i també les derives retributives relacionades amb 
la promoció dels treballadors, triennis, hores extraordinàries, etc.

GrÀFic i-32. estructura econòmica de les despeses del sector públic de la Generalitat de catalunya, 2006-2010

Unitats: percentatges.
Nota: transferències corrents (cap. 4 dels pressupostos), altres despeses corrents de funcionament (cap. 2, 3 i 5 dels pressupostos), 
remuneració de personal (cap. 1 dels pressupostos), despeses de capital (cap. 6 i 7 dels pressupostos), despeses per operacions finan-
ceres (cap. 8 i 9 dels pressupostos).
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.

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

Els objectius de la política pressupostària tenen des de l’any 2006 un instrument d’anàlisi en la presentació 
dels pressupostos de despesa per programes. El Govern de la Generalitat classifica el 2010 el pressupost 
de despesa en 110 programes, agrupats en 34 polítiques de despesa, agrupades a la vegada en 9 àrees de 
despesa.

De l’estructura pressupostària per àrees de despesa del sector públic de la Generalitat, se’n pot destacar per 
a l’exercici 2010 que (vegeu la taula I-43):

- El 68,3% de la despesa es concentra en les àrees que conformen la despesa social i la producció de béns 
públics de caràcter econòmic. Així, la despesa social (àrees de despesa 3 i 4), amb 20.397,1 milions 
d’euros, significa el 51,4% del pressupost, i la producció de béns públics de caràcter econòmic (àrea de 
despesa 5), amb 6.699,7 milions d’euros, el 16,9%.

- L’11,6% de la despesa es destina a les dues àrees restants amb finalitats específiques: 2.297,1 milions 
d’euros, el 5,8% del total, a serveis públics generals (àrea de despesa 2), i 2.324,9 milions d’euros, el 
5,9% del total, a foment i regulació dels sectors productius (àrea de despesa 6).

- El 20,1% restant de la despesa s’agrupa en quatre àrees més genèriques pel que fa a la destinació final 
dels recursos: 2.689,2 milions d’euros, el 6,8% del total, a suport financer als ens locals (àrea de despesa 
7); 2.226,6 milions d’euros, el 5,6% del total, a funcionament de les institucions i administració general 
(àrea de despesa 1); 2.914,7 milions d’euros, el 7,3% del total, a deute públic (àrea de despesa 9); i 150 
milions d’euros, el 0,4% del total, al fons de contingència.

El pressupostos aprovats de 2010 mantenen una estructura relativament estable de la despesa per grans 
àrees de despesa, conservant el mateix ordre de prioritats que en l’exercici 2010. Cal destacar:

- El creixement per sobre de la mitjana, del 7,3%, de la despesa en les àrees de Deute públic (àrea 9), 
amb un creixement del 80,6%; Foment i regulació dels sectors productius (àrea 6), amb un increment del 
23,0%; i Protecció i promoció social (àrea 3), amb un creixement del 27,0%.

- La pràctica estabilitat del pes relatiu dels Serveis públics generals (àrea 2), amb un creixement del 7,1%.
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- Tanmateix, la Despesa social (àrees 3 i 4), amb un creixement del 6,9%; el Funcionament d’institucions 
i administració generals (àrea 1), amb un creixement de l’1,2%; i especialment el Suport financer als ens 
locals (àrea 7), amb una caiguda del 16,3%, i la Producció dels béns públics de caràcter econòmic (àrea 
5), amb una caiguda del 0,4%, evolucionen per sota del creixement mitjà.

tauLa i-43. Despesa per programes del sector públic de la Generalitat. Pressupostos 2009 i 2010. catalunya, 
2009-2010

Codi Política de despesa
 2009 

pressupost  
aprovat

 2010 
Pressupost 

aprovat  

 Pes sobre 
total  2009

 % Variació 
2008-2009  

 % Variació 
2009-2010  

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

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

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

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

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

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

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

23 relacions exteriors i cooperació al desenvolupament 75,0 56,7 0,2% -19,4% -24,4%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52 Transport 3.259,0 3.154,6 8,8% 13,3% -3,2%

53
Societat de la informació, coneixement i 
telecomunicacions 857,2 829,6 2,3% 3,2% -3,2%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64 Comerç 70,2 79,5 0,2% -33,7% 13,3%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De les trenta-quatre polítiques de despesa en què està classificat el pressupost de l’exercici 2010, catorze 
concentren el 92,4% de la despesa. Entre aquestes, se’n poden destacar (vegeu el gràfic I-33):
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- Les polítiques de salut, educació i transport, les tres principals finalitats pressupostàries de la Generalitat, 
concentren el 48,8% de la despesa.

- Un segon grup de quatre polítiques, amb una destinació final dels recursos més genèrica —suport finan-
cer als ens locals, administració i serveis generals, sector financer i amortització del deute—, acumula el 
23,7% de la despesa.

- D’altra banda, protecció social, societat de la informació, coneixement i telecomunicacions, seguretat i 
protecció civil, justícia, cicle de l’aigua, foment de l’ocupació, i habitatge i barris obtenen el 19,9% dels 
recursos.

- Cap de les vint polítiques de despesa restants arriba a acumular el 2% dels recursos.

GrÀFic i-33. Pes de la despesa per polítiques de depesa del sector públic de la Generalitat. catalunya, 20101

Unitats: percentatges.
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb un pes relatiu superior o igual a l’1,8% del total de la despesa.
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2010.

L’ordre de prioritats de les trenta-quatre polítiques de despesa es manté pràcticament estable respecte del 
2009. Els canvis més significatius són, per una banda, els increments de la despesa en la política d’amortit-
zació i despesa financera del deute públic (1.300,5 milions més), en la política de protecció social (503,5 
milions d’euros més), i en el sector financer (380,0 milions d’euros més); i, per una altra, la reducció de la 
despesa en la política de suport financer als ens locals (525,2 milions d’euros menys), de transport (104,4 
milions d’euros menys) i d’habitatge i altres actuacions urbanes (100,4 milions d’euros menys).

En el gràfic I-34 es mostren les catorze polítiques que experimenten un increment de la despesa respecte de 
l’exercici 2009 superior a la mitjana de creixement del total de despesa dels pressupostos de 2010.
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GrÀFic i-34. evolució de les polítiques de despesa en els pressupostos de 2010. Sector públic de la Generalitat 
de catalunya, 2009-20101

Unitats: taxes de creixement en percentatges.
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2009 i el 2010 superior a la taxa de 
creixement mitjana de tota la despesa del sector públic de la Generalitat.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2009 i 2010.

Finalment, en el gràfic I-35 es mostren les vint polítiques que experimenten un increment de la despesa res-
pecte de l’exercici 2009 inferior a la mitjana de creixement del total de despesa dels pressupostos de 2010.

GrÀFic i-35. evolució de les polítiques de despesa en els pressupostos de 2010. Sector públic de la Generalitat 
de catalunya, 2009-20101

Unitats: taxes de creixement en percentatges.
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2009 i el 2010 inferior a la taxa de 
creixement mitjana de tota la despesa del sector públic de la Generalitat.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2009 i 2010.

Les inversions reals del sector públic de la Generalitat de Catalunya

La inversió real consolidada executada per la Generalitat de Catalunya99 ha experimentat un creixement 
notable en el període 2004-2009 (vegeu el gràfic I-36), i ha assolit en termes mitjans el valor de 3.435,0 
milions anuals, amb una taxa de creixement anual acumulat del 14,7%, i amb un pes, en termes mitjans, 
sobre el PIB català de l’1,7%. En aquest mateix període la inversió per càpita executada ha estat, en termes 

	 99	•	 En	el	seu	perímetre	institucional	del	sector	públic	de	la	Generalitat.
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mitjans, de 475,8 euros per habitant, en passar dels 285,2 euros per habitant l’any 2004 als 614,4 euros 
per habitant el 2009.

El grau d’execució de la inversió respecte de les dades pressupostades es manté en termes mitjans dels anys 
2004-2009 en el 91,6% i, si bé es va reduir progressivament des del 91,2% l’any 2004 al 70,5% l’any 
2006, ha millorat en els tres darrers anys del període fins assolir el 100,3% l’any 2009.

Els pressupostos de 2010 preveuen una reducció de la inversió real, tant en termes absoluts com en termes 
per càpita, respecte de les dades executades de l’any 2009, si bé es mantenen per sobre dels valors liqui-
dats i assolits en el període 2004-2009. Així, la inversió real consolidada, amb 4.163,6 milions d’euros, 
disminueix el 9,3% respecte del pressupost liquidat del 2009, i significaria l’1,99% del PIB català de 2010 
estimat per l’Idescat. Per la seva part, la inversió per càpita se situaria aproximadament en 554,2 euros per 
habitant, amb una reducció del 9,8% respecte del pressupost liquidat del 2009.

Pel que fa a l’execució de la inversió real, l’any 2010 només es disposa de dades per a l’àmbit institucional 
consolidat conformat per l’Administració general de la Generalitat, els seus organismes autònoms, l’Insti-
tut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència Social de la Generalitat. 
Aquest àmbit institucional té una despesa de capital que equival al 67,2% de tota la inversió consolidada 
i liquidada del sector públic de la Generalitat els anys 2008 i 2009, i ha executat despeses de capital per 
valor de 2.705,0 milions d’euros l’any 2010, fet que significa una reducció de la inversió liquidada del 
12,7% respecte del 2009.

GrÀFic i-36. evolució de la inversió real consolidada liquidada i executada i de la inversió per càpita del sector 
públic de la Generalitat de catalunya. catalunya, 2005-2010

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

Per polítiques de despesa, els pressupostos del 2010 concentren el 56,2% de la inversió consolidada del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, com ja s’ha vist per al conjunt de tota la despesa, en les polí-
tiques de transport, educació i salut.

La reducció de 417,9 milions d’euros de la inversió pressupostada per al 2010 es concentra en les políti-
ques de transport, amb una reducció de la inversió pressupostada de l’11,4% —especialment en l’àmbit de 
les infraestructures ferroviàries, i en menys grau en carreteres—; en la política d’habitatge i altres actuacions 
urbanes, amb una reducció del 39,6%; i en urbanisme i ordenació del territori, amb una caiguda del 17,5%.

D’altra banda, els pressupostos del 2010 incrementen de forma més destacada la inversió en les polítiques 
d’educació, amb un augment del 7,6%; i en salut, amb un increment del 22,3%.

Com a conseqüència d’aquests canvis, les polítiques d’educació i salut milloren en l’ordre de prioritats de la 
inversió de la Generalitat de Catalunya.
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En el gràfic I-37 es mostra aquest ordre de prioritats per a l’any 2010.

GrÀFic i-37. inversió real consolidada pressupostada del sector públic per polítiques de despesa. Pressupostos 
de la Generalitat de catalunya, 2010

Unitats: percentatges.
Nota: es mostren les onze polítiques de despesa amb un pes igual o superior al 3% del pressupost total d’inversions.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2010.

Les inversions amb finançament específic

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

En el període 2004-2009, l’import mitjà liquidat anualment en aquest tipus d’obres ha estat de 551,1 milions 
d’euros a l’any, amb un increment al llarg d’aquests anys a una taxa de creixement anual acumulativa del 44,1%. 
Aquest increment supera la taxa de creixement anual acumulativa de la inversió real liquidada del conjunt del 
sector públic de la Generalitat en aquest mateix període, i que ha estat, com ja s’ha comentat, del 14,7%.

L’exercici 2010 preveu un augment en l’ús d’aquest mètodes de finançament d’inversions de 1.050,2 mili-
ons d’euros, i un creixement del 2,1% respecte de les dades liquidades del 2009.

En la taula I-44 es mostra l’evolució, per tipologies, d’aquestes inversions.

tauLa i-44. evolució de la inversió executada sense impacte pressupostari en l’exercici. catalunya, 2006-2010
 Imports liquidats Pressupostat
 2006 2007 2008 2009 2010
Carreteres 135,2 229,4 286,6 219,6 418,7

Ferrocarril i metro 39,9 75,2 133,9 546,8 498,9

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

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

regadius 72,2 87,1 126,3 194,2 37,2

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

obres de justícia 125,2 218,9 162,7 54,7 93,5

obres de Presidència 1,0 9,1 0,0 0,0 1,9

Sanitat 0,0 0,0 5,0 13,1 0,0

TOTAL 420,8 667,0 739,8 1.028,3 1.050,2

Unitats: milions d’euros.
Nota: les dades 2006-2009 són dades liquidades, i per al 2010 són inversions pressupostades.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008, 2009 i 2010.
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el dèficit de la Generalitat de catalunya

L’evolució dels ingressos i les despeses liquidades en l’exercici 2010 ha tingut com a conseqüència un fort 
increment, del 61,6%, del dèficit de la Generalitat (mesurat en termes SEC-95, base 2000), i que se situa 
en 7.607 milions d’euros.

El dèficit de la Generalitat (mesurat en termes SEC-95, base 2000) ha superat en 1.663,5 milions d’euros 
allò que es preveia en els pressupostos.

El dèficit pressupostat apareixia com a resultat d’una previsió d’increment del 5,7% de la despesa corrent 
(es mantenien les transferències corrents i s’incrementava la despesa de personal i la compra de béns i ser-
veis), enfront d’una reducció del 9,5% dels ingressos corrents (per la forta caiguda prevista dels impostos 
directes i indirectes), motiu pel qual el desestalvi per operacions corrents arribava a 4.051,7 milions d’eu-
ros. A aquestes necessitats de fons, calia afegir-hi l’augment previst de la despesa de capital, del 6,2%, que 
significava unes necessitats de finançament per operacions de capital de 2.558,1 milions d’euros. Així, el 
dèficit resultant, un cop aplicats els ajustos SEC-95, era de 6.369,5 milions d’euros, xifra que s’ajustava al 
Pla econòmic i financer de reequilibri 2010-2011 aprovat pel Consell Executiu el 16 de desembre del 2009.

Des de principis del 2010, l’economia espanyola i la catalana s’han vist afectades per la profunditat de 
la crisi econòmica, les dificultats per recuperar les bases tributàries i l’orientació de la política fiscal dels 
darrers anys, que ha limitat el rendiment fiscal d’aquestes bases tributàries. Aquests elements han fet que 
l’evolució dels ingressos tributaris liquidats sigui més negativa del que preveien els pressupostos. S’incre-
menta, així, més del previst, la necessitat d’apel·lar a l’endeutament en els mercats financers privats per tal 
de finançar una despesa que creix en part també com a conseqüència de la crisi. 

El conjunt d’aquestes dificultats té com a resposta en l’economia espanyola i en la catalana les mesures 
de consolidació fiscal de les administracions públiques, establertes pel Govern central a través del Reial 
decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic,100 i pel Govern de la Generalitat a través del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents 
de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic; mesures dissenyades per 
contenir la despesa,101 com la retallada del 5% dels salaris públics, entre d’altres, i per recuperar ingressos 
fiscals (vegeu l’epígraf 1.2.2.).

Aquestes mesures no han estat suficients, però, per contenir l’increment del dèficit en termes SEC-95 del 
conjunt de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

TAULA I-45. Evolució de la capacitat/necessitat de finançament de la Generalitat sense sector empresarial1 i en 
termes Sec-95, base 2000. catalunya, 2007-2010

2007 2008 2009 2010 2009-2010

(1) ingressos corrents  24.342 24.273 26.349 22.911 -13,0%

Impostos directes 6.501 7.495 8.129 6.158 -24,2%

Impostos indirectes 9.639 8.084 6.800 5.992 -11,9%

Altres ingressos corrents 8.202 8.694 11.419 10.760 -5,8%

(2) Despeses corrents  23.000 25.121 29.412 26.709 -9,2%

remuneració de personal 6.489 7.200 7.709 7.590 -1,6%

Despeses corrents de béns i serveis 6.417 6.910 9.064 7.665 -15,4%

Interessos 570 697 797 919 15,3%

transferències corrents 9.523 10.313 11.841 10.535 -11,0%

(3) = (1) - (2) estalvi per operacions corrents  1.342 -847 -3.063 -3.783 23,5%

(3)’ = (3) + interessos. estalvi brut primari  1.913 -150 -2.266 -2.863 26,4%

(4) ingressos de capital  836 897 1.193 1.266 6,1%

	100	•	 BOE	núm.	126,	de	24.05.2010.
	101	•	 DOGC	núm.	5639,	de	31.05.2010.
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(5) Despeses de capital  2.717 3.190 3.099 2.705 -12,7%

(6) = (4) - (5) necessitat de finançament per operacions de capital -1.881 -2.293 -1.906 -1.454 -23,7%

(7) Fons de contingència  0 0 0 0 -

(8) = (3) + (6) - (7) resultat no financer (+) superàvit / (-) dèficit del 
pressupost  

-538 -3.140 -4.969 -5.237 5,4%

(8)’ = (8) + interessos. Saldo primari  32 -2.443 -4.172 -4.318 3,5%

ajustos Sec-95 -691 -2.137 265 -2.370 -994,3%

capacitat o necessitat de finançament en termes Sec-95, base 2000 -1.226 -5.272 -4.706 -7.607 61,6%

Unitats: milions d’euros i percentatges.
Nota: dades executades; 2010, dades provisionals.
(1) El perímetre institucional de la Generalitat sense el sector públic empresarial comprèn les dades consolidades de l’Administració 
general de la Generalitat, els organismes autònoms, l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials.
Font: comptes generals de la Generalitat 2007, 2008 i 2009 elaborats per la Sindicatura de Comptes, i dades facilitades pel Departa-
ment d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

En l’àmbit institucional de la Generalitat sense el sector públic empresarial, les mesures de contenció de 
la despesa es tradueixen en una reducció de la despesa corrent del 9,2% respecte dels valors liquidats el 
2009, amb una disminució de la despesa de personal de l’1,6%, de la despesa de consum de béns i serveis 
del 15,4%, i de les transferències corrents de l’11,0%. Malgrat això, la major caiguda del ingressos corrents, 
del 13,2%, ha situat el desestalvi per operacions corrents en 3.782,6 milions d’euros, el 23,5% superior 
al de l’exercici 2009.

Paral·lelament, en el mateix perímetre institucional, la despesa de capital de la Generalitat també s’ha con-
tingut, amb una reducció del 12,7%, la qual cosa, conjuntament amb l’increment del 6,1% dels ingressos 
de capital, ha situat les necessitats de finançament per operacions de capital en 1.454,4 milions d’euros, 
amb una reducció del 23,7% respecte de les necessitats liquidades el 2009.

Per tant, les necessitats de finançament per operacions corrents, de 3.782,6 milions d’euros, més les 
necessitats de finançament per operacions de capital, de 1.454,4 milions d’euros, han fet que el dèficit 
en termes de pressupost executat de la Generalitat sense el sector públic empresarial hagi estat de 5.237 
milions d’euros, el 5,4% més que en l’exercici 2009.

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

Per una banda, s’hi ha d’afegir el resultat obtingut per les empreses i els ens públics considerats Administra-
ció pública segons aquesta metodologia (el sector públic empresarial) i altres ajustaments comptables com 
són: incloure les aportacions de capital a empreses públiques com a operació no financera, aplicar el criteri 
caixa als ingressos tributaris, ajustos per periodificació de transferències de l’Estat i de la UE, consolidació 
amb les universitats i altres.

Per una altra, cal afegir-hi l’increment de la despesa desplaçada.

Aquests ajustos SEC-95 signifiquen, per al 2010, afegir-hi un dèficit de 2.370 milions d’euros, de manera 
que el dèficit de la Generalitat en termes SEC-95 se situa en 7.607 milions d’euros, amb un increment 
respecte del 2009 del 61,6%, i que situa el dèficit públic de la Generalitat en el 3,84% del PIB de l’eco-
nomia catalana i el 0,72% del PIB d’Espanya. Aquestes magnituds estan clarament per sobre del límit de 
dèficit establert en el Pla econòmic i financer de reequilibri 2010-2011 aprovat pel Consell Executiu el 16 
de desembre del 2009.
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GrÀFic i-38. evolució del dèficit de la Generalitat segons Sec-95, base 2000. catalunya, 2006-2010

Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB de Catalunya.
Nota: les dades del 2010 són provisionals.
Font: Departament d’Economia i Coneixement, i Comptabilitat Regional d’Espanya per al PIB de l’economia catalana.

Endeutament de la Generalitat de Catalunya

La conseqüència de l’increment de les necessitats de finançament de la Generalitat generades el 2010, 
conjuntament amb el refinançament del deute que vencia, ha significat per al 2010 un important augment 
del deute de la Generalitat de Catalunya.

L’endeutament financer102 de la Generalitat s’ha incrementat el 2010103 9.032,6 milions d’euros, un aug-
ment del 29,7% respecte del 2009, fins als 39.401,0 milions d’euros. Aquest increment supera l’augment 
experimentat en l’exercici 2009, que va ser de 5.459,9 milions d’euros. D’aquesta manera, augmenta el 
pes de l’endeutament financer sobre el PIB fins al 19,9% l’any 2010. Aquesta acceleració del creixement 
de l’endeutament respon, principalment, al comportament associat al conjunt d’entitats del sector Adminis-
tració pública de la Generalitat, segons SEC-95 (base 2000), que s’incrementa el 37,8%, mentre que en les 
empreses no SEC (base 2000) l’endeutament creix el 6,5%.

Pel que fa a l’endeutament acumulat amb altres instruments financers, no es disposa de dades per al 2010.

tauLa i-46. evolució de l’endeutament viu i altres instruments financers de la Generalitat de catalunya. catalunya, 
2006-2010 (segons Sec)
 2006 2007 2008 2009 2010
total endeutament Sec-95 (base 2000) 14.074,0 14.819,5 18.069,7 22.514,4 31.035,5

endeutament empreses no Sec-95 (base 2000) 4.118,0 4.833,0 6.838,9 7.854,0 8.365,5

Total endeutament financer 18.192,0 19.652,5 24.908,5 30.368,4 39.401,0
Altres instruments financers1 2.430,0 2.476,0 3.424,0 3.712,0 -

Endeutament TOTAL 20.622,0 22.128,5 28.332,5 34.080,4 -
Endeutament financer sobre el PIB2 9,87% 9,97% 12,29% 15,52% 19,91%

Endeutament TOTAL sobre el PIB2 11,19% 11,22% 13,98% 17,42% -

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

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

	103	•	 Dades	en	data	31	de	desembre	de	2009.
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L’evolució del deute situa Catalunya, amb un pes d’aquest sobre el PIB, clarament per sobre del de la mit-
jana de la resta de CA d’Espanya, i amb un increment d’aquest pes des de l’inici de la crisi econòmica que 
pràcticament duplica l’augment de la mitjana del pes del deute sobre el PIB de la resta de CA d’Espanya.

GrÀFic i-39. Deute sobre el PiB del sector administració pública de la Generalitat (Sec) i de la resta de ca, 2006-2010

Unitats: percentatges. 
Nota: el sector Administració pública inclou l’Administració general, els organismes autònoms i els administratius, les universitats i les 
empreses públiques dependents sectoritzades com a administracions públiques.
Font: elaboració pròpia amb dades del Banc d’Espanya i l’INE.

4.2 • eL Sector PÚBLic eStataL

4.2.1 • LeS inVerSionS DeL Sector PÚBLic eStataL a cataLunya

L’any 2010 s’accentua la reducció en les perspectives de la inversió pública estatal a tot Espanya, que ja 
s’havia iniciat en els pressupostos del 2009, amb una caiguda de l’1,0%. La inversió real pressupostada 
per al conjunt de l’Estat104 l’any 2010 ha estat de 29.269,23 milions d’euros, amb una reducció del 7,1% 
respecte de l’exercici 2009. 

D’aquesta inversió Catalunya té pressupostats 3.625,9 milions, amb una reducció del 4,1% respecte del 
2009, si bé manté el seu pes en el 15,2% del total de la inversió regionalitzada. Catalunya es manté així, 
des de l’any 2005, com la segona CA receptora d’inversions estatals en termes absoluts després d’Andalusia.

En termes per càpita, en el conjunt de les CA, la inversió real regionalitzada pressupostada l’any 2010 és 
de 507 euros per habitant, amb una caiguda del 5,3% respecte dels pressuposts del 2009. Mentre que, 
a Catalunya, aquesta inversió significa una despesa de 483 euros per càpita, amb una reducció del 4,8% 
respecte del 2009 i que la manté en la posició onzena entre les disset CA, el 4,7% menys que la mitjana 
per càpita espanyola.

De totes maneres, cal tenir present que, en previsió del compliment de la disposició addicional tercera del 
nou Estatut d’autonomia de Catalunya i seguint la disposició addicional cinquanta-setena de la Llei de pres-
supostos de l’Estat per a l’any 2007, es va constituir un grup de treball bilateral Estat-Generalitat que va 
elaborar una metodologia de càlcul de les inversions en infraestructures segons el que preveu l’Estatut. El 
17 de setembre de 2007, el grup de treball va acordar una metodologia que estableix com a base de càlcul 
el “conjunt de les inversions de l’Estat i les transferències de capital a les comunitats autònomes i a les 
corporacions locals, que són d’àmbit econòmic”. Així mateix, “s’estableix un ajustament de les inversions 
realitzades per l’Estat amb dotació pressupostària en un exercici diferent al d’execució”.

	 104	•	 Inversió	real	prevista	de	l’Administració	general	de	l’Estat,	els	seus	organismes	autònoms,	Seguretat	Social,	agències	estatals	
i	altres	organismes	públics,	els	sectors	públics	empresarial,	fundacional	i	consorcis.	Aquest	concepte	computa	la	despesa	en	
inversió	del	capítol	6	dels	pressupostos,	i	no	té	en	compte	el	capítol	7	de	transferències	de	capital.	
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Així, per a l’any 2010, els pressupostos generals de l’Estat preveuen una inversió a Catalunya de 4.489,48 
milions, que significa una reducció del 3,9% respecte a les previsions del 2009.

Tenint en compte aquest concepte més ampli, la despesa de capital per càpita prevista en els pressupostos 
de l’Estat per al 2009 a Catalunya és de 598 euros per habitant, xifra que és el 18% superior a la mitjana 
d’inversió real regionalitzada per càpita del conjunt d’Espanya.

Així, quan es computa el conjunt de la despesa de capital per càpita associada al compliment de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, els pressupostos del 2010 situen la inversió per càpita de l’Estat a Catalunya per 
sobre de la mitjana d’inversió real regionalitzada per càpita del conjunt d’Espanya, tot i que en termes de 
despesa en inversió real regionalitzada per càpita dels pressupostos de l’Estat a Catalunya estem el 4,7% 
per sota de la mitjana (vegeu el gràfic I-40).

GrÀFic i-40. inversió per càpita pressupostada de l’estat a catalunya en relació amb la mitjana espanyola, 2001-2010

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

Pel que fa al compliment dels compromisos pressupostaris, el nivell d’execució de les obres pressupostades 
pel Ministeri de Foment, l’any 2009,105 es va situar en el 87%, clarament per sobre de la mitjana d’execució 
del període 2001-2008, que va ser del 78%. Cal tenir en compte que aquest Ministeri administra durant 
aquests anys (2001-2009) gairebé el 84% de la inversió regionalitzada i pressupostada a Catalunya de 
l’Estat, i que l’any 2009 va ser del 83,1%. Aquest percentatge, en els pressupostos del 2010, se situa en 
el 85,4% (vegeu el gràfic I-41).

GrÀFic i-41. inversió pressupostada i liquidada per l’estat a catalunya. catalunya, 2001-2010

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

	105	•	 Darrera	dada	disponible.
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Per a l’any 2010, només es disposa d’informació parcial del nivell d’execució de les inversions de l’Estat 
a Catalunya a través de les dades de licitació oficial d’obres de construcció per part del grup Foment106 a 
Catalunya. Aquestes xifres indiquen una important reducció de la inversió licitada en el territori català per 
al 2010, amb una caiguda del 64,3%.

GrÀFic i-42. Licitació oficial d’obres i adjudicació d’obres de construcció del grup Foment a catalunya. catalunya, 
2005-2010

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

4.2.2 • La recaPtaciÓ DeLS triButS eStataLS a cataLunya

La recaptació de tributs estatals a Catalunya, en termes de caixa, l’any 2010 recupera una part de la caiguda 
dels dos darrers anys, si bé se situa en nivells inferiors a la recaptació de l’any 2005. Així, la recaptació de 
tributs estatals a Catalunya (vegeu la taula I-47) s’ha incrementat el 8,4%, 2.628,3 milions d’euros més 
que el 2009, amb uns ingressos liquidats de 33.810,5 milions d’euros.

L’any 2007, la recaptació de tributs estatals a Catalunya va ser de 47.608,7 milions d’euros i, per tant, en 
tres anys l’economia catalana ha acumulat una reducció d’aquesta tributació de 13.797,6 milions d’euros, 
amb una caiguda del 29,0%.

El 92,2% d’aquesta recaptació la duu a terme l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), a través 
de les seves delegacions en el territori, que gestiona els impostos estatals sobre els quals la capacitat norma-
tiva de les CA és més limitada. Quant a la resta de tributs estatals —sobre els quals la capacitat normativa 
de les CA és més gran—, la gestió està traspassada a la Generalitat de Catalunya.

La recaptació tributària107 de les delegacions de l’AEAT a Catalunya s’incrementa l’any 2010 el 10,3%, si 
bé acumula una caiguda del 26,1% des de l’any 2007. Per la seva part, la recaptació de tributs estatals 

	 106	•	 Inclou	les	licitacions	d’obra	i	les	adjudicacions	publicades	per	les	diferents	direccions	generals	del	Departament,	els	seus	or-
ganismes	autònoms,	així	com	les	realitzades	per	les	entitats	públiques	empresarials	i	societats	mercantils	estatals	dependents	
del	Ministeri:	Aeroports	Espanyols	 i	Navegació	Aèria	 (AENA),	Ferrocarrils	Espanyols	de	Via	Estreta	 (FEVE),	Administrador	
d’Infraestructures	Ferroviàries	(ADIF),	RENFE-Operadora,	Correus	i	Telègrafs,	Ports	de	l’Estat	i	la	Societat	Estatal	d’Infraes-
tructures	del	Transport	Terrestre	(SEITT).	No	es	recullen	aquelles	obres	que,	per	les	seves	característiques,	no	es	publiquen	
en	els	diaris	oficials	(obres	complementàries	que	es	contracten	amb	el	mateix	licitador	que	executa	l’obra	principal,	obres	
d’emergència,	procediment	negociat	sense	publicitat,	contractes	menors,	etc.),	ni	les	licitacions	i	adjudicacions	sobre	estudis	
o	redacció	de	projectes	d’obra,	ja	que	es	tracta	d’un	contracte	de	serveis.

	 107	•	 Les	dades	de	recaptació	tributària	de	les	delegacions	de	l’AEAT	estan	expressades	en	termes	de	caixa;	per	tant,	s’entén	la	
recaptació	líquida	aplicada,	que	s’obté	com	a	diferència	entre	la	recaptació	bruta	aplicada	i	les	devolucions	pagades,	i	que	
inclou	ingressos	del	pressupost	corrent	i	els	corresponents	a	exercicis	tancats.	Aquest	criteri	comptable	difereix	del	concepte	
de	drets	liquidats	o	reconeguts,	en	el	qual	es	recullen	els	drets	pendents	de	cobrament	de	l’exercici	i	s’exclouen	els	drets	
procedents	de	pressupostos	tancats.
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cedits totalment a la Generalitat de Catalunya108 s’ha reduït el 9,7% l’any 2010, i acumula, des del 2007, 
un descens del 51,5%.

La reducció dels tributs cedits totalment a la Generalitat, conjuntament amb la recuperació dels ingressos 
tributaris estatals recaptats per les delegacions de l’AEAT a Catalunya, ha fet que la recaptació tributària 
a Catalunya, amb un creixement del 8,4%, s’hagi incrementat amb menys intensitat que la recaptació de 
tributs estatals en el conjunt de l’Estat, que ha augmentat el 10,8%, 15.513 milions d’euros més que el 
2009, amb uns ingressos totals de 159.536 milions d’euros, però que en els tres darrers exercicis acumula 
una caiguda del 20,5%, amb 41.140 milions menys d’euros que l’any 2007.

L’Agència Tributària Estatal estima109 que el 43,3% de l’increment en la recaptació l’any 2010, 6.710 
milions d’euros, té el seu origen en les mesures tributàries destinades a la consolidació fiscal introduïdes a 
escala estatal. La resta d’increment es pot associar a l’efecte de dos elements amb resultats contraposats 
sobre la recaptació: la caiguda de les bases tributàries i l’increment associat a mesures de gestió dels impos-
tos, que han desplaçat ingressos tributaris meritats l’any 2009 a la recaptació en termes de caixa del 2010. 

La menor reducció de l’activitat econòmica l’any 2010 ha alentit la caiguda de les bases tributàries dels 
principals impostos estatals. S’estima que, tot i així, l’evolució negativa d’aquestes bases tindria associada 
una reducció de 3.896 milions d’euros en la recaptació.

En el cas de l’IRPF, ha tingut lloc una reducció de l’1,4% de la renda bruta de les famílies aproximada 
per fonts fiscals, mentre que el Banc d’Espanya estima que ha caigut el 2,2% el saldo de rendes primàries 
brutes de les famílies i institucions sense finalitat de lucre. Per components de renda, estima que la remu-
neració dels assalariats ha caigut l’1,5%, afectada en part per la reducció del 5% dels salaris públics; les 
rendes de la propietat han caigut el 23,6%; i les rendes mixtes d’activitats econòmiques es mantenen, amb 
un lleuger creixement del 0,6%.

En l’impost sobre societats les bases de beneficis empresarials declarats continuen reduint-se, si bé amb 
menys intensitat que l’any 2009. La base del pagament de l’impost té una caiguda del 21,7% com a con-
seqüència de les majors dotacions per insolvència realitzades per les entitats financeres, per l’impacte en 
la deducció de la llibertat d’amortització amb manteniment de l’ocupació, i per menys beneficis atípics 
declarats, tot això en un context en què millora el valor afegit empresarial.

L’IVA es mostra com l’únic dels principals impostos que experimenta un lleuger creixement del conjunt de 
les seves bases impositives per la millora del consum privat, que hauria més que compensat la caiguda de la 
despesa d’habitatge i de la despesa final del sector públic. L’INE estima que el consum privat creix l’1,3%, 
mentre que es continua reduint la despesa d’habitatges de les llars, el 18,7%, i cau la despesa final de les 
administracions públiques el 7,9%.

Pel que fa als impostos especials, es redueixen les bases tributàries de les dues figures tributàries més 
importants en termes de recaptació. En l’impost sobre hidrocarburs es redueix el 3,1% el consum de car-
burants; mentre que en l’impost sobre labors del tabac es redueix el consum de paquets de tabac, el 9,7% 
fins al setembre del 2010.

Finalment, una part important de l’increment en caixa de la recaptació tributària del 2010 està associada a 
l’efecte que sobre la recaptació en termes de caixa ha tingut la introducció l’any 2009 de la possibilitat de 
rebre mensualment la devolució de l’IVA, fet que va anticipar moltes devolucions anuals el 2009, i en menys 
grau per l’increment en la recaptació d’ajornaments de la tributació de períodes anteriors i per actuacions de 
control de la gestió de l’impost (control del frau). En conjunt, prop de 12.700 milions d’euros de l’increment 
es poden associar a l’efecte d’aquests elements sobre la recaptació en caixa del 2010. 

	108	•	 Els	impostos	estatals	cedits	totalment	a	la	Generalitat	de	Catalunya,	expressats	en	termes	de	caixa,	inclouen:	l’impost	de	suc-
cessions	i	donacions,	l’impost	sobre	el	patrimoni,	l’impost	sobre	transmissions	patrimonials	i	sobre	actes	jurídics	documentats,	
l’impost	sobre	determinats	mitjans	de	transports,	l’impost	sobre	vendes	minoristes	de	determinats	hidrocarburs	i	la	taxa	del	
joc.	Tot	i	que	la	recaptació	de	l’impost	sobre	electricitat	també	està	cedida	totalment	a	la	Generalitat,	la	seva	gestió	depèn	de	
l’AEAT.

	109	•	 Vegeu	l’Informe mensual de recaudación tributaria. Diciembre 2010.	Agència	Estatal	d’Administració	Tributària.
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Així, l’Agència Tributària Estatal estima110 que, de la caiguda en la recaptació de 41.140 milions d’euros 
acumulada els exercicis 2008, 2009 i 2010, el 45,3%, 18.625 milions d’euros són conseqüència de l’im-
pacte dels canvis normatius estatals en la tributació. Mentre que els anys 2008 i 2009 s’haurien deixat 
d’ingressar 25.335 milions d’euros per la política de rebaixes fiscals, l’any 2010 la política de consolidació 
fiscal hauria recuperat 6.710 milions d’euros.

En el gràfic I-43 es mostra, per grans figures tributàries, l’impacte que sobre la recaptació de tributs estatals 
en el conjunt del territori espanyol han tingut els canvis normatius introduïts pel Govern central, l’evolució 
de l’activitat econòmica, el recurs a l’ajornament del deute tributari i altres elements que afecten la gestió 
dels impostos.

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

En l’IRPF, els canvis normatius més importants amb efectes positius en la recaptació en termes de caixa el 
2010 han estat:

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

- Efecte en les retencions del treball de la supressió de la deducció de fins a 400 euros per a l’obtenció 
de rendiments del treball, excepte en persones contribuents amb base imposable inferior a 8.000 euros 
(deducció total) o entre 8.001 i 12.000 euros (deducció parcial) (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 
23 de desembre, de PGE 2010).111

- Efecte en les retencions de les rendes derivades del capital mobiliari, dels arrendaments i dels fons d’in-
versió de l’elevació del tipus de retenció del 18% al 19% (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de PGE 2010).112

- Efectes en la quota diferencial de la supressió de la deducció de fins a 400 euros per l’obtenció de ren-
diments d’activitats econòmiques, excepte a contribuents amb un rendiment estimat inferior a 12.000 
euros anuals (canvi introduït pel Reial decret 2004/2009, de 23 de desembre, de modificació parcial del 
Reglament de l’IRPF).113

En l’IRPF, els canvis normatius més importants amb efectes negatius en la recaptació en termes de caixa el 
2010 han estat:

- Efecte en les retencions del treball de l’elevació del límit de l’exempció per prestacions d’atur percebudes 
en la modalitat de pagament únic, des de 12.020 a 15.500 euros (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 
23 de desembre, de PGE 2010).114

- Efectes en els pagaments fraccionats de la rebaixa del 5% de la quantia dels mòduls del règim d’estimació 
objectiva: s’incrementen en 20 punts percentuals els índexs correctors per inici de l’activitat i contractació 
de persones amb discapacitat (canvi introduït per l’Ordre EHA/99/2010, de 28 de gener).115

- Efectes en la quota diferencial de la deducció del 20% del rendiment net de les activitats econòmiques 
per increment de la plantilla el 2009, 2010 i 2011 (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desem-
bre, de PGE 2010).116

	 110	•	 Vegeu	l’Informe mensual de recaudación tributaria. Diciembre 2007, 2008, 2009, 2010, i	 l’Informe Anual de recaudación 
tributaria, 2008, 2009. Agència	Estatal	d’Administració	Tributària.

	 111	•	 BOE	núm.	309,	de	24.12.2009.
	 112	•	 BOE	núm.	309,	de	24.12.2009.
	 113	•	 BOE	núm.	313,	de	29.12.2009.
	 114	•	 BOE	núm.	309,	de	24.12.2009.
	 115	•	 BOE	núm.	26,	de	30.01.2009.
	 116	•	 BOE	núm.	309,	de	24.12.2009.
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GrÀFic i-43. impacte en la recaptació de tributs estatals en el conjunt de ca. espanya, 2008-2010

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

- Repercussió sobre la quota diferencial de l’anticipació de la deducció per adquisició d’habitatge en les 
retencions del treball per a contribuents amb ingressos inferiors a 33.007,20 euros anuals (canvi introduït 
pel Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre, de mesures urgents en matèria econòmica, fiscal...).117

- Efectes en la quota diferencial de l’exempció de les quantitats percebudes per acomiadament o cessa-
ment, a conseqüència d’un ERO, fins al límit obligatori establert en l’Estatut dels treballadors per a l’aco-
miadament improcedent, d’aplicació retroactiva per a expedients aprovats des del 8 de març de 2009 
(canvi introduït per la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el 
foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades).118

Cal tenir presents també les mesures introduïdes pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el tram auto-
nòmic de l’IRPF per a l’exercici 2010 amb un impacte negatiu, la majoria de les quals sobre la recaptació 
en termes de caixa:

- Efectes sobre la quota integra autonòmica de la creació d’una deducció en la quota íntegra autonòmica del 
20% de les quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions o participacions socials com 
a conseqüència de la constitució o l’ampliació de capital en les societats mercantils. L’import màxim de 
la deducció és de 4.000 euros, i per a la seva aplicació s’exigeix el compliment d’alguns requisits (canvi 
introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives).119

	117	•	 BOE	núm.	290,	de	02.12.2008.
	118	•	 BOE	núm.	315,	de	31.12.2009.
	119	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
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- Efectes sobre la quota integra autonòmica de la creació d’una deducció en la quota íntegra autonòmica del 
20% de les quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions com a conseqüència d’acords 
d’ampliació de capital subscrits a través del segment d’empreses en expansió del mercat alternatiu borsa-
ri. L’import màxim de la deducció es fixa en 10.000 euros, i per a la seva aplicació s’exigeix el compliment 
d’alguns requisits (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres 
i administratives).120

- Es deroga, amb efectes de l’1 de gener de 2010, la deducció per donació de quantitats a descendents 
per a l’adquisició del seu primer habitatge habitual, regulada en l’apartat 4 de l’article 1 de la Llei de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (en 
vigor des del 2003) (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, finance-
res i administratives).121

- A l’efecte de la compensació fiscal corresponent al tram autonòmic de la deducció per inversió en habi-
tatge habitual adquirit abans del 20 de gener de 2006, s’estableix que l’import de l’incentiu teòric en la 
Comunitat Autònoma de Catalunya és el resultat d’aplicar a les quantitats invertides el 2009 els percen-
tatges de deducció regulats en l’article 1.2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, en la redacció vigent en data 31 de desembre de 2006. A més, el tram autonòmic de la 
deducció per inversió en habitatge no podrà ser inferior al que resulti d’aplicar els percentatges de deduc-
ció establerts en aquest article, en la redacció vigent en data 31 de desembre de 2006, per als supòsits 
en els quals no s’utilitzi finançament aliè (canvi introduït per la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de 
pressupostos per al 2010).122

En l’impost sobre societats, els canvis normatius més importants amb efectes el 2010 han estat:

- Efecte en els pagaments fraccionats de l’obligació d’efectuar pagament fraccionat per la modalitat de 
l’article 45.2 del Text refós de la Llei de l’impost sobre societats123 per a les societats acollides al règim 
especial de societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari, societats l’activitat principal 
de les quals és el lloguer d’immobles urbans (canvi introduït per la Llei 11/2009, de 26 d’octubre, de 
societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari).124

- Efecte en la quota diferencial de l’increment en la tributació del tipus especial del 18%, 19% el 2010 en 
el règim especial per a societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari (canvi introduït 
per la Llei 11/2009, de 26 d’octubre, de societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobili-
ari, i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de PGE 2010).125

- Efecte en la quota diferencial de l’aplicació de tipus de gravamen reduïts: per a base imposable inferior a 
120.204,41 euros, el 20% i, per a la resta de la base imposable, el 25%, per a períodes impositius inici-
ats el 2009, 2010 i 2011, en pimes que mantinguin o creïn ocupació (canvi introduït per la Llei 26/2009, 
de 23 de desembre, de PGE 2010).126

En l’IVA, els canvis normatius més importants amb efectes el 2010 han estat:

- S’incrementen els tipus impositius, amb efectes des de l’1 de juliol: el general, del 16% al 18%, i el redu-
ït, del 7% al 8%. S’augmenta la compensació a tant alçat a percebre per la venda de productes naturals: 
en les explotacions agrícoles o forestals, passa al 10%, i per a les explotacions ramaderes i pesqueres, al 
8,5% (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de PGE 2010).127

	 120	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	 121	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	 122	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	 123	•	 BOE	núm.	61,	d’11.03.2004.
	 124	•	 BOE	núm.	259,	de	27.10.2009.
	 125	•	 BOE	núm.	259,	de	27.10.2009,	i	BOE	núm.	309,	de	24.12.2009.
	 126	•	 BOE	núm.	309,	de	24.12.2009.
	 127	•	 BOE	núm.	309,	de	24.12.2009.
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- Aplicació del tipus impositiu reduït per a tot tipus d’obres de millora i rehabilitació de l’habitatge (abans 
només preveia obra de paleta) fetes fins al 31 de desembre de 2012, i s’amplia el concepte de rehabili-
tació estructural d’habitatge (canvi introduït pel Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a 
l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació).128

En els impostos especials, els canvis normatius més importants amb efectes el 2010 han estat (canvis en 
relació amb el primer semestre del 2009):

- En tabacs, s’incrementa el preu mitjà del paquet de tabac en més del 4% des del gener i el 13% des de 
mitjan juny, i augmenta el tipus específic fins a 10,20 euros per cada mil cigarretes a partir del 13 de juny 
(canvi introduït pel Reial decret llei 8/2009, de 12 de juny, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris 
i suplements de crèdit, per import total de 19.821,28 milions d’euros, i es modifiquen determinats pre-
ceptes de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials).129

- En hidrocarburs, s’incrementa en 29 euros per 1.000 litres dels tipus específics que graven els consums 
de gasolina i gasoil d’automoció (canvi introduït pel Reial decret llei 8/2009, de 12 de juny, pel qual es 
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per import total de 19.821,28 milions d’euros, 
i es modifiquen determinats preceptes de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials).130

Pel que fa a la reducció del 9,7% l’any 2010 en els impostos estatals cedits totalment a la Generalitat de 
Catalunya, el retrocés en la recaptació s’explica, el 80%, per la caiguda de la imposició directa; el 14,1%, 
per l’evolució de la tributació indirecta, i el 6,3% restant, per la menor recaptació en les taxes sobre el joc.

Per figures tributàries, destaquen la caiguda del 27,9% en l’impost de successions i donacions, com a 
conseqüència de l’aplicació de la primera fase de reduccions introduïdes en la part de successions de l’im-
post; la caiguda del 18,1% en l’impost sobre actes jurídics documentats, afectat per la menor constitució 
d’hipoteques, i malgrat l’increment del tipus en actes jurídics documentats no específics a partir de juliol 
del 2010; el retrocés de l’1,0% de l’impost sobre determinats mitjans de transports, en què es frena la 
caiguda del darrer any com a conseqüència de la recuperació en la matriculació, i s’incrementa el tipus 
per als vehicles més contaminants; la menor recaptació, del 2,4%, en l’impost sobre vendes minoristes de 
determinats hidrocarburs, pel menor consum de carburants; la reducció en la recaptació de les taxes sobre 
el joc, del 6,2%, ajudat per la reducció en el tipus impositiu sobre el bingo; i l’increment de l’impost sobre 
transmissions patrimonials, del 10,3%, com a conseqüència de l’augment de les transaccions immobiliàries 
de segona mà i de l’increment dels tipus a partir de la segona meitat de l’any.

A continuació, es detallen els canvis normatius més rellevants amb efectes en els ingressos liquidats l’any 
2010, en relació amb els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya.

En l’impost de successions i donacions, els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 
2010 han estat:

- S’incrementen les reduccions personals aplicables a la base imposable en adquisicions mortis causa per 
raó de parentiu:

 a) Grup I (adquisicions per descendents i adoptats menors de vint-i-un anys): 275.000 euros, més 33.000 
euros per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causahavent, fins al límit de 539.000 euros.

 b) Grup II (adquisicions per descendents i adoptats de vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adop-
tants):

  a. Cònjuge: 500.000 euros.

  b. Fill: 275.000 euros.

	128	•	 BOE	núm.	89,	de	13.04.2010.
	129	•	 BOE	núm.	143,	de	13.06.2009
	130	•	 BOE	núm.	143,	de	13.06.2009
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  c. Resta de descendents: 150.000 euros.

  d. Ascendents: 100.000 euros.

 c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat): 
50.000 euros.

 d) Grup IV (adquisicions per col·laterals de quart grau, graus més distants i estranys): no s’aplica cap re-
ducció per raó de parentiu.

No obstant això, els imports anteriors es reduiran a la meitat en el cas que s’opti per aplicar alguna de 
les reduccions existents per adquisició de béns i drets, excepte en el cas de la reducció per adquisició 
d’habitatge habitual, que s’aplica en tots els casos.

També cal tenir en compte que l’aplicació d’aquestes reduccions es fa de forma progressiva, de manera 
que per a l’any 2010 els imports expressats en euros seran:

a) Per als fets imposables meritats de l’1 de gener del 2010 al 30 de juny del 2010, del 25%.

b) Per als fets imposables meritats de l’1 de juliol del 2010 al 30 de juny del 2011, del 62,5%.

c) Per als fets imposables meritats a partir de l’1 de juliol del 2011, del 100%.

(canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administra-
tives).131

- S’introdueix una nova reducció pròpia aplicable en les adquisicions mortis causa per a persones de 75 
anys o més. L’import màxim de la reducció es fixa en 275.000 euros, i és incompatible amb la reducció 
per discapacitat establerta en l’article 2.1.b de la Llei 21/2001, de 28 de desembre (canvi introduït per 
la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives).132

- En la reducció per adquisició d’habitatge habitual es modifica la regulació d’aquesta reducció per establir 
que, si en el moment de la realització del fet imposable el causant té la residència habitual en un altre 
domicili del qual no és titular, també té la consideració d’habitatge habitual la que tenia tal consideració 
fins a qualsevol dia dels deu anys anteriors a la seva mort (en la redacció anterior el límit es fixava en dos 
anys). A més, s’estableix que aquesta limitació dels deu anys no es té en compte quan el causant ha tingut 
el seu últim domicili en un centre residencial o sociosanitari (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 
de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives).133

- S’introdueix, una reducció pròpia, addicional, aplicable després de les restants reduccions. Així, l’excés de 
base imposable pot reduir-se el 50%, i es fixen els imports màxims següents per a cada grup de parentiu:

 a) Grup I: 125.000 euros.

 b) Grup II:

– Cònjuge: 150.000 euros.

– Fill: 125.000 euros.

– Resta de descendents: 50.000 euros.

– Ascendents: 25.000 euros.

	 131	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	 132	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	 133	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
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No obstant això, el percentatge i els imports màxims es redueixen a la meitat en els mateixos supòsits 
que els establerts per a les reduccions personals, i també es preveu l’aplicació progressiva d’aquesta 
reducció en els mateixos termes que les reduccions personals (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 
23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives).134

- Es modifica la tarifa de l’impost. Així, l’escala aplicable a la base liquidable per obtenir la quota íntegra de 
l’impost establerta en l’article 3 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, es redueix en el nombre de trams, 
que passa de 16 a 5, i disminueixen lleugerament els tipus aplicables, fixant-se el màxim en el 32% (canvi 
introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives).135

- Es modifiquen també els coeficients multiplicadors establerts per calcular la quota tributària de l’impost 
en l’article 4 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre. A diferència de la regulació anterior, aquests coefici-
ents no tenen en compte la quantia del patrimoni preexistent, i s’estableixen únicament en funció del grau 
de parentiu amb el causant (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives).136

- Es modifica la disposició addicional de la Llei 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions conviven-
cials d’ajuda mútua, per establir que les situacions d’ajuda mútua s’assimilen a la resta de descendents 
del grup II a l’efecte de l’aplicació de les reduccions personal, addicional i per adquisició de l’habitatge 
habitual del causant (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives). 137

- S’estableix la possibilitat que els òrgans de l’Agència Tributària de Catalunya competents per a la gestió 
de l’impost puguin acordar l’ajornament de fins a dos anys del pagament de les liquidacions practicades 
per causa de mort, sempre que no hi hagi en l’inventari de l’herència efectiu o béns de fàcil realització su-
ficients per pagar les quotes líquides i la sol·licitud de l’ajornament s’efectuï abans de finalitzar el termini 
reglamentari de pagament (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives).138

En l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, els canvis normatius amb efectes en 
els ingressos liquidats l’any 2010 han estat:

- Modificació del tipus de gravamen de les transmissions d’immobles del 7% al 8%, llevat de la transmis-
sió d’habitatges de protecció oficial, que continua al 7%, i la modificació del tipus de transmissions de 
mitjans de transport, que passa del 4% al 5% (canvi introduït pel Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de 
mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic).139

- Modificació del tipus de gravamen general aplicable als documents subjectes a la modalitat d’actes jurí-
dics documentats que no es trobin en cap dels supòsits específics, que passa de l’1% a l’1,2% (canvi in-
troduït pel Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria 
fiscal per a la reducció del dèficit públic).140

- Establiment de l’exempció a la constitució de societats, l’augment del capital, les aportacions que efectuïn 
els socis que no comportin augment del capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del 
domicili social d’una societat quan ni l’una ni l’altre estiguessin prèviament situats en un estat membre de 
la Unió Europea (canvi introduït pel Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit 
fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació).141

	134	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	135	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	136	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	137	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	138	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	139	•	 DOGC	núm.	5639,	de	31.5.2010.
	140	•	 DOGC	núm.	5639,	de	31.5.2010.
	141	•	 BOE	núm.	293,	de	03.12	.2010.
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En l’impost especial sobre determinats mitjans de transport, els canvis normatius amb efectes en els ingres-
sos liquidats l’any 2010 han estat:

- Modificació del tipus impositiu aplicable als mitjans de transport dels epígrafs 4t i 9è de l’article 70.1 de 
la Llei 3/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, que passa del 14,75% al 16% (canvi introduït 
pel Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal 
per a la reducció del dèficit públic).142

En l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs, els canvis normatius amb efectes en els 
ingressos liquidats l’any 2010 han estat:

- Es reconeix el dret a la devolució de les quotes de l’impost de vendes minoristes de determinats hidro-
carburs satisfetes o suportades pels agricultors en ocasió de les adquisicions de gasoil que hagin tributat 
al tipus de l’epígraf 1.4 de l’article 50.1 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, 
efectuades durant el 2009; en gasoils utilitzables com a carburant en els usos previstos en l’apartat 2 de 
l’article 54 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desem-
bre, de mesures fiscals, financeres i administratives).143

En els tributs sobre el joc, els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2010 han estat:

- En la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar, es deflacta el tipus impositiu general de la taxa que grava 
els jocs de sort, envit o atzar, que passa del 28% al 25%, que afecta el joc del bingo. D’altra banda, es 
modifica la regulació de la taxa aplicable a les màquines o aparells automàtics aptes per a la realització 
de jocs d’atzar, per establir que no es reportarà la taxa en els supòsits de suspensió temporal del permís 
d’explotació atorgat per l’òrgan competent (canvi introduït per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives).144

tauLa i-47. recaptació dels tributs estatals per l’administració central i la Generalitat a catalunya, 2008-2010
 2008 2009 2010 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Delegacions aeat (a) 36.519,3 28.257,1 31.169,2 -13,4% -22,6% 10,3%

Impostos directes 21.672,0 17.695,6 17.461,7 -13,3% -18,3% -1,3%

irPF  15.239,3 13.358,3 13.634,4 -1,1% -12,3% 2,1%

Societats 6.121,0 4.017,0 3.455,4 -33,9% -34,4% -14,0%

Impost sobre la renda de no residents 301,7 314,3 358,5 -8,3% 4,2% 14,1%

Altres impostos directes 10,1 5,9 13,4 9,4% -41,0% 126,0%

Impostos indirectes 14.671,9 10.377,3 13.457,5 -13,7% -29,3% 29,7%

IVA 12.391,0 8.440,1 11.546,8 -14,5% -31,9% 36,8%

Especials 1.281,6 1.088,0 965,9 -7,4% -15,1% -11,2%

   alcohols 213,2 226,0 nd. 8,9% 6,0% nd.

   Hidrocarburs 660,1 564,5 nd. -16,7% -14,5% nd.

   Labors del tabac 28,1 28,5 nd. -10,0% 1,4% nd.

   Electricitat 380,2 269,0 nd. 4,6% -29,2% nd.

tràfic exterior 642,4 525,4 611,0 -12,0% -18,2% 16,3%

Impost sobre primes d’assegurances i altres 357,0 400,3 333,8 -10,8% 12,1% -16,6%

Taxes i altres ingressos tributaris (cap. 3) 175,3 184,2 250,0 15,9% 5,1% 35,8%

Govern autonòmic (B) 4.033,5 2.925,2 2.641,3 -25,9% -27,5% -9,7%

Impostos directes 1.508,8 847,6 621,7 22,9% -43,8% -26,7%

Successions i donacions 972,4 844,8 609,5 25,5% -13,1% -27,9%

Patrimoni 536,4 2,8 12,2 18,3% -99,5% 335,8%

Impostos indirectes 2.222,4 1.787,3 1.747,3 -42,5% -19,6% -2,2%

Transmissions patrimonials 819,6 756,3 834,4 -51,4% -7,7% 10,3%

actes jurídics documentats  887,4 608,9 498,9 -40,8% -31,4% -18,1%

Sobre determinats mitjans de transport 212,3 142,7 141,2 -42,5% -32,8% -1,0%

	 142	•	 DOGC	núm.	5639,	de	31.5.2010.
	 143	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
	 144	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
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Sobre vendes minoristes de determinats 
hidrocarburs  303,1 279,5 272,7 -2,4% -7,8% -2,4%

Taxa del joc  302,3 290,2 272,3 -14,0% -4,0% -6,2%

total (a + B) 40.552,8 31.182,3 33.810,5 -14,8% -23,1% 8,4%

Impostos directes 23.180,9 18.543,3 18.083,5 -11,6% -20,0% -2,5%

Impostos indirectes 16.894,3 12.164,6 15.204,7 -19,1% -28,0% 25,0%

Taxes i altres ingressos tributaris 477,6 474,4 522,3 -5,0% -0,7% 10,1%

Unitats: milions d’euros i percentatges.
Nota: les dades de recaptació tributària són recaptació líquida aplicada.
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE, i Informe mensual dels tributs 
de la Generalitat de Catalunya, desembre 2010, de la Direcció General de Tributs.

L’evolució de la recaptació tributària a Catalunya l’any 2010, amb una caiguda de la imposició directa i un 
increment més important de la indirecta, ha fet reduir el pes dels impostos directes en la composició dels in-
gressos entre impostos directes, indirectes, i taxes i altres ingressos tributaris. De manera que l’exercici 2010 
el 53,5% dels ingressos tributaris s’obtenen de la imposició directa, el 45,0% dels ingressos són de la impo-
sició indirecta, mentre que l’1,5% restant provenen de taxes i altres ingressos tributaris (vegeu el gràfic I-44).

GrÀFic i-44. Distribució dels ingressos tributaris estatals a catalunya. catalunya, 2004-2010

Unitats: percentatges.
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE, i Informe mensual dels tributs 
de la Generalitat de Catalunya, desembre 2010, de la Direcció General de Tributs.

Així mateix, el pes de la recaptació dels tributs estatals de l’Administració central i la Generalitat sobre el 
PIB català s’ha mantingut relativament estable, amb un lleuger creixement des del 15,0% l’exercici 2009 
fins al 16,1% el 2010, i acumula una caiguda de 6,6 punts percentuals en els tres darrers anys.

GrÀFic i-45. evolució del pes de la recaptació tributària estatal sobre el PiB català. catalunya, 2004-2010

Unitats: percentatges.
Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; Informe mensual dels tributs 
de la Generalitat de Catalunya, desembre 2010, de la Direcció General de Tributs, i dades del PIB català (base 2000) de l’Idescat.
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5 • economia SociaL

5.1 • noVetatS en eL marc normatiu i iniciatiVeS PÚBLiQueS

La regulació jurídica de les organitzacions que integren l’economia social és bastant estable en el temps, si 
bé els darrers anys les institucions de la Unió Europea han iniciat un procés de reconeixement i regulació 
d’aquelles que operen en més d’un estat membre. Exemples d’aquest fenomen són l’Estatut de la societat 
cooperativa europea, ja aprovat, i el futur Estatut de la fundació europea, actualment en elaboració.

Malgrat que els dictàmens del Comitè Econòmic i Social Europeu no tenen caràcter normatiu, generalment 
s’hi ressalta el paper de l’economia social en els diferents sectors econòmics. Un exemple, n’és el Dictamen 
d’iniciativa aprovat el febrer del 2010, sobre l’agricultura en les regions europees mediterrànies,145 en què 
es destaca el paper que poden tenir les cooperatives i altres formes d’organització dels productors com a 
instruments per permetre als agricultors concentrar l’oferta i millorar la seva posició en els mercats.

En l’àmbit estatal no hi ha novetats normatives destacables, si bé cal esmentar l’elaboració al llarg de l’any 
2010 de dues normes importants. La primera és la Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social,146 apro-
vada a principis del 2011, que té per objectiu constituir un marc jurídic per reconèixer i donar més visibilitat 
a l’economia social i proporcionar més seguretat jurídica, sense substituir la normativa vigent reguladora de 
cada entitat que forma el sector. 

En segon lloc, cal esmentar l’elaboració de la recent aprovada Llei per la qual es regula la societat coopera-
tiva europea amb domicili a Espanya,147 i que s’aprova en desplegament del Reglament núm. 1435/2003 
del Consell, de 22 de juliol de 2003, de la societat cooperativa europea. 

Pel que fa a l’àmbit català, enguany s’ha aprovat el Decret 83/2010, de 29 de juny, pel qual es modifica 
el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives,148 per tal d’endurir-ne determinats aspectes (en establir una sèrie de requisits addicionals) i 
fer així compatible el finançament de les activitats agràries amb la protecció deguda als estalvis dels dipo-
sitants. Aquest Decret va ser dictaminat pel CTESC.

	 145	•	 DOUE	C	347,	de	18.12.2010.
	 146	•	 BOE	núm.	76,	de	30.03.2011.
	 147	•	 Llei	3/2011,	de	4	de	març	(BOE	núm.	57,	de	08.03.2011).
	 148	•	 DOGC	núm.	5664,	de	06.07.2010.

Dictamen 26/2009, sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
16 de novembre de 2009. 

El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.

El CTESC valora positivament aquesta norma que té com a finalitat evitar riscos excessius per al bon funciona-
ment de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Es posa de manifest que s’hauria de graduar l’estructura financera i l’activitat de la cooperativa en atenció als 
riscos i, a la vegada, s’hauria de temporalitzar la seva aplicació.

La norma regula que l’activitat de la secció de crèdit constitueix l’activitat principal de la cooperativa quan 
el percentatge dels saldos creditors en la secció de crèdit de sòcies i socis col·laboradors superi el 20% del 
total de saldos creditors de socis i sòcies en aquesta secció. El CTESC proposa matisar-ho en el sentit que, en 
aquest cas, no es tindrà en compte l’import dels recursos de socis col·laboradors que superant aquest límit 
estiguin aplicats en dipòsits en entitats de crèdit, títols de deute públic emesos per l’Estat o les comunitats 
autò nomes, emissions d’entitats de crèdit avalades per l’Estat, títols d’empreses públiques o dipòsits a l’Insti-
tut Català del Crèdit Agrari. També proposa que s’elevi de 20 a 30 el percentatge dels saldos creditors.
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D’altra banda, també cal tenir en compte la tasca duta a terme al llarg del 2010 per tal de modificar la Llei 
18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, a causa de la necessitat d’adaptar-la a les normes internacionals 
sobre comptabilitat (la núm. 32), i que afecten la qualificació de les aportacions socials com a fons propis 
de la cooperativa. La modificació s’ha fet a través del Decret llei 1/2011, de 15 de febrer.149

Per acabar, cal fer referència a dues ordres reguladores de subvencions a les empreses de l’economia social 
aprovades el 2010. En primer lloc, l’Ordre TRE/142/2010, de 8 de març,150 que manté les principals línies 
de subvencions i objectius de l’Ordre anterior (aprovada el 2009) per desenvolupar les empreses d’economia 
cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i les societats laborals. Introdueix l’obligació 
d’utilitzar només mitjans electrònics en el procediment de concessió de les subvencions. En segon lloc, 
l’Ordre AAR/287/2010, d’11 de maig,151 que dóna continuïtat als ajuts per al foment de la concentració i la 
modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, també convocats l’any 2009.

5.2 • LeS emPreSeS De L’economia SociaL

5.2.1 • cooPeratiVeS

Segons les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació, el 31 de desembre de 2010 hi ha 
4.023 cooperatives inscrites al Registre de Cooperatives que gestiona aquest Departament. Quant a les 
existents a finals de l’any 2009, aquesta xifra suposa un increment de l’1,8%. Cal tenir en compte, però, 
que enguany el Registre inclou també les confederacions, les federacions (n’hi ha set d’inscrites) i els grups 
cooperatius (que n’hi ha quatre).152

Igual que en anys anteriors, una de cada tres cooperatives inscrites és de treball associat (el 74,4% del 
total), seguides per les agràries (que són l’11,5% del total) i les de serveis (4,2%). 

Al llarg del 2010 s’han creat 116 noves cooperatives, tres més que les creades el 2009 (113). Per segon any 
consecutiu s’intensifica el ritme de creació de noves cooperatives, fet que com ja es va apuntar l’any passat, 
pot estar relacionat amb l’actual situació econòmica i amb la concepció que les cooperatives poden ser una 
solució jurídica i d’empresa viable per generar activitat econòmica i crear ocupació.

Enguany només una cooperativa ha canviat la seva forma jurídica, se n’han fusionat tres i se n’han dissolt 
vuit. Per tant, la creació neta de cooperatives és positiva (108), a diferència de la xifra negativa registrada 
el 2009.153

Per tipus de cooperativa, les de treball associat concentren la majoria de les 116 societats de nova creació 
(88), seguides de les de serveis (15), habitatge i segon grau (4 cadascuna) i agràries (3).

	149	•	 DOGC	núm.	5820,	de	17.02.2011.
	150	•	 DOGC	núm.	5588,	de	16.03.2010;	modificada	per	l’Ordre	TRE/264/2010,	de	21	de	juny	(DOGC	núm.	5661,	d’1.07.2010).
	151	•	 DOGC	núm.	5631,	de	18.05.2010.
	152	•	 La	Llei	18/2002,	de	5	de	juliol,	de	cooperatives	defineix	el	grup	cooperatiu	com	el	conjunt	format,	majoritàriament,	per	diver-

ses	societats	cooperatives,	de	la	classe	que	sigui,	i	l’entitat	cap	de	grup,	que	necessàriament	ha	de	ser	una	cooperativa,	que	
exerceix	facultats	o	emet	instruccions	de	compliment	obligat	per	a	les	entitats	agrupades,	de	manera	que	es	produeix	una	
unitat	de	decisió	en	l’àmbit	d’aquestes	facultats	(article	125).

	153	•	 Quan	se’n	van	crear	113	i	dissoldre	177.	Aquest	saldo	va	ser	positiu	els	anys	anteriors.

Pel que fa a la temporalització de l’aplicació de la norma, es proposa que només aquelles entitats que superin 
11 vegades els recursos propis de la cooperativa disposin d’un període transitori esglaonat per adaptar-se a la 
nova normativa. Així, les seccions de crèdit que superin 15 vegades els recursos propis, haurien de disposar 
de dos exercicis anuals, com a màxim, per reduir aquesta ràtio fins a aquest nivell i de dos d’addicionals per 
continuar reduint-la fins a arribar al límit d’11 vegades.

La norma aprovada incorpora el 33,3% de les observacions a l’articulat emeses pel cteSc en aquest Dictamen.
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La distribució per sectors d’activitat de les noves cooperatives no varia respecte dels anys anteriors: hi ha 82 
noves cooperatives en els serveis (que suposa el 70,7% del total), 14 en la construcció (12,1%), 13 en la 
indústria (11,2%) i set en l’agricultura (6%). 

Desglossant aquestes dades per branques d’activitat, els serveis a la comunitat i a les empreses i els serveis 
personals concentren la majoria de noves cooperatives (el 22,4% i el 19,8%, respectivament), tal com reflec-
teix el gràfic següent. Els darrers anys aquestes activitats registren un nombre de noves cooperatives creixent, 
el contrari del que ocorre en altres sectors com ara la construcció i el comerç, l’hoteleria i la restauració.

GrÀFic i-46. noves cooperatives constituïdes, per branques d’activitat. catalunya, 2008-2010

Unitats: nombre de cooperatives.
Nota: l’agrupació per branques d’activitat es relaciona a continuació:
PRIM: Primari. Agricultura, ramaderia i caça; silvicultura i explotació forestal; pesca i aqüicultura.
INM: Indústria no manufacturera. Antracita, hulla i lignit; petroli i gas natural; minerals metàl·lics; minerals no metàl·lics ni energè-
tics; 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.
IM: 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. quími-
ques; productes farmacèutics; cautxú i plàstic; prod. minerals no metàl·lics; metal·lúrgia; prod. metàl·lics, excepte maquinària; prod. 
informàtics i electrònics; materials i equips elèctrics; maquinària i equips; vehicles de motor, remolcs i semiremolcs; altres materials 
de transport; mobles; ind. manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària; edició.
CONS: Construcció. Construcció d’immobles; construcció d’obres d’enginyeria civil; activitats especialitzades construcció.
CHR: Comerç, hoteleria i restauració. Venda i reparació de vehicles de motor; comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor; comerç al 
detall, excepte vehicles de motor; serveis d’allotjament; serveis de menjar i begudes; reparació d’ordinadors i efectes personals.
TR: Transports. Transport terrestre i per canonades; transport marítim i per vies interiors; transport aeri; emmagatzematge i afins al 
transport; agències de viatges i operadors turístics.
SEP: Serveis a les empreses i serveis personals. Act. postals i de correus; telecomunicacions; serveis de tecnologies de la informació; 
serveis d’informació; mediació financera; assegurances i fons de pensions; act. auxiliars mediació financera; act. immobiliàries; act. 
jurídiques i de comptabilitat; seus centrals i consultoria empresarial; serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; recerca i desenvolupa-
ment; publicitat i estudis de mercat; act. professionals i tècniques; act. de lloguer; act. relacionades amb l’ocupació; act. de seguretat 
i investigació; serveis a edificis i de jardineria; act. administratives d’oficina.
SCOM: Serveis a la comunitat. Cinema i vídeo, enregistrament de so; ràdio i televisió; act. veterinàries; adm. pública, defensa i SS 
obligatòria; educació; act. sanitàries; serveis socials amb allotjament; serveis socials sense allotjament; act. artístiques i d’espectacles; 
biblioteques i museus; jocs d’atzar i apostes; act. esportives i d’entreteniment; act. associatives; altres act. de serveis personals.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.

Les activitats que concentren un nombre més elevat de noves cooperatives, i que es podrien considerar com 
a activitats generadores d’activitat econòmica, són en els serveis a la comunitat, l’educació i les activitats 
artístiques i d’espectacles (amb sis noves cooperatives cadascuna), els serveis socials sense allotjament 
(amb cinc noves cooperatives) i altres activitats de serveis personals (amb quatre noves cooperatives). En els 
serveis a les empreses i serveis personals, destaca la consultoria empresarial (amb sis noves cooperatives), 
l’activitat administrativa d’oficina (cinc) i els serveis de tecnologies de la informació i d’arquitectura i engi-
nyeria (amb tres noves cooperatives cadascun).

Finalment, cal destacar que la indústria manufacturera disposa de 14 noves cooperatives, fet que també va 
tenir lloc el 2009 i va suposar un canvi respecte dels anys anteriors.
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5.2.2 • SocietatS LaBoraLS

Segons les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació, el 2010 hi ha 5.444 societats laborals 
actives a Catalunya i se n’han registrat 136 de noves. Tot i aquesta dada positiva, cal tenir en compte que 
els darrers anys s’aprecia una desacceleració en el nombre de noves societats creades, atès que el 2009 se’n 
van constituir 162, i el 2008, 199.

La distribució sectorial de les noves societats laborals és la mateixa que els anys anteriors: la majoria es 
dediquen al sector serveis (102), seguit per la indústria (20), la construcció (13) i l’agricultura (1).

El gràfic següent conté les noves societats laborals classificades per la branca d’activitat en què s’adscriuen. 
La majoria de les registrades el 2010 es concentren en el comerç, hoteleria i turisme (el 37,5%), els serveis 
a les empreses i serveis personals (el 25%) i la indústria manufacturera (14,7%). 

GrÀFic i-47. noves societats laborals registrades, per branques d’activitat. catalunya, 2008-2010

Unitats: nombre de societats laborals.
Nota: vegeu el gràfic anterior per a la llegenda de les sigles emprades en aquest gràfic.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.

Les activitats concretes amb major nombre de noves societats laborals i que, per tant, podrien considerar-se 
sectors de generació d’activitat econòmica són: el comerç a l’engròs i al detall i els serveis de menjar i be-
gudes (amb 19, 15 i 12 noves societats, respectivament), tots tres pertanyents a la branca d’activitat de 
comerç, hoteleria i restauració. Els serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i les activitats de seguretat i 
investigació, dels serveis a les empreses i serveis personals disposen de 10 i 5 noves societats. Per acabar, 
cal destacar, en la indústria manufacturera, la reparació i instal·lació de maquinària, que registra 5 noves 
societats laborals. 

Malgrat aquestes dades, els darrers anys s’aprecia una davallada de noves societats en la construcció, el 
comerç, hoteleria i restauració, i enguany, i a diferència del que ocorre en les cooperatives, en els serveis a 
la comunitat.

5.3 • La PoBLaciÓ ocuPaDa a L’economia SociaL

El perfil de les persones treballadores de l’economia social

Les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració sobre les característiques de les persones ocupa-
des en empreses de l’economia social a Catalunya (el quart trimestre del 2010) presenten poques variacions 
respecte de l’any passat, si bé es confirmen algunes tendències de canvi ja apuntades en edicions anteriors 
d’aquesta Memòria.

Així, continua predominant el nombre d’homes sobre el de dones (els primers representen el 53,8%), si bé 
de nou creix lleugerament el percentatge de dones respecte a l’any anterior (passa del 45,6% al 46,2%). Pel 
que fa a l’edat, per primera vegada les cohorts de més de 40 anys superen les més joves: els primers són el 
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50,6% del total, mentre que els segons, el 49,4% (l’any passat aquests percentatges van ser del 48,9% i el 
51,2% respectivament, i el 2008, del 47,4% i el 52,7%).

L’any 2009 es va frenar el creixement d’estrangers, si bé el 2010 el seu pes s’ha incrementat en passar del 
13,7% al 14,2% del total de la població ocupada en l’economia social. Pel que fa a la durada de la relació 
laboral (indefinida o temporal), a l’antiguitat dels contractes i a la grandària de les societats on estan ocu-
pades aquestes persones, no hi ha canvis a destacar. Per contra, creix el treball a temps parcial, tot i que 
continua sent minoritari (només afecta el 22,1% de l’ocupació).

El pes de la població ocupada en economia social respecte del total de la població ocupada (segons l’EPA) 
es manté idèntic al de l’any passat tant a Catalunya (on és de l’1,5%) com a la resta de l’Estat (2,1%). 

En un context de crisi econòmica i destrucció d’ocupació, la població ocupada en l’economia social té el 
mateix comportament que la població ocupada total, si bé enguany ha disminuït la intensitat de la davalla-
da. Així, la població ocupada en l’economia social a Catalunya el quart trimestre del 2010 davalla l’1,5% 
respecte del mateix període de l’any 2009, mentre que la davallada registrada el 2009 respecte al 2008 
fou del 6,5%. A escala estatal els percentatges són similars: l’1,4% menys d’ocupació respecte al 2009 i el 
6,5% menys el 2009 respecte al 2008.

Per sectors d’activitat, l’agricultura i la indústria registren creixements en la població ocupada, mentre que 
la construcció i els serveis en perden. A escala estatal, el sector industrial experimenta una davallada lleu-
gera de l’ocupació. 

tauLa i-48. Població ocupada en l’economia social i població ocupada total (ePa). Per sectors d’activitat. espa-
nya i catalunya, 2009-2010

 
2010 Variació 2009-2010

Total Agr. Ind. Const. Serv. Total Agr. Ind. Constr. Serv.

CA
TA

LU
N

YA

Població ocupada 
en l’economia 
social

46.631 914 9.906 3.190 32.621 -1,5 12,4 3,8 -15,7 -1,7

Població ocupada 
total (ePa) 3.133.500 65.800 606.100 257.800 2.203.800 -0,1 12,7 -0,9 -13,9 1,7

eS
Pa

n
ya

Població ocupada 
en l’economia 
social

380.851 35.706 84.062 26.739 233.779 -1,4 4,1 -0,9 -9,0 -1,7

Població ocupada 
total (ePa) 18.408.200 804.500 2.622.800 1.572.500 13.408.300 -1,3 2,8 -2,2 -12,8 0,2

Unitats: persones ocupades i variació en percentatges.
Nota: dades del quart trimestre de 2010.
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Immigració. 

La població ocupada en cooperatives i en societats laborals

El darrer trimestre de l’any 2010 hi ha a Catalunya 46.631 persones en alta a la Seguretat Social (SS) tre-
ballant en empreses de l’economia social, 39.210 de les quals en una cooperativa (el 84,1%) i 7.421 en 
una societat laboral (el 14,9% restant). Aquesta dada suposa una davallada general de l’1,5% respecte de 
l’any anterior, quan hi havia 47.320 persones en alta a la SS, 39.545 en cooperatives i 7.775 en societats 
laborals. Tot i decréixer l’afiliació, cal destacar que ho fa de manera menys intensa que l’any anterior (quan 
es va registrar una davallada del 6,5%).

Els gràfics següents reflecteixen la informació relativa a l’ocupació en les cooperatives i societats laborals 
per branques d’activitat a Catalunya. Igual que en l’anàlisi de les societats creades al llarg del 2010, els 
sectors que concentren la major part de persones treballadores no sempre coincideixen en les cooperatives 
i en les societats laborals. 
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Així, l’any 2010 els serveis a la comunitat, el comerç, l’hoteleria i la restauració i la indústria concentren la 
major part de les persones que treballen en cooperatives (el 33,7%, el 20,9% i el 20,4%, respectivament), 
coincidint amb dos dels sectors majoritaris en les persones treballadores de les societats laborals: la indús-
tria, el comerç, l’hoteleria i la restauració, però no en el transport (i ocupen el 24,8%, el 22,9% i el 14,7% 
del total, respectivament). 

L’afiliació en les cooperatives davalla lleugerament, el 0,8%, tot i que hi ha diferències per sectors. Així, 
les branques d’activitat on creix el nombre de persones afiliades que treballen en les cooperatives són la 
indústria (5,1%), els serveis a les empreses i serveis personals (4%), el sector primari (12,3%) i els serveis 
a la comunitat (0,8%). En canvi, en les societats laborals, l’afiliació davalla en general el 4,6%, i únicament 
creix lleugerament en el comerç, l’hoteleria i la restauració (0,6%).

La diferent importància relativa de l’ocupació del sector dels serveis a la comunitat i de les noves societats 
creades al llarg del 2010 sembla indicar una certa especialització en funció de la forma jurídica de l’empre-
sa, i són les cooperatives les més proclius a dedicar-s’hi.

GrÀFic i-48. Persones afiliades a la Seguretat Social i que treballen en una empresa social, per branques d’ac-
tivitat. catalunya, 2009-2010 (iV trimestre)

Unitats: nombre de persones treballadores.
Nota: l’agrupació per branques d’activitat no coincideix exactament amb la dels anteriors gràfics, atès que el Ministeri no publica les dades amb el mateix desglossament.
PRIM Sector primari. Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (epígraf A, CNAE 2009).
IN Indústria. Indústries extractives, manufactureres, producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua (epígrafs B, C, D i E, CNAE 2009). Sota aquest concepte s’inclou la 
indústria manufacturera i la no manufacturera, atès que les dades del Ministeri de Treball i Immigració no en permeten el tractament per separat. Per tant, no és directament 
comparable amb la classificació dels gràfics de l’apartat anterior.
CONS Construcció (epígraf F, CNAE 2009).
CHR Comerç, hostaleria i restauració. (epígrafs G i I, CNAE 2009).
TR Transport. Transport, emmagatzematge i comunicacions (epígrafs H i J, CNAE 2009).
SEP Serveis a les empreses i personals. Intermediació financera, activitats immobiliàries, activitats professionals i serveis auxili-ars (epígrafs K, L, M, N i O, CNAE 2009).
SCOM Serveis a la comunitat. Educació i activitats sanitàries, socials, activitats culturals i altres serveis (epígrafs P, Q, R i S, CNAE 2009).
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Immigració.

D’altra banda, i atès el pes de les cooperatives de treball associat (el 74,4% del total de les existents 
el 2010), cal tenir en compte el percentatge dels seus socis de treball que cotitzen com a treballadors 
autònoms en el RETA. El darrer trimestre del 2010 va ser del 27%, pràcticament el mateix que el 2009 
(27,3%). Les branques d’activitat en les quals més socis de treball cotitzen al RETA no coincideixen amb 
les més generals, fet que permet apuntar també a una certa especialització sectorial en les cooperatives que 
cotitzen al RETA pels seus socis: transport (amb el 70,8% dels socis de treball cotitzant al RETA), construc-
ció (63,5%) i indústria (53%). 

Ara bé, respecte del 2009, el nombre d’afiliats al RETA davalla en totes les branques d’activitat, excepte la 
indústria (on creix el 9,6%).

1. cooperatives (total i autònoms) 2. Societats laborals
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5.4 • PerSPectiVeS DeL Sector De L’economia SociaL

La concepció de l’economia social com a fórmula refugi en moments de crisi econòmica sembla confirmar-se 
amb les dades analitzades, en especial pel que fa a les cooperatives, que veuen com els dos darrers anys 
s’incrementa el ritme de constitució de noves societats. Ara bé, el comportament de l’ocupació en aquest 
sector ha estat força similar al general.

Tenint en compte les dades analitzades, en les cooperatives els serveis a la comunitat i els serveis a les 
empreses i serveis personals es poden considerar com a generadors d’activitat econòmica i d’ocupació. Així, 
els serveis a la comunitat concentren la majoria de les noves cooperatives creades el 2010 (el 25,7%), un 
percentatge més elevat de població ocupada en cooperatives (el 33,7%), i no perd ocupació, en créixer 
aquesta el 0,8% respecte del 2009. Els serveis a les empreses i serveis personals concentren el 19,8% de 
les noves cooperatives (23 de 116) i registren un creixement del 4% en l’afiliació a la SS respecte del 2009.

D’altra banda, la indústria (que disposa de 15 noves cooperatives el 2010), on l’afiliació creix el 5,1%, 
també pot ser considerada en un futur com un sector en creixement.

En les societats laborals, aquesta situació té lloc en el comerç, hoteleria i restauració, atès que concentra 
el 22,9% de les noves societats creades el 2010 i manté l’ocupació, en créixer lleugerament (el 0,6%). Tot 
i això, si bé els serveis a les empreses i serveis personals i la indústria perden ocupació (l’1,1% i l’1,3%, 
respectivament), concentren també un nombre significatiu de noves societats.




