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INTRODUCCIÓ 
 
L’informe econòmic i financer del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2005 es presenta en compliment de l’article 31, punt 4, lletra g, del Decret 

legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de finances 

públiques de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest document està constituït per quatre grans apartats: l’economia catalana i el seu 

entorn, el sector públic a Catalunya, els pressupostos de l’Estat per al 2006 i el projecte de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006. 

En la primera part s’analitza la situació econòmica de l’entorn català, amb una visió del 

context econòmic internacional i espanyol i es descriu l’evolució de l’economia catalana  

mitjançant l’anàlisi dels principals determinants de la conjuntura econòmica, com són 

l’evolució del producte interior brut, la dinàmica empresarial, el mercat de treball, el comerç 

exterior, els preus, els salaris  i els costos laborals, i el sector financer i el mercat de valors. 

Com a darrer punt es presenten les previsions de les principals macromagnituds de 

l’economia catalana per al 2006. 

En la segona part es presenten les darreres dades sobre el sector públic català fent 

referència als pressupostos dels diferents nivells d’administració pública a Catalunya: 

l’autonòmic, el local i el central així com informació sobre els fons europeus a Catalunya. En 

l’àmbit autonòmic, s’expliquen les liquidacions d’ingressos i despeses de l’any 2004 del 

sector públic administratiu de la Generalitat i l’estat d’execució del pressupost en el primer 

semestre del 2005; i es fa una especial referència a la distribució de les inversions reals de 

la Generalitat per comarques i sectors l’any 2004. Pel que fa a l’Administració local, es 

presenten les previsions d’ingressos i de despeses dels ajuntaments, les diputacions i els 

consells comarcals pels anys 2002 i 2003, així com la liquidació del pressupost de l’any 

2002. Amb referència a l’Administració central, es tracta d’una banda, la recaptació dels 

tributs a Catalunya i a la resta de comunitats autònomes i, de l’altra, les inversions reals de 

l’Administració central dels darrers anys a Catalunya i a la resta de comunitats autònomes. 

Per últim, es tanca aquesta part fent referència a les actuacions dels fons estructurals i de 

cohesió de la Unió Europea a Catalunya, en el darrer any, i a la situació sobre l’aprovació de 

les perspectives financeres per al 2007-2013, de les quals en depenen els fons europeus. 

En la tercera part s’explica el projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2006. 

Aquests pressupostos segueixen les directrius marcades pels pressupostos de l’any 2005, 

amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans mitjançant un 
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model de creixement més sòlid i sostenible. En aquest sentit, aquests objectius s’articulen 

mitjançant diverses mesures. Per una banda mesures de  política social  i solidària, com 

millorar les pensions, augmentar els recursos del fons de reserva de la Seguretat Social, i 

fomentar les polítiques sanitària i de habitatge. Així com una millora progressiva de l’ajuda 

oficial al desenvolupament. I per una altra banda mesures de caràcter economicoproductiu 

com el programa Ingenio 2010, el desenvolupament el Pla de convergència de la societat de 

la informació, potenciant la política de beques i ajuts a estudiants i, augmentant la dotació 

per a infraestructures. 

En la quarta part, es presenta el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

a l’any 2006, que aquest any es plantegen amb un canvi en el procés pressupostari que 

posa l’accent en un pressupost per programes, i que dona relleu a les finalitats de la 

despesa, per sobre d’altres criteris d’assignació de recursos més de tipus administratiu. 

Un altra novetat d’aquests pressupostos és l’aprofundiment en la consideració global de 

l’actuació pública de la Generalitat, que inclou, per primer cop, a tot el conjunt d’organismes i 

entitats que formen part de l’Administració pública de la Generalitat, d’acord amb les normes 

del Sistema Europeu de Comptes (SEC), la qual cosa significa que primer cop s’incorporen 

als pressupostos de la Generalitat de Catalunya els consorcis i les fundacions. 

Destacar que les prioritats d’actuació per al 2006 seran, continuar avançant en la millora 

dels serveis públics, amb l’objectiu d’elevar els estàndards de qualitat, la millora de les 

condicions de competitivitat de l’economia catalana, mitjançant l’Acord estratègic per a la 

internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Una 

altre de les prioritats es aconseguir una societat més justa i cohesionada, a través de 

polítiques d’habitatge i actuacions específiques de protecció social, i  finalment actuacions 

per aconseguir un territori equilibrat i sostenible 

 .  
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0. SÍNTESI DE LA SITUACIÓ DE L’ECONOMIA CATALANA I EL SEU ENTORN  
 

L’any 2005 la marxa de l’economia mundial està evolucionant a un ritme molt viu (d’un 4,3%) 

i per a l’any vinent es preveu la mateixa dinàmica, malgrat l’alça experimentada pel preu del 

petroli, ja descomptada en les noves previsions de l’FMI. És cert, però, que aquest mateix 

organisme alerta sobre la persistència de la pressió del petroli, ja que si bé fins ara l’impacte 

en el ritme de l’economia ha estat reduït, nous encariments podrien tenir conseqüències més 

profundes. Aquest escenari no es descarta i els mercats de futurs suggereixen aquesta 

possibilitat.  

 

La posició cíclica entre les diverses economies s’ha distanciat en el decurs de l’any, en una 

bona part perquè l’economia europea no ha assolit els resultats inicialment previstos, per bé 

que les expectatives de la segona meitat d’enguany i amb vista al 2006 milloren. La fortalesa 

de l’economia americana i de les economies asiàtiques emergents en general, amb la Xina i 

l’Índia al capdavant, fa més evident la debilitat de l’economia europea i la creixent necessitat 

d’aplicar reformes d’abast estructural. El rellançament de l’Estratègia europea de Lisboa, 

acordat pel Consell Europeu, pretén donar resposta a aquestes necessitats amb l’objectiu 

d’impulsar la competitivitat de l’economia europea.  

 

La diferent dinàmica econòmica ha determinat que el to de la política monetària també hagi 

divergit. Als Estats Units els tipus d’interès han anat gradualment a l’alça, mentre a la zona 

euro es mantenen inalterats de mitjan 2003 ençà. Tanmateix, aquesta situació podria 

canviar properament si prossegueix l’empitjorament de la inflació europea i el Banc Central 

Europeu es veu obligat a adoptar una política més restrictiva.   

 

La situació dels comptes exteriors i fiscals també distancien l’economia dels Estats Units de 

la de la zona euro. En efecte, els desequilibris que acumula l’economia americana i el risc 

que l’ajust del dèficit corrent americà es faci d’una manera desordenada que forci una 

brusca apreciació de l’euro són ben presents en el context actual; és per això que l’FMI 

recomana al Estats Units una aposta més decidida per l’ajust fiscal i assenyala la necessitat 

que la Xina augmenti la flexibilitat canviària. 

 

En l’àmbit de l’economia espanyola, com també en l’economia catalana, la revisió de les 

bases estadístiques de la població ocupada i els canvis comptables introduïts han significat, 

d’una banda, una revaloració de les magnituds i, d’una altra, un creixement relatiu del PIB en 

els darrers anys més elevat del que es calculà inicialment. La dinàmica econòmica  continua 
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endavant i, segons l’escenari macroeconòmic del Govern, l’any 2005 finalitzarà amb un 

creixement mitjà d’un 3,3%, per estabilitzar-se el 2006 en la mateixa taxa. De moment, els 

resultats de la comptabilitat trimestral dels dos primers trimestres, així com també els 

indicadors disponibles del tercer, assenyalen l’expansió de l’economia, que podria fins i tot 

superar les previsions anuals del 2005. Tanmateix, la marxa de l’economia ha continuat 

recaient en la demanda interna mentre el dèficit comercial ha empitjorat, uns resultats que 

es distancien dels vaticinis anuals, que apunten cap a un major equilibri d’aquests 

components. 

  

La situació conjuntural de l’economia catalana és similar a la del conjunt de l’economia 

espanyola i, com aquesta, manté una dinàmica força superior a la del conjunt de la zona 

euro. Els resultats de la primera meitat de l’any mostren un creixement d’un 3,2% en el 

primer trimestre i d’un 3,3% en el segon, mentre els indicadors disponibles del tercer 

trimestre apunten que en aquest període els resultats seran d’una magnitud similar, o fins i 

tot superiors.   

 

L’evolució de la demanda interna continua sent la força motriu de l’economia. El consum de 

les famílies manté la seva fortalesa, per bé que hi ha indicis que apunten un possible un 

canvi de trajectòria. La despesa en consum de les administracions públiques evoluciona 

lleugerament per sota de l’any anterior, i la formació bruta de capital es mostra molt 

expansiva tant en el seu component de construcció, com en el de béns d’equipament i altres 

productes. Al seu torn, el sector exterior amb estranger, tot i que presenta una evolució de 

les exportacions de béns més positiva que l’any anterior, experimenta un deteriorament a 

conseqüència d’una nova acceleració de les importacions. Els intercanvis amb la resta de 

comunitats autònomes han millorat gràcies a la fortalesa de la seva demanda interna, cosa 

que està alleugint l’aportació negativa del conjunt del sector exterior de l’economia catalana. 

 

L’increment que experimenta el dèficit comercial de béns amb l’estranger es deu, 

principalment, al fort creixement de la demanda interna i a l’alça dels preus del petroli. En 

valors absoluts, l’empitjorament dels intercanvis es concentra, sobretot, en el comerç amb 

Alemanya, la Xina, Itàlia i els Estats Units, pel comportament a l’alça de les importacions 

combinat amb una reducció de les exportacions, excepte en el cas d’Alemanya. Si bé en els 

dos països comunitaris la debilitat de les nostres vendes es pot associar a la feble evolució 

de les seves economies, això no és així en el cas de la Xina i els Estats Units, que lideren el 

creixement mundial. Cal, per tant, buscar l’explicació d’aquests resultats a factors relacionats 

amb estratègies de tipus comercials i amb la capacitat competitiva, especialment deteriorada  

dins de l’àrea del dòlar per l’apreciació que acumula el tipus de canvi de l’euro. 
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La marxa expansiva de l’economia té la seva plasmació en el mercat laboral, amb una 

evolució molt positiva tant de l’ocupació com de l’atur.  A més, la dinàmica de l’ocupació 

palesa un perfil creixent en el decurs de l’any, especialment en el cas de les dones. Els 

indicadors d’incorporació al treball són superiors tant als de la mitjana estatal com de la Unió 

Europea i, a més, superen o se situen molt a prop dels objectius laborals fixats per al 2010 

en l’Estratègia europea de Lisboa. Al seu torn, la taxa d’atur total, ha continuat baixant i en el 

tercer trimestre d’enguany assoleix un mínim històric del 6,1% (2,6 punts per sota de la 

mitjana de la UE). La principal debilitat del mercat laboral es deriva de l’elevada taxa de 

temporalitat, que ens allunya dels estàndards de l’entorn europeu. 

 

L’alça dels preus és l’altre factor que caracteritza la conjuntura actual. La pressió del petroli 

és cada cop més present en aquesta tendència, però la dinàmica actual també està afectada 

pels preus dels aliments no elaborats. La inflació subjacent, que explica la part menys volàtil 

dels preus, es comporta de forma més moderada (d’un 3,1% al setembre) que no pas la 

inflació general (d’un 4,3%), que supera àmpliament la mitjana de la zona euro. Els baixos 

tipus d’interès en relació amb la situació conjuntural de l’economia, així com la forta 

expansió de la demanda interna expliquen, en part, aquest diferencial. En el vessant 

monetari, els tipus d’interès estan impulsant l’expansió del crèdit, que a Catalunya arriba a 

taxes de creixement al voltant del 20%, superiors a la mitjana estatal i molt per sobre del 

conjunt de la zona euro. 

 

La  tendència alcista dels preus comporta el risc que el seu trasllat als costos laborals pugui  

derivar en una espiral inflacionista, deteriorant encara més la competitivitat de l’economia.  

La informació disponible en aquest sentit mostra que l’evolució agregada d’aquests costos, 

mesurats en termes mensuals, manté una trajectòria de moderació del 2003 ençà; 

tanmateix, en termes d’hores treballades hi ha més resistència en aquest sentit, per bé que 

recentment també es moderen. L’increment pactat en els convenis col·lectius es mou dins 

de valors continguts, tot i que la dinàmica final estarà determinada per la incidència que 

tinguin al final de l’any les clàusules de salvaguarda vinculades a l’evolució dels preus de 

consum. 

 

En l’àmbit de la dinàmica empresarial, durant el 2005 prossegueix l’ampliació del nombre 

societats mercantils, si bé s’observa que les noves empreses creades tendeixen a tenir un 

capital social més reduït. Pel que fa als resultats empresarials, a partir de la mostra 

d’empreses catalanes de la Central de Balanços es palesa que en la primera meitat de l’any 

l’activitat empresarial manté un ritme similar al de l’any anterior; no obstant això, el resultat 
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brut d’explotació està evolucionant a un ritme inferior, així com també el resultat ordinari net, 

a causa del cost de l’elevat endeutament en què estan incorrent les empreses per a 

l’adquisició d’actius financers i, en un grau menor, per a inversió material. Amb tot, els 

resultats extraordinaris han permès que el benefici net d’aquesta mostra d’empreses avanci 

un 20,7%. Cal afegir que el comportament de les empreses manufactureres és força més 

negatiu que el de les empreses de serveis.  
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1. EL CONTEXT ECONÒMIC INTERNACIONAL I ESPANYOL 
 

L’economia mundial continua mostrant una fortalesa notable, si bé l’encariment energètic 

està pressionant els preus i això podria afectar el dinamisme econòmic. De moment, però, el 

Fons Monetari Internacional, en el seu informe de tardor, només ha modificat en una dècima 

a la baixa la previsió de creixement mundial del 2006 elaborada la primavera passada, de 

manera que actualment és d’un 4,3%, tant per al 2005 com per al 2006. La dinàmica entre 

les principals àrees econòmiques presenta diferències considerables que han augmentat 

enguany. Així, continua endavant l’expansió de les economies asiàtiques i el dinamisme 

econòmic als Estats Units, que contrasten amb la manca d’empenta de les economies 

europees. Aquest escenari ha determinat que el to de la política monetària també hagi 

divergit. Als Estats Units i la Xina es manté una trajectòria de restricció gradual – el darrer 

moviment de la Reserva Federal de principis de novembre ha situat els tipus d’interès en un 

4%. En canvi, a Europa els tipus es mantenen i a alguns països de fora de l’àrea euro (el 

Regne Unit, Suècia) fins i tot s’han produït retallades per tal de promoure el creixement 

econòmic. Tanmateix, no es descarta que aquesta situació pugui canviar properament i que 

el Banc Central Europeu es vegi obligat a elevar els tipus de la zona euro si prossegueix la 

dinàmica alcista dels preus.  

Gràfic 1.1 
Evolució dels tipus d'interès oficials
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Tot i que l’FMI preveu que el creixement de l’economia mundial es mantindrà ferm el proper 

2006, alerta–com també ho fan altres organismes i analistes econòmics– del risc que 

representa la persistència dels elevats preus del petroli, ja que si, de fet, fins ara el seu 

impacte ha estat reduït, nous encariments podrien incidir de forma més acusada. En aquest 

sentit, els mercats de futurs suggereixen que continuarà la pressió del preu del petroli davant 

del previsible increment de la demanda de productes petroliers –sobretot, des de les 

economies emergents–, dels dèficits que afecten la capacitat d’extracció i dels colls 

d’ampolla en la refinació (agreujats pels danys causats per l’huracà Katrina).  

Gràfic 1.2 
Evolució del preu del barril de petroli Brent
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Els desequilibris exteriors d’algunes de les grans economies (l’important dèficit corrent dels 

Estats Units en contrast amb el fort superàvit de les economies asiàtiques) i la forma com es 

resolguin és un altre dels factors que poden posar en perill la continuïtat del creixement. En 

aquest sentit, es tem que l’ajust del dèficit corrent americà es pugui canalitzar per mitjà d’una 

devaluació brusca del dòlar que incidiria directament en l’economia de la zona euro. L’FMI 

recomana que, en el cas dels Estats Units, s’aposti més decididament per l’ajust fiscal i que 

a la Xina augmenti la flexibilitat canviària. En el cas de la zona euro s’aconsella introduir 

reformes estructurals que garanteixin el dinamisme econòmic. 

 

Entre les diferents àrees econòmiques, les economies asiàtiques mantenen el predomini 

expansiu. En el cas de la Xina, el creixement continua superant les expectatives, i es preveu 

que l’any 2005 augmenti un 9% i el 2006 un 8,2%. El principal repte és aconseguir un 
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creixement més equilibrat, estimulant el consum privat i amb una reducció ordenada del 

superàvit comercial, que ha tornat a experimentar increments addicionals a causa de 

l’eliminació de restriccions a les exportacions tèxtils. Les mesures de flexibilització canviària 

adoptades al juliol s’entenen com un pas en aquest sentit, per bé que des de diferents 

àmbits es consideren insuficients. Pel que fa als països del sud-est asiàtic, les seves 

economies aniran guanyant força gradualment, impulsades per la recuperació de la 

demanda en el sector de tecnologies de la informació. 

 
Gràfic 1.3 
Evolució del tipus de canvi de l'euro
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A Llatinoamèrica es preveu una suau desacceleració, si bé continuarà registrant un alt 

creixement (d’un 4,1% el 2005, per moderar-se fins un 3,8% el 2006). L’estabilitat 

macroeconòmica sembla consolidar-se en el conjunt de la regió, amb un control de la 

inflació i la millora del balanç exterior gràcies a les exportacions de matèries primeres i a les 

favorables condicions financeres. Les economies amb previsions més elevades per al 2005 

són l’Argentina i Veneçuela, que avançaran un 7,5% i un 7,8%, respectivament, si bé en 

ambdós casos les previsions per al 2006 es retallen en més de tres punts. Al Brasil el 

creixement ha tornat a enlairar-se en la segona part de l’any, i la moderació de la inflació i 

l’ajust fiscal han afavorit la recuperació de la inversió i el consum privat. L’FMI hi preveu per a 

enguany un augment d’un 3,3% i d’un 3,5% el 2006. Finalment, l’economia mexicana 

s’alenteix el 2005 fins un 3%, però remuntarà l’any vinent. 
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Gràfic 1.4 
Taxa de creixement interanual del PIB 
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Dins de les economies desenvolupades, els Estats Units continuen mantenint el lideratge del 

creixement i els efectes derivats de l’huracà Katrina sembla que seran limitats. No obstant 

això, les previsions de l’FMI són ara una mica menys optimistes que a la primavera: d’un 

3,5% per al 2005 i d’un 3,3% per a l’any vinent, amb una reducció de dues i tres dècimes, 

respectivament. La dinàmica econòmica continua recolzant-se en el consum privat, que 

manté un ritme notable, si bé aquest pot començar a perdre pols per l’alt grau 

d’endeutament de les famílies, com també per les alces dels tipus d’interès i dels preus dels 

combustibles. El dèficit fiscal s’ha retallat més del previst (fins un 3,6% del PIB) però es 

manté elevat, sobretot si es té en compte que el dèficit corrent de la seva economia continua 

en nivells rècord i que ni la pressió del petroli ni l’orientació recent a l’alça en el tipus de 

canvi del dòlar ajuden a resoldre’l. Malgrat tot, els indicadors de la marxa de l’economia 

apunten que el creixement continua essent sòlid, per bé que la pressió dels preus s’ha 

agreujat.  

 

L’economia japonesa està consolidant la seva recuperació, gràcies al creixement de la 

inversió i del consum privat –fruit de les millores en l’ocupació i en els guanys salarials. Al 

mateix temps, les reformes estructurals en el sector financer i corporatiu han augmentat la 

flexibilitat i el dinamisme de l’economia. Les perspectives són que enguany continuarà el 

procés de recuperació i tancarà el 2005 amb un creixement d’un 2% (el mateix que el 2006).  
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Quadre 1.1

(% de variació interanual del PIB)

2005 2006

Economia mundial 4,3 4,3
  Economies avançades 2,5 2,7
  Economies emergents i ec. en desenvolupament 6,4 6,1

Estats Units 3,5 3,3
Japó 2,0 2,0
Xina 9,0 8,2

UE-25 1,6 2,1
  Regne Unit 1,9 2,2

 Eurozona 1,2 1,8
  Alemanya 0,8 1,2
  França 1,5 1,8
  Itàlia 0,0 1,4
  Espanya 3,2 3,0
  Espanya* 3,3 3,3

Font: World Economic Outlook. Setembre 2005 (FMI)
* Previsions Ministeri d'Economia i Hisenda (setembre 2005)

Previsions de creixement econòmic 

 
Des de mitjan 2004 l’economia de la zona euro ha seguit una trajectòria de gradual 

desacceleració, la qual cosa ha motivat successives retallades de les perspectives de 

creixement. Les darreres previsions del Fons Monetari estimen que l’any 2005 l’àrea 

avançarà un 1,2% (quatre dècimes menys que la previsió de la passada primavera) i que el 

2006 experimentarà una relativa millora, fins un 1,8% (cinc dècimes menys que la previsió 

anterior). L’evolució econòmica els dos primers trimestres d’enguany ha estat  molt feble, si 

bé la confiança empresarial i la producció industrial han millorat recentment, cosa que ha 

donat peu a la Comissió Europea per afirmar que l’economia europea començarà a obtenir 

millors resultats en la segona meitat de l’any. Tanmateix, l’escalada dels preus de consum 

fins al 2,6% al mes de setembre ha obert la possibilitat que la política monetària s’endureixi, 

dificultant així la incipient recuperació.  

 

Les debilitats que pateix l’economia europea han fet créixer la necessitat d’aplicar  reformes 

estructurals en els mercat de béns i factors per tal d’ampliar el potencial de creixement i 

disminuir la vulnerabilitat davant xocs externs. El rellançament de  l’Estratègia europea de 

Lisboa (Consell Europeu del 22 i 23 de març d’enguany)  pretén avançar en aquesta línia 

per impulsar la competitivitat de l’economia europea. Dins del marc de desenvolupament 

d’aquesta estratègia, s’acaben d’acordar (al mes de setembre) un paquet de mesures 

d’àmbit comunitari (per completar el mercat únic, per fomentar el coneixement, etc.) i a hores 
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d’ara els estats membres estan elaborant els seu plans nacionals d’aplicació (el Govern 

espanyol acaba d’aprovar el seu). El control del dèficit públic esdevé un altre dels factors 

que han d’ajudar a aquest esforç reformador, si bé la feblesa de l’economia està afectant el 

procés de consolidació fiscal i, ara com ara, són cinc els estats membres que superen el 

límit de dèficit del 3% del PIB.  

 

L’evolució econòmica durant el 2005 divergeix considerablement entre països i també ho fan 

les previsions amb vista al 2006. El comportament més expansiu de l’any 2005 correspon a 

Irlanda (5,1%), Grècia i Espanya (ambdues amb un 3,2%); en canvi, els pronòstics per a les 

grans economies de la zona euro són inferiors: França creixerà un 1,5%, Alemanya un 0,8% 

i Itàlia registrarà un augment nul, per bé que en tots tres casos es preveu que els resultats 

milloraran el 2006. Cal destacar, a més, que s’aprecien patrons de creixement molt diferents. 

A Alemanya i Itàlia la demanda interna roman en una tendència de debilitat (en el cas 

alemany el feble creixement es basa en la represa de les exportacions, propiciada per la 

depreciació de l’euro). Per contra, a França i Espanya la demanda domèstica experimenta 

un avanç notable i el sector exterior presenta una aportació negativa al creixement. Fora de 

la zona euro, l’activitat s’ha debilitat més que no s’esperava al Regne Unit i la seva previsió 

de creixement (1,9% per al 2005 i 2,2% per al 2006) s’ha reduït de forma considerable. Pel 

que fa als països del centre i l’Est d’Europa, continuen gaudint d’un avanç superior al 4%, 

però també comencen a notar la manca d’empenta de l’Europa occidental.  

 

L’economia espanyola continua anotant un elevat creixement, amb una acceleració gradual 

de l’activitat basada en la fortalesa de la demanda interna, en contrast amb la preocupant 

aportació negativa del sector exterior. L’FMI ha incrementat la seva previsió de creixement 

per al 2005, d’acord amb les noves estimacions del PIB en base 2000, i estima que enguany 

l’economia avançarà un 3,2%, però que el 2006 es produirà un lleu alentiment fins al 3%. 

Les perspectives del Govern central són més optimistes, i apunten que tant el 2005 com el 

2006 l’economia creixerà un 3,3%. Aquestes previsions, en les quals s’emmarquen els 

pressupostos generals de l’Estat per al 2006, consideren que la composició del creixement 

de l’economia espanyola serà més equilibrada entre la  demanda interna i el sector exterior. 

Així doncs, s’espera que el bon comportament del mercat laboral contribuirà a mantenir la 

fortalesa del consum privat, però que aquest reduirà lleugerament el seu avanç per l’efecte 

de l’encariment dels derivats del petroli i pels elevats nivells d’endeutament de les famílies. 

Es preveu també que la inversió s’alentirà, especialment en la construcció, mentre que les 

perspectives en béns d’equipament mantenen un creixement notable. 
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 Quadre 1.2

Previsions macroeconòmiques de l'economia espanyola

% variació anual, excepte que s'indiqui el contrari

2004 2005 (p) 2006 (p)

PIB per components demanda (% variació real) 3,1 3,3 3,3

Despesa de consum final nacional 4,8 4,1 3,9
 - Despesa en consum final de les llars (1) 4,4 3,7 3,6
 - Despesa en consum final de les AP 6,0 5,3 4,6
Formació bruta de capital 4,8 6,7 5,0
- Formació bruta de capital fix 4,9 6,8 5,1
     Béns d'equip i altres productes 4,0 8,2 7,0
     Construcció 5,5 5,7 3,8
Demanda interna 4,8 4,8 4,2

Exportacions de béns i serveis 3,3 1,2 3,2
Importacions de béns i serveis 9,3 6,6 6,2
Saldo exterior (2) -1,8 -1,7 -1,1

(1) Inclou les ISFLSH (institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars).
(2) Contribució al creixement del PIB.
(p) Previsió.
Font: Ministeri d'Economia i Hisenda.  
 

Pel que fa al sector exterior, el quadre macroeconòmic assenyala una lleu millora en les 

exportacions gràcies a la recuperació de les economies europees, i a la menor pressió de 

l’euro. Tanmateix, les importacions continuaran registrant un fort creixement, empeses per 

l’augment de la factura energètica, la irrupció de productes procedents d’economies 

emergents i la demanda d’inversió de les empreses.  
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2. L’EVOLUCIÓ DE L’ECONOMIA CATALANA 

2.1 El producte interior brut 

 

L’economia catalana continua avançant a un ritme molt dinàmic, proper al de l’economia 

espanyola i força per sobre del conjunt de la zona euro. Les primeres valoracions d’enguany 

situen el creixement del primer trimestre en un 3,2%, amb una lleugera millora en el segon, 

fins al 3,3%; d’altra banda, els indicadors disponibles suggereixen que els resultats del tercer 

trimestre seran similars o fins i tot una mica millors. Així com el creixement de l’economia 

catalana i la mitjana estatal tendeixen a convergir, el diferencial de creixement en relació 

amb la zona euro s’ha eixamplat després de l’aproximació que hi va haver l’any passat. 

Aquesta divergència es produeix bàsicament per la debilitat del creixement en el conjunt de 

la zona euro, però també per la continuïtat de la fase expansiva de l’economia catalana.  

 

Gràfic 2.1.1 
Evolució del PIB
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Des del vessant de l’oferta, l’evolució de l’economia catalana s’assenta prioritàriament sobre 

el sector de la construcció i sobre els serveis, seguint la pauta de comportament dels 

trimestres anteriors. En el sector de la construcció, el ritme d’activitat ha tornat enguany a 

reemprendre una línea ascendent, després del lleuger alentiment manifestat en la segona 

meitat de l’any passat. El creixement del VAB en aquest sector s’estima en un 5% en el 

primer trimestre i en un 5,3% en el segon. L’evolució dels indicadors bàsics d’activitat, com 

ara el consum de ciment i l’evolució de l’ocupació, confirmen aquesta dinàmica, que també 

és ratificada des del vessant de la demanda per l’expansió de la inversió en habitatge i la 



 

24 

inversió pública en obra civil. Els indicadors avançats de la demanda assenyalen en ambdós 

casos que l’activitat constructora seguirà mantenint una dinàmica elevada de creixement els 

propers mesos. En el cas de la inversió en habitatge el nombre d’habitatges iniciats, tot i que 

es manté molt alt, ha començat a declinar; per contra, però, la licitació oficial s’ha recuperat 

un 59% fins l’agost després del fort retrocés de l’any anterior. 

Quadre 2.1.1

Evolució del producte interior brut a Catalunya

Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari (% variació interanual)

2004 2005

Total any I trim II trim III trim IV trim I trim II trim 

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

Indústria 1,0 0,7 1,5 1,6 0,3 0,1 0,1

Construcció 5,0 5,6 5,4 4,7 4,3 5,0 5,3

Serveis 3,5 3,0 3,4 3,4 4,0 4,1 4,3

PIB pm 3,1 2,9 3,3 3,2 3,0 3,2 3,3

Font de les dades anuals (provisionals): Idescat.

Font de les dades trimestrals (avanç): Departament d'Economia i Finances i Idescat.

2004

 
 

En el sector serveis cal apuntar una acceleració de l’activitat, que en termes de valor afegit 

s’estima en un creixement d’un 4,1% en el primer trimestre i d’un 4,3% en el segon. 

L’evolució de les diferents branques dels serveis segueixen les característiques de la 

demanda i, així, es constata l’important creixement de les activitats relacionades amb 

l’activitat immobiliària, com també de les relacionades amb l’activitat turística i, en general, 

amb els serveis personals. L’evolució dels afiliats a la Seguretat Social reflecteixen aquestes 

tendències, per bé que el procés de regularització d’immigració estrangera pot estar incidint 

de forma diferent en les diferents activitats de serveis i, en aquest sentit, en la magnitud del 

creixement de l’afiliació. Entre les principals branques de serveis per nombre d’ocupació cal 

destacar el menor creixement de l’afiliació en les administracions públiques i la continuïtat en 

el creixement de les activitats empresarials. No obstant això, altres activitats de menys pes 

quant a volum d’ocupació, però molt relacionades amb els serveis a les empreses, estan 

tenint un creixement del nombre d’afiliats a la Seguretat Social molt important en termes 

relatius, com és el cas de la recerca i el desenvolupament, les activitats d’informàtica i, en 

general, les vinculades amb les tecnologies de la informació i les comunicacions. Amb tot, el 

creixement d’ocupació més elevat en comparació amb l’any anterior s’està produint en el 

transport marítim i, especialment, en el transport aeri, fet que concorda amb l’augment dels 
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turistes que utilitzen aquest mitjà de transport i, en general, amb l’increment del volum de 

passatgers en els aeroports catalans.  

Gràfic 2.1.2 
Evolució dels afiliats a la Seguretat Social
en les principals branques d'activitats de serveis.
% Variació interanual mes d'agost

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Act. immobiliàries
Hoteleria
Act. afins al trans. i ag. viatges
Act. diverses de serveis personals
Act. sanitàries i serveis socials
Altres act. empresarials
Comerç al detall
AP, defensa i SS obligatòria
Comerç a l'engròs
Act. recreat., culturals i esportives
Venda i reparació de vehicles de motor
Educació
Transport terrestre
Mediació financera
Total serveis

Font: Ministeri de Treball i d'Assumptes Socials (Dades del Règim general)

2004 2005

 
 

El turisme internacional està evolucionant enguany a un ritme millor que el 2004, en el que ja 

hi va haver una recuperació important. En els primers nous mesos el nombre de turistes s’ha 

incrementat en termes interanuals un 12,1%.  El turisme que ve a Catalunya representa en 

aquest període el 25,7% del total estatal i té com a principals països emissors França, que 

registra un creixement del 22%, i el Regne Unit, que augmenta un 6,7%. La despesa  

turística presenta en aquest mateix període un increment del 7,6% en valors constants 

(enfront del 4,4% a escala estatal). Entre les tendències recents s’observa una disminució 

dels temps d’estada del turisme internacional que es desplaça a Catalunya, cosa que 

comporta una reducció de la despesa mitjana per persona tot i que, si es considera per dia 

d’estada, la despesa turística mitjana per persona evoluciona de forma positiva. D’altra 

banda, segons dades de Turisme de Catalunya i d’Idescat l’evolució del turisme provinent de 

la resta de CA registra també un notable creixement,  del 5,6% fins l’agost. 
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Quadre 2.1.2

Indicadors de l'evolució del turisme internacional

% de variació interanual 2005/2004

Nombre de turistes 12,1
Despesa turística 7,6
Despesa turística per persona -4,9
Despesa turística per persona i dia 4,0

Nota: Període gener-setembre. L'evolució de la despesa turística és en valors constants.

Font: Ministeri d'Industria, Turisme i Comerç  
 

Pel que fa al sector industrial, i segons el que es desprèn de l’evolució de l’índex de 

producció industrial, l’activitat continua feble. En termes de valor afegit brut, el resultat 

estimat mostra un perfil pla en el primer semestre, amb un creixement del 0,1% en els dos 

trimestres. La desagregació de la dinàmica de la producció per grans sectors industrials 

permet observar que només la producció de béns de consum registra una evolució una mica 

superior a la de l’any anterior en el període de gener a agost, la resta de produccions es 

contrauen i la que més ho fa és la de béns d’equipament, concretament, en el component de 

maquinària. Destaca també la caiguda de la producció d’energia, del 7,5%.  

 

Quadre 2.1.3

Evolució de la producció per grans sectors industrials
% variació interanual 2005/2004

Període gener-agost 
Béns de consum 0,3
Béns d'equipament -5,7
Béns intermedis -2,7

Béns de consum durador 0,6
Béns de consum no durador 0,2
Estruct metàl.liques i material de transport -3,3
Maquinària i altres -9,4
Minerals no metàl·lics ni energia. Química -1,3
Altres béns intermedis -3,6
Energia -7,5

Font: Idescat  
Per branques d’activitat, la distribució de la dinàmica industrial ofereix un balanç més divers, 

amb uns resultats positius en els productes minerals no metàl·lics, en la metal·lúrgia i 

productes metàl·lics, en el paper i arts gràfiques, en les indústries d’alimentació i en la 

química. Decau, però, en la resta de branques i, especialment, en el tèxtil i confecció.  
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Gràfic 2.1.3 
Evolució de la producció industrial
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Font: Idescat i INE. Mitjana mòbil de 12 mesos fins  a l'agost de 2005

 
Finalment, en el sector agrari, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca preveu que 

el balanç de l’any serà inferior al de l’exercici anterior a causa de la disminució de la 

producció ramadera i, especialment, pel retrocés del porquí. Pel que fa al subsector agrícola, 

l’agregat del volum de la producció serà pràcticament el mateix de l’any passat, ja que si bé 

la sequera ha afectat negativament diverses produccions –en especial els cereals d’hivern, 

que han patit davallades històriques–, la collita de fruita fresca ha estat molt elevada. 

 

Des del vessant de la demanda, els canvis introduïts en la nova base comptable 2000 i la 

revisió de les dades estadístiques han comportat, a més d’una revaloració dels nivells de les 

magnituds econòmiques i del creixement de l’economia catalana, canvis en els diferents 

agregats econòmics i en la seva evolució. 

 

L’anàlisi d’aquestes dades, fetes públiques recentment per l’Idescat, fan avinent que la 

dinàmica expansiva que experimenta darrerament l’economia catalana (i també l’espanyola) 

compta amb el fort creixement de la demanda interna com a factor impulsor. La despesa en 

consum privat, que és el seu component principal, ha rebut l’impuls de l’increment de 

l’ocupació i de la renda disponible, d’una banda, i de les favorables condicions del preu del 

diner –igual com la resta de la demanda interna–, d’una altra. Al seu torn, la despesa en 

consum de les administracions públiques també ha experimentat un notable creixement 

gràcies a l’increment de la recaptació fiscal derivada del dinamisme de l’economia. El 

component de formació bruta de capital presenta uns resultats força positius –en especial 

els dos darrers anys–, tant per la continuïtat que experimenta la inversió en construcció com, 

sobretot, per la represa de la inversió en béns d’equipament, que s’orienta a ampliar i 
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renovar la capacitat productiva i té un creixement d’un 4% el 2004. Aquesta recuperació de 

la inversió en béns d’equipament es produeix després d’un retrocés l’any 2002 i entre els 

factors que la incentiven es troben els bons resultats econòmics de les empreses i les 

favorables condicions financeres. 

Quadre 2.1.4

Producte interior brut (PIB pm). Base 2000
Variacions interanuals (%)

2001 2002 2003 2004

PIB pm 3,1 2,5 2,9 3,1
Demanda interna 3,7 3,2 4,0 5,2
     Despesa consum llars (1) 3,4 3,2 3,1 4,5
     Despesa consum administracions públiques 5,7 5,1 3,5 6,6
     Formació bruta de capital (2) 4,2 2,5 4,9 5,2
          Béns d'equipament i altres 4,6 -0,7 4,7 4,0
          Construcció 6,5 5,3 5,5 4,8
Saldo exterior (3) -0,7 -0,7 -0,7 -1,7
     Saldo amb l'estranger (3) 1,6 -0,8 -0,5 -2,5
          Exportacions de béns i serveis 8,8 2,5 4,9 2,1
          Importacions de béns i serveis 5,4 4,1 6,3 7,6
     Saldo amb la resta d'Espanya (3) -2,3 0,1 -0,1 0,8

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.
(2) Inclou la variació d'existències.
(3) Aportació al creixement.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (dades provisionals).  
 

A la trajectòria positiva que experimenta la demanda interna el 2004, es contraposa el 

deteriorament del sector exterior, com a  resultat, d’una banda, de l’evolució pausada de les 

exportacions de béns i de serveis –induïda, en una bona part, per la debilitat econòmica 

europea (principal mercat del sector exterior català)– i, d’una altra, d’una acceleració de les 

importacions pel fort creixement de la demanda interna, al mateix temps que es comença a 

apreciar l’impacte de l’alça del preu del petroli, frenat, en part, per l’apreciació que 

experimenta l’euro aquest any. Això comporta un empitjorament del saldo comercial amb 

l’estranger, que resta 2,5 punts al creixement del PIB. Amb tot, la millora del saldo comercial 

amb la resta de l’Estat durant aquest exercici limita l’aportació negativa del sector exterior a 

l’economia catalana fins a 1,7 punts. 

 

Els trets que caracteritzen l’evolució de la demanda durant els primers mesos del 2005 

segueixen una pauta similar a la de l’any anterior, per bé que, de moment, no es disposa 

d’informació de la seva quantificació trimestral. L’evolució del consum privat continua 

mostrant una notable fortalesa i manté la dinàmica de la segona part de l’any passat gràcies 
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al vigor de l’ocupació i la continuïtat de l’expansió del crèdit. El procés de regularització de 

població immigrada té també un efecte positiu en el creixement del consum i l’evolució de 

l’enquesta contínua de pressupostos familiars confirma l’avanç del consum privat fins al 

segon trimestre, malgrat que també es reflecteix en les dades més recents d’aquesta 

enquesta que s’està deteriorant el nombre de llars amb recursos suficients per poder 

estalviar, cosa que pot ser indicativa de l’inici d’una moderació del consum. 

 

Quant a la formació bruta de capital, els indicadors relatius a la inversió en construcció 

assenyalen  que continua la dinàmica expansiva amb un  elevat volum d’habitatges i d’obra 

civil en procés de construcció. Amb vista als propers mesos, l’evolució dels indicadors 

avançats garanteixen, com abans s’ha indicat, la continuïtat d’aquesta tendència inversora, 

corroborada també per les perspectives d’inversió dels pressupostos del sector públic. La 

informació disponible relativa a la inversió en béns d’equipament és més parcial, per bé que 

la dinàmica expansiva de les importacions de maquinària indica que continua mantenint un 

elevat ritme de creixement, tot i que, potser, una mica inferior al dels trimestres anteriors. 

 

Pel que fa a la demanda externa amb l’estranger, la trajectòria dels indicadors disponibles 

apunten que durant la primera part de l’any el saldo comercial de béns i serveis ha continuat 

deteriorant-se. Malgrat que el comportament de les exportacions de béns estan tenint un 

comportament més positiu que no pas l’any anterior, el creixement de les importacions de 

béns és també superior i decanten de forma negativa l’evolució del saldo exterior. Quant al 

saldo comercial amb la resta de l’Estat, la fortalesa de la demanda interna en el conjunt de 

comunitats autònomes suggereix que l’aportació comercial haurà continuat sent favorable a 

l’economia catalana, com ja ho va ser l’any 2004. 
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2.2 El comerç exterior 
 

El saldo comercial de béns amb l’estranger està empitjorant amb un increment del dèficit 

comercial d’un 26,3% fins al mes d’agost. (d’un 33,6% a escala estatal). L’evolució d’aquest 

balanç comercial a Catalunya és el resultat d’un increment d’un 6,1% en les exportacions i 

d’un 12,5% en les importacions, una dinàmica que en relació amb l’any anterior presenta 

millors resultats en el cas de les exportacions, si bé les importacions també s’acceleren, 

impulsades pel reforçament de la demanda interna tant en el seu component de despesa en 

consum de les llars, com en la d’inversió en béns d’equipament.  

Gràfic 2.2.1
Evolució del comerç de béns a l'estranger. 
Mitjana mòbil de 12 mesos
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L’increment del dèficit comercial es localitza bàsicament en quatre categories, cadascuna de 

les quals explica al voltant d’un 20% de l’augment del dèficit: maquinària, béns de consum 

durador, productes energètics i productes intermedis metàl·lics per a maquinària. El comerç 

de productes químics intermedis genera un 10% del nou dèficit i el restant 10% es distribueix 

entre la resta d’intercanvis. En termes absoluts, el saldo dels intercanvis empitjora 

especialment amb Alemanya, la Xina, Itàlia i els Estats Units. Millora, en canvi, la posició 

comercial en els casos de Portugal, França i el Japó.  
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Gràfic 2.2.2 
Evolució del saldo comercial. Principals països. 
Milions d'euros. 
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L’ampliació del dèficit comercial en el cas d’Alemanya es deu a la moderació de les 

exportacions que només creixen un 2,6%, mentre les importacions ho fan un 11,2%. El 

contrast entre els fluxos d’intercanvis és especialment acusat en el cas de la Xina (les 

exportacions decauen un 3,3% i les importacions augmenten un 29,6%), en el dels Estats 

Units (les exportacions es retallen un 11,% i les importacions augmenten un 13,9%) i en el 

d’Itàlia (les exportacions disminueixen un 3,2% i les importacions creixen un 9,8%). I, mentre 

en el cas d’Alemanya i Itàlia la debilitat de les exportacions es pot associar als decebedors 

resultats de les seves economies, la disminució de les exportacions als Estats Units i la Xina 

no pot tenir aquesta lectura, ja que són aquests països els que estan liderant el creixement 

mundial. En aquest darrer cas, doncs, cal apuntar com a principals causants les estratègies 

comercials i la capacitat competitiva, deteriorada especialment dins de l’àrea del dòlar per 

l’apreciació que acumula el tipus de canvi de l’euro enfront al dòlar. 

 

Dins dels països amb els quals el balanç comercial ha millorat, tant en el cas de Portugal 

com en el del Japó ha estat gràcies a la reducció de les importacions, per bé que en el 

segon cas el notable increment de les exportacions també hi ha col·laborat. Pel que fa a 

França, es tracta d’un efecte combinat, ja que els intercanvis han crescut força en tots dos 

sentits, tot i que predominen els de les nostres exportacions. 
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Quadre 2.2.1

Evolució del comerç exterior per àrees i països

Mitjana any 2004 Mitjana any 2004 Acumulat fins juliol 2005

% distribució % var. interanual % var. interanual

Exportacions Importacions Exportacions Importacions Exportacions Importacions

Unió Europea-25 74,8 64,5 4,3 9,8 5,7 13,4

       França 19,5 11,9 9,0 7,9 14,6 12,9

       Alemanya 12,2 18,9 1,6 6,5 2,6 11,2

       Itàlia 10,5 11,5 5,6 12,1 -3,2 9,8

       Portugal 8,8 1,9 4,5 7,6 2,8 -6,7

       Regne Unit 7,6 4,8 -0,9 4,4 -0,6 3,7

Altres països i territoris d'Europa 6,3 5,5 10,0 25,8 11,1 28,1

       Suïssa 1,3 2,6 0,6 23,8 51,4 10,4

Amèrica del Nord 3,4 3,0 -2,8 4,2 -11,1 13,1

       Estats Units d'Amèrica 3,1 2,6 -3,7 -1,0 -11,1 13,9

Amèrica Central i del Sud 5,1 2,7 6,1 8,2 3,6 7,6

Resta món 10,4 24,3 3,5 14,8 5,7 7,1

         Xina 0,9 5,3 -17,9 23,7 -3,3 29,6

        Japó 0,9 5,8 27,6 23,0 15,7 -12,1

Total 100,0 100,0 4,4 11,5 5,3 12,5

Font: Idescat  
 

Enguany, el comerç amb la Unió Europea està creixent lleugerament per sobre del total. Cal 

dir, però, que en el cas de les exportacions, l’avanç recau bàsicament en les que s’adrecen 

a França, mentre que en el cas de les importacions l’origen queda més repartit (França, 

Alemanya i Itàlia). Les vendes al conjunt dels nous socis de la UE experimenten un 

creixement (12,9%) més elevat  que la resta d’exportacions intracomunitàries, especialment 

gràcies a Hongria. En termes relatius, les vendes a l’Europa no comunitària són les que 

avancen més (un 11,1%), si bé les importacions ho fan a un ritme molt més accentuat (un 

28,1%). Dins del continent americà, l’evolució del comerç amb els Estats Units, abans 

comentada, defineix la del conjunt septentrional, mentre que amb l’Amèrica central i del Sud 

el ritme de les importacions (7,6%) duplica el de les exportacions (3,6%). Els intercanvis 

amb la resta del món evolucionen també a un ritme més moderat en el cas de les 

exportacions que no pas en les importacions, amb comportaments tan diferents com els 

abans descrits per al Japó i la Xina. 
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Quadre 2.2.2

Evolució de les exportacions per destinació econòmica

Espanya

2005 2005

% Total Acumulat Acumulat

distribució any fins juliol fins juliol

Béns de consum 34,8 0,9 5,2 -4,4

  aliments, begudes i tabac 8,1 2,9 3,3 -2,6

  altres béns de consum 26,7 0,3 5,8 -5,2

Béns de capital 12,6 8,4 9,1 6,5

  maquinària i altres béns d'equipament 9,3 9,1 2,7 5,8

  mat.transport i altres béns de capital 3,3 6,3 28,1 7,3

Béns intermedis 52,6 5,8 3,6 7,2

  prod. agricultura, silv.i pesca 1,0 -2,9 -4,4 -12,7

  prod. energètics i industrials 51,6 6,0 3,8 8,2

Total 100,0 4,4 5,3 3,1

Font: Idescat (dades en valors corrents).

2004

        Catalunya 

       % variació interanual

 
 

L’anàlisi de les exportacions per grups de destinació econòmica palesa que les exportacions 

de béns de capital són les més expansives (9,1%), gràcies al bon comportament de les 

exportacions de material de transport i altres béns de capital (28,1%). Les vendes exteriors 

de béns de consum augmenten un 5,2% i és el component no alimentari el que ho fa amb 

més ritme (5,8%). Dins d’aquest grup d’exportacions s’inclouen els automòbils de turisme, 

que registren enguany un fort creixement (del 14,1) que contrasta amb el que mantenen en 

el conjunt estatal (-8,4%) i, en general, amb la dinàmica de la producció. Finalment, les 

exportacions de béns intermedis augmenten un 3,6%, per sota de l’any passat. 
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Quadre 2.2.3

Evolució de les exportacions per branques d'activitat

                                          % variació interanual      

2005

% Total Acumulat

distribució any fins juliol

Agricultura, ramaderia… 1,8 -7,0 6,0

Ext. i refinació petroli. ext. carbons 1,0 9,6 6,0

Productes alimentaris i begudes 8,7 5,7 3,8

Ind. tèxtils, cuir, calçat, vestit i altres 7,8 -4,4 -9,2

Indústries químiques 21,0 4,1 11,7

Metal·lúrgia i prod.metàl.lics 5,4 14,9 13,2

Const. maquinària i eq. mecànics 7,4 1,9 -2,1

Const. maq. d'oficina, ordinadors… 2,7 1,7 1,9

Maq. i materials elèctrics i electrònics 10,1 4,3 -4,2

Vehicles motor i mater. transport 20,4 7,7 11,4

Resta de branques 12,5 4,8 1,9

No classificats 1,2 -1,1 -

Total 100,0 4,4 5,3

Font: Idescat (dades en valors corrents).

2004

 
 

 

Per branques d’activitat, hi ha tres agrupacions que registren una caiguda de vendes: la del 

conjunt d’indústries tèxtils, cuir, calçat, vestit i altres (-9,2%), la de maquinària i materials 

elèctrics i electrònics (-4,2%) i la de màquines i equips mecànics (-2,1%). En la resta hi ha 

una millora relativa, en especial en la metal·lúrgia i productes metàl·lics (13,2%), en les 

indústries químiques (11,7%) i en les exportacions de vehicles de motor i material de 

transport (11,4%).  
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Gràfic 2.2.4
Evolució de les exportacions industrials per contingut 
tecnològic. Primer semestre 2005
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Igual com va passar l’any 2004, la dinàmica de les exportacions industrials segons el seu 

contingut tecnològic tendeix a millorar en les que incorporen una tecnologia mitjana, mentre 

decau en els dos extrems (les de tecnologia alta i baixa). 

 

Quadre 2.2.4

Espanya

2005 2005

% Total Acumulat Acumulat

distribució any fins juliol fins juliol

Béns de consum 29,9 13,3 12,1 8,1

  aliments, begudes i tabac 6,3 8,1 0,3 3,8

  altres béns de consum 23,6 14,8 15,2 9,3

Béns de capital 14,6 23,9 20,7 11,5

  maquinària i altres béns d'equipament 11,5 25,7 18,6 3,6

  mat.transport i altres béns de capital 3,1 17,6 28,7 35,0

Béns intermedis 55,5 7,8 9,9 12,3

  prod. agricultura, silv.i pesca 2,3 -2,2 4,7 9,2

  prod. energètics i industrials 53,2 8,3 10,2 12,4

Total 100,0 11,5 12,5 11,3

Font: Idescat (dades en valors corrents).

2004

Evolució de les importacions per destinació econòmica 

Catalunya

          % variació interanual

 
Pel que fa a les importacions, es produeix un fort augment de les de béns de capital 

(20,7%), degut a la dinàmica expansiva, d’una banda, de les importacions de maquinària, 



 

36 

que registren un augment molt elevat (18,6%) –i força superior al del conjunt estatal (3,6%)– 

i, de l’altra, del component de material de transport (28,7%), que en aquest cas registra un 

creixement més elevat en el conjunt d’importacions espanyoles (35%). Les compres de béns 

de consum s’incrementen un 12,1%, amb una estabilització en el cas de les alimentàries 

però amb un fort creixement de la resta d’importacions de consum, creixement en el qual els 

vehicles de turisme tenen un paper preponderant, ja que augmenten un 20%. Finament, les 

importacions de béns intermedis augmenten un 12,3%.   

Gràfic 2.2.5
Contribució al creixement interaual de les importacions 
segons destinació  econòmica. % s/total
Període gener-juny 2005
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B.consum: aliments
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Béns de consum no durador

B.consum durador: vehicles turisme

B.intermedis: prod.energètics

Béns de capital: maquinària 

B.intermedis: prod.industrials

Font: elaboració a partir dades Idescat.

 
 

En les importacions de béns intermedis és on s’acumula, en termes absoluts, l’augment 

principal de la factura de les nostres compres a l’exterior, tant pel seu elevat pes com per la 

seva evolució. Els béns intermedis es classifiquen en agraris, industrials i energètics, i el 

gros de les importacions correspon a les de caràcter industrial on enguany recau el  34% del 

total del creixement de les importacions en valors absoluts. L’avanç de les importacions de 

productes intermedis energètics representa un 17%, pràcticament el mateix percentatge 

imputable al de les importacions de maquinària. Les compres a l’exterior de vehicles de 

turisme apleguen el 12% del creixement de les importacions, seguides de prop pels altres 

béns de consum durador i pels béns de capital (excloent la maquinària).  
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2.3 El mercat de treball 
 
Les diferents fonts del mercat laboral mostren una evolució molt favorable, tant de l’ocupació 

com de l’atur; únicament la precarietat de la contractació laboral ens allunya dels estàndards 

europeus, i és que la taxa de temporalitat continua a nivells elevats a Catalunya (25,9% al 

tercer trimestre) i encara més alts al conjunt estatal (34,4%), mentre a la zona euro és 

aproximadament del 15%. 

 

Les magnituds laborals de l’enquesta de població activa han experimentat recentment 

diversos canvis, d’una banda, per adaptar-se a les noves circumstàncies demogràfiques 

derivades de la ràpida expansió de la immigració i, d’una altra, per consolidar 

l’homogeneïtzació estadística als criteris comuns vigents a la Unió Europea. La primera 

d’aquests modificacions (EPA revisada) va fer aflorar un elevat volum d’ocupació, bàsicament 

de població estrangera, abans no considerada per l’antiga Enquesta de població activa. La 

segona modificació, que té efectes a partir del primer trimestre d’enguany, ha ampliat també 

el volum d’ocupació, principalment, en les situacions de treball de poca intensitat, millor 

quantificades en la metodologia de la nova EPA05. 

 

Gràfic 2.3.1
Evolució de l'ocupació segons l'EPA
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Segons aquesta nova enquesta, el nombre mitjà de població ocupada a Catalunya en els 

tres primers trimestres d’enguany és de 3.268,4 milers de persones (3.323,8 en el tercer 

trimestre), una xifra que representa un increment d’un 5,5% interanual, per bé que els canvis 
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introduïts a partir del 2005 fan que aquestes dades no siguin directament comparables amb 

les de l’any anterior. Per suplir aquesta dificultat, l’INE manté temporalment l’obtenció 

paral·lela de les dades de l’enquesta amb el sistema anterior, cosa que permet analitzar-ne 

l’evolució de forma homogènia. Així, aquest valor corregit mostra que, en mitjana dels tres 

primers trimestres, l’ocupació creix a Catalunya un 3,7%, amb una dinàmica que s’accelera 

en el decurs de l’any (3,3%, 3,7% i 4,1% trimestral, per ordre cronològic).  

Període: 2005

III trim. 

Var. interanual Var. interanual Var. interanual Var. interanual 

Catalunya (%) corregida1 (%) (%) corregida1 (%)

Població de 16 anys i més 2,1 2,1 2,1 2,1

Població activa 2,4 2,1 2,1 1,9

Població ocupada 5,5 3,7 5,8 4,1

Atur estimat -26,3 -12,8 -33,6 -19,8

Espanya

Població de 16 anys i més 1,7 1,7 1,7 1,7

Població activa 3,5 3,2 3,2 2,9

Població ocupada 5,6 4,8 5,9 5,1

Atur estimat -13,2 -9,7 -19,1 -15,5

(1) Variació que descompta els efectes dels canvis metodològics introduïts a l'EPA a partir del primer trimestre de 2005.

Font: INE.

Magnituds del mercat de treball a Catalunya i a Espanya

Mitjana dels tres primers trimestres

Quadre 2.3.1

 
La tendència expansiva que manifesta l’ocupació, sumada a l’aflorament detectat en les 

dades revisades i en la metodologia de la nova EPA05, han posat de manifest l’elevat nivell 

d’incorporació al treball que es dóna a Catalunya. Això queda reflectit  en la taxa d’ocupació: 

al tercer trimestre d’enguany, un 70,8% de la població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) 

té feina. D’igual manera, el fort creixement que experimenta darrerament l’ocupació entre el 

col·lectiu de dones –més intens que no pas el dels homes– també ha fet ascendir la seva 

taxa d’ocupació (fins un 60,1%), mentre que en el col·lectiu de joves aquesta proporció és 

d’un 51,5%. Aquests valors estan per sobre tant de la mitjana estatal com de la de la Unió 

Europea i, a més, superen o se situen molt a prop dels objectius laborals fixats per al 2010 

en l’Estratègia europea de Lisboa –i que es concreten en l’assoliment d’unes taxes 

d’ocupació d’un 70%, una taxa d’ocupació femenina d’un 60% i una taxa d’ocupació dels 

treballadors d’entre 55 i 64 anys d’un 50%.  
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Gràfic 2.3.2
Taxes d'ocupació i d'atur. III trim. 2005
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Font: EPA, INE i Eurostat.
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D’altra banda, la taxa d’atur ha continuat davallant i a hores d’ara representa un mínim 

històric d’un 6,1%, és a dir, 2,6 punts per sota de la mitjana comunitària. Destaca la 

disminució de la taxa d’atur de les dones, que en el tercer trimestre se situa en un 6,7% i 

s’acosta molt a la dels homes (5,7%).  

 

A escala estatal l’ocupació està creixent, fins i tot, a un ritme (4,8% en mitjana dels tres 

primers trimestres) més ràpid que no pas a Catalunya, i també ho està fent la població activa 

(3,2%).  Això  explica  que  la reducció de l’atur (-9,7%)  sigui inferior  a  la de  Catalunya 

(-12,8%).  En el tercer trimestre la taxa d’atur de l’economia espanyola s’ha reduït fins al 

8,4% i per primer cop en la història recent se situa per sota de la mitjana de la UE (8,7%).   
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Gràfic 2.3.3 
Evolució dels afiliats a la Seguretat Social

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

G
2002

A JL O G
2003

A JL O G
2004

A JL O G
2005

A JL S

Font: Ministeri de Treball i Assumptes Socials

%
 v

ar
ia

ci
ó 

in
te

ra
nu

al

Total General Autònoms

 
 

La informació derivada de l’afiliació a la Seguretat Social confirma també la tendència laboral 

positiva, si bé actualment aquestes dades estan sobredimensionant la dinàmica de 

l’ocupació perquè el recent procés de regularització de treballadors estrangers ha 

incrementat molt la incorporació d’aquest col·lectiu a la Seguretat Social. Així, si el 

creixement interanual en el nombre d’afiliats durant el 2004 va oscil·lar al voltant d’un 2,5%, 

al llarg del 2005 el ritme ha anat augmentant fins assolir un 5,5% interanual al mes de 

setembre. Les dades disponibles no permeten aïllar totalment la repercussió del procés de 

regularització, si bé cal fer notar que més d’un 80% dels nous afiliats registrats l’últim any 

són estrangers.  

 

Segons els règims de cotització, els autònoms són els que presenten l’evolució més 

moderada, que contrasta amb la dinàmica creixent en el règim general, en el règim agrari i, 

sobretot, en el règim de personal domèstic (que en un any pràcticament ha doblat el nombre 

de cotitzants). Els resultats d’aquests dos darrers règims de cotització són els que resulten 

més afectats pel procés de normalització de població immigrant. Igualment, la incidència 

d’aquesta regularització es palesa de forma desigual quan s’analitzen els diferents sectors i 

branques d’activitat. En els serveis i, sobretot, en la construcció, és on s’observa una major 

repercussió, amb un creixement interanual del nombre d’afiliats d’un 6,5% i d’un 9,7%, 

respectivament, al mes de setembre. A la indústria, la dinàmica no ha variat gaire en relació 

amb la de l’any anterior i l’ocupació continua decaient (un 1,7%), si bé el descens s’ha alentit 

una mica. Per branques d’activitat, dins dels serveis destaca la creació d’ocupació al servei 
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domèstic, als serveis empresarials, i als de l’hoteleria i del comerç. A la indústria, la majoria 

d’activitats anoten reduccions en el nombre d’ocupats, en especial, el tèxtil i confecció i la 

construcció de maquinària mecànica.  

 Quadre 2.3.2

Afiliats a la Seguretat Social

2003 2004

Nombre afiliats absoluta relativa (%)

CATALUNYA

Total règims* 2,4 2,5 3.253.238 169.347 5,5

Règim general 2,3 2,4 2.583.546 117.000 4,7

Règim autònoms 2,9 3,4 545.297 14.455 2,7

ESPANYA

Total règims* 3,0 2,8 18.094.408 950.658 5,5

Règim general 3,3 3,3 13.673.728 704.292 5,4

Règim autònoms 2,9 3,9 2.953.079 90.917 3,2

(*) Inclou, a més del general i els autònoms, els règims especials.

Font: Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Darrera dada

           Variació interanual

Setembre 2005

              Dades anuals
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Les dades provinents de les oficines de treball de la Generalitat (OTG) aprofundeixen en la 

mateixa línea de les fonts anteriors. Així, el nombre de contractes registrats des del principi 

de l’any fins al setembre ha augmentat un 5,9% respecte al mateix període del 2004. 

Destaca l’increment de la contractació indefinida, que avança un 6,8%, si bé els contractes 

temporals també han anat guanyant pols en el decurs de l’any (5,8% interanual). 
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Pel que fa a les dades d’atur registrat, la darrera informació del mes de setembre confirma la 

trajectòria descendent amb una disminució d’un 2,8% del nombre d’aturats inscrits a les 

OTG. Per sectors econòmics, la caiguda més important (d’un 9,2%) correspon a la 

construcció, seguida dels serveis (2,1%). També destaca el retrocés dels aturats sense 

ocupació anterior (d’un 22%), per bé que s’ha alentit lleument respecte a mesos anteriors. 

En canvi, l’agricultura i la indústria presenten un volum d’aturats superior a fa un any. Al 

conjunt estatal, l’atur registrat també es redueix, si bé a un ritme inferior (d’un 1,8% 

interanual). 
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2.4 Evolució dels preus  

 

Els elevats preus del petroli estan tenint arreu una creixent translació als preus del consum. 

Aquest és un fenomen que s’està enregistrant ja fa mesos, però que s’ha aguditzat 

darrerament; en el darrer mes de setembre, a Catalunya la taxa interanual de creixement de 

preus ha estat d’un 4,3%, la més elevada des de febrer de 2003. A Espanya l’IPC també s’ha 

accelerat al setembre (fins un 3,7%), igual com a la zona euro, on la inflació ha arribat a un 

2,6%.  

 

Gràfic 2.4.1 
Evolució dels preus a Catalunya, Espanya i la zona euro
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Els efectes de l’encariment energètic s’estan deixant notar, sobretot, en els productes que 

estan més directament relacionats amb el petroli (els derivats –com els carburants, que han 

crescut un 18,4% en un any–, els transports, etc.). L’alça del preu del petroli està induint, 

d’altra banda, increments en els costos de producció de les empreses, amb el risc que la 

pressió inflacionista afecti el conjunt de l’economia, tal com ha alertat el mateix Banc Central 

Europeu. 

 

A més de l’impacte directe del preu del cru, la dinàmica dels preus de consum també ha 

resultat afectada per l’acceleració dels preus de l’alimentació no elaborada, que al darrer 

mes de setembre han augmentat un 4,4% (1,1 punts més que el creixement interanual del 
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mes anterior). Aquests dos components dels preus (l’energètic i l’alimentació no elaborada) 

no formen part de la inflació subjacent i expliquen el fet que aquesta tingui un comportament 

més moderat (del 3,1%), malgrat que també és elevada en comparació amb la mitjana 

europea. 

 

 
Gràfic 2.4.2 
Evolució de la inflació subjacent per components a Catalunya
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La desagregació dels preus per grup de despesa mostra que l’increment més intens (d’un 

9,3%) es produeix als transports, tal com està succeint des de mitjan 2004 ençà i en segon 

lloc, a les despeses d’habitatge (6,7%) –amb una forta acceleració de les rúbriques 

d’electricitat, gas i altres carburants i dels serveis relacionats a l’habitatge, com ara l’aigua, 

les escombraries, etc.–. També destaca l’augment en el grup d’ensenyament (5,1%) i en les 

despeses de restauració i hotels  (4,8% interanual). Els grup d’alimentació mostra, així 

mateix, una dinàmica ascendent, que s’explica pel comportament a l’alça dels preus dels 

aliments frescos en contrast amb la moderació gradual dels elaborats. L’alça d’aquestes 

despeses ha estat parcialment contrarestada per la trajectòria descendent dels preus de les 

comunicacions (amb una reducció d’un 2% interanual) i el baix creixement dels de lleure i 

cultura. 
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Gràfic 2.4.3 
Evolució de l'IPC per grups de despesa. Comparació amb Espanya. 
% variació interanual. Setembre 2005
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Si s’analitza l’efecte combinat de l’evolució dels preus i de la ponderació de cada grup en el 

farcell de consum, es poden identificar quines despeses tenen més repercussió en la taxa 

d’inflació. Així, des del principi de l’any fins al setembre l’IPC ha crescut, en termes 

acumulats, un 2,9% (6 dècimes més que l’any 2004) i gairebé la meitat d’aquest increment 

(un 46%) es deu a l’encariment del grup de despeses de transport. També hi contribueixen 

significativament –si bé molt menys que els transports– l’habitatge i l’alimentació, ja que 

cadascun aporta aproximadament 0,6 punts percentuals (un 20%) a la taxa acumulada.  

 

Com s’ha indicat abans, la inflació subjacent té una evolució més continguda (3,1% 

interanual), que és fins i tot inferior a la d’un any enrere (al setembre de 2004 era d’un 

3,4%). Entre els components que en formen part, el menor avanç correspon als béns 

industrials no energètics (1,4%) –tot i que al setembre han augmentat el seu ritme en tres 

dècimes–, seguits per l’alimentació elaborada (3,2%). Els serveis mantenen la inflació més 

elevada, igual com els dos darrers anys, amb taxes superiors al 4%. 

 

A escala estatal, els preus també s’han accelerat en el darrer mes de setembre i la inflació 

se situa en un 3,3% interanual, amb un diferencial de 0,54 punts percentuals respecte a la 

inflació catalana. Per grups de despesa les tendències dels preus són similars en tots dos 

àmbits, per bé que a Catalunya s’observa un biaix més inflacionista en la major part dels 
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apartats. En concret, en destaquen dos que acostumen a mostrar fortes desviacions a l’alça: 

el grup de lleure i cultura i el d’ensenyament (en tots dos casos amb un diferencial al voltant 

d’un punt percentual). Els aliments i la medicina presenten un comportament dels preus molt 

més alcista que al conjunt estatal  (amb una desviació de més de 0,7 punts). Val a dir, a 

més, que en aquests dos darrers grups i a l’ensenyament s’observa una ampliació del 

diferencial respecte dels resultats del 2004. En sentit contrari, hi ha dos apartats amb un 

diferencial negatiu respecte a Espanya, que són el de comunicacions i el de begudes 

alcohòliques i tabac.  

 

La inflació subjacent a Espanya se situa en un 2,5%, és a dir 0,6 punts per sota de  

Catalunya, un diferencial que s’ha mantingut molt estable des del començament de l’any. 

Tots els components presenten a Catalunya un increment de preus més intens, però la 

desviació més important és la relativa als serveis, que a l’economia espanyola registren un 

increment de preus molt menor (un 3,7% a Espanya davant d’un 4,3% a Catalunya). Així 

mateix, en els darrers mesos s’observa una tendència a l’alça en el diferencial de 

l’alimentació elaborada (de 0,4 punts). 

 

A la zona euro la inflació ha assolit el nivell més alt des del principi del 2002 (un 2,6%), si bé 

la inflació subjacent augmenta només un 1,5% interanual. Els països membres amb un 

increment de preus més elevat són Luxemburg (4,7%), Espanya i Grècia (aquests darrers  

amb un creixement d’un 3,8% en l’IPC harmonitzat).    

Gràfic 2.4.4
Evolució de l'Índex de preus industrials (IPPRI) 
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D’altra banda, els preus industrials de sortida de fàbrica, després de la moderació dels 

mesos centrals de l’any, s’han tornat a accelerar fins un 3,7% interanual al mes de 

setembre. L’alça d’aquests preus, mesurats per l’índex de preus industrials (IPRI), es 

concentra en les produccions energètiques (13%), mentre es manté la moderació dels béns 

d’equipament i de consum. A diferència del que està passant amb els preus de consum, el 

preus industrials mostren un perfil menys alcista a Catalunya que no pas a Espanya (5,4%) 

o a la zona euro (4,1%, al mes d’agost).  

 

Quadre 2.4.1

Taxes de variació interanuals

CATALUNYA G
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Mitjana 2002 3,7 4,7 5,6 5,2 2,6 2,6 2,7 2,2 -3,0 3,1 4,2 5,5 4,4
Mitjana 2003 3,5 4,7 3,6 4,7 3,2 2,7 2,4 2,0 -2,7 1,3 5,3 5,0 4,1
Mitjana 2004 3,5 4,0 3,9 3,5 3,3 2,1 0,8 4,9 -1,2 1,0 4,4 4,6 3,9

Desembre 02 4,3 5,1 4,9 6,1 4,0 3,0 2,9 5,1 -5,3 2,4 6,1 5,1 4,1
Desembre 03 3,1 4,7 2,8 3,3 2,8 2,6 2,2 1,1 -0,4 1,4 3,9 4,7 4,1
S 04 3,7 2,8 5,1 3,9 3,7 1,8 0,4 7,1 -1,2 2,1 4,6 4,7 3,5
O 4,0 2,7 5,3 4,6 4,6 1,9 0,4 9,3 -1,1 0,2 3,9 4,6 3,4
N 3,9 3,0 5,2 4,1 4,3 1,7 0,4 8,6 -0,9 1,1 5,0 4,9 3,2
Desembre 04 3,6 2,9 4,9 3,6 4,2 2,1 0,5 7,1 -0,9 0,1 4,9 4,8 3,3
G 05 3,6 3,1 4,9 3,7 4,0 2,7 0,1 6,4 -0,5 1,3 5,4 4,3 3,2
F 3,8 3,4 4,9 2,3 4,3 2,9 1,3 7,3 -0,6 1,1 5,4 4,4 3,6
M 4,0 3,6 4,7 2,3 4,7 2,8 0,7 7,4 -1,3 2,0 5,4 4,9 3,6
A 4,0 3,7 8,1 2,1 6,3 2,6 1,3 7,5 -2,3 -0,4 5,3 4,6 3,6
MG 3,6 3,3 4,1 1,9 6,0 3,2 1,6 5,8 -2,2 0,5 5,3 4,7 3,5
J 3,7 3,5 3,8 1,9 6,0 2,9 1,7 6,3 -2,1 0,0 5,4 4,9 3,5
JL 3,9 2,8 3,6 2,0 6,7 2,6 1,6 7,9 -2,1 0,8 5,3 4,8 3,6
AG 3,8 3,1 3,7 1,6 6,5 2,5 1,5 7,1 -2,1 0,4 5,3 4,7 3,4
S 4,3 3,5 4,4 1,9 6,7 2,9 1,6 9,3 -2,0 0,5 5,1 4,8 3,5
Acumulat gener-set. 2004 2,3 1,9 5,1 -7,9 3,1 1,0 0,3 7,9 -0,3 1,4 1,2 4,6 3,1
Acumulat gener-set. 2005 2,9 2,6 4,6 -9,5 5,5 1,9 1,3 10,0 -1,5 1,7 1,3 4,6 3,3

ESPANYA

Mitjana 2002 3,5 4,7 5,7 5,1 2,3 2,0 2,6 2,0 -2,9 2,4 3,8 5,5 4,1
Mitjana 2003 3,0 4,1 3,4 3,8 2,9 2,0 2,1 2,1 -2,6 0,6 4,9 4,3 3,3
Mitjana 2004 3,0 3,9 4,3 1,8 3,5 1,6 0,4 4,4 -1,0 0,1 4,0 4,0 3,0

Desembre 02 4,0 4,6 4,6 5,3 2,9 2,4 2,6 5,0 -5,1 1,8 4,7 5,8 3,9
Desembre 03 2,6 4,1 2,8 2,5 2,8 1,7 2,0 1,1 -0,2 0,1 4,3 4,1 3,1
Desembre 04 3,2 3,0 5,5 2,1 4,1 1,8 0,2 6,0 -0,7 -0,1 4,2 4,2 2,8
JL 05 3,3 2,5 3,9 1,0 5,8 2,0 0,9 6,9 -2,0 -0,1 4,2 4,3 3,1
AG 3,3 2,6 4,0 0,9 5,9 2,1 0,9 7,0 -1,9 -0,5 4,2 4,3 3,1
S 3,7 2,8 4,7 1,2 6,1 2,3 0,9 9,1 -1,9 -0,6 4,1 4,3 3,1
Acumulat gener-set. 2004 2,0 2,3 5,6 -7,9 3,3 0,6 0,0 6,8 -0,2 0,7 1,4 3,8 2,6
Acumulat gener-set. 2005 2,5 2,1 4,8 -8,7 5,3 1,1 0,7 9,9 -1,4 0,3 1,3 4,0 2,9

Font: elaboració a partir de les dades de l'INE.

Evolució de l'índex de preus al consum (IPC) per grups de despesa
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Quadre 2.4.2

Taxes de variació interanuals

CATALUNYA

Índex sense 
aliments no 
elaborats ni 

productes 
energètics

Alimentació 
elaborada, 

alcohol i 
tabac

Béns 
industrials 

sense 
productes 
energètics Serveis

Alimentació 
no elaborada

Productes 
energètics1

Mitjana 2002 3,8 3,6 2,7 4,8 7,1 -0,5
Mitjana 2003 3,5 3,4 2,4 4,3 6,8 1,0
Mitjana 2004 3,1 3,6 1,5 4,2 4,7 5,2

Desembre 02 3,8 3,3 3,0 4,7 8,3 5,6
Desembre 03 3,1 3,2 1,5 4,4 6,8 -0,6
S 3,4 4,4 1,6 4,3 0,5 8,9
O 3,3 4,1 1,9 3,8 0,9 12,9
N 3,3 4,2 1,8 4,2 1,4 11,3
Desembre 04 3,2 4,1 1,7 4,0 1,3 8,9
G 05 3,4 4,3 1,8 4,2 1,4 7,5
F 3,3 4,1 1,5 4,3 2,6 9,2
M 3,5 4,3 1,5 4,6 2,6 9,5
A 3,3 4,5 1,3 4,2 3,5 10,7
MG 3,3 3,9 1,3 4,5 2,5 8,0
J 3,1 3,5 1,2 4,4 3,7 9,4
JL 3,1 3,1 1,2 4,4 2,3 12,6
AG 3,0 3,1 1,1 4,3 3,3 11,2
S 3,1 3,2 1,4 4,3 4,4 14,5
Acumulat gener-setembre 2004 1,6 3,4 -2,0 3,5 0,2 10,0
Acumulat gener-setembre 2005 1,5 2,6 -2,3 3,9 3,2 15,5

ESPANYA

Mitjana 2002 3,7 4,3 2,5 4,6 5,8 -0,1
Mitjana 2003 2,9 3,0 2,0 3,7 6,0 1,4
Mitjana 2004 2,7 3,6 0,9 3,7 4,6 4,8

Desembre 02 3,5 3,4 2,6 4,4 7,0 5,7
Desembre 03 2,5 2,7 1,2 3,6 6,4 -0,1
Desembre 04 2,9 4,1 1,2 3,8 1,8 7,6
JL 05 2,5 3,0 0,7 3,8 2,1 11,4
AG 2,4 2,8 0,7 3,7 2,7 11,5
S 2,5 2,8 0,9 3,7 3,4 15,0
Acumulat gener-setembre 2004 1,4 3,7 -2,2 3,4 0,9 8,7
Acumulat gener-setembre 2005 1,0 2,3 -2,4 3,3 2,5 16,2

Nota: a partir del gener de 2002 es produeix un trencament de la sèrie, pel canvi a la nova base 2001.
1 Inclou els preus dels carburants i els combustibles i de l'energia.
Font: INE.

Evolució de l'IPC per grups especials
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2.5 Els salaris i els costos laborals 
 

L’evolució dels costos laborals per treballador i mes continua dins la tendència de moderació 

que els caracteritza d’ençà del principi del 2003. Aquesta dinàmica es manifesta 

especialment en el components salarials dels costos i es fa extensiva a tots els àmbits 

sectorials, si bé mostra en el sector de la construcció el canvi més acusat. L’alentiment dels 

costos mensuals per treballador es deu en una bona part a la reducció del nombre d’hores 

efectives de treball, ja que els costos laborals per hora presenten més resistència a la baixa, 

per bé que també s’han desaccelerat recentment.  

Costos laborals mensuals i per hora efectiva de treball. 
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En mitjana dels dos primers trimestres d’enguany, el cost laboral per treballador i mes ha 

crescut a Catalunya un 3% interanual, per sota del creixement enregistrat en el mateix 

període de l’any passat (4,2%) i lleugerament per sobre de la mitjana estatal (3,2%). 

Aquesta desacceleració dels costos laborals es concentra exclusivament en el component 

salarial, ja que el component no salarial repunta lleugerament. 

 

Així, l’augment del cost salarial mensual per treballador se situa en un 2,5%, és a dir, 1,7 

punts percentuals menys que un any abans i mig punt per sota de l’enregistrat al conjunt 

d’Espanya. El creixement més baix del cost salarial en aquesta primera meitat de l’any es 

produeix als sectors de la indústria i la construcció, amb un increment de només un 1,5% i 
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un 1,4%, respectivament. Per contra, en el conjunt dels serveis –que, sovint, registren el 

comportament salarial més moderat– els salaris repunten fins a un 3,4%. Val a dir que 

encara no es disposa d’elements suficients per valorar si tant l’evolució comparativa 

Catalunya-Espanya, com l’evolució sectorial (que en ambdós casos s’escapa del que havia 

estat habitual), responen a factors estacionals o són tendències consolidables. 

Quadre 2.5.1

Costos salarials i laborals (% variació interanual)

Costos mensuals per treballador Costos per hora efectiva de treball

2004 2005 2004 2005
Euros % var. Euros % var.

CATALUNYA
Cost laboral total 2.185,5 3,6 4,2 3,0 16,1 4,6 4,7 4,2
  Cost salarial 1.641,5 3,6 4,2 2,5 12,1 4,6 4,7 3,6

Cost salarial ordinari 1.384,3 1,9 2,5 2,3 10,2 2,8 2,9 3,7
  Cost laboral no salarial 544,0 3,6 4,1 4,6 4,0 4,6 4,6 6,1

Hores pactades 157,3 -0,5 -0,5 -0,2
Hores efectives de treball 136,2 -0,9 -0,5 -1,2

ESPANYA
Cost laboral total 2.051,6 3,0 3,3 3,2 14,9 3,8 3,5 3,9
  Cost salarial 1.520,9 2,8 3,1 3,0 11,1 3,6 3,3 3,6

Cost salarial ordinari 1.310,1 2,1 2,3 2,6 9,5 2,8 2,5 3,3
  Cost laboral no salarial 530,6 3,6 4,0 3,9 3,9 4,4 4,1 4,6

Hores pactades 158,1 -0,5 -0,5 -0,3
Hores efectives de treball 137,8 -0,8 -0,2 -0,6

Font: INE

Mitjana I-II trim
Mitjana 2004 Mitjana 2004

% var. % var

Mitjana I-II trim

 
 
La descomposició del cost salarial indica que tant el salari ordinari com l’extraordinari 

creixen menys que un any abans. El primer presenta un ritme de creixement inferior al 

segon (un 2,3% i un 3,3% respectivament), si bé comparativament amb la dinàmica anterior 

és més destacable la trajectòria de contenció del salari extraordinari, que durant el 2003 i el 

2004 havia enregistrat taxes de creixement de dos dígits. Això no obstant, dins del salari 

extraordinari cal diferenciar, d’una banda, els pagaments per endarreriments, que 

augmenten un 28,6%, principalment, a causa dels pagaments derivats de l’activació de 

clàusules retroactives de garantia salarial i, d’una altra, els que tenen la denominació 

específica de pagaments extraordinaris (els de més pes en el conjunt del salari 

extraordinari), que augmenten només un 0,7% i són els principals responsables de la 

contenció d’aquests costos. 

 

El comportament dels costos per hora efectivament treballada palesa també una moderació, 

amb un creixement d’un 4,2% pel que fa al cost laboral total i d’un 3,6% pel que es refereix 
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específicament a la part salarial. El superior creixement d’aquests indicadors de costos per 

hora respecte als que es valoren en termes mensuals es deu a la reducció (de l’1,2%) del 

nombre mitjà d’hores efectivament treballades en comparació amb el mateix període de l’any 

anterior. 

 

La dinàmica salarial que es desprèn de la negociació col·lectiva segueix una trajectòria 

similar a la de l’any anterior, amb un augment salarial pactat fins el setembre (darrer mes 

disponible) d’un 2,95%, lleugerament més elevat que el de l’any 2004 (2,92%). 

 
Quadre 2.5.2

Increment salarial pactat en la negociació col·lectiva
Convenis registrats de gener a setembre
% de variació interanual

Segons la vigència 2004 2005

Convenis de nova signatura 2,87 3,05
    Anuals 2,78 2,91
    Pluriennals-1er any 2,90 3,36
Pluriennals (inici altres anys) 2,93 2,93

Segons l'àmbit de la negociació

Empresa 2,32 2,50
Sector 3,00 2,98

Total convenis 2,92 2,95

Font: Departament de Treball i Indústria.  
 
Dels 678 acords signats fins al 30 de setembre (que afecten 1.476.121 treballadors de 

178.788 empreses), un 78% són revisions d’acords pluriennals d’exercicis anteriors, amb un 

increment de tarifa d’un 2,93%. Els convenis de nova signatura acordats fins ara 

representen una proporció petita (un 22%), i inferior a la del mateix període del 2004. El fet 

que l’augment salarial en el nous convenis (3,05%) sigui més alt que en els revisats fa 

preveure que, si es manté aquesta tendència, l’increment salarial signat en conveni a finals 

d’any sigui lleugerament superior al pactat fins ara. 

 

A més, convé tenir present que, al marge dels increments inicials pactats, l’existència de 

clàusules de salvaguarda vinculades a l’evolució dels preus del consum poden alterar els 

resultats salarials (ara com ara, un 51% dels acords incorporen clàusules retroactives de 

revisió salarial). Caldrà, per tant, esperar fins al final de l’any per veure com finalitza 

l’evolució dels preus i com resulten afectats els salaris per l’activació d’aquestes clàusules 

de salvaguarda.  
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Augment salarial pactat en convenis col·lectius 
per sectors d'activitat (pactats fins l'agost)
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Gràfic 2.5.2

 
 

Pel que fa als àmbits de negociació, els convenis pactats a escala d’empresa presenten un 

increment salarial mitjà inferior als de sector. En comparació amb la dinàmica de l’any 

anterior, els increments salarials dels acords d’empresa són més elevats mentre que els de 

sector són lleugerament més moderats. A escala sectorial, la tarifa salarial mitjana més 

elevada (després de l’agricultura) després correspon a la indústria (3,42%) i la més baixa, 

als serveis (2,59%). Destaca la construcció, que amb un increment d’un 3,11% mostra una 

trajectòria inferior que un any abans (3,4%).  
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2.6 Dinàmica empresarial 
 

Segons dades del Registre Mercantil Central, durant els tres primers trimestres del 2005 

s’han constituït 20.683 noves societats, un 4,5% més que en el mateix període de l’any 

anterior, si bé el volum de capital subscrit per aquestes noves societats és substancialment 

inferior (en un 57,3%) al del 2004. Tot i tenir present l’excepcionalitat d’aquest darrer 

exercici, en el qual es va constituir alguna societat de gran dimensió que va elevar la xifra de 

capital mitjà subscrit per al conjunt de les noves societats constituïdes, enguany el capital 

subscrit mitjà de les noves societats és el més baix dels darrers anys. 

 
Quadre 2.6.1

Dinàmica demogràfica de les societats mercantils

Nombre de societats 2003 2004 2003 2004 2005

Noves constitucions 23.616 24.940 18.201 19.787 20.683

Ampliacions de capital 8.916 8.973 7.122 7.230 6.944

Reduccions de capital 1.675 1.554 1.332 1.221 1.060

Dissolucions de societats 1.545 2.266 1.209 1.851 1.150

Capital subscrit (milions euros)

Noves constitucions 1.705 3.029 1.213 2.731 1.167

Ampliacions de capital 6.357 6.894 5.080 5.716 5.097

Reduccions de capital 831 910 705 729 747

Font: Registre Mercantil Central i Idescat.

Dades acumulades (gener-setembre)       Dades anuals

 
 

Els comptes de la mostra d’empreses catalanes de la base de dades de la Central de 

Balanços del Banc d’Espanya1 indiquen que en el primer semestre del 2005 l’activitat 

empresarial manté un ritme similar al de l’any anterior, si bé enguany l’evolució de les 

despeses de personal ha estat superior i ha llimat els resultats derivats de l’operativa pròpia 

de les empreses. Així, el resultat brut d’explotació augmenta enguany un 4,4%, quan l’any 

anterior ho va fer en un 10,7%. D’altra banda, l’evolució de les partides financeres no ha 

estat favorable i el benefici ordinari s’ha ressentit. No obstant això, el fort augment dels 

resultats extraordinaris han impulsat el creixement dels beneficis empresarials nets 

d’aquesta mostra d’empreses. 
                                                           
1 El Banc d’Espanya facilita al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat informació trimestral sobre 
els comptes de balanç i resultats d’una mostra d’empreses (no financeres) amb seu social a Catalunya. Les 
empreses que s’analitzen en aquest apartat són les no energètiques, ja que l’elevada representació de les 
empreses energètiques, junt amb les seves peculiaritats, podrien distorsionar les conclusions del conjunt. D’altra 
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L’activitat empresarial mesurada pel valor de la producció presenta un creixement d’un 

6,6%, lleugerament per sobre del primer semestre del 2004.  La dinàmica de les vendes és 

(5,1%) inferior que la de la producció, la qual cosa dóna lloc a un important increment en la 

variació d’existències de productes acabats i en curs.  

 
Quadre 2.6.2

2003 2004 2004 2005 I trim II trim

Nombre d'empreses 194 184 189 152 171 132
 % de variació interanual (valors corrents)

Valor de la producció (incloses les subvencions) 5,8 8,1 6,2 6,6 5,3 8,4

Volum de negoci  i altres ingressos  d'explotació 4,7 8,2 8,4 5,1 3,6 7,7
Consum de mercaderies 3,1 8,6 12,7 3,5 2,5 8,9
Var. d´existències de productes acabats i en curs 189,2 34,9 -37,4 152,8 233,4 92,5
Treb. realitzats per l'empresa per al seu immobilitzat 20,0 -2,8 -4,7 24,1 14,1 34,6

Consums intermedis (inclosos els tributs) 7,2 8,4 6,5 7,3 5,2 10,2

Compres netes 7,4 12,5 7,3 10,7 11,2 10,0
(-)Variació d'existències de merc. i mat. primeres (a) (a) 39,2 34,9 56,3 -311,9
Altres despeses d'explotació 7,7 5,1 5,8 2,4 -0,4 6,2

Valor afegit  brut al cost dels factors 3,3 7,6 5,7 5,4 5,5 5,2

Despeses de personal 5,7 3,2 1,9 6,2 5,0 7,8

Resultat econòmic brut de l'explotació (RBE) 0,1 13,1 10,7 4,4 6,0 2,1

Resultat net d'explotació -1,0 13,9 8,9 4,2 8,3 -1,6

Resultat ordinari net 9,6 14,1 13,1 2,9 5,8 -0,6

Resultat net 19,7 12,6 13,4 20,7 -12,3 60,7

Nota: No inclou les empreses energètiques
(a) Taxa no significativa o que no es pot calcular perquè els valors que la formen tenen signe diferent.
Font: elaboració a partir de la CBT del Banc d'Espanya.

Compte de resultats de les empreses catalanes

Mitjana I-II trimMitjana anual 2005

 
 

Per la banda de les despeses, cal destacar el repunt del valor de les compres de béns 

intermedis (10,7%), sobretot, de les procedents de l’estranger i especialment dels països de 

fora de la UE, cosa que molt probablement es degui, en part, a l’increment del preu del 

petroli. Amb tot, la relativa moderació de les altres despeses d’explotació permeten que 

l’evolució del valor afegit (5,4%) no s’allunyi gaire de la de l’any anterior. L’increment dels 

                                                                                                                                                                                     
banda, es precís remarcar que en la mostra d’empreses de la Central de Balanços hi ha una sobrerepresentació 
d’empreses de gran dimensió i d’empreses manufactureres. 
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resultats de l’activitat pròpia de les empreses en aquesta primera meitat de l’any és menor 

que l’enregistrat un any enrere, a conseqüència del notable increment (d’un 6,2%) que 

experimenten enguany les despeses de personal, en una bona part per l’ampliació de 

plantilles. Això comporta que el resultat brut d’explotació (RBE) només avanci un 4,4%, lluny 

del 10,7% registrat l’any 2004.  

 

Evolució dels beneficis empresarials
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A diferència del que venia succeint des del 2002, l’aportació dels resultats financers en la 

millora de beneficis no és gaire favorable. Tot i que els ingressos d’aquesta naturalesa 

continuen augmentant (10,5%), les despeses per interessos ho han fet a un ritme més 

elevat, un 21,2%, de forma que l’aportació dels resultats financers ha incidit negativament en 

el resultat ordinari net (RON), que s’estanca amb un creixement del 2,9% (l’any anterior va 

ser del 13,1%). Enguany, però, la generació de plusvàlues i altres ingressos extraordinaris 

ha estat força important, cosa que ha permès, com s’ha indicat anteriorment, que el benefici 

net empresarial hagi progressat un 20,7%. 

 

Els comptes empresarials fan avinent que, tot i que a un ritme una mica inferior,  continua el 

fort creixement de l’endeutament extern que contrauen les empreses catalanes (18,2%), la 

qual cosa explica, al seu torn, el notable avanç de les despeses financeres, que també 

s’està desaccelerant lleugerament. Aquest finançament aliè complementa els recursos que 

genera la mateixa empresa, que no són prou per atendre l’avanç  de l’activitat inversora.    
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Gràfic 2.6.2 
Evolució del volum de l'endeutament amb cost i de les despeses 
pel finançament rebut 
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La dinàmica recent de la inversió empresarial es concentra, sobretot, en actius no materials 

(agrupació que inclou el immaterials i, sobretot, els financers) i, concretament en el primer 

semestre d’enguany, el creixement d’aquests actius ha estat d’un 21%. Tot i que no es 

disposa d’informació desagregada dels actius immaterials en què està invertint l’empresa 

catalana, tot apunta que es tracta d’adquisició d’actius financers de participació en altres 

empreses ja siguin dins del territori estatal o estranger. Al seu torn, la inversió empresarial 

en actius materials presenta també un creixement (del 5%), però força més moderat.   

 

L’anàlisi de la submostra de les empreses manufactureres recull uns resultats que es 

desmarquen de la trajectòria de bona part de les magnituds descrites fins ara (a excepció de 

l’activitat productiva: el valor de la producció industrial també creix un 6,7%). Així, el RBE de 

les empreses manufactureres minva un 2% per l’evolució accelerada dels consums 

intermedis (en contraposició a l’estancament que registren a les empreses de serveis). 

També el RON de les empreses industrials es redueix un 10,7%. En aquest cas, l’element 

explicatiu és la disminució dels ingressos financers en un 40,9%. Finalment, un 

comportament addicional que cal destacar de l’empresa manufacturera és la reducció de les 

despeses per interessos i del volum de finançament aliè que es deriva de l’atonia de 

l’activitat inversora d’aquestes empreses, mentre que són les empreses de serveis les que 

concentren la dinàmica expansiva de la inversió.  
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3. LES PREVISIONS MACROECONÒMIQUES PER AL 2006 
 
Les previsions de l’FMI2 assenyalen que el 2006 l’economia mundial mantindrà un ritme de 

creixement de la mateixa magnitud que l’any 2005 (4,3%). La dinàmica de les economies 

avançades serà una mica més positiva (2,7%) si bé, l’increment  més significatiu (d’un 6,1%) 

el continuarà tenint el conjunt format per les economies emergents i en vies de 

desenvolupament. Aquest escenari preveu que el preu del petroli es mantindrà elevat i per 

sobre de la mitjana del 20053, i que el creixement del comerç mundial s’accelerarà 

lleugerament (fins un 7,4%). 

 
Dins d’aquest panorama global, les perspectives dels dos grans mercats de l’economia 

catalana (el de l’economia espanyola i el de l’economia del conjunt dels països de la zona 

euro) són positives. En el primer cas, perquè l’economia espanyola continuarà registrant un 

elevat creixement (3,3% segons les previsions del govern), i una mica menys (3%) segons 

l’FMI, i en el segon, perquè es produirà una recuperació de l’economia europea (amb un 

creixement d’un 1,8% a la zona euro i d’un 2,1% al conjunt de la UE). 

 
Aquest context dibuixa un marc favorable per a l’evolució de l’economia catalana, que, pel 

fet de ser molt oberta a l’exterior, palesa molt directament l’influx del seu entorn econòmic. 

Això, davant de les perspectives que s’obren amb vista al 2006, pot ajudar a equilibrar la 

pauta de creixement dels darrers anys, molt determinada per l’expansió de la demanda 

interna. Els baixos tipus d’interès fixats pel Banc Central Europeu per al conjunt de la zona 

euro han esperonat la demanda interna i, en general, el creixement econòmic de l’economia 

catalana, si bé això està tenint també la contrapartida d’una inflació més elevada. 

Efectivament els tipus d’interès han impulsat el consum, i també la inversió en habitatge i 

l’activitat en el sector de la construcció, molt intensiu en mà d’obra. D’altra banda, l’augment 

demogràfic derivat de la immigració i l’expansió de l’ocupació han incidit en la mateixa 

direcció, amb un creixement de la demanda interna, tant el 2004 com el 2005 superior al 5%, 

més de dos punts per sobre del creixement del PIB. Per contra, la pressió de la demanda, 

d’una banda, i la pèrdua de competitivitat pel diferencial d’inflació –i per la revaloració de 

l’euro enfront del dòlar–, d’una altra, estan malmetent la competitivitat de l’economia en un 

entorn de creixent globalització. Així, tot i el bon comportament del turisme, s’està produint 

un empitjorament del dèficit exterior que s’agreuja per la debilitat que experimenta 

l’economia de la zona euro, principal destinació de les nostres vendes fora de l’Estat.

                                                           
2 Veure quadre 1.1 
3 Les previsions de l’FMI per al 2006 són d’un preu mitjà del barril de petroli de 61,75 dòlars. 
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Quadre 3.1
Previsions macroeconòmiques de Catalunya 

% de variació interanual llevat dels casos indicats

2004 2005 2006

PIB pm % variació real 3,1 3,3 3,3
PIB pm a preus corrents Milions d'euros 157.124 168.315 179.433

Demanda interna % variació real 5,2 5,3 4,5
   Despesa en consum de les llars (1) % variació real 4,5 4,6 4,1
   Despesa en consum de les adm. públiques % variació real 6,6 5,8 5,6
   Formació bruta de capital (2) % variació real 5,2 6,4 4,9

Saldo exterior (3) aportació al creixement -1,7 -1,9 -1,2
   Saldo amb l'estranger (3) aportació al creixement -2,5 -2,6 -1,8
      Exportacions de béns i de serveis % variació real 2,1 4,1 5,1
      Importacions de béns i de serveis % variació real 7,6 9,7 9,0
    Saldo amb la resta d'Espanya (3) aportació al creixement 0,8 0,7 0,6

Mercat de treball
   Nombre llocs de treball (4) variació absoluta (milers) 73,9 75,7 74,5
   Nombre llocs de treball (4) % variació 2,5 2,5 2,4
   Taxa d'atur estimat (EPA) (5) % s/població activa 9,7 6,8 6,2

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.

(2) Inclou la variació d'existències.

(3) Aportació al creixement.

(4) En termes equivalents a temps complet.

(5) Les dades del 2004 corresponen a la metodologia anterior de l'EPA.

Font: Departament d'Economia i Finances  
És per això que la recuperació de l’economia europea pot ser una oportunitat que facilitarà 

anar cap a pautes de creixement més equilibrades. Així, es preveu que la demanda europea 

donarà lloc a un millor comportament de les exportacions de béns que, juntament amb la 

continuïtat de la dinàmica positiva que experimenta el turisme internacional, permetrà 

sanejar el saldo exterior de l’economia catalana. La correcció que experimenta en els 

darrers mesos l’apreciació de l’euro enfront del dòlar és un altre factor d’estímul en aquest 

sentit. Tenint en compte aquestes circumstàncies, les previsions per al 2006 estimen que les 

exportacions de béns i serveis repuntaran, amb un creixement d’un 5,1%, mentre les 

importacions tindran un comportament encara molt elevat però inferior al d’enguany a causa 

de la contenció del creixement de la demanda interna i del menor impacte relatiu del preu 

del petroli; així doncs, es moderarà l’aportació negativa dels intercanvis comercials amb 

l’estranger a 1,8 punts del PIB. D’altra banda, el menor creixement de la demanda interna de 

l’economia espanyola atenuarà l’aportació positiva dels intercanvis comercials de l’economia 

catalana amb la resta de comunitats autònomes a 0,6 punts del PIB, de manera que, en
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 conjunt, es preveu que la contribució del sector exterior de l’economia catalana restarà 1,2 

punts del PIB, un escenari més positiu que no pas el del 2005, al qual s’hi resten 1,9 punts. 

 

Segons aquestes previsions, l’any 2006 l’alentiment previst de la demanda interna es 

traduirà en un creixement de la despesa en consum de les llars d’un 4,1% (0,5 punts menys 

que enguany) pel relatiu esgotament dels factors que estan darrera d’aquesta expansió, ja 

comentats abans, i pels elevats nivells d’endeutament assolits per les famílies. D’altra 

banda, la dinàmica de l’economia està redundant en un increment de la recaptació 

impositiva que està permetent finançar l’expansió de la despesa en consum de les 

administracions públiques - així com de la inversió pública -, al mateix temps que 

prossegueix el procés de consolidació fiscal que ateny al conjunt d’administracions 

públiques espanyoles. En aquest context, les previsions de la despesa pública en consum 

continuarà avançant, amb una lleu contenció que en situarà el creixement en un 5,6%. 

 

Pel que fa a la formació bruta de capital, les perspectives amb vista al 2006 són d’un lleuger 

alentiment en relació amb la remuntada que experimenten enguany. S’esperen, tanmateix, 

resultats molt positius, amb un creixement d’un 4,9% i amb una dinàmica molt similar en els seus 

dos components: el de construcció i el de béns d’equipament i altres productes. En la inversió en 

construcció es preveu una suau pèrdua de ritme en habitatge, però la inversió en obra civil té per 

davant un recorregut a l’alça; així mateix, la inversió en béns d’equipament i altres productes 

gaudeix d’unes condicions, tant econòmiques com financeres, molt propícies per a continuar 

expandint-se, per bé que probablement a un ritme una mica més baix al d’enguany. 

 

Com a resultat d’aquest conjunt de tendències, i malgrat els canvis apuntats en els diversos 

agregats econòmics, es preveu que el producte interior brut mantindrà un ritme de 

creixement similar al del 2005, i així la moderació esperada en la demanda interna resultarà 

compensada pel millor comportament del saldo exterior, de tal manera que el creixement del 

2006 es mantindrà en el 3,3%. 

 

L’expansió que experimenta l’economia catalana està sent molt intensiva en creació 

d’ocupació i per al 2006 no es preveu un canvi substantiu en aquesta dinàmica, que serà, 

tanmateix, lleugerament inferior a la d’enguany. Així, s’estima que l’any vinent es generaran 

un total de 74.500 nous llocs de treballs (en termes equivalents a temps complet), amb un 

creixement relatiu d’un 2,4%. La productivitat aparent del treball, implícita en aquesta 

evolució, augmenta un 0,9%, una mica per sobre de la prevista per al conjunt del 2005. 

Finalment, i pel que fa a la taxa d’atur, l’escenari preveu un nou descens, que situarà en un 

6,2% la proporció del nombre d’aturats en relació amb la població activa. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGONA PART 

 

 

 EL SECTOR PÚBLIC  

A CATALUNYA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segona part 
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya l’any 2004 

 

 63

1. L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’ANY 2004 

 
En els tres primers apartats es mostren les xifres d’execució del pressupost d’ingressos i de 

despeses del 2004, respectivament, per a la Generalitat, per als organismes autònoms 

administratius i per al Servei Català de la Salut i les entitats gestores de la Seguretat Social. 

Per últim, es presenta el resultat de la liquidació del pressupost del 2004 per a 

l’Administració pública de la Generalitat en termes SEC-95, és a dir; afegint-te, a més, la part 

del sector públic que té la consideració d’Administració pública segons la metodologia 

europea SEC-95, així com altres ajustos recollits en aquesta metodologia. 

Tanmateix, abans de començar amb l’exposició, esmentar que l’execució pressupostària del 

2004 s’emmarca en una situació de prórroga pressupostària durant el primer semestre de 

l’any, fins l’aprovació de la Llei 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2004. 

 

1.1 La liquidació dels pressupostos de la Generalitat 

 

Els ingressos 

Els drets liquidats per la Generalitat l’any 2004 creixen un 18,5% respecte de l’any anterior, 

gràcies, d’una banda, a l’increment d’un 10% dels ingressos no financers i, de l’altra, al fort 

creixement del capítol de passius financers que respon, en gran part, a l’efecte de 

l’assumpció de l’endeutament de les universitats catalanes per part de la Generalitat (vegeu 

el quadre 1.1.1). 
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Quadre 1.1.1
Liquidació del pressupost d'ingressos de la Generalitat de Catalunya l'any 2004
(Milers d'euros)

Previsions Drets Ingressos % Drets liquidats Grau realització % variació
pressupost  liquidats realitzats s/ total (%dr.liq./pres.) drets liq. 04/03

1. Impostos directes 4.395.722 4.528.592 4.466.647 21,9 103,0 17,3
2. Impostos indirectes 7.312.214 7.425.173 7.363.498 35,8 101,5 13,5
3. Taxes i altres ingressos 472.176 495.600 467.024 2,4 105,0 8,2
4. Transferències corrents 4.847.122 5.173.586 5.066.041 25,0 106,7 6,4
5. Ingressos patrimonials 8.500 7.530 7.530 0,0 88,6 -11,0
6. Alienació d'inversions reals 0 402 402 0,0 - -99,8
7. Transferències de capital 163.099 658.196 606.196 3,2 403,6 -0,4
8. Actius financers 0 892 892 0,0 - -13,5
9. Passius financers (*) 1.511.985 2.425.563 2.425.563 11,7 160,4 180,0

Ingressos corrents 17.035.734 17.630.481 17.370.741 85,1 103,5 12,1
Ingressos de capital 163.099 658.598 606.598 3,2 403,8 -25,7
Ingressos financers 1.511.985 2.426.455 2.426.455 11,7 160,5 179,8

TOTAL 18.710.818 20.715.534 20.403.794 100,0 110,7 18,5

(*)   En els drets liquidats s'inclouen les operacions de deute a curt i a llarg termini, en canvi les previsions inicials 
       només consideren les operacions de deute a llarg termini.

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

Dins de les operacions no financeres, destaca el creixement, d’un 14,6%, del conjunt 

d’ingressos tributaris, sobretot gràcies a l’augment dels impostos directes (17,3%), que es 

deu principalment al fet que durant el 2004 s’ingressa per primer cop la liquidació del tram 

autonòmic de l’IRPF, ja que no és fins aquest any que es realitza la primera liquidació de 

l’actual model de finançament autonòmic. Dins del capítol primer també destaca el 

creixement d’un 24,3% respecte de l’any anterior de l’impost sobre successions i donacions, 

gràcies a l’elevat import d’algunes de les herències liquidades al 2004 (vegeu el quadre 

1.1.2). 
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Quadre 1.1.2
Liquidació dels ingressos tributaris1 de la Generalitat de Catalunya l'any 2004
Drets liquidats 

Milers d'euros % s/ total % variació 04/03

Tributs cedits 11.908.135 95,7 11,6
Impost s/ successions i donacions 503.997 4,0 24,3
Impost s/ patrimoni persones físiques 275.504 2,2 0,4
Impost s/ transmissions patrimonials 1.545.504 12,4 24,3
Impost s/ actes jurídics documentats 1.160.636 9,3 33,2
Tram autonòmic 33% IRPF 3.368.760 27,1 6,7
35% IVA 2.841.035 22,8 6,3
40% impost especial s/ les labors tabac 418.218 3,4 7,4
40% impostos especials s/ alcohols 85.107 0,7 -3,9 
40% impost especial s/ hidrocarburs 746.190 6,0 0,7
100% impost s/ l'electricitat 167.213 1,3 18,5
Impost s/ determinats mitjans de transport 279.773 2,2 13,8
Impost s/ vendes minoristes determinats hidrocarburs 169.202 1,4 -

Tram estatal 147.084 1,2 -0,3 
Tram autonòmic2 22.118 0,2 -

Taxa del joc3 346.996 2,8 18,4

Liquidacions pendents tributs cedits 378.264 3,0 -
Tram autonòmic 33% IRPF 366.376 2,9 -
Sobre consums específics 11.888 0,1 -

Impost s/ grans establiments comercials 13.955 0,1 -43,4 
Impost s/luxe recaptat a destinació (extingit) -6 -0,0 -40,4 
Tributs parafiscals 34.224 0,3 2,0

Altres ingressos 114.793 0,9 -12,8 

TOTAL 12.449.365 100,0 14,6

1 S'inclouen els capítols 1, 2 i 3 de la liquidació del pressupost d'ingressos.
2 A causa del procés de gestió d'aquest impost, l'import correspon només a un trimestre de tram autonòmic, 
malgrat la seva entrada en vigor a l'agost.
3 Inclou les taxes de joc, l'impost sobre el joc del bingo i el recàrrec sobre la taxa de màquines recreatives.

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

Pel que fa als impostos indirectes, l’augment d’un 13,5% s’explica, bàsicament, pels 

importants increments de l’impost sobre transmissions patrimonials i del d’actes jurídics 

documentats, d’un 24,3% i d’un 33,2%, respectivament. Ambdós creixements estan 

relacionats amb el comportament expansiu del mercat immobiliari, tanmateix, en el cas de 

l’impost sobre actes jurídics documentats hi influeix també la modificació del tipus de 

gravamen dels documents notarials feta mitjançant la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de 

mesures fiscals i administratives. Aquesta mateixa Llei també crea el tram autonòmic de 

l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, amb efectes des d’1 

d’agost de 2004. 
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En el cas del tram autonòmic de l’IRPF i de les participacions en l’IVA i en els impostos 

especials sobre les labors del tabac, sobre alcohols, sobre hidrocarburs i sobre l’electricitat, 

cal tenir present que els drets liquidats corresponen als imports ingressats en concepte de 

bestretes de l’Estat, a l’espera de la liquidació definitiva del model de finançament autonòmic 

per part del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

Quadre 1.1.3
Liquidació dels ingressos per transferències de la Generalitat de Catalunya l'any 2004
Drets liquidats 

Milers d'euros % s/ total % variació 04/03

Transferències corrents 5.173.586 88,7 6,4

De l'Estat 5.057.030 86,7 5,2
Fons de suficiència 2.080.744 35,7 3,3
Fons específics acord finançament 57.119 1,0 150,2
Participació ens locals 2.279.772 39,1 12,6
Altres de l'Estat 639.395 11,0 -14,4 

D'ens territorials 14.708 0,3 -41,0 
De la Unió Europea 72.196 1,2 7188,5
D'altres 29.652 0,5 5,1

Transferències de capital 658.196 11,3 -0,4 

De l'Estat 138.086 2,4 -7,8 
D'ens territorials 17.780 0,3 396,0
De la Unió Europea 501.225 8,6 -1,1 
D'altres 1.104 0,0 36,4

TOTAL TRANSFERÈNCIES 5.831.782 100,0 5,6

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

Quant a les transferències (vegeu el quadre 1.1.3), la majoria provenen de l’Estat, 

concretament, del fons de suficiència i de la participació dels ens locals en els ingressos de 

l’Estat. D’altra banda, tenir present, pel que fa a les transferències de la Unió Europea i a les 

de capital en general, que les peculiaritats de la gestió dels fons de la UE i la naturalesa de 

les transferències de capital fan que la distribució en el temps d’aquests recursos no sigui 

del tot uniforme. 

 

Les despeses 

L’execució del pressupost de despeses de l’exercici 2004 mostra que les modificacions de 

crèdit creixen un 23,9% respecte de les de l’any 2003, a causa de l’assumpció no prevista 

de l’endeutament de les universitats catalanes per part de la Generalitat durant el 2004 

(vegeu els quadres 1.1.4, 1.1.5 i 1.1.6); de manera que, sense tenir en compte l’efecte 
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d’aquesta assumpció, les modificacions de crèdit disminueixen un 8,7% respecte de l’any 

anterior. L’operació d’adquisició d’aquest deute es reflecteix en l’apartat d’altres 

modificacions de crèdit del capítol d’actius financers del Departament d’Universitats, 

Recerca i Societat de la Informació. 

Quadre 1.1.4
Liquidació del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya 
Detall de les modificacions de crèdit
(Milers d'euros)

Tipus de modificació 2004 % s/ total % variació 04/03

Incorporació de romanents 679.426 25,2 48,2
Ampliacions de crèdit 229.438 8,5 (35,3)
Altres modificacions 1.785.632 66,3 31,2

TOTAL 2.694.496 100,0 23,9

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

Quadre 1.1.5
Liquidació del pressupost de despeses de 2004 de la Generalitat de Catalunya
Modificacions de crèdit. Resum per capítols.
(Milers d'euros)

Crèdits Modificacions Crèdits
inicials pressupostàries definitius

1. Remuneracions del personal 3.177.565 14.796 3.192.360
2. Despeses de béns corrents i de serveis 892.703 21.184 913.887
3. Despeses financeres 387.376 15.661 403.037
4. Transferències corrents 11.687.253 914.785 12.602.039
6. Inversions reals 1.127.384 73.000 1.200.384
7. Transferències de capital 719.848 724.167 1.444.015
8. Actius financers 239.981 722.577 962.558
9. Passius financers 478.709 208.326 687.035

Despeses corrents 16.144.896 966.426 17.111.323
Despeses de capital 1.847.233 797.166 2.644.399
Despeses financeres 718.689 930.903 1.649.592

TOTAL 18.710.818 2.694.496 21.405.314

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

El quadre 1.1.6 mostra les modificacions de crèdit per seccions pressupostàries. S’observa 

que per a determinats departaments les modificacions de crèdit suposen un canvi significatiu 
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en els crèdits inicials; aquest fet es deu, en gran part, al procés de generacions de crèdit, 

que principalment va lligat a la gestió de fons europeus i el qual afecta especialment als 

Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Treball i Indústria. Per altra banda, 

també s’observa com durant l’any els crèdits inicials de la secció Fons de Contingència es 

van assignar als diferents departaments. 

 

Quadre 1.1.6
Liquidació del pressupost de despeses de 2004 de la Generalitat de Catalunya
Modificacions de crèdit. Resum per seccions.
(Milers d'euros)

Crèdits Modificacions Crèdits 
inicials pressupostàries definitius

Parlament de Catalunya 44.953 0 44.953
Consell Consultiu 2.664 0 2.664
Sindicatura de Comptes 7.125 0 7.125
Comissió Jurídica Assessora 1.850 0 1.850
Consell de l'Audiovisual de Catalunya 6.628 54 6.681
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 3.581 66 3.647
Agència Catalana de Protecció de Dades 2.737 0 2.737
Presidència 347.206 8.498 355.704
Relacions Institucionals i Participació 18.996 1.351 20.347
Política Territorial i Obres Públiques 857.881 99.402 957.283
Justícia 530.813 15.070 545.884
Interior 629.039 20.201 649.240
Economia i Finances 66.240 -66 66.174
Governació i Administracions Públiques 223.409 36.019 259.429
Educació 3.375.999 63.866 3.439.865
Cultura 194.865 6.843 201.708
Salut 6.502.486 33.427 6.535.913
Agricultura, Ramaderia i Pesca 231.490 501.505 732.995
Treball i Indústria 402.392 477.540 879.932
Comerç, Turisme i Consum 116.592 41.300 157.893
Benestar i Família 914.935 66.210 981.145
Medi Ambient i Habitatge 234.290 116.100 350.390
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 757.681 766.391 1.524.072
Pensions 58.134 7.630 65.764
Deute 866.492 223.987 1.090.480
Despeses Diversos Departaments 211.080 30.587 241.667
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat 2.063.924 215.848 2.279.772
Fons de Contingència 37.335 -37.335 0

TOTAL 18.710.818 2.694.496 21.405.314

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

Pel que fa a les obligacions reconegudes, s’observa que presenten un creixement d’un 

18,7% respecte de la liquidació del 2003 (vegeu el quadre 1.1.7), que es desglossa entre 
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l’increment d’un 15,9% de les despeses no financeres i d’un 64,6% de les financeres. Aquest 

últim fort increment respon a l’adquisició del deute universitari, ja que el capítol de passius 

financers disminueix un 10,1%. 

Quadre 1.1.7
Liquidació del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya l'any 2004
(Milers d'euros)

Crèdits Obligacions Pagaments Grau d'execució % variació
definitius (C) reconegudes (O) efectius (P) (%O/C) 04/03 (O)

1. Remuneracions del personal 3.192.360 3.179.289 3.176.551 99,6 8,6
2. Despeses de béns corrents i de serveis 913.887 862.297 641.921 94,4 6,0
3. Despeses financeres 403.037 402.706 402.327 99,9 2,9
4. Transferències corrents 12.602.039 12.245.543 11.773.683 97,2 18,6
6. Inversions reals 1.200.384 1.058.254 880.620 88,2 15,6
7. Transferències de capital 1.444.015 1.208.459 1.098.629 83,7 23,8
8. Actius financers 962.558 960.496 934.922 99,8 305,6
9. Passius financers 687.035 686.764 686.764 100,0 -10,1 

Despeses corrents 17.111.323 16.689.835 15.994.481 97,5 15,4
Despeses de capital 2.644.399 2.266.713 1.979.248 85,7 19,8
Despeses financeres 1.649.592 1.647.260 1.621.686 99,9 64,6

TOTAL 21.405.314 20.603.808 19.595.416 96,3 18,7

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
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Gràfic 1.1.1
Liquidació del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya l'any 2004
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D’entre les despeses no financeres, destaca especialment el creixement de les de capital, 

d’un 19,8% respecte de l’any anterior, tot i que la pròrroga pressupostària del primer 

semestre de 2004 les va alentir inicialment. Pel que fa al conjunt de despeses corrents, la 

comparació sobre el tancament del 2003 mostra un creixement d’un 15,4%; no obstant, una 

comparació interanual homogènia, corregint l’efecte de la despesa desplaçada4, situa aquest 

creixement en un 10,2%. 

Tanmateix, d’entre els diferents capítols de despeses corrents destaca l’increment del de 

transferències, que es deu principalment a l’augment de l’aportació al Servei Català de la 

Salut per finançar el pressupost de l’àrea sanitària. Finalment, l’increment d’un 8,6% de les 

remuneracions de personal és degut a l’increment retributiu, al desplegament de mossos 

d’esquadra i a alguns increments de personal d’educació i salut. 

Quant a la classificació orgànica de la despesa liquidada (vegeu el quadre 1.1.8), esmentar 

que l’estructura pressupostària del 2004 presenta canvis significatius respecte de la del 2003 

i, per tant, moltes de les variacions interanuals calculades en l’esmentat quadre no són del 

tot homogènies. 

L’important reestructuració departamental duta a terme durant el primer semestre del 2004 

queda plasmada en la següent normativa: Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, 

denominació i modificació del marc competencial de diferents departaments, Decret 

68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i reestructuració de diversos departaments, Decret 

152/2004, de 27 de gener, de modificació del Decret 296/2003, Decret 168/2004, de 

reestructuració parcial de diversos departaments, Decret 193/2004, de segona modificació 

del Decret 296/2003, Decret 195/2004, de reestructuració parcial del Departament de la 

Presidència i Decret 282/2004, d’11 de maig, de reestructuració parcial dels departaments 

d’Ensenyament i de Benestar i Família. 

Així doncs, l’estructura vigent de la Generalitat consta de 16 departaments (l’anterior 

constava de 13). Per al 2004, es creen els departaments de Governació i Administracions 

Públiques, de Relacions Institucionals i Participació, d’Interior, de Justícia, de Comerç, 

Turisme i Consum i de Treball i Indústria; enlloc dels de Governació i Relacions 

Institucionals, de Justícia i Interior i de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. 

 

                                                           
4 Aquesta despesa forma part de la que s’indica a l’Informe economicofinancer encarregat pel Govern de la 
Generalitat al Departament d’Economia i Finances sobre l’estat de situació a 31 de desembre de 2003. 
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Quadre 1.1.8
Liquidació del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya l'any 2004
(Milers d'euros)

Crèdits Obligacions % % variació (*)
definitius (C) reconegudes (O) O/C 04/03 (O)

Parlament de Catalunya 44.953 44.953 100,0 16,2
Consell Consultiu 2.664 2.664 100,0 9,5
Sindicatura de Comptes 7.125 7.125 100,0 49,8
Comissió Jurídica Assessora 1.850 1.513 81,8 4,3
Consell de l'Audiovisual de Catalunya 6.681 6.681 100,0 14,4
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 3.647 3.347 91,8 6,6
Agència Catalana de Protecció de Dades 2.737 2.737 100,0 -
Presidència 355.704 344.988 97,0 13,6
Relacions Institucionals i Participació 20.347 14.154 69,6 -
Política Territorial i Obres Públiques 957.283 875.179 91,4 6,0
Justícia 545.884 534.861 98,0 -
Interior 649.240 635.691 97,9 -
Economia i Finances 66.174 59.046 89,2 15,3
Governació i Administracions Públiques 259.429 235.973 91,0 -
Educació 3.439.865 3.369.318 97,9 11,9
Cultura 201.708 192.860 95,6 -21,5 
Salut 6.535.913 6.525.946 99,8 18,2
Agricultura, Ramaderia i Pesca 732.995 673.130 91,8 5,5
Treball i Indústria 879.932 606.019 68,9 -
Comerç, Turisme i Consum 157.893 122.864 77,8 -
Benestar i Família 981.145 936.110 95,4 16,1
Medi Ambient i Habitatge 350.390 298.873 85,3 89,0
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 1.524.072 1.481.673 97,2 121,9
Pensions 65.764 54.586 83,0 12,5
Deute 1.090.480 1.089.645 99,9 -5,7 
Despeses Diversos Departaments 241.667 204.102 84,5 8,1
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat 2.279.772 2.279.772 100,0 12,6

TOTAL 21.405.314 20.603.808 96,3 18,7

(*) L'estructura reflectida en els pressupostos del 2004 presenta canvis significatius respecte de la de l'any 2003 i, per tant, 
moltes de les variacions interanuals que es presenten no són del tot homogènies. 

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

Al 2004 també es produeix una reestructuració competencial entre la resta de departaments, 

són destacables els següents canvis d’adscripció: les competències de política lingüística i 

esport passen de Cultura a Presidència, el Gabinet Jurídic i les direccions generals 

d’assumptes contenciosos i de serveis consultius i coordinació jurídica també passen a 

Presidència des de Governació i Relacions Institucionals, la Secretaria per a la immigració 

passa de Presidència a Benestar i Família, les competències d’habitatge passen de Política 

Territorial i Obres Públiques a Medi Ambient i Habitatge i, finalment, les competències en 

formació d’adults passen de Benestar i Família a Educació. A nivell departamental, també es 
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van suprimir direccions generals i altres organismes vinculats, traslladant competències i 

refonent serveis amb l’objectiu de reduir l’estructura administrativa. Per últim, també es 

produeix el canvi d’adscripció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que deixa de 

ser entitat de dret públic per convertir-se en secció pressupostària. 

En els quadres 1.1.9 i 1.1.10 es presenta una darrera classificació de les obligacions 

reconegudes al 2004, aquest cop atenent a la distribució per seccions pressupostàries i 

capítols de despesa simultàniament. El primer quadre fa referència a les despeses corrents i 

el segon a les despeses de capital. 

Quadre 1.1.9
Liquidació del pressupost de despeses  de la Generalitat de Catalunya l'any 2004.
Distribució per seccions i capítols de les obligacions reconegudes per despeses corrents.
(Milers d'euros)

CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 TOTAL
Rem. pers. Béns i serv. Desp. Fin. Transf. corrents DESP. CORR.

Parlament de Catalunya 22.205 9.944 0 5.691 37.841
Consell Consultiu 1.459 620 0 0 2.079
Sindicatura de Comptes 5.015 1.496 0 48 6.559
Comissió Jurídica Assessora 685 820 0 0 1.505
Consell de l'Audiovisual de Catalunya 3.977 1.940 0 102 6.019
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 1.294 1.547 0 301 3.141
Agència Catalana de Protecció de Dades 559 1.602 0 2 2.163
Presidència 39.632 50.167 0 142.843 232.642
Relacions Institucionals i Participació 2.849 2.306 0 7.768 12.922
Política Territorial i Obres Públiques 47.652 25.097 0 147.822 220.570
Justícia 309.273 134.784 0 51.933 495.991
Interior 430.850 124.637 0 17.547 573.034
Economia i Finances 36.454 10.233 0 7.110 53.797
Governació i Administracions Públiques 14.888 35.281 0 108.474 158.644
Educació 1.958.882 170.740 0 990.406 3.120.028
Cultura 27.234 21.526 0 97.278 146.037
Salut 55.413 22.069 0 6.303.328 6.380.810
Agricultura, Ramaderia i Pesca 54.910 28.261 0 21.204 104.375
Treball i Indústria 41.310 17.354 0 483.691 542.355
Comerç, Turisme i Consum 10.615 6.887 0 57.925 75.427
Benestar i Família 61.951 100.472 0 706.443 868.866
Medi Ambient i Habitatge 40.840 30.460 0 48.538 119.838
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 8.179 6.759 0 694.683 709.621
Pensions 3.162 0 0 51.424 54.586
Deute 0 175 402.706 0 402.881
Despeses Diversos Departaments 0 57.121 0 21.212 78.333
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat 0 0 0 2.279.772 2.279.772
TOTAL 3.179.289 862.297 402.706 12.245.543 16.689.835

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
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Quadre 1.1.10
Liquidació del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya l'any 2004.
Distribució per seccions i capítols de les obligacions reconegudes per despeses de capital.
(Milers d'euros)

CAP 6 CAP 7 TOTAL
Inv. reals Transf. capital DESP. CAP.

Parlament de Catalunya 6.996 102 7.097
Consell Consultiu 585 0 585
Sindicatura de Comptes 537 0 537
Comissió Jurídica Assessora 8 0 8
Consell de l'Audiovisual de Catalunya 662 0 662
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 206 0 206
Agència Catalana de Protecció de Dades 574 0 574
Presidència 16.711 16.747 33.458
Relacions Institucionals i Participació 1.230 0 1.230
Política Territorial i Obres Públiques 520.000 87.537 607.538
Justícia 37.677 587 38.264
Interior 52.191 10.462 62.653
Economia i Finances 3.284 1.328 4.612
Governació i Administracions Públiques 235 77.083 77.318
Educació 236.038 12.807 248.845
Cultura 16.298 22.297 38.594
Salut 2.506 125.544 128.049
Agricultura, Ramaderia i Pesca 75.794 488.306 564.100
Treball i Indústria 5.113 42.630 47.743
Comerç, Turisme i Consum 1.290 45.745 47.036
Benestar i Família 13.952 53.207 67.159
Medi Ambient i Habitatge 8.719 163.113 171.832
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 1.882 60.965 62.847
Pensions 0 0 0
Deute 0 0 0
Despeses Diversos Departaments 55.768 0 55.768
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat 0 0 0
TOTAL 1.058.254 1.208.459 2.266.713

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

1.2 La liquidació dels pressupostos de les entitats autònomes administratives 
 

En primer lloc dins d’aquest apartat, destacar la posada en marxa, a partir del 2004, del 

Servei d’Ocupació de Catalunya (organisme autonòm administratiu adscrit al Departament 

de Treball i Indústria, que va ser creat per la Llei 17/2002, de 5 de juliol i que s’encarrega de 

gestionar i integrar el conjunt d’actuacions i serveis ocupacionals per a mantenir i fomentar 

l’ocupació estable i de qualitat, així com l’autoocupació). Aquest únic organisme representa 

aproximadament un 64,5% de la liquidació d’ingressos del 2004 del conjunt d’entitats 

autònomes administratives (vegeu els quadres 1.2.1 i 1.2.2). 
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Quadre 1.2.1
Estat d'execució dels pressupostos d'ingressos de les entitats autònomes administratives a  31 de desembre de 2004

Taxes Transf. Ingr. Transf. Actius Ingr. Ingr. Ingr.
(drets liquidats) (milers d'euros) i altres ingr. corrents patr. capital financers corrents capital financers TOTAL

Patronat de la Muntanya de Montserrat 795 2.059 3 564 0 2.857 564 0 3.421
Institut Català de la Dona 3 5.184 22 146 4 5.209 146 4 5.358
Escola d'Administració Pública de Catalunya 1.014 7.763 36 285 3 8.812 285 3 9.100
Institut d'Estadística de Catalunya 427 5.581 17 1.121 21 6.026 1.121 21 7.168
Institució de les Lletres Catalanes 4 1.798 5 0 0 1.807 0 0 1.807
Museu de Ciència i Tècnica de Catalunya 134 2.142 10 605 0 2.286 605 0 2.891
Museus d'Arqueologia 559 3.780 32 491 2 4.372 491 2 4.865
Biblioteca de Catalunya 124 6.762 15 817 2 6.901 817 2 7.720
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 2.452 8.151 31 48 10 10.634 48 10 10.692
Consell Català de l'Esport 306 30.115 113 9.914 11 30.535 9.914 11 40.460
Institut d'Estudis de la Salut 1.394 2.735 14 26 4 4.143 26 4 4.172
Institut Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre 0 1.847 10 0 0 1.857 0 0 1.857
Institut Català de la Vinya i el Vi 480 2.253 37 73 1 2.771 73 1 2.845
Institut Promoció i Formació Cooperatives 0 474 26 0 0 500 0 0 500
Centre d' Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 49 3.612 3 485 6 3.664 485 6 4.155
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció 13 8.328 10 7 0 8.350 7 0 8.357
Institut Català del Consum 5 2.540 1 60 0 2.546 60 0 2.606
Institut Català del Voluntariat 36 1.237 7 6 0 1.280 6 0 1.286
Escola de Policia de Catalunya 410 9.828 6 706 0 10.245 706 0 10.951
Servei Català de Trànsit 61.398 472 304 108 2 62.174 108 2 62.284
Institut Desenvolupament i Promoció Alt Pirineu i Aran 0 150 0 0 0 150 0 0 150
Agència Catalana de Seguretat Alimentària 2 304 0 49 0 305 49 0 355
Tribunal Català de Defensa de la Competència 2 992 6 15 0 1.000 15 0 1.015
Servei d'Ocupació de Catalunya 214 342.277 48 9.767 15 342.538 9.767 15 352.321

Total entitats autònomes administratives 69.822 450.382 756 25.295 81 520.960 25.295 81 546.337

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

Respecte de la liquidació de l’any anterior i sense tenir en compte els imports corresponents 

al Servei d’Ocupació de Catalunya, el conjunt de drets liquidats per les entitats autònomes 

administratives creix un 15,9% i el conjunt d’obligacions reconegudes un 14,1%. Els 

organismes que presenten un creixement de la despesa per sobre de l’experimentat pel 

conjunt són: el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (18,1%), l’Escola de 

Policia de Catalunya (17,2%), el Servei Català del Trànsit (68,2%) i dos organismes posats 

en marxa al 2003, l’Institut per al Desenvolupament i Promoció Alt Pirineu i Aran (197,4%) i 

l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (69,6%). En contrapartida, presenten una 

disminució de les despeses executades el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

(-7,9%), Museus d’Arqueologia (-2,1%), l’Institut de Promoció i Formació Cooperatives (-

3,7%), l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (d’un -0,4%), l’Institut Català del Consum (-

5%) i l’Institut Català del Voluntariat (-61,3%), que va ser suprimit per la Llei 7/2004, de 16 

de juliol, de mesures fiscals i administratives, que estableix que els objectius, les funcions i 

el personal d’aquest ens s’incorporen al Departament de Benestar i Família. 

 



Segona part 
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya l’any 2004 

 

 75

Quadre 1.2.2
Estat d'execució dels pressupostos de despeses de les entitats autònomes administratives a 31 de desembre de 2004 (obligacions reconegudes)

Despeses Compres Transf. Inversions Transf. Actius Desp. Desp. Desp.
(Milers d'euros) personal béns i serv. Interessos corrents reals capital financers corrents capital financeres TOTAL 

Patronat de la Muntanya de Montserrat 563 233 0 1.000 785 648 0 1.796 1.433 0 3.230
Institut Català de la Dona 1.570 2.220 0 1.043 115 0 5 4.834 115 5 4.954
Escola d'Administració Pública de Catalunya 1.903 5.059 0 684 448 0 3 7.646 448 3 8.097
Institut d'Estadística de Catalunya 4.867 1.211 0 0 1.003 0 18 6.078 1.003 18 7.098
Institució de les Lletres Catalanes 350 519 0 524 0 0 0 1.394 0 0 1.394
Museu de Ciència i Tècnica de Catalunya 877 1.266 0 142 361 42 0 2.284 403 0 2.687
Museus d'Arqueologia 2.361 1.874 1 447 18 0 4 4.683 18 4 4.705
Biblioteca de Catalunya 4.963 1.535 0 209 717 0 2 6.707 717 2 7.426
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 7.086 2.797 0 207 604 0 11 10.091 604 11 10.706
Consell Català de l'Esport 5.407 4.182 0 19.233 755 9.871 9 28.822 10.627 9 39.458
Institut d'Estudis de la Salut 1.484 1.827 0 0 25 0 5 3.311 25 5 3.341
Institut Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre 167 1.044 0 357 294 0 0 1.568 294 0 1.862
Institut Català de la Vinya i el Vi 1.471 1.003 0 6 245 0 1 2.479 245 1 2.726
Institut Promoció i Formació Cooperatives 171 344 0 0 0 0 0 515 0 0 515
Centre d' Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 1.226 1.608 0 508 443 0 5 3.341 443 5 3.789
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció 2.044 5.115 0 0 9 0 0 7.159 9 0 7.168
Institut Català del Consum 933 1.250 0 94 50 0 0 2.277 50 0 2.327
Institut Català del Voluntariat 190 364 0 403 0 0 0 957 0 0 957
Escola de Policia de Catalunya 2.457 6.690 0 54 676 0 0 9.201 676 0 9.877
Servei Català de Trànsit 6.496 15.797 98 15.853 5.538 0 6 38.243 5.538 6 43.787
Institut Desenvolupament i Promoció Alt Pirineu i Aran 65 29 0 0 0 0 0 94 0 0 94
Agència Catalana de Seguretat Alimentària 0 420 0 0 4 0 0 420 4 0 424
Tribunal Català de Defensa de la Competència 716 115 0 6 48 0 0 836 48 0 885
Servei d'Ocupació de Catalunya 33.154 16.279 0 294.642 4.315 0 12 344.076 4.315 12 348.403

Total entitats autònomes administratives 80.521 72.781 100 335.411 16.454 10.561 82 488.813 27.015 82 515.911

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

1.3 La liquidació dels pressupostos del Servei Català de la Salut i de les entitats 
gestores de la Seguretat Social 

 

Els ingressos 

El Servei Català de la Salut presenta l’any 2004 uns drets liquidats un 15% superiors als del 

2003, gràcies a l’increment d’un 18,1% de les transferències corrents, les quals provenen, 

principalment, de l’Administració de la Generalitat (vegeu el quadre 1.3.1). Aquest 

creixement està en consonància amb l’objectiu d’impulsar i regularitzar el pressupost de 

l’àrea sanitària. 

 

Al seu torn, l’Institut Català de la Salut (ICS) rep el 97,2% dels seus ingressos via 

transferències corrents del SCS (vegeu el quadre 1.3.2). Si es consoliden els dos 

organismes sanitaris s’obté un creixement interanual dels ingressos d’un 14,3%. 
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Quadre 1.3.1
Estat d'execució del pressupost d'ingressos del Servei Català de la Salut
a 31 de desembre de 2004
(milers d'euros)

Previsions Drets Ingressos % variació
CAPÍTOLS D'INGRESSOS inicials liquidats (DL) realitzats DL 04/03

3.- Taxes i altres ingressos 1.429 1.364 1.364 -2,6
4.- Transferències corrents 6.307.209 6.320.822 6.153.444 18,1
5.- Ingressos patrimonials 1.096 492 492 -54,2
6.- Alienació d'inversions reals 0 -1.886 -1.886 -101,9
7.- Transferències de capital 121.890 121.890 121.890 -9,0
8.- Actius financers 17.155 17.130 17.130 41,2
9.- Passius financers 0 0 0 -100,0

Ingressos corrents 6.309.735 6.322.679 6.155.301 18,1
Ingressos de capital 121.890 120.004 120.004 -49,1
Ingressos financers 17.155 17.130 17.130 -41,0

TOTAL 6.448.779 6.459.813 6.292.435 15,0

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

Quadre 1.3.2
Estat d'execució del pressupost d'ingressos de 
l'Institut Català de la Salut a 31 de desembre de 2004
(milers d'euros)

Previsions Drets Ingressos % variació
CAPÍTOLS D'INGRESSOS inicials liquidats (DL) realitzats DL 04/03

3.- Taxes i altres ingressos 31.009 30.332 29.084 -0,2
4.- Transferències corrents 1.966.675 1.974.770 1.974.770 10,8
5.- Ingressos patrimonials 11 12 11 4,8
7.- Transferències de capital 24.040 22.176 22.176 -12,9
8.- Actius financers 1.103 846 846 -33,3

Ingressos corrents  1.997.695 2.005.113 2.003.865 10,6
Ingressos de capital 24.040 22.176 22.176 -12,9
Ingressos financers 1.103 846 846 -33,3

TOTAL 2.022.838 2.028.135 2.026.887 10,3

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

D’altra banda, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials presenta un drets liquidats al 

2004 que són un 23,5% superiors als de l’any anterior, bàsicament, per l’augment de les 

transferències -rebudes, principalment, del Departament de Benestar i Família (vegeu el 

quadre 1.3.3). 
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Quadre 1.3.3
Estat d'execució del pressupost d'ingressos de l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials a 31 de desembre de 2004 
(milers d'euros)

Previsions Drets Ingressos % variació
CAPÍTOLS D'INGRESSOS inicials liquidats (DL) realitzats DL 04/03

3.- Taxes i altres ingressos 44.023 45.511 45.511 14,8
4.- Transferències corrents 537.278 582.135 468.842 25,4
5.- Ingressos patrimonials 0 148 147 -34,7
6.- Alienació d'inversions reals 0 108 108 -
7.- Transferències de capital 49.796 49.820 49.820 11,9
8.- Actius financers 240 115 115 -22,9

Ingressos corrents  581.301 627.794 514.500 24,5
Ingressos de capital 49.796 49.928 49.928 12,2
Ingressos financers 240 115 115 -22,9

TOTAL 631.337 677.838 564.544 23,5

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

Les despeses 

Les obligacions reconegudes al 2004 pel SCS són un 19% superiors a les de l’any anterior, 

impulsades pel creixement d’un 25,8% del capítol de compra de béns i serveis, que conté, 

principalment, els concerts sanitaris. Amb un creixement inferior però també important 

(17,2%), les transferències corrents són les que presenten l’import liquidat més gros, la 

major part d’aquestes van destinades a l’ICS -un 51,8%- i al pagament de la farmàcia (vegeu 

el quadre 1.3.4). 

Quadre 1.3.4
Estat d'execució del pressupost de despeses del Servei Català de la
Salut a 31 de desembre de 2004
(milers d'euros)

Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments % variació
CAPÍTOLS DE DESPESA Inicials Definitius reconegudes (OR) efectius OR 04/03

1.- Remuneracions personal 21.337 21.337 20.392 20.392 -1,1
2.- Compra béns i serveis 2.716.127 2.716.363 2.714.186 2.710.724 25,8
3.- Interessos 0 0 0 0 -100,0
4.- Transferències corrents 3.572.271 3.815.168 3.812.108 3.602.480 17,2
6.- Inversions reals 86.507 90.485 75.517 62.395 2,1
7.- Transferències de capital 35.382 36.020 34.157 32.305 -7,0
8.- Actius financers 17.155 16.855 16.855 14.897 202,5

Despeses corrents 6.309.735 6.552.868 6.546.686 6.333.596 19,2
Despeses de capital 121.890 126.505 109.674 94.700 -0,9
Despeses financeres 17.155 16.855 16.855 14.897 202

TOTAL 6.448.779 6.696.228 6.673.215 6.443.194 19,0

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
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Quant a l’ICS (entitat encarregada de la prestació d’una part de la sanitat pública catalana, 

concretament de la prestació pública directa), l’any 2004 presenta un increment de la 

despesa executada d’un 10,3% respecte de la de l’any anterior, gràcies al creixement d’un 

10,7% de les despeses de funcionament (vegeu el quadre 1.3.5). La consolidació del SCS i 

de l’ICS mostra unes obligacions reconegudes de 6.706 milions d’euros (un 30,2% de les 

quals són gestionades per l’ICS) i un augment d’aquestes d’un 18,3% respecte de les de 

l’any anterior. 

 

Quadre 1.3.5
Estat d'execució del pressupost de despeses de l'Institut Català de la 
Salut a 31 de desembre de 2004
(milers d'euros)

Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments % variació
CAPÍTOLS DE DESPESA Inicials Definitius reconegudes (OR) efectius OR 04/03

1.- Remuneracions personal 1.395.794 1.409.238 1.404.231 1.404.135 8,3
2.- Compra béns i serveis 601.636 602.634 600.611 534.398 16,8
4.- Transferències corrents 265 271 271 10 -84,1
6.- Inversions reals 24.004 35.138 22.140 15.471 -14,0
7.- Transferències de capital 36 36 36 0 0,0
8.- Actius financers 1.103 1.103 845 794 -11,0

Despeses corrents 1.997.695 2.012.143 2.005.113 1.938.542 10,6
Despeses de capital  24.040 35.174 22.176 15.471 -14,0
Despeses financeres 1.103 1.103 845 794 -11,0

TOTAL 2.022.838 2.048.420 2.028.135 1.954.808 10,3

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

Finalment, l’ICASS presenta unes obligacions reconegudes un 20,9% superiors a les de la 

liquidació del 2003 (vegeu el quadre 1.3.6). Destaquen els augments del capítol de compra 

de béns i serveis (28,1%) –on s’inclouen els concerts socials o serveis socials prestats amb 

mitjans aliens- i del de transferències corrents (20,3%) –les quals principalment van 

destinades a famílies i institucions sense ànim de lucre. 
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Quadre 1.3.6
Estat d'execució del pressupost de despeses de l'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials a 31 de desembre de 2004 
(milers d'euros)

Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments % variació
CAPÍTOLS DE DESPESA inicials definitius reconegudes (OR) efectius OR 04/03

1.- Remuneracions personal 44.883 47.269 47.079 47.079 7,1
2.- Compra béns i serveis 187.242 184.178 174.955 141.924 28,1
4.- Transferències corrents 349.176 394.627 382.739 324.492 20,3
6.- Inversions reals 39.031 40.485 38.957 26.200 16,1
7.- Transferències de capital 10.764 10.197 8.940 7.532 20,2
8.- Actius financers 240 240 119 119 -10,2

Despeses corrents 581.301 626.074 604.773 513.495 21,3
Despeses de capital 49.796 50.682 47.897 33.732 16,8
Despeses financeres 240 240 119 119 -10,2

TOTAL 631.337 676.996 652.789 547.345 20,9

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

1.4 El resultat de la liquidació del pressupost del 2004 

 

Els comptes de la Generalitat exposats en els apartats anteriors donen com a resultat un 

dèficit no financer de 826 milions d’euros, principalment provinent del sector Generalitat 

(vegeu el quadre 1.4.1). Ara bé, sobre aquest resultat és necessari fer una sèrie d’ajustos 

arrel de l’aplicació de la llei general d’estabilitat pressupostària i de la llei orgànica 

complementària, les quals obliguen a mesurar el dèficit d’acord amb les normes europees 

SEC-95. Com a resultat d’aplicar aquesta metodologia s’obté un dèficit de l’Administració 

pública de la Generalitat que se situa en 821 milions d’euros. 

En relació amb el 2003, el dèficit de l’Administració pública de la Generalitat passa de 1.264 

milions d’euros el 2003 a 821 milions el 2004, és a dir, es redueix un 35%. Aquesta evolució 

positiva dels comptes públics compleix el Pla de Sanejament 2005-2008 aprovat pel Govern 

de la Generalitat i, posteriorment, pel Consell de Política Fiscal i Financera, que preveia que 

el dèficit passés dels 1.264 milions d’euros del 2003 a 854 milions el 2004 amb l’objectiu 

d’assolir una situació d’equilibri financer l’any 2008 a través d’una reducció progressiva del 

dèficit. 

 



Segona part 
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya l’any 2004 

 

 80

Quadre 1.4.1
Resultat no financer de l'execució del pressupost

(Milions d'euros) 2004 2003
Resultat comptable -826 284

Generalitat -667 267
Entitats autònomes administratives 30 21
SCS i entitats gestores de la Seguretat Social -189 -3

Ajustos SEC-95 5 -834
Universitats -46 -132
Ens públics i societats mercantils 91
Altres ajustos -40

Dèficit segons SEC-95 -821 -550

Ajustos per desplaçament despesa* 0 -627

Dèficit SEC-95 + desplaçament -821 -1.177

Ajust definitiu SEC-95 - -87

Total dèficit Pla de Sanejament -821 -1.264

* Aquesta despesa forma part de la que s'indica a l'Informe economicofinancer 
encarregat pel Govern de la Generalitat al Departament d'Economia i Finances 
sobre l'estat de situació a 31 de desembre de 2003.

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya

-702

 

 

Per últim, també és remarcable que en la liquidació del 2004 s’han reduït molt els ajustos 

comptables a l’hora de calcular el dèficit, ja que, per una banda, no s’ha produït cap 

desplaçament de la despesa i, de l’altra, les operacions d’execució del pressupost 

pràcticament s’han comptabilitzat d’acord amb les normes SEC-95. 

 



Segona part 
2. Les inversions reals de la Generalitat l’any 2004 al territori i descripció sectorial 

 

 81

 

2. LES INVERSIONS REALS DE LA GENERALITAT L’ANY 2004 AL TERRITORI I    
DESCRIPCIÓ SECTORIAL  

 
En aquest capítol es fa una anàlisi de la inversió real executada5 pel conjunt del sector públic 

de la Generalitat de Catalunya l’any 2004. 

La inversió real executada pel conjunt del sector públic de la Generalitat en l’any 2004 va ser 

de 1.943,4 milions d’euros, segons la liquidació del pressupost, el que representa 285,24 

euros per habitant en termes per càpita. El pes de la inversió executada respecte al PIB de 

Catalunya es situa en l’1,30%. 

L’import executat representa el 91,2% del pressupost aprovat inicialment, percentatge molt 

superior al registrat en els últims 10 anys, on el grau d’execució respecte al pressupost 

inicial es situava en torn al 75-80%.   

La inversió liquidada suposa una reducció del 3,5% respecte a la registrada l’any 2003, però 

cal considerar que la Generalitat ha executat també al llarg de l’any 2004 un sèrie 

d’actuacions finançades en base a sistemes que no tenen una repercussió directa sobre el 

pressupost de l’exercici (mètode alemany, concessió d’obra pública, drets de superfície,...).  

L’import global d’aquests actuacions sense repercussió directa sobre el pressupost de 

l’exercici va ser de 337,7 milions d’euros l’any 2004 (import quantificat en termes d’obra 

certificada o de relacions valorades en el cas de l’empresa GISA). Aquest import és 

sensiblement superior al registrat en l’any 2003 (114,7 milions d’euros).  

Si tenim en compte aquestes actuacions no recollides en la liquidació del pressupost del 

2004, però que es van executar efectivament en aquest exercici, llavors es podria considerar 

que l’esforç inversor de la Generalitat va ser d’uns 2.281,1 milions d’euros (334,81 euros / 

habitant en termes per càpita), amb un increment del 7,16% respecte a la inversió executada 

l’any 2003 (considerant tant la inversió pressupostaria com la extrapressupostària). 

El capítol s’estructura en tres parts: en una primera es fa una anàlisi de la inversió des d’una 

vessant territorial (comarques i àmbits del Pla territorial general), en una segona es mostra 

la inversió de la Generalitat des d’un punt de vista sectorial, i en la tercera es mostren les 

obres executades l’any 2004 però que no tenen impacte directe sobre el pressupost de 

l’exercici. 
                                                           
5 Es considera com despesa executada les obligacions reconegudes segons la liquidació del pressupost de 
l’exercici. 
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Anàlisi territorial de les inversions reals de la Generalitat l’any 2004.  

Els quadres 2.1.1 i 2.1.2 mostren la distribució per comarques i per àmbits del Pla territorial 

general de les inversions reals (capítol 6) executades pel conjunt del sector públic de la 

Generalitat de Catalunya en l’exercici pressupostari 2004.  

Aquestes dades inclouen les inversions efectuades directament pels departaments de la 

Generalitat, així com per les seves entitats autònomes administratives (EAA), les entitats 

autònomes comercials, industrial i financeres (EACIF), les entitats gestores de la Seguretat 

Social (EGSS), el Servei Català de la Salut (SCS) i les empreses públiques (EP), tant les de 

dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, com les societats mercantils amb 

participació majoritària de la Generalitat. 

El criteri utilitzat per distribuir territorialment les inversions ha estat el de la seva ubicació 

física, però cal tenir en compte que el territori on s’ubica una determinada actuació no 

sempre coincideix amb el territori que rep l’impacte dels seus beneficis, el qual pot ser molt 

més ampli. Aquest fet s’ha de tenir en compte a l’hora d’analitzar la inversió per comarques, 

més encara si considerem la reduïda dimensió territorial d’algunes d’elles. 

Per tal d’evitar duplicitats en les xifres d’inversió, s’han consolidat les aportacions realitzades 

per la Generalitat i els seus organismes i empreses, a través del capítol 6 del pressupost, a 

les empreses públiques: Gestió d’Infraestructures, SA (GISA), Regs de Catalunya, SA 

(REGSA) i Reg Sistema Segarra – Garrigues, SA (REGSEGA), les quals executen obres per 

encàrrec de diferents departaments de la Generalitat. 

L’import total de les inversions consolidades realitzades per la Generalitat l’any 2004 ha 

estat de 1.943,4 milions d’euros, dels quals el 79,5% han estat executades per les empreses 

públiques, el 16,2% pels departaments, el 3,4% per les EGSS i el SCS, i el 0,9% restant per 

les entitats autònomes administraves (EAA) i comercials (EACIF). 

Cal destacar com l’activitat inversora de la Generalitat es canalitzà principalment a través de 

les seves empreses públiques. 



Segona part 
2. Les inversions reals de la Generalitat l’any 2004 al territori i descripció sectorial 

 

 83

Quadre 2.1.1
Distribució per comarques de les inversions reals (cap. 6) liquidades l'any 2004.
Total consolidat de la Generalitat (incloses les empreses públiques)

(Milers d'euros) Inv. per càpita
Generalitat (2) EAA (3) EACIF (3) EGSS (2) SCS (2) EP (3) TOTAL euros / hab

Alt Camp 537 53 - - 1 11.246 11.837 304,88
Alt Empordà 5.431 242 - 60 212 42.090 48.035 427,21
Alt Penedès 293 233 - - 28 22.402 22.955 256,64
Alt Urgell 1.334 - - - - 9.089 10.423 513,09
Alta Ribagorça 91 - - - - 888 979 257,90
Anoia 2.808 1 - - 9 20.015 22.834 224,41
Bages 12.081 788 - 54 383 54.330 67.635 409,60
Baix Camp 6.232 0 - 169 9 30.481 36.892 229,01
Baix Ebre 4.946 18 - 648 273 26.387 32.273 450,05
Baix Empordà 2.440 41 - - - 34.869 37.350 323,19
Baix Llobregat 12.991 1.087 30 1.662 815 206.481 223.066 301,02
Baix Penedès 802 - - 5 - 15.567 16.374 222,28
Barcelonès 130.104 7.767 456 21.389 21.076 265.677 446.468 203,55
Berguedà 2.218 56 - - 2 10.229 12.505 318,81
Cerdanya 788 - - - - 8.520 9.308 579,39
Conca de Barberà 501 - - 85 - 15.127 15.713 802,14
Garraf 1.649 0 - - 1 11.440 13.090 107,10
Garrigues 263 - - 15 - 22.274 22.552 1.173,98
Garrotxa 458 - - - 9 15.709 16.176 319,57
Gironès 6.251 40 6 1.366 534 47.079 55.276 358,30
Maresme 2.229 4 - 30 5.456 40.156 47.875 123,84
Montsià 2.918 1 - 31 - 15.316 18.267 294,68
Noguera 1.566 4 - 1 - 33.945 35.516 975,87
Osona 2.518 2 - 298 236 30.178 33.232 239,72
Pallars Jussà 2.778 - - - - 19.486 22.264 1.751,45
Pallars Sobirà 1.318 - - - - 8.223 9.541 1.431,28
Pla d'Urgell 145 - - 3 - 6.518 6.666 209,91
Pla de l'Estany 123 - - - - 3.261 3.384 124,68
Priorat 435 - - - - 7.893 8.329 874,77
Ribera d'Ebre 878 12 - 457 2.525 21.022 24.893 1.099,91
Ripollès 570 - - - 9 10.295 10.875 415,68
Segarra 3.047 - - - - 20.314 23.360 1.158,41
Segrià 6.026 280 66 930 183 40.157 47.642 269,74
Selva 3.108 3 - - 2.532 58.612 64.255 469,91
Solsonès 1.504 - - - - 15.940 17.444 1.418,59
Tarragonès 5.562 919 - 820 309 32.215 39.825 196,51
Terra Alta 335 3 - 158 - 7.941 8.436 676,83
Urgell 508 2 - 69 - 11.244 11.823 357,85
Val d'Aran 1.037 172 - - - 6.292 7.501 849,27
Vallès Occidental 9.642 307 - 546 731 91.951 103.178 130,53
Vallès Oriental 8.545 1.583 - 46 884 86.574 97.631 278,50

Total comarcalitzat 247.007 13.618 557 28.842 36.218 1.437.435 1.763.677 258,86

No comarcalitzat (1) 68.793 3.265 22 492 - 107.184 179.756 26,38

TOTAL Consolidat 315.800 16.882 580 29.334 36.218 1.544.620 1.943.434 285,24

(2) Dades extretes de la comptabilitat pressupostària
(3) Dades facilitades per les pròpies entitats

(1) S'han exclòs les aportacions de la Generalitat a través de capítol 6 a GISA, REGSA i REGSEGA per tal que no apareguin 
duplicades amb les inversions d'aquestes empreses. 
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Quadre 2.1.2
Distribució per àmbits del Pla territorial general de les inversions reals (cap. 6) liquidades l'any 2004.
Total consolidat de la Generalitat (incloses les empreses públiques)
(milers d'euros)

Inv. per càpita
Generalitat (2) EAA (3) EACIF (3) EGSS (2) SCS (2) EP (3) TOTAL euros / hab

Àmbit Metropolità 165.452 10.981 485 23.673 28.991 724.681 954.264 204,18
Comarques Gironines 18.381 326 6 1.426 3.296 211.915 235.350 377,81
Camp de Tarragona 14.069 972 - 1.079 319 112.530 128.969 255,21
Terres de l'Ebre 9.077 34 - 1.293 2.798 70.666 83.869 496,87
Àmbit de Ponent 11.553 286 66 1.019 183 134.452 147.559 465,22
Comarques Centrals 21.129 847 - 352 629 130.693 153.650 336,20
Alt Pirineu i Aran 7.346 172 - - - 52.498 60.016 877,61

Total Comarcalitzat 247.007 13.618 557 28.842 36.218 1.437.435 1.763.677 258,86

No comarcalitzat (1) 68.793 3.265 22 492 - 107.184 179.756 26,38

TOTAL Consolidat 315.800 16.882 580 29.334 36.218 1.544.620 1.943.434 285,24

(2) Dades extretes de la comptabilitat pressupostària
(3) Dades facilitades per les pròpies entitats

(1) S'han exclòs les aportacions de la Generalitat a través de capítol 6 a GISA, REGSA i REGSEGA per tal que no apareguin 
duplicades amb les inversions d'aquestes empreses. 

 

Dels 1.943,4 milions d’euros invertits l’any 2004, el 90,8% (1.763,7 milions d’euros) 

corresponen a inversions comarcalitzades, és a dir, a inversions que s’han pogut ubicar 

físicament dins del territori d’una comarca, mentre que el 9,2% restant (179,8 milions 

d’euros) corresponen a inversions que, o bé afecten simultàniament a diverses comarques, 

o bé per la seva naturalesa no es poden assignar a un territori concret. 

En termes per càpita, l’any 2004 la Generalitat ha invertit 285,24 euros per habitant6, situant-

se la mitjana comarcalitzada en 258,86 euros / habitant. De les 41 comarques de Catalunya, 

28 es van situar per sobre de la mitjana comarcalitzada, destacant les comarques del Pallars 

Jussà, Pallars Sobirà i Solsonès, totes elles amb una inversió superior als 1.400 euros / 

habitant. 

En termes absoluts, les comarques que van rebre un major volum d’inversió l’any 2004 han 

estat el Barcelonès (446,5 milions d’euros), el Baix Llobregat (223,1 milions d’euros) i el 

Vallès Occidental (103,2 milions d’euros). 

L’anàlisi de la inversió executada per la Generalitat a nivell territorial considerant un únic any 

pot resultar esbiaixada, ja que en determinats casos les inversions es concentren en un curt 

període de temps, el que pot desvirtuar les dades d'inversió per a una anualitat concreta. Es 

recomanable llavors analitzar la inversió territorialitzada amb un major horitzó temporal.  

                                                           
6 L’any 2003 la inversió per càpita va ser de 300,43 euros per habitant. La reducció de l’any 2004 s’explica en 
part per la reducció del volum global d’inversió en un 3,5% i, en part, per l’augment de la població de Catalunya 
respecte l’any 2003 en un 1,6%.  
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Els quadres 2.1.3 i 2.1.4 mostren la inversió realitzada per la Generalitat en els darrers 5 

anys (2000-2004), distribuïda per comarques i per àmbits del Pla territorial general. 

 

Quadre 2.1.3
Distribució de les inversions reals (cap 6) liquidades per comarques. Període 2000-2004
Total consolidat de la Generalitat (incloses les empreses públiques)

(Milers d'euros) Mitjana Mitjana
anual anual Índex

2000 2001 2002 2003 2004 (2000-04) euros/hab (*) (com=100)

Alt Camp 4.759 10.125 8.113 12.407 11.837 9.448 256,15 118,4
Alt Empordà 17.971 23.644 53.081 58.352 48.035 40.216 376,08 173,8
Alt Penedès 8.406 7.493 12.164 24.194 22.955 15.042 180,90 83,6
Alt Urgell 13.098 6.939 6.415 9.503 10.423 9.276 468,23 216,4
Alta Ribagorça 1.545 3.185 2.983 1.249 979 1.988 541,22 250,1
Anoia 48.779 51.291 24.934 35.277 22.834 36.623 383,43 177,2
Bages 49.675 44.110 93.014 140.832 67.635 79.053 498,16 230,2
Baix Camp 12.286 19.574 53.313 43.853 36.892 33.184 218,85 101,1
Baix Ebre 23.186 22.246 33.170 35.285 32.273 29.232 425,36 196,6
Baix Empordà 11.448 19.818 23.342 33.439 37.350 25.079 229,73 106,2
Baix Llobregat 86.081 155.929 187.847 165.092 223.066 163.603 230,25 106,4
Baix Penedès 16.632 11.282 18.792 20.749 16.374 16.766 258,28 119,4
Barcelonès 290.090 266.101 335.936 398.164 446.468 347.352 162,04 74,9
Berguedà 10.351 6.740 6.448 14.119 12.505 10.033 260,03 120,2
Cerdanya 7.048 5.839 6.151 3.887 9.308 6.446 427,23 197,4
Conca de Barberà 5.275 6.326 6.657 9.158 15.713 8.626 451,74 208,8
Garraf 8.050 13.334 11.441 12.334 13.090 11.650 103,63 47,9
Garrigues 4.792 4.275 12.006 8.612 22.552 10.448 540,87 249,9
Garrotxa 8.004 7.866 6.776 10.581 16.176 9.880 202,10 93,4
Gironès 33.376 19.841 36.387 50.977 55.276 39.171 271,76 125,6
Maresme 20.080 41.445 50.584 59.101 47.875 43.817 119,58 55,3
Montsià 9.264 7.881 12.247 15.067 18.267 12.545 212,37 98,1
Noguera 14.467 17.657 14.363 26.787 35.516 21.758 614,55 284,0
Osona 18.250 23.750 43.675 60.727 33.232 35.927 270,77 125,1
Pallars Jussà 5.521 5.392 9.981 18.155 22.264 12.263 981,22 453,4
Pallars Sobirà 6.465 11.565 6.408 12.973 9.541 9.390 1.488,04 687,7
Pla d'Urgell 4.660 4.470 3.803 1.907 6.666 4.301 141,05 65,2
Pla de l'Estany 4.349 6.908 4.709 2.432 3.384 4.356 166,67 77,0
Priorat 4.129 7.906 7.125 11.188 8.329 7.735 831,16 384,1
Ribera d'Ebre 7.223 8.058 11.493 17.676 24.893 13.869 623,64 288,2
Ripollès 6.802 5.921 11.843 19.192 10.875 10.927 417,68 193,0
Segarra 5.775 5.212 23.738 37.242 23.360 19.065 1.000,22 462,2
Segrià 37.522 48.091 64.623 79.648 47.642 55.505 325,99 150,6
Selva 14.581 17.977 25.751 33.532 64.255 31.219 247,95 114,6
Solsonès 4.656 3.373 6.792 6.477 17.444 7.748 653,79 302,1
Tarragonès 21.100 26.085 38.072 61.514 39.825 37.319 196,57 90,8
Terra Alta 9.589 11.267 14.778 18.762 8.436 12.566 1.022,24 472,4
Urgell 3.406 4.177 7.688 14.980 11.823 8.415 263,08 121,6
Val d'Aran 2.857 4.613 5.937 10.219 7.501 6.225 759,02 350,8
Vallès Occidental 60.340 67.462 60.057 128.116 103.178 83.831 111,35 51,5
Vallès Oriental 33.840 47.991 80.885 94.807 97.631 71.031 215,43 99,6

Total comarcalitzat 955.727 1.083.156 1.443.521 1.818.565 1.763.677 1.412.929 216,39 100,0

No comarcalitzat 158.965 216.230 144.746 195.580 179.756 179.055 27,42

Total (consolidat) 1.114.692 1.299.386 1.588.267 2.014.146 1.943.434 1.591.985 243,82

(*) Mitjana de població segons els padrons municipals des del 2000 al 2004  
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Quadre 2.1.4
Distribució de les inversions reals (cap 6) liquidades per àmbits del Pla territorial general de Catalunya. Període 2000-2004
Total consolidat de la Generalitat (incloses les empreses públiques)

(Milers d'euros) Mitjana Mitjana
anual anual Índex

2000 2001 2002 2003 2004 (2000-04) euros/hab (*) (com=100)

Àmbit Metropolità 506.888 599.755 738.915 881.808 954.264 736.326 163,68 75,6
Comarques Gironines 96.531 101.975 161.888 208.505 235.350 160.850 273,86 126,6
Camp de Tarragona 64.181 81.297 132.073 158.869 128.969 113.078 239,73 110,8
Terres de l'Ebre 49.262 49.452 71.687 86.789 83.869 68.212 420,21 194,2
Àmbit de Ponent 70.621 83.881 126.221 169.176 147.559 119.492 389,83 180,1
Comarques Centrals 131.711 129.265 174.863 257.432 153.650 169.384 387,32 179,0
Alt Pirineu i Aran 36.534 37.532 37.875 55.986 60.016 45.589 695,14 321,2

Total Comarcalitzat 955.727 1.083.156 1.443.521 1.818.565 1.763.677 1.412.929 216,39 100,0

No comarcalitzat 158.965 216.230 144.746 195.580 179.756 179.055 27,42

TOTAL Consolidat 1.114.692 1.299.386 1.588.267 2.014.146 1.943.434 1.591.985 243,82

(*) Mitjana de població segons els padrons municipals des del 2000 al 2004  

Analitzant la distribució de la inversió per àmbits del Pla territorial general en el període 

2000-2004, s’observa que el major esforç inversor en termes per càpita s’ha concentrat en 

les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, amb una inversió anual mitjana de 695,14 euros/hab, el 

que suposa més que triplicar la mitjana d’inversió per càpita territorialitzada del conjunt del 

període (216,39 euros/ hab).  

A continuació es situen les Terres de l’Ebre (420,21 euros/hab), l'Àmbit de Ponent (389,83 

euros/hab), les Comarques Centrals (387,32 euros/hab), les Comarques Gironines (273,86 

euros/hab), el Camp de Tarragona (239,73 euros/hab) i, finalment, l’Àmbit Metropolità 

(163,68 euros/hab), que és l’únic àmbit que presenta una inversió inferior a la mitjana en 

termes per càpita. 

Si l’anàlisi es fa en termes absoluts, l’àmbit territorial més beneficiat és el Metropolità, amb 

una inversió anual mitjana de 736,3 milions d’euros, el que representa el 52,1% del total de 

la inversió territorialitzada executada per la Generalitat al llarg del període. 

El quadre 2.1.5 mostra l’evolució de la inversió real liquidada des de l’any 1992, tant en 

termes absoluts com en termes per càpita, el grau d’execució respecte al pressupost aprovat 

inicialment i el percentatge que la inversió real de la Generalitat representa sobre el PIB de 

Catalunya . 
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Quadre 2.1.5
Evolució de la inversió real (cap. 6)  liquidada.
Total consolidat de la Generalitat (incloses les empreses públiques)

Inversió Executada variació Grau Inversió per càpita %
Any (milers d'euros) anual (%) Execució (*) (euros / hab) Inversió / PIB

1992 1.153.273 - 94,4% 190,13 1,65%
1993 1.131.570 -1,9% 76,2% 186,37 1,58%
1994 1.165.873 3,0% 77,2% 191,82 1,52%
1995 1.150.257 -1,3% 78,2% 189,06 1,38%
1996 959.828 -16,6% 76,3% 157,61 1,08%
1997 1.038.862 8,2% 77,7% 169,78 1,10%
1998 976.092 -6,0% 77,7% 158,78 0,98%
1999 1.063.586 9,0% 83,1% 171,30 0,99%
2000 1.114.692 4,8% 75,9% 178,01 0,96%
2001 1.299.386 16,6% 78,3% 204,26 1,05%
2002 1.588.267 22,2% 77,8% 244,11 1,21%
2003 2.014.146 26,8% 82,1% 300,43 1,44%
2004 1.943.434 -3,5% 91,2% 285,24 1,30%

(*) Comparació entre el pressupost inicial de l'exercici i l'import finalment executat.  

En el període comprés entre el 1992 i el 2000, s’observa un descens pràcticament continuat 

del pes que la inversió executada pel sector públic de la Generalitat representa sobre el PIB 

de Catalunya, passant de representar l’1,65% del PIB en l’any 1992 al 0,96% en l’any 2000.  

Entre 1995 i 1999 la inversió real executada per la Generalitat va experimentar un procés de 

contenció lligat amb la necessitat de controlar el dèficit públic per complir amb els criteris de 

convergència de Maastrich. 

A partir de l’any 2001 s’ha donat un fort creixement de la inversió pública en termes absoluts 

que ha comportat una inflexió a l’alça de la tendència. Tot i així, el percentatge d’aquest 

últims anys encara resta per sota dels nivells assolits a començaments de la dècada dels 90. 

Malgrat l’any 2004 es dóna una petita davallada del pes de la inversió respecte al PIB en 

comparació amb el nivell assolit en l’any 2003, cal indicar que el percentatge del 2004 

(1,30%) és el més elevat dels últims anys amb l’excepció de l’esmentat any 2003.  

Finalment, cal destacar que en l’any 2004 el grau d’execució respecte al pressupost aprovat 

inicialment (el 91,2%) ha estat molt superior al registrat en els últims 10 anys, on el grau 

d’execució respecte al pressupost inicial es situava en torn al 75-80%. 

Els gràfic 2.1.1 i 2.1.2 mostren l’evolució de la inversió liquidada de la Generalitat en termes 

absoluts i com a percentatge sobre el PIB. 
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Gràfic 2.1.1
Evolució de la inversió real (cap. 6)  liquidada.
Total consolidat de la Generalitat (incloses les empreses públiques)
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Gràfic 2.1.2
Evolució del pes de la inversió real (cap. 6)  liquidada sobre el PIB de Catalunya.
Total consolidat de la Generalitat (incloses les empreses públiques)
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Distribució sectorial de les inversions reals de la Generalitat liquidades l’any 2004. 

El quadre 2.1.6 mostra la distribució per sectors de la inversió liquidada al llarg del període 

2000-2004. 

Quadre 2.1.6
Distribució de la inversió real (cap. 6) liquidada per sectors d'inversió

(Milers d'euros) Mitjana
2000 2001 2002 2003 2004 anual %

Economia productiva 68.289 100.682 93.528 105.857 100.649 93.801 5,9
Agricultura, ramaderia i pesca 53.743 75.890 71.990 86.031 86.618 74.855 4,7
Indústria 9.742 12.100 8.034 6.626 2.870 7.874 0,5
Comerç 263 111 192 81 1.052 340 0,0
Turisme 9 2.794 5.386 4.506 685 2.676 0,2
Foment ocupació i mercat de treball 4.532 9.786 7.925 8.613 9.424 8.056 0,5

Medi ambient 119.221 175.840 157.078 222.159 167.270 168.314 10,6

R+D i noves tecnologies (1) 6.618 20.889 42.088 53.735 35.987 31.863 2,0

Transport i energia 321.134 359.733 443.652 652.673 621.414 479.721 30,1
Carreteres (2) (*) 172.925 180.069 298.212 444.968 400.913 299.417 18,8
Ferrocarril i metro (*) 143.065 172.700 135.535 199.575 210.653 172.306 10,8
Ports i aeroports 5.029 6.767 9.439 8.017 9.837 7.818 0,5
Energia 116 196 466 114 11 181 0,0

Habitatge, urbanisme i ord. territorial 124.251 153.395 229.585 261.899 222.261 198.278 12,5

Educació i Cultura 175.199 155.013 171.748 222.272 272.492 199.345 12,5
Educació 158.990 134.169 153.768 204.275 251.513 180.543 11,3
Cultura i esport 16.208 20.843 17.980 17.997 20.979 18.801 1,2

Sanitat i Benestar Social 63.127 94.048 159.260 170.214 166.267 130.583 8,2
Sanitat 45.216 75.495 130.605 130.880 118.979 100.235 6,3
Benestar Social 17.911 18.552 28.655 39.334 47.288 30.348 1,9

Justícia i Interior 48.861 46.539 74.864 88.475 73.263 66.400 4,2
Justícia 23.280 30.902 44.939 45.601 36.297 36.204 2,3
Protecció civil i seguretat ciutadana 25.581 15.637 29.924 42.874 36.966 30.197 1,9

Altres inversions 187.992 193.248 216.464 236.862 283.831 223.679 14,1

TOTAL 1.114.692 1.299.386 1.588.267 2.014.146 1.943.434 1.591.985 100,0

(*) No inclou les expropiacions pagades per la SG de PTOP

Font: Direcció General de Programació Econòmica

(1) Bona part del suport de la Generalitat a la recerca es canalitza mitjançant transferències i convenis finançats al marge del 
capítol 6 del pressupost que no estan recollits en aquest quadre.

(2) Dins del sector carreteres s'inclouen els serveis al transport de mercaderies i viatgers per carretera (inversions de CIMALSA, 
aparcaments vehicles pesants, estacions d'autobusos,...)

 

En el període 2000-2004 la inversió real liquidada pel conjunt del sector públic de la 

Generalitat ha passat dels 1.114,7 milions d’euros l’any 2000 als 1.943,4 milions d’euros de 

l’any 2004, el que representa una taxa de creixement anual mitjana del 15%.  
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El principal sector receptor de les inversions de la Generalitat al llarg del període ha estat el 

sector de Transport i energia, el qual representa el 30,1% de la inversió anual mitjana, 

destacant les inversions en carreteres (amb el 18,8% del total de la inversió) i en ferrocarril i 

metro (10,8% del total). Aquest sector està incrementant progressivament el seu pes sobre 

el conjunt de les inversions, així l’any 2004 representa ja el 32,0% de la inversió total 

executada per la Generalitat, front el 28,8% de l’any 2000. 

En segona posició trobem el sector de l’habitatge, urbanisme i ordenació territorial, així com 

el sector d’Educació i Cultura, tots dos sectors amb un pes equivalent al 12,5% del total de 

la inversió anual mitjana al llarg del període. Destaca especialment el fort increment de la 

inversió en matèria d’educació registrat en els últims dos anys del període.  

En relació al sector del Medi ambient, aquest absorbeix un 10,6% de la inversió anual 

mitjana, les seves inversions corresponen principalment a l’abastament i sanejament de 

aigües (la inversió consolidada de l’ACA en el 2004 va ser de 115,7 milions d’euros i d’ATLL 

de 32,5 milions d’euros).  

Altres sectors importants són Sanitat i Benestar Social (8,2% de la inversió anual mitjana), 

Economia productiva (5,9% de la inversió anual mitjana), destacant en ell el pes del sector 

agrari a conseqüència de les inversions en regadius; i Justícia i Interior (4,2% del total) 

Respecte al sector d’R+D i noves tecnologies, aquest presenta una participació del 2,0% 

sobre el total de les inversions de la Generalitat. Malgrat la inversió directa en R+D de la 

Generalitat és relativament petita, cal indicar que bona part del seu suport a la recerca és 

canalitza mitjançant transferències i convenis finançats al marge del capítol 6 del 

pressupost.  

A títol informatiu, el quadre 2.1.7 mostra les inversions executades per les diferents 

universitats públiques de Catalunya en el període 2000-2004. 
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Quadre 2.1.7
Inversió executada per les universitats públiques de Catalunya.

(Milers d'euros)
2000 2001 2002 2003 2004

Universitat de Barcelona (UB) 36.101 44.283 44.532 48.045 41.832
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 31.901 36.034 45.903 48.275 55.156
Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) 55.555 63.141 71.951 61.921 74.261
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 20.507 20.576 15.846 20.723 29.343
Universitat de Girona (UdG) 5.455 9.940 9.432 7.863 9.377
Universitat de Lleida (UdL) 7.898 5.438 9.527 15.064 10.101
Universitat Rovira i Virgili (URV) 16.584 18.069 16.078 15.319 19.434
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 3.998 3.981 3.930 4.558 4.678

TOTAL 177.999 201.462 217.200 221.767 244.182

Font: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.  

Finalment indicar que en l’apartat altres inversions es recullen totes aquelles actuacions 

relacionades amb l’administració general de la Generalitat, entre les que destaquen pel seu 

pes les inversions executades per la CCRTV. 

 

Gràfic 2.1.3
Distribució de la inversió liquidada de la Generalitat per sectors
Mitjana anual 2000-2004
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Inversions executades l’any 2004 sense repercussió pressupostària en l’exercici 

A fi de poder compatibilitzar l’execució d’una sèrie d’infraestructures necessàries per al 

creixement del país amb el manteniment de l’equilibri pressupostari, la Generalitat utilitza 

sistemes de finançament de les infraestructures que dilueixen l’impacte de la despesa al 

llarg del temps, com és el cas del mètode alemany, la concessió d’obra pública o els drets 

de superfície. 

L’any 2004, la Generalitat ha executat una sèrie d’obres per import global de 337,7 milions 

d’euros (quantificades en termes d’obra certificada, o relacions valorades en el cas de 

l’empresa GISA) que no estan recollides en la liquidació del pressupost de l’exercici, atès 

que són finançades en base al mètode alemany, concessions d’obra pública o drets de 

superfície, per la qual cosa es pagaran en exercicis futurs (moment en el qual seran 

recollides en la liquidació pressupostària). 

El quadre 2.1.8 mostra la comparació entre els anys 2003 i 2004 d’aquestes obres sense 

impacte directe sobre el pressupost de l’exercici. 

Quadre 2.1.8
Inversió executada sense impacte pressupostari en l’exercici (*)
Comparació obra certificada en els anys 2003 i 2004

(Milers d’euros) Import Import
certificat certificat

Actuacions any 2003 any 2004

Carreteres 7.066 74.669
Ferrocarril i metro 104.828 215.295
Abastament d’aigua 2.780 27.331
Regadius 0 12.651
Obres d'Interior 0 2.692
Obres de Justícia 0 5.071

TOTAL 114.674 337.709

(*) Obres finançades en base al mètode alemany, concessió d’obra pública, 
drets de superfície,...  

Entre les obres executades l’any 2004 sense repercussió directa sobre l’exercici cal 

destacar: 

En matèria de carreteres: Eixamplament i millora de la carretera C-14, tram: Oliana - Coll de 

Nargó (30,4 milions d’euros), carretera C-37, tram: Castellfollit del Boix - Sant Salvador de 

Guardiola (19,0 milions d’euros), carretera Vic – Olot, tram: Torelló - Túnel de Bracons - La 

Vall d’en Bas (18,4 milions d’euros) i actuacions a l’Eix del Llobregat (C-16) de Barcelona a 

Puigcerdà (6,9 milions d’euros). 
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En matèria de ferrocarril i metro: diversos trams de la línia 9 del metro de Barcelona (200,9 

milions d’euros), soterrament de la línia dels FGC a Pallejà (8,3 milions d’euros) i 

perllongament de la línia dels FGC a Terrassa (6,1 milions d’euros). 

En matèria d’abastament d’aigua: Dessaladora del delta del Tordera (27,3 milions d’euros) 

En matèria de regadius: actuacions de concentració parcel·lària i de regadiu en la zona del 

canal Segarra – Garrigues (4,0 milions d’euros) i obres de regadiu en la zona del canal 

Algerri – Balaguer, en els municipis de Castelló de Farfanya, Menàrguens i Torrelameu (8,6 

milions d’euros). 

Finalment, cal indicar les obres de la nova seu de la DG de Seguretat Ciutadana del 

Departament d’Interior (2,7 milions d’euros) i diverses obres a la ciutat de la Justícia de 

Barcelona (5,1 milions d’euros). 
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3. L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE L’ANY 2005 
 

En aquest apartat es presenta l’estat de l’execució del pressupost d’ingressos i de despeses 

a 30 de juny del 2005, en primer lloc, per a la Generalitat, després, per al conjunt d’entitats 

autònomes administratives i, per últim, per al Servei Català de la Salut i les entitats gestores 

de la Seguretat Social. 

 

3.1 El pressupost de la Generalitat 
 
Els ingressos 
 

El conjunt de drets liquidats per la Generalitat fins al juny augmenta un 21,5% respecte del 

mateix període de l’any 2004, taxa que es deu a les operacions financeres ja que les no 

financeres creixen només un 6,6% (vegeu el quadre 3.2.1). L’important increment que 

presenten els ingressos per passius financers es deu, principalment, a l’endarreriment de 

l’aprovació del pla d’endeutament 2004 per part de l’Estat, de manera que l’execució 

d’aquest pla s’ha realitzat al 2005. 

 
Quadre 3.1.1
Estat d'execució del pressupost d'ingressos de la Generalitat de Catalunya
a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Previsions Drets Ingressos % var. (D) Grau
CAPÍTOLS D'INGRESSOS inicials (P) liquidats (D) realitzats 05/04 execució (D/P)

1.- Impostos directes 4.917.562 2.101.728 2.034.425 7,3 42,7
2.- Impostos indirectes 8.550.962 4.050.886 4.025.527 13,5 47,4
3.- Taxes i altres ingressos 521.975 258.521 225.393 8,0 49,5
4.- Transferències corrents 5.348.483 2.314.766 2.300.356 -1,6 43,3
5.- Ingressos patrimonials 8.670 3.986 3.972 35,8 46,0
6.- Alienació d'inversions 0 2.462 2.416 599,9 -
7.- Transferències de capital 220.991 173.120 170.677 -26,3 78,3
8.- Actius financers 0 409 409 -10,2 -
9.- Passius financers 1.948.223 1.663.906 1.663.906 386,4 85,4

Operacions corrents 19.347.651 8.729.886 8.589.672 7,5 45,1
Operacions de capital 220.991 175.582 173.094 -25,3 79,5
Operacions financeres 1.948.223 1.664.316 1.664.316 385,9 85,4

TOTAL 21.516.865 10.569.784 10.427.081 21,5 49,1

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
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Pel que fa als ingressos no financers, mentre els corrents creixen un 7,5% respecte del 

mateix període de l’any anterior, les transferències de capital disminueixen un 26,3% pels 

efectes de la periodificació de la gestió dels fons europeus. 

 

Dins del conjunt d’ingressos corrents, destaca l’evolució dels impostos indirectes, amb un 

creixement d’un 13,5% que es deriva de l’impuls dels impostos sobre transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats (amb un increment d’un 15,6%), sobre determinats 

mitjans de transport (19,9%) i sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs 

(109,9%), aquest últim a causa de l’entrada en vigor del nou tram autonòmic7 a l’agost del 

2004 (vegeu el quadre 3.1.2). 

 

Quadre 3.1.2
Estat d'execució dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya1 a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Previsions Drets Ingressos % var. (D) Grau
inicials (P) liquidats (D) realitzats 05/04 execució (D/P)

Impost sobre successions i donacions 514.122 260.808 210.428 1,1 50,7
Impost s/ patrimoni persones físiques 307.026 5.006 1.955 105,7 1,6
Tram autonòmic 33% IRPF 3.718.235 1.821.937 1.821.937 8,2 49,0
Impost sobre grans establiments comercials 14.000 13.976 104 0,0 99,8
Impost s/ transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 2.981.800 1.456.210 1.430.852 15,6 48,8
35% IVA 3.215.704 1.575.697 1.575.697 10,9 49,0
40% impost especial sobre les labors del tabac 461.969 226.364 226.364 8,3 49,0
40% impostos especials sobre alcohols 87.173 42.721 42.721 0,4 49,0
40% impost especial sobre hidrocarburs 775.898 380.191 380.191 1,9 49,0
100% impost sobre l'energia elèctrica 185.898 91.091 91.091 9,0 49,0
Impost sobre determinats mitjans de transport 302.955 128.075 128.075 19,9 42,3
Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs 318.536 150.565 150.565 109,9 47,3
Impost s/ luxe recaptat a destinació (extingit) 0 -1 -1 -64,9 -
Taxa del joc 356.971 176.126 155.996 -2,4 49,3
Tributs parafiscals 32.162 15.697 13.848 15,1 48,8
Altres ingressos 132.842 66.671 55.521 46,1 50,2

Liquidacions pendents tram autonòmic IRPF 364.179 - - - -
Liquidacions pendents IVA 121.061 - - - -
Liquidacions pendents impostos sobre consums específics 99.967 - - - -

TOTAL 13.990.499 6.411.134 6.285.344 11,2 45,8

1 S'inclouen els capítols 1, 2 i 3 de la liquidació del pressupost d'ingressos

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

En contrapartida, el capítol de transferències corrents presenta una disminució d’un 1,6% a 

causa del decrement d’un 10,6% dels recursos provinents de la participació dels ens locals 

en els ingressos de l’Estat. No obstant, en el cas d’aquest recurs la Generalitat fa només 

d’intermediària entre l’Estat i els ens locals catalans, ja que l’import que s’ingressa surt 

exactament pel pressupost de despeses. Si s’extreuen els recursos provinents de la 

                                                           
7  Llei 7/2004, de juliol, de mesures fiscals i administratives. 
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participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat del pressupost de la Generalitat, la 

liquidació del capítol d’ingressos per transferències corrents creix un 8,6%. 

 

 

Les despeses 
 

L’execució del pressupost de despeses de la Generalitat fins al primer semestre del 2005 

presenta unes obligacions reconegudes un 18,1% superiors a les del mateix període de l’any 

anterior; les despeses no financeres han crescut un 14,7% i les financeres un 80% (vegeu el 

quadre 3.1.3). No obstant, pel que fa a la comparació amb l’exercici 2004 cal tenir present 

que va ser un any amb pròrroga pressupostària fins al juliol i, per tant, les taxes de 

creixement que es presenten en aquest apartat en molts casos no es poden considerar 

representatives de l’evolució de les despeses de la Generalitat. 

 
Quadre 3.1.3
Estat d'execució del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya
a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Crèdits Crèdits Obligacions % var. (O) Grau 
CAPÍTOLS DE DESPESA inicials (I) definitius reconegudes (O) 05/04 execució (O/I)

1.- Remuneracions personal 3.500.647 3.503.699 1.728.635 9,3 49,4
2.- Compra béns i serveis 967.845 1.028.091 324.223 10,4 33,5
3.- Interessos 440.705 441.105 215.454 20,3 48,9
4.- Transferències corrents 13.007.270 13.509.927 6.617.994 19,4 50,9
6.- Inversions reals 1.372.861 1.478.807 458.332 4,4 33,4
7.- Transferències de capital 860.864 1.070.963 302.718 -19,1 35,2
8.- Actius financers 489.126 527.326 275.439 130,2 56,3
9.- Passius financers 877.547 877.547 547.691 62,2 62,4

Operacions corrents 17.916.468 18.482.822 8.886.306 17,0 49,6
Operacions de capital 2.233.725 2.549.770 761.050 -6,4 34,1
Operacions financeres 1.366.673 1.404.873 823.129 80,0 60,2

TOTAL 21.516.865 22.437.465 10.470.485 18,1 48,7

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

 

Tanmateix, dins de les despeses no financeres, destaca el creixement d’un 19,4% de les 

transferències corrents, principalment per l’augment ja previst de les aportacions al Servei 

Català de la Salut. D’altra banda, les despeses de capital disminueixen un 6,4% respecte de 

les liquidades fins al juny del 2004 a causa del comportament de les transferències de 

capital, ja que les inversions reals creixen un 4,4%. 
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Quant al grau d’execució de les despeses a meitat d’any, s’observa que les de caràcter 

corrent s’han executat en un 49,6%, mentre que, per les seves característiques, l’execució 

de les despeses de capital és inferior i se situa en un 34,1%. 

 

Pel que fa a les operacions financeres, destacar l’augment que presenten les despeses per 

actius financers, principalment gràcies a l’increment de les aportacions de capital del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques destinades a activitat inversora. 

 

En el quadre 3.1.4 es presenta l’execució de les despeses per seccions pressupostàries. Pel 

que fa a la comparació amb l’any 2004, dir que les taxes de creixement interanual no són 

homogènies a causa de la reestructuració departamental que ja s’ha exposat detalladament 

en l’apartat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya l’any 2004 d’aquest Informe 

Econòmicofinancer. 

 

Quadre 3.1.4
Estat d'execució del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Crèdits Crèdits Obligacions % var. (O)* Grau
SECCIONS inicials (I) definitius reconegudes (O) 05/04 execució (O/I)

Parlament de Catalunya 63.112 63.112 38.130 79,0 60,4
Consell Consultiu 2.545 2.545 1.270 4,9 49,9
Sindicatura de Comptes 10.329 10.329 5.164 117,2 50,0
Comissió Jurídica Assessora 1.884 1.881 718 -1,4 38,1
Consell Audiovisual de Catalunya 7.121 7.121 3.441 19,6 48,3
Consell de Treball Econòmic i Social 3.129 3.129 1.426 -0,5 45,6
Agència Catalana de Protecció de Dades 2.782 2.782 695 - 25,0
Presidència 449.250 459.977 186.389 17,5 41,5
Relacions Institucionals i Participació 18.441 18.655 3.981 - 21,6
Política Territorial i Obres Públiques 1.227.806 1.319.439 514.310 23,4 41,9
Justícia 600.608 609.961 267.191 - 44,5
Interior 727.904 744.160 307.021 - 42,2
Economia i Finances 77.859 77.447 28.798 10,0 37,0
Governació i Administracions Públiques 291.699 329.570 142.956 - 49,0
Educació 3.759.313 3.825.301 1.842.790 13,9 49,0
Cultura 239.839 246.221 111.350 -11,1 46,4
Salut 7.112.717 7.131.565 3.537.989 29,6 49,7
Agricultura, Ramaderia i Pesca 277.670 349.637 101.930 -41,9 36,7
Treball i Indústria 517.812 871.460 327.941 - 63,3
Comerç, Turisme i Consum 126.189 154.317 40.324 - 32,0
Benestar i Família 1.082.472 1.134.611 492.971 31,9 45,5
Medi Ambient i Habitatge 303.860 378.954 119.021 -2,4 39,2
Universitats, Recerca i Societat Informació 859.721 934.570 434.908 20,8 50,6
Pensions 6.270 15.443 3.794 -85,2 60,5
Deute 1.318.661 1.319.061 763.144 47,7 57,9
Despeses diversos departaments 157.737 183.123 77.806 -4,0 49,3
Participació ens locals de Catalunya en els ingressos de l'Estat 2.193.951 2.193.951 1.115.026 -10,6 50,8
Fons de Contingència 37.335 10.570 - - -
Fons Millora Prestació Serveis Públics 38.849 38.575 - - -

TOTAL 21.516.865 22.437.465 10.470.485 18,1 48,7

(*) L'estructura pressupostària del primer semestre del 2005 presenta canvis significatius respecte de la del mateix període del 2004 i, per  
tant, moltes de les variacions interanuals que es presenten no són del tot homogènies. 

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
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3.2 El pressupost de la entitats autònomes administratives 
 

L’estat d’execució del pressupost del conjunt d’entitats autònomes administratives a 30 de 

juny del 2005 mostra uns increments importants respecte del mateix període de l’any 

anterior, tant de la banda dels ingressos com de les despeses, ja que la posada en marxa 

del Servei d’Ocupació de Catalunya fa que les variacions interanuals no siguin del tot 

homogènies. Cal tenir en compte que el pressupost d’aquest organisme representa un 

57,2% de les previsions inicials de despesa per al 2005 de l’agregat d’entitats autònomes 

administratives (vegeu els quadres 3.2.1 i 3.2.2). 

 
Quadre 3.2.1
Estat d'execució agregat del pressupost d'ingressos dels 
Organismes Autònoms Administratius a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Previsions Drets Ingressos % var. (D) Grau
CAPÍTOLS D'INGRESSOS inicials (I) liquidats (D) realitzats 05/04 execució (D/I)

3.- Taxes i altres ingressos 58.307 23.900 14.124 -19,5 41,0
4.- Transferències corrents 388.695 287.481 126.399 585,4 74,0
5.- Ingressos patrimonials 654 557 557 93,5 85,2
7.- Transferències de capital 22.588 9.542 4.894 131,4 42,2
8.- Variació d'actius financers 11.382 40 40 10,0 0,4

Ingressos corrents 447.656 311.939 141.080 333,6 69,7
Ingressos de capital 22.588 9.542 4.894 131,4 42,2
Ingressos financers 11.382 40 40 10,0 0,4

TOTAL 481.626 321.521 146.014 322,5 66,8

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

Quadre 3.2.2
Estat d'execució agregat del pressupost de despeses dels
Organismes Autònoms Administratius a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Crèdits Crèdits Obligacions % var (O) Grau
CAPÍTOLS DE DESPESA Inicials (I) Definitius reconegudes (O) 05/04 execució (O/I)

1.- Remuneracions personal 93.500 98.676 44.926 93,5 48,0
2.- Compra béns i serveis 92.299 112.071 26.854 51,9 29,1
3.- Interessos 111 111 70 140,4 62,7
4.- Transferències corrents 255.143 535.435 86.316 767,6 33,8
6.- Inversions reals 25.255 30.940 2.434 37,2 9,6
7.- Transferències de capital 9.309 10.136 3.609 198,6 38,8
8.- Actius financers 196 196 42 97,5 21,6

Despeses corrents 441.054 746.293 158.166 210,9 35,9
Despeses de capital 34.563 41.075 6.044 102,6 17,5
Despeses financeres 196 196 42 97,5 21,6

TOTAL 475.813 787.565 164.251 204,9 34,5

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
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3.3 El pressupostos del Servei Català de la Salut i de les Entitats Gestores de la 
Seguretat Social 
 

Els ingressos 
 

El Servei Català de la Salut (SCS) presenta a 30 de juny del 2005 uns drets liquidats un 

29,7% superiors a l’import liquidat al mateix període de l’any 2004, principalment gràcies a 

l’evolució dels ingressos per transferències corrents (els quals provenen bàsicament del 

Departament de Salut), que creixen un 30,3% (vegeu el quadre 3.3.1). 

 
Quadre 3.3.1
Estat d'execució del pressupost d'ingressos del
Servei Català de la Salut a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Previsions Drets Ingressos % var (D) Grau
CAPÍTOLS D'INGRESSOS inicials (I) liquidats (D) realitzats 05/04 execució (D/I)

3.- Taxes i altres ingressos 1.479 477 477 -16,9 32,3
4.- Transferències corrents 6.911.038 3.428.778 3.368.778 30,3 49,6
5.- Ingressos patrimonials 1.118 57 57 -81,1 5,1
6.- Alienació d'inversions reals 0 0 0 -100,0 -
7.- Transferències de capital 92.372 46.319 46.319 -13,7 50,1
8.- Actius financers 28.833 14.407 14.407 137,7 50,0

Ingressos corrents 6.913.635 3.429.312 3.369.312 30,2 49,6
Ingressos de capital 92.372 46.319 46.319 -10,5 50,1
Ingressos financers 28.833 14.407 14.407 137,7 50,0

TOTAL 7.034.839 3.490.038 3.430.038 29,7 49,6

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

 

Fins al primer semestre del 2005, els drets liquidats per l’Institut Català de la Salut (ICS) 

representen un 47,9% de les previsions inicials i són un 5,1% superiors als del mateix 

període de l’any anterior. La major part dels ingressos corresponen a transferències 

corrents, les quals provenen bàsicament del SCS (vegeu el quadre 3.3.2). 
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Quadre 3.3.2
Estat d'execució del pressupost d'ingressos de 
l'Institut Català de la Salut a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Previsions Drets Ingressos % var (D) Grau
CAPÍTOLS D'INGRESSOS inicials (I) liquidats (D) realitzats 05/04 execució (D/I)

3.- Taxes i altres ingressos 34.110 13.667 11.098 -8,2 40,1
4.- Transferències corrents 2.127.536 1.025.087 1.025.087 5,1 48,2
5.- Ingressos patrimonials 12 4 4 -25,4 37,7
7.- Transferències de capital 25.000 8.807 8.807 40,3 35,2
8.- Actius financers 1.103 468 468 5,6 42,4

Ingressos corrents  2.161.657 1.038.759 1.036.189 4,9 48,1
Ingressos de capital 25.000 8.807 8.807 40,3 35,2
Ingressos financers 1.103 468 468 5,6 42,4

TOTAL 2.187.760 1.048.034 1.045.465 5,1 47,9

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

 

En relació a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), la liquidació d’ingressos 

fins al juny del 2005 és un 46,5% superior a la del mateix període de l’any anterior, a causa 

del creixement experimentat per les transferències corrents, les quals provenen bàsicament 

del Departament de Benestar i Família (vegeu el quadre 3.3.3). 

 
Quadre 3.3.3
Estat d'execució del pressupost d'ingressos de l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Previsions Drets Ingressos % var (D) Grau
CAPÍTOLS D'INGRESSOS inicials (I) liquidats (D) realitzats 05/04 execució (D/I)

3.- Taxes i altres ingressos 47.955 23.218 23.218 10,4 48,4
4.- Transferències corrents 647.509 317.150 196.870 46,0 49,0
5.- Ingressos patrimonials 0 34 34 -40,7 -
6.- Alienació d'inversions reals 0 0 0 -100,0 -
7.- Transferències de capital 44.289 22.145 22.145 143,6 50,0
8.- Actius financers 240 61 61 0,1 25,4

Ingressos corrents  695.464 340.401 220.121 42,9 48,9
Ingressos de capital 44.289 22.145 22.145 140,7 50,0
Ingressos financers 240 61 61 0,1 25,4

TOTAL 739.994 362.607 242.327 46,5 49,0

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
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Les despeses 
 

Les obligacions reconegudes de gener a juny pel SCS mostren un creixement d’un 21,3% 

respecte de les del mateix període de l’any anterior a causa de l’increment que presenta la 

compra de béns i serveis (45,5%), que inclou bàsicament el pagament dels concerts 

sanitaris (vegeu el quadre 3.3.4). 

 
Quadre 3.3.4
Estat d'execució del pressupost de despeses del Servei Català de la
Salut a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Crèdits Crèdits Obligacions % var (O) Grau
CAPÍTOLS DE DESPESA Inicials (I) Definitius reconegudes (O) 05/04 execució (O/I)

1.- Remuneracions personal 21.899 21.899 10.964 5,1 50,1
2.- Compra béns i serveis 3.020.005 3.020.005 2.487.839 45,5 82,4
3.- Interessos 0 0 0 -100,0 -
4.- Transferències corrents 3.846.731 3.846.731 1.897.324 -0,3 49,3
6.- Inversions reals 86.311 100.080 38.638 119,1 44,8
7.- Transferències de capital 31.061 31.362 10.688 -25,6 34,4
8.- Actius financers 28.833 29.333 4.482 -46,2 15,5

Despeses corrents 6.888.635 6.888.635 4.396.127 21,1 63,8
Despeses de capital 117.372 131.442 49.326 54,1 42,0
Despeses financeres 28.833 29.333 4.482 -46,2 15,5

TOTAL 7.034.839 7.049.410 4.449.935 21,3 63,3

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

 

Quant a l’ICS, presenta a 30 de juny de 2005 unes obligacions reconegudes un 4,2% 

superiors a les del mateix període del 2004, creixement que es basa en el de les 

remuneracions de personal (4,7%). El grau d’execució dels crèdits previstos és d’un 47,1% 

(vegeu el quadre 3.3.5). 
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Quadre 3.3.5
Estat d'execució del pressupost de despeses de l'Institut Català de la 
Salut a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Crèdits Crèdits Obligacions % var (O) Grau
CAPÍTOLS DE DESPESA Inicials (I) Definitius reconegudes (O) 05/04 execució (O/I)

1.- Remuneracions personal 1.503.151 1.504.047 748.834 4,7 49,8
2.- Compra béns i serveis 658.385 658.385 273.203 1,8 41,5
4.- Transferències corrents 121 216 97 5.144,6 80,4
6.- Inversions reals 25.000 38.094 8.879 33,2 35,5
7.- Transferències de capital 0 0 0 - -
8.- Actius financers 1.103 1.103 319 481,4 28,9

Despeses corrents 2.161.657 2.162.648 1.022.135 3,9 47,3
Despeses de capital  25.000 38.094 8.879 33,2 35,5
Despeses financeres 1.103 1.103 319 481,4 28,9

TOTAL 2.187.760 2.201.845 1.031.332 4,2 47,1

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

 

Finalment, l’ICASS presenta unes obligacions reconegudes que experimenten un increment 

d’un 25,8% respecte del mateix període del 2004, principalment gràcies a l’augment d’un 

27,3% de les transferències corrents (la major part de les quals adreçades a famílies i 

institucions sense ànim de lucre), que s’han executat en un 50,4% respecte de les previsions 

inicials (vegeu el quadre 3.3.6). 

 
Quadre 3.3.6
Estat d'execució del pressupost de despeses de l'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials a 30 de juny de 2005
(milers d'euros)

Crèdits Crèdits Obligacions % var (O) Grau
CAPÍTOLS DE DESPESA inicials (I) definitius reconegudes (O) 05/04 execució (O/I)

1.- Remuneracions personal 46.073 45.990 25.079 9,2 54,4
2.- Compra béns i serveis 211.066 211.428 71.447 3,6 33,9
4.- Transferències corrents 438.324 460.511 221.073 27,3 50,4
6.- Inversions reals 32.487 36.843 21.138 497,3 65,1
7.- Transferències de capital 11.803 12.439 725 20,0 6,1
8.- Actius financers 240 240 53 -1,4 22,1

Despeses corrents 695.464 717.928 317.599 19,6 45,7
Despeses de capital 44.289 49.282 21.863 427,6 49,4
Despeses financeres 240 240 53 -1,4 22,1

TOTAL 739.994 767.451 339.516 25,8 45,9

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

 



 

 

 



Segona part 
4. L’Administració local a Catalunya 

 105

4. L’ADMINISTRACIÓ LOCAL A CATALUNYA 

4.1 El marc legal i pressupostari del sector local 

 
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals amb la finalitat de dotar de més claredat el sistema tributari i financer de 

les entitats locals, que estava recollit en diferents normes com ara la Llei 50/1998, de 30 de 

desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social i la Llei 51/2002, de 27 de 

desembre, de reforma de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals. 

Alguns dels trets més destacables de la Llei 51/2002 han estat la nova regulació de l’impost 

d’activitats econòmiques, amb vigència a partir de l’1 de gener de 2003, i l’aprovació d’un 

nou model de finançament de les corporacions locals, que s’aplica a partir de l’1 de gener de 

2004. Pel que fa a l’impost d’activitats econòmiques, les principals modificacions són, d’una 

banda, l’exempció del pagament d’aquest impost a aquelles persones físiques –i també a 

altres subjectes passius de l’impost– que tinguin una xifra de negoci inferior a un milió 

d’euros; i, d’altra banda, l’exempció de l’impost durant els dos primers períodes impositius 

per als subjectes passius que inicien la seva activitat.  

Amb relació al nou model de finançament de les hisendes locals, els canvis més importants 

es deriven de la cessió de part de l’IRPF, de l’IVA i d’alguns dels impostos especials 

(alcohols, hidrocarburs i labors del tabac) a determinats municipis. En aquest sentit, els 

municipis que s’inclouen en el que s’ha anomenat “model de cessió de rendiments 

recaptadors d’impostos estatals” són tant els municipis amb una població de dret igual o 

superior a 75.000 habitants o capitals de província o de comunitat autònoma, com les 

províncies i ens assimilats8. En total, més de vuitanta municipis i al voltant d’un 45% de la 

població estaran afectats pel nou model. Els percentatges de cessió oscil·len entre un 

0,9936% i un 2,0454%, en funció de l’impost i del tipus d’entitat local de què es tracti. Val a 

dir que el nou model no incorpora competències normatives, de gestió, liquidació, recaptació 

i inspecció dels ens locals sobre les figures normatives cedides. Per completar el 

finançament d’aquests municipis es crea el fons complementari de finançament, que 

evolucionarà d’acord amb els ingressos tributaris de l’Estat i que es defineix com la 

diferència entre la participació en els ingressos de l’Estat que correspondria per a l’any 2004 

menys els ingressos derivats de la cessió de les diferents figures impositives. 

                                                           
8 Els municipis turístics també podran accedir a la cessió d’una part dels impostos especials sobre hidrocarburs i 
sobre les labors del tabac. 
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Per a la resta de municipis s’estableix un model de participació en els tributs de l’Estat definit 

a partir de les variables de població, esforç fiscal i capacitat tributària. En aquest punt s’ha 

de posar de manifest que atès que aquest nou model no va entrar en vigor fins l’1 de gener 

de 2004, les dades que es presenten a continuació, i que fan referència a l’exercici 

pressupostari 2003, no reflecteixen els canvis derivats del mateix.  

Al llarg d’aquest capítol, referent a l’Administració local a Catalunya, es presenten els 

pressupostos agregats per l’any 2003 i la variació respecte dels pressupostos de l’any 2002, 

dels principals ens territorials, com són el municipi, la província i la comarca. També es 

presenten les xifres de la liquidació corresponent a l’exercici 2002. 

Com s’observa al gràfic 4.1.1, la despesa de l’Administració local es concentra en els 

ajuntaments, que l’any 2003 representaven un 85,4%. 

  

  Gràfic 4.1.1.
  Distribució de la despesa local a Catalunya 2003 

Ajuntaments 
85,4%

Diputacions
10,2%

Consells 
comarcals

4,5%

 

 

En conjunt, la despesa dels ens locals per a l’any 2003 va ser de 7.114,76 milions d’euros9, 

amb una variació d’un -5,6% respecte al 2002 a causa de la reducció en un 6,8% dels 

pressupostos dels ajuntaments. La distribució de la despesa per tipus mostra que un 68,3% 

és despesa corrent, un 25,8% és despesa de capital i un 5,9% és despesa financera. 

                                                           
9 Xifra obtinguda per mitjà de l’agregació dels pressupostos d’ajuntaments, diputacions i consells comarcals, 
sense tenir en compte les possibles transferències internes. 
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Aquesta distribució canvia de forma més o menys significativa per tipus d’ens. Així, mentre 

els consells comarcals destinen un terç del seu pressupost a operacions de capital, per a les 

diputacions aquest percentatge és d’un 16,5%.  

Els ens locals es financen en una part important mitjançant ingressos propis, un 54%, 

mitjançant transferències, en un 40,2%, i en un 5,8% mitjançant ingressos financers. 

Tanmateix, el quadre 4.1.1. posa de manifest que les fonts de finançament són 

significativament diferents entre ens. En aquest sentit, s’observa com els ingressos propis 

equivalen a un 61,2% dels recursos dels ajuntaments, i a un 12,6% i un 11,3% dels 

ingressos en el cas de les diputacions i dels consells comarcals, respectivament.  

Quadre 4.1.1
Distribució dels pressupostos de les administracions locals catalanes. 2003
(Milions €) % variació 

Consells Total
Ajuntaments % Diputacions % comarcals % Total % 2003/2002

Ingressos propis 3.718,49 61,2 90,96 12,6 36,04 11,3 3.845,49 54,0 1,0
Ingressos per transferències 2.000,43 32,9 583,81 80,8 279,80 88,0 2.864,04 40,2 0,0
Ingressos financers 360,97 5,9 48,17 6,7 2,03 0,6 411,17 5,8 -53,1

TOTAL INGRESSOS 6.079,88 100,0 722,95 100,0 317,86 100,0 7.120,69 100,0 -5,6

Despeses corrents 4.092,34 67,4 558,28 77,2 209,33 65,9 4.859,94 68,3 3,5
Despeses de capital 1.612,13 26,5 119,46 16,5 105,83 33,3 1.837,42 25,8 -26,7
Despeses financeres 369,48 6,1 45,21 6,3 2,70 0,9 417,40 5,9 24,2

TOTAL DESPESES 6.073,95 100,0 722,95 100,0 317,86 100,0 7.114,76 100,0 -5,6
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.  

 

Per funcions, el grup de despesa més important és el que correspon a la producció de béns 

de caràcter social, que representa un 46,8% de la despesa total. Per polítiques, les més 

importants són les d’habitatge i urbanisme amb un 16,2%, el benestar comunitari amb un 

10,6%, la cultura amb un 10% i les infraestructures bàsiques i transports amb un 9,3%. 
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Quadre 4.1.2
La despesa funcional del sector local a Catalunya. 2003
(Milions €)

Ajuntaments Diputacions Total %

1. Serveis de caràcter general 790,15 79,67 41,34 911,16 12,8

2. Protecció civil i seguretat ciutadana 438,75 3,43 0,82 443,00 6,2

3. Seguretat, protecció i promoció social 415,88 76,18 35,60 527,66 7,4

   3.1. Seguretat i protecció social 305,37 58,71 20,27 384,35 5,4

   3.2. Promoció social 110,51 17,47 15,33 143,31 2,0

4. Producció de béns de caràcter social 2.889,40 291,96 146,64 3.328,00 46,8

   4.1 Sanitat 68,91 66,30 8,75 143,96 2,0

   4.2. Educació 291,90 55,62 60,49 408,01 5,7

   4.3. Habitatge i urbanisme 1.100,53 31,59 18,18 1.150,30 16,2

   4.4. Benestar comunitari 683,96 19,90 49,81 753,66 10,6

   4.5. Cultura 601,51 102,94 7,04 711,50 10,0

   4.6. Altres serveis comunitaris i socials 142,59 15,60 2,36 160,55 2,3

5. Producció de béns de caràcter econòmic 627,37 85,26 47,00 759,63 10,7

   5.1. Infrastructures bàsiques i transports 586,68 43,34 29,11 659,13 9,3

   5.2. Comunicacions 14,60 1,41 8,30 24,32 0,3

   5.3. Infraestrucutra  agraria 21,52 34,55 4,86 60,93 0,9

   5.4. Investigació científica i tècnica 1,99 0,24 3,99 6,22 0,1

   5.5. Informació bàsica i estadística 2,58 5,72 0,73 9,03 0,1

6. Regulació econòmica de caràcter general 184,65 9,72 3,10 197,48 2,8

   6.1. Regulació econòmica 124,44 9,55 2,36 136,35 1,9

   6.2. Regulació comercial 39,49 0,18 0,74 40,41 0,6

   6.3. Regulació financera 20,72 0,00 0,00 20,72 0,3

7. Regulació econòmica de sectors productius 46,30 16,82 7,57 70,69 1,0

   7.1. Agricultura, ramaderia i pesca 2,98 1,64 0,94 5,56 0,1

   7.2. Indústria 7,88 2,10 0,43 10,40 0,1

   7.3. Energia 6,09 0,01 0,54 6,65 0,1

   7.4. Mineria 0,0

   7.5. Turisme 29,34 13,07 5,67 48,08 0,7

8. Ajustaments de consolidació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

9. Transferències a administracions públiques 126,33 95,13 32,47 253,92 3,6

0. Deute públic 555,13 64,78 3,32 623,23 8,8

TOTAL 6.073,95 722,95 317,86 7.114,76 100,0
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

Consells 
comarcals
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4.2 Els pressupostos dels ajuntaments 

 

Els ajuntaments tenen assignat el govern i l’administració dels municipis, que són les entitats 

bàsiques de l’organització territorial. El text refós de la Lei municipal i de règim local (Decret 

legislatiu 2/2003) estableix les competències municipals. 

Els ingressos 

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, estableix com a principals fonts de recursos dels 

municipis les que es relacionen tot seguit, classificades segons la seva naturalesa:  

els tres impostos obligatoris –béns immobles, activitats econòmiques10 i vehicles de tracció 

mecànica– i els dos impostos de caràcter optatiu –impost sobre construccions, instal·lacions 

i obres i impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; 

les participacions en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes. Pel que fa a la 

participació en els tributs de l’Estat, la Llei 51/2002 va introduir un nou sistema de 

participació. Quant als municipis que siguin capital de província o comunitat autònoma o 

aquells que tinguin una població de  75.000 habitants o més, la participació en els tributs de 

l’Estat es defineix a partir de la cessió dels rendiments de determinats impostos –un 

1,6875% de la quota líquida de l’IRPF, un 1,7897% de la recaptació líquida de l’IVA 

imputable a cada municipi i un 2,0454% de la recaptació líquida imputable a cada municipi 

pels impostos especials sobre alcohols, hidrocarburs i labors de tabac– i un fons 

complementari de finançament que mantingui els ingressos dels municipis d’acord amb 

l’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat. La resta de municipis es finançaran, únicament, 

mitjançant la participació en els ingressos de l’Estat; i  

els altres ingressos, com les taxes, els preus públics per la prestació de serveis, les 

contribucions especials, les multes, les operacions de crèdit, els ingressos patrimonials i 

l’alienació d’inversions reals. 

Els pressupostos agregats d’ingressos dels ajuntaments de Catalunya per a l’any 2003 

sumen 6.079,88 milions d’euros, amb una disminució d’un 6,8% respecte a l’exercici 

anterior, reducció que es pot explicar per què l’any 2002 el pressupost va créixer un 17,3%. 

La caiguda prové del comportament dels capítols de transferències de capital i de  passius 

                                                           
10 Modificat per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes 
locals. 
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financers amb unes taxes de decreixement d’un 29,2% i un 53,7%, respectivament. Aquest 

comportament està en consonància amb la disminució de les despeses de capital prevista 

pel 2003. Tal i com es veurà a continuació. D’altra banda, destaca el creixement del capítol 

de transferències corrents i d’impostos indirectes, que augmenten un 6,1% i un 10,2%, 

respectivament.  

La distribució per capítols mostra el pes dels impostos directes (35,1%), de les 

transferències corrents (26,9%) i de les taxes i altres ingressos (17,2%). En comparació amb 

l’exercici anterior s’observa un augment del pes de les operacions corrents, que són un 

84,2% dels ingressos totals enfront del 76,6% de l’any 2002 i que s’explica, bàsicament, pel 

decreixement de les operacions de capital i financeres. La pèrdua de pes més significativa 

correspon a les operacions financeres, que passen d’un 12% l’any 2002 a un 5,9% l’any 

2003. Finalment, les operacions de capital cauen des d’un 11,5% dels ingressos del 2002 a 

un 9,8% del 2003.  

De la comparació amb l’any 2002 es desprèn que la disminució dels ingressos s’explica 

bàsicament, pel volum de les operacions financeres que en l’exercici 2002 varen tenir un 

increment important,  perquè a la vegada es va preveure un augment inversor significatiu.  

Quadre 4.2.1
Ingressos dels ajuntaments de Catalunya
Classificació econòmica
(Milions d'euros) % variació

2003 2003/2002
     Liquidació (p)  Pressupost (a) % Pressupost (b) % (b/a)

1.- Impostos directes 2.116,44 2.094,39 32,1 2.134,21 35,1 1,9
2.- Impostos indirectes 191,83 169,60 2,6 186,92 3,1 10,2
3.- Taxes i altres ingressos 1.050,05 1.082,67 16,6 1.044,37 17,2 -3,5
4.- Transferències corrents 1.605,60 1.539,95 23,6 1.634,03 26,9 6,1
5.- Ingressos patrimonials 120,81 109,63 1,7 121,86 2,0 11,2
6.- Alienació inversions reals 261,41 231,30 3,5 231,12 3,8 -0,1
7.- Transferències de capital 436,02 517,84 7,9 366,40 6,0 -29,2
8.- Actius financers 16,05 12,80 0,2 5,34 0,1 -58,3
9.- Passius financers 702,06 768,42 11,8 355,63 5,8 -53,7

Operacions corrents 5.084,74 4.996,24 76,6 5.121,39 84,2 2,5
Operacions de capital 697,42 749,15 11,5 597,52 9,8 -20,2
Operacions financeres 718,10 781,23 12,0 360,97 5,9 -53,8

TOTAL 6.500,26 6.526,61 100,0 6.079,88 100,0 -6,8
(p) Dades provisionals

Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya. 

2002

 

La descomposició dels ingressos posa de manifest la importància dels recursos propis 

(impostos, taxes, ingressos patrimonials i alienació d’inversions reals), que l’any 2003 van 

ser un 61,2% dels pressupostos municipals, gairebé cinc punts percentuals més que l’any 
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2002. El capítol més important és el d’impostos directes, que són un 91,9% dels ingressos 

impositius. Concretament, la figura impositiva que aporta més recaptació és l’IBI, que amb 

1.171,46 milions d’euros representa un 50,5% dels ingressos impositius dels ajuntaments.  

Gràfic 4.2.1. 
Detall dels ingressos impositius dels ajuntaments. Pressupost 2003 

IAE
18,0%

Altres
0,0%

Const., inst. i obres
8,0%Inc.valor terrenys

9,4%

Vehicles 
14,0%

IBI
50,5%

Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

 

 

Amb relació a la recaptació de l’impost d’activitats econòmiques, que és el segon impost 

quant a pes sobre els ingressos impositius (18%), s’observa un reducció d’un 6,6% que, 

probablement, sigui atribuïble a l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2003, de la nova regulació 

d’aquest impost. 

L’altra gran categoria dins dels ingressos dels ajuntaments són les transferències, que l’any 

2003 van representar un 32,9% del pressupost agregat d’ingressos, amb un import total de 

2.000,43 milions d’euros i una taxa de decreixement d’un 2,8%, que s’explica per la 

disminució de les transferències de capital, que l’any 2002 varen tenir un augment molt 

significatiu, cosa que explica la disminució observada en els pressupostos de 2003. Pel que 

fa a la seva procedència s’observa que mentre les transferències corrents provenen en un 

86,5% de l’Estat i en un 9,6% de la comunitat autònoma, les de capital provenen en un 

47,4% de la comunitat autònoma, en un 16,8% de les diputacions, en un 14,9% de l’epígraf 

altres i en un 8,3% d’empreses privades. 
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Quadre 4.2.2
Detall dels ingressos per transferències dels ajuntaments. 2003
(Milions d'euros)

% variació
Procedència Corrents % De capital % Total % 2003/2002

Estat 1.413,78 86,5 18,73 5,1 1.432,51 71,6 5,8
Comunitat autònoma 157,19 9,6 173,59 47,4 330,78 16,5 -8,1
Consells comarcals 3,89 0,2 2,76 0,8 6,65 0,3 -29,6
Diputacions 18,45 1,1 61,71 16,8 80,16 4,0 -32,5
Altres ajuntaments 3,35 0,2 2,47 0,7 5,81 0,3 -13,3
Mancomunitats 0,60 0,0 8,65 2,4 9,24 0,5 -63,4
Ens dependents dels ajuntaments 1,13 0,1 4,32 1,2 5,45 0,3 174,1
Empreses privades 7,58 0,5 30,37 8,3 37,95 1,9 -43,3
Families i institucions sense ànim de lucre 3,39 0,2 9,34 2,6 12,73 0,6 -34,3
Altres 24,68 1,5 54,46 14,9 79,14 4,0 -17,5

TOTAL TRANSFERÈNCIES 1.634,03 100,0 366,40 100,00 2.000,43 100,00 -2,8
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.  

Com ja s’ha posat de manifest, el volum més important de les transferències provenen de 

l’Estat i, més concretament, de la participació dels municipis en els seus tributs11. La 

Generalitat actua només d’intermediària, ja que rep els recursos procedents dels 

pressupostos estatals i els transfereix entre els municipis catalans sobre la base d’una 

distribució determinada per l’Estat.   

Les despeses 

L’any 2003 el pressupost de despeses dels ajuntaments catalans va ser de 6.073,95 milions 

d’euros, un 6,8% menys que l’any 2002. Aquesta disminució, tal i com s’ha dit abans, es 

localitza en les despeses de capital, les previsions de l’any 2002 van registrar un augment 

significatiu, fet que ha comportat que les previsions pel 2003 presentin una reducció 

respecte l’any precedent. De la distribució de les despeses es desprèn que la meitat del 

pressupost dels ajuntaments es destina a despeses de funcionament, un 26,5%, a 

operacions de capital, un 13,6%, a transferències corrents, la major part de les quals 

s’adrecen a ens dependents dels mateixos ajuntaments. 

Les dades de la liquidació de les despeses de 2002 mostren un decrement d’un 6,4% 

respecte al pressupost inicial, fet que s’explica principalment per les inversions reals amb 

unes obligacions reconegudes de prop d’un 60% de l’import pressupostat. Aquesta 

                                                           
11 Segons el pressupost de la Generalitat de l’any 2003, l’import de la participació dels municipis en els tributs de 
l’Estat és de 1.146,26 milions d’euros. 
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diferència queda en part compensada per l’augment de les transferències de capital, 

especialment de les destinades a ens dependents dels ajuntaments. 

 

Quadre 4.2.3
Despeses dels ajuntaments de Catalunya
Classificació econòmica
(Milions d'euros)

% variació
2003 2003/2002

  Liquidació (p)  Pressupost (a) % Pressupost (b) % (b/a)

1.- Remuneracions personal 1.423,01 1.499,38 23,0 1.526,40 25,1 1,8
2.- Compra béns i serveis 1.478,31 1.450,81 22,3 1.529,58 25,2 5,4
3.- Interessos 168,73 221,13 3,4 210,69 3,5 -4,7
4.- Transferències corrents 825,51 781,37 12,0 825,67 13,6 5,7
6.- Inversions reals 1.250,20 2.098,02 32,2 1.441,20 23,7 -31,3
7.- Transferències de capital 630,22 174,26 2,7 170,94 2,8 -1,9
8.- Actius financers 29,72 14,23 0,2 13,44 0,2 -5,5
9.- Passius financers 294,80 279,55 4,3 356,04 5,9 27,4

Operacions corrents 3.895,56 3.952,69 60,6 4.092,34 67,4 3,5
Operacions de capital 1.880,42 2.272,28 34,9 1.612,13 26,5 -29,1
Operacions financeres 324,52 293,78 4,5 369,48 6,1 25,8

TOTAL 6.100,50 6.518,75 100,0 6.073,95 100,0 -6,8
(p) provisional

Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya. 

2002

 

La distribució de les transferències per destí mostra la importància dels ens dependents dels 

ajuntaments; les famílies i institucions sense ànim de lucre; les mancomunitats, i l’epígraf 

altres, que en conjunt representen prop d’un 90% del total. En el conjunt del pressupost dels 

ajuntaments, les transferències corrents representen un 13,6%  i les transferències de 

capital un 2,8%. Pel que fa al destí, s’observen diferències significatives entre les 

transferències corrents i les de capital. Les primeres es destinen en un 58,2% a ens 

dependents dels ajuntament, mentre que les segones són en un 34,9% per a l’epígraf altres i 

en un 34% per a l’Estat (aquest apartat correspon bàsicament als 55,97 milions d’euros, que 

l’Ajuntament de Barcelona transfereix a l’ens Barcelona Holding Olímpic, SA –HOLSA–,que 

té participació majoritària de l’Estat i que actualment es dedica al finançament pendent de 

les obres vinculades als Jocs Olímpics del 1992). 
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Quadre 4.2.4
Detall de les despeses per transferències dels ajuntaments. Pressupost 2003 
(Milions €)

% variació
Destinació Corrents % De capital % Total % 2003/2002

Estat 0,52 0,1 58,05 34,0 58,58 5,9 7,2
Comunitat autònoma 5,38 0,7 4,17 2,4 9,55 1,0 5,1
Consells comarcals 11,72 1,4 3,47 2,0 15,19 1,5 23,1
Diputacions 1,45 0,2 0,10 0,1 1,55 0,2 -20,8
Altres ajuntaments 2,06 0,2 0,44 0,3 2,50 0,3 15,1
Mancomunitats 111,52 13,5 12,65 7,4 124,17 12,5 10,5
Ens dependents dels ajuntaments 480,80 58,2 20,19 11,8 500,99 50,3 0,6
Empreses privades 15,88 1,9 5,51 3,2 21,39 2,1 -10,8
Families i institucions sense ànim de 
lucre 144,76 17,5 6,78 4,0 151,54 15,2 -0,9
Altres 51,58 6,2 59,59 34,9 111,16 11,2 26,2

TOTAL TRANSFERÈNCIES 825,67 100,0 170,94 100,0 996,61 100,0 4,3
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.  

A partir de la distribució de la despesa municipal per funcions, s’observa que l’any 2003 un 

47,6% es destina a la producció de béns de caràcter social i, més concretament, a les 

polítiques d’habitatge i urbanisme i a la de benestar comunitari que, conjuntament, són un 

29,4% de la despesa dels ajuntament. De la resta de polítiques destaca el pes de la cultura i 

de les infraestructures bàsiques i transports, amb un 9,9% i un 9,7% de la despesa total, 

respectivament. 

D’altra banda, també tenen una participació elevada els serveis de caràcter general (13%), 

el deute públic (9,1%), la protecció civil i seguretat ciutadana (7,2%) i la seguretat, protecció i 

promoció social (6,8%). 

En comparació amb l’any 2002, el creixement corresponent als diferents grups de polítiques 

és d’un 2% per als serveis de caràcter general, un 3,3% per a la protecció civil i seguretat 

ciutadana, un -2,7% per a la seguretat, protecció i promoció social, un -13,8% per a la 

producció de béns de caràcter social, un -7,3% per a la producció de béns de caràcter 

econòmic, un -6,4% per a la regulació econòmica de caràcter general, un -38,5% per a la 

regulació econòmica de sectors productius, un 24,1% per a les transferències a 

administracions públiques i un 13,4% per al deute públic. 

 



Segona part 
4. L’Administració local a Catalunya 

 115

Quadre 4.2.5
Despeses dels ajuntaments de Catalunya. 2002 i 2003
Classificació funcional
(Milions €)

2003 % variació
Liquidació (p)  Pressupost % Pressupost % 2003/2002

1. Serveis de caràcter general 768,50 774,69 11,9 790,15 13,0 2,0

2. Protecció civil i seguretat ciutadana 407,24 424,69 6,5 438,75 7,2 3,3

3. Seguretat, protecció i promoció social 419,80 427,61 6,6 415,88 6,8 -2,7
   3.1. Seguretat i protecció social 295,23 303,01 4,6 305,37 5,0 0,8
   3.2. Promoció social 124,57 124,61 1,9 110,51 1,8 -11,3

4. Producció de béns de caràcter social 3.105,32 3.351,46 51,4 2.889,40 47,6 -13,8
   4.1. Sanitat 75,51 86,24 1,3 68,91 1,1 -20,1
   4.2. Educació 297,60 301,18 4,6 291,90 4,8 -3,1
   4.3. Habitatge i urbanisme 1.309,74 1.430,08 21,9 1.100,53 18,1 -23,0
   4.4. Benestar comunitari 687,38 685,61 10,5 683,96 11,3 -0,2
   4.5. Cultura 593,51 683,74 10,5 601,51 9,9 -12,0
   4.6. Altres serveis comunitaris i socials 141,58 164,61 2,5 142,59 2,3 -13,4

5. Producció de béns de caràcter econòmic 596,86 676,76 10,4 627,37 10,3 -7,3
   5.1. Infrastructures bàsiques i transports 561,97 639,49 9,8 586,68 9,7 -8,3
   5.2. Comunicacions 12,90 12,17 0,2 14,60 0,2 20,0
   5.3. Infraestrucutra  agraria 16,54 18,84 0,3 21,52 0,4 14,2
   5.4. Investigació científica i tècnica 1,47 1,57 0,0 1,99 0,0 26,7
   5.5. Informació bàsica i estadística 3,98 4,68 0,1 2,58 0,0 -44,9

6. Regulació econòmica de caràcter general 192,72 197,19 3,0 184,65 3,0 -6,4
   6.1. Regulació econòmica 152,67 136,40 2,1 124,44 2,0 -8,8
   6.2. Regulació comercial 39,94 40,26 0,6 39,49 0,7 -1,9
   6.3. Regulació financera 0,12 20,52 0,3 20,72 0,3 0,9

7. Regulació econòmica de sectors productius 43,19 75,24 1,2 46,30 0,8 -38,5
   7.1. Agricultura, ramaderia i pesca 2,29 3,49 0,1 2,98 0,0 -14,6
   7.2. Indústria 10,10 38,52 0,6 7,88 0,1 -79,5
   7.3. Energia 2,35 4,49 0,1 6,09 0,1 35,8
   7.3. Mineria 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 --
   7.5. Turisme 28,45 28,74 0,4 29,34 0,5 2,1

8. Ajustaments de consolidació 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 --

9. Transferències a administracions públiques 105,86 101,76 1,6 126,33 2,1 24,1

0. Deute públic 461,00 489,36 7,5 555,13 9,1 13,4

TOTAL 6.100,49 6.518,75 100,0 6.073,95 100,0 -6,8
(p): Dades provisionals.

Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

2002
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4.3 Els pressupostos de les diputacions provincials 

 

Les diputacions tenen com a finalitat el govern i l’administració de les províncies. La seva 

organització i competències s’estableixen en el text refós de la Llei municipal i de règim local 

(Decret legislatiu 2/2003) 

Els ingressos 

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, estableix com a principals fonts de recursos de les 

províncies les que es relacionen tot seguit, classificades segons la seva naturalesa:  

la participació provincial en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes. En aquest 

sentit, el nou model de finançament dels ens locals cedeix a favor de les províncies i ens 

assimilats un 0,9936% de la quota líquida de l’IRPF, un 1,0538% de la recaptació líquida per 

IVA imputable al seu territori i un 1,2044% de la recaptació líquida dels impostos especials 

sobre alcohols, hidrocarburs i labors de tabac. Paral·lelament, es crea un fons 

complementari de finançament que completi els ingressos rebuts mitjançant la cessió de 

tributs; 

els ingressos tributaris, dins dels quals s’inclou el recàrrec sobre l’impost d’activitats 

econòmiques (IAE), les taxes i les contribucions especials, 

i els ingressos no tributaris, que inclouen els preus públics; les subvencions; els ingressos 

patrimonials i d’altres de dret privat; les operacions de crèdit; el producte de multes i 

sancions, i altres prestacions de dret públic.  
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Quadre 4.3.1
Ingressos de les diputacions provincials de Catalunya
Classificació econòmica
(Milions €) % variació

2003/2002
Liquidació (p) Pressupost (a) Pressupost (b) % (b/a)

1.- Impostos directes 71,83 67,92 67,81 9,4 -0,2
3.- Taxes i altres ingressos 14,13 11,08 10,58 1,5 -4,5
4.- Transferències corrents 591,98 555,54 583,66 80,7 5,1
5.- Ingressos patrimonials 10,20 6,27 7,43 1,0 18,4
6.- Alienació inversions reals 12,34 2,36 5,15 0,7 118,3
7.- Transferències de capital 1,28 0,36 0,15 0,0 -58,3
8.- Actius financers 39,32 5,09 6,23 0,9 22,3
9.- Passius financers 159,58 86,12 41,94 5,8 -51,3

Operacions corrents 688,14 640,81 669,47 92,6 4,5
Operacions de capital 13,62 2,72 5,30 0,7 94,8
Operacions financeres 198,90 91,22 48,17 6,7 -47,2

TOTAL 900,66 734,74 722,95 100,0 -1,6
(p): Dades provisionals.
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

20032002

 

 

Els pressupostos agregats d’ingressos de les diputacions provincials catalanes per a l’any 

2003 va ser de 722,95 milions d’euros, amb un retrocés d’un 1,6% respecte a l’exercici 

2002. Per grans tipus d’operacions destaca el pes de les corrents, que són un 92,6% del 

pressupost d’ingressos. Més concretament, un 80,7% del pressupost de les diputacions són 

transferències corrents i només un 9,4% són ingressos impositius. Quant a l’evolució 

respecte al 2002 destaca l’augment de les transferències corrents en un 5,1% i la reducció 

d’un 0,2% dels impostos directes, fet que segurament es deu a la nova regulació de l’IAE. 

L’altre aspecte destacable del pressupost d’ingressos de les diputacions és que tan sols un 

12,6% són propis.  

La liquidació del pressupost de 2002, presenta una desviació positiva del 22,5% respecte al 

pressupost previst , degut al fort augment dels passius financers. 

L’anàlisi de les transferències mostra que gairebé el 100% són corrents, que provenen en un 

98,5% de l’Estat i que corresponen en més d’un 90% a la participació en els tributs de 

l’Estat12, en la qual la Generalitat fa una funció de caixa pagadora. Tal i com es mostra en el 

quadre adjunt no s’han produït desviacions significatives entre la previsió i la liquidació de 

les transferències en l’exercici 2002. 
                                                           
12 Segons els pressupostos de la Generalitat de l’any 2003, l’import de la participació de les diputacions 
provincials en els tributs de l’Estat és de 526,09 milions d’euros. 
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Quadre 4.3.2

Detall dels ingressos per transferències de les diputacions. 2002

(Milions €)

Procedència Corrents De capital Total Corrents De capital Total

Estat 545,14 0,00 545,14 581,08 0,02 581,10

Comunitat autònoma 9,74 0,00 9,74 7,20 0,59 7,78

Altres 0,66 0,36 1,02 3,70 0,68 4,38

TOTAL TRANSFERÈNCIES 555,54 0,36 555,90 591,98 1,28 593,26
(p): Dades provisionals.
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

Pressupostos 2002 Liquidació 2002 (p)

 

 

Quadre 4.3.3
Detall dels ingressos per transferències de les diputacions. Pressupost 2003

(Milions €) % variació

Procedència Corrents % De capital % Total % 2003/2002

Estat 575,33 98,6 0,00 0,1 575,33 98,5 5,5
Comunitat autònoma 3,05 0,5 0,15 99,8 3,20 0,5 -67,1
Altres 5,28 0,9 0,00 0,1 5,28 0,9 418,2

TOTAL TRANSFERÈNCIES 583,66 100,0 0,15 100,0 583,81 100,0 5,0
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.  

 

Les despeses 

En el quadre 4.3.4 es presenta la classificació econòmica del pressupost de despeses de les 

diputacions catalanes per als anys 2003 i 2002 i la liquidació de l’exercici 2002. Els capítols 

més importants són els de transferències corrents i de remuneracions de personal. L’any 

2003 aquests representaven un 36,7% i un 24,3%, respectivament. En conjunt, les 

operacions corrents són un 77,2% de les despeses, les de capital un 16,5% i les financeres 

un 6,3%. Respecte a l’any 2002, s’observa un augment de la participació de les operacions 

corrents i financeres en detriment de les de capital, les quals presenten una disminució d’un 

13.9%. En sentit contrari, els capítols que mostren un creixement més important són els 

d’operacions financeres, amb un increment d’un 24,9% per als actius i un 12% per als 

passius. 
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Quadre 4.3.4

Despeses de les diputacions provincials de Catalunya

Classificació econòmica

(Milions €) % variació

2003/2002

Liquidació (p) Pressupost (a) % Pressupost (b) % (b/a)

1.- Remuneracions personal 167,066 169,22 23,0 175,70 24,3 3,8

2.- Compra béns i serveis 81,729 87,32 11,9 92,15 12,7 5,5

3.- Interessos 14,288 23,95 3,3 24,87 3,4 3,8

4.- Transferències corrents 259,962 275,58 37,5 265,55 36,7 -3,6

6.- Inversions reals 74,271 59,91 8,2 46,11 6,4 -23,0

7.- Transferències de capital 93,841 78,89 10,7 73,35 10,1 -7,0

8.- Actius financers 39,272 4,22 0,6 5,27 0,7 24,9

9.- Passius financers 36,481 35,65 4,9 39,94 5,5 12,0

0,0

Operacions corrents 523,05 556,07 75,7 558,28 77,2 0,4

Operacions de capital 168,11 138,80 18,9 119,46 16,5 -13,9

Operacions financeres 75,75 39,88 5,4 45,21 6,3 13,4

0,0

TOTAL 766,91 734,74 100,00 722,95 100,0 -1,6
(p): Dades provisionals.
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

20032002

 

 

La distribució percentual de les despeses de les diputacions provincials mostra que les 

despeses de funcionament tenen un pes del 37%, i les transferències corrents d’un 36,7%. 

Aquestes transferències es destinen bàsicament als ajuntaments i als ens dependents de les 

diputacions. Quant a les transferències de capital s’observa que es destinen majoritàriament 

als ajuntaments, sent una forma de finançament de les inversions a realitzar per aquests ens 

locals. 

Respecte a l’any 2002 les transferències corrents cauen un 3,6% i les de capital un 7%. Per 

destinataris, i tenint en comptes el seu pes sobre el total, aquest fet s’explica per l’evolució 

negativa de les transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre (-37,8%), a 

ajuntaments (-4,6%) i a l’epígraf altres (-10%). 
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Quadre 4.3.5
Detall de les despeses per transferències de les diputacions. Pressupostos 2003
(Milions €)

% variació
Destinació Corrents % De capital % Total % 2003/2002

Estat 0,12 0,0 0,00 0,0 0,12 0,0 -4,8
Comunitat autònoma 42,58 16,0 7,38 10,1 49,96 14,7 17,3
Consells comarcals 9,01 3,4 5,31 7,2 14,33 4,2 5,8
Ajuntaments 53,14 20,0 49,60 67,6 102,74 30,3 -4,6
Mancomunitat 1,69 0,6 0,00 0,0 1,69 0,5 17,1
Ens dependents de les diputacions 47,87 18,0 0,50 0,7 48,37 14,3 33,3
Empreses privades 2,03 0,8 0,20 0,3 2,22 0,7 48,6
Families i institucions sense ànim de 
lucre 33,13 12,5 4,35 5,9 37,48 11,1 -37,8
Altres 75,97 28,6 6,01 8,2 81,98 24,2 -10,0

TOTAL TRANSFERÈNCIES 265,55 100,0 73,35 100,0 338,90 100,0 -4,4
(p): Dades provisionals.
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.  

 

Quadre 4.3.6

Detall de les despeses per transferències de les diputacions. 2002 

(Milions €)

Destinació Corrents De capital Total Corrents De capital Total

Estat 0,12 0,01 0,13 0,12 0,00 0,12

Comunitat autònoma 35,78 6,80 42,59 45,10 11,88 56,97

Consells comarcals 8,34 5,20 13,54 8,41 4,18 12,59

Ajuntaments 65,14 42,52 107,66 60,06 64,31 124,37

Mancomunitat 1,45 0,00 1,45 1,26 0,02 1,28

Ens dependents de les diputacions 35,78 0,52 36,30 41,33 1,16 42,49

Empreses privades 1,33 0,17 1,50 1,85 0,42 2,27

Families u institucions sense ànim de lucre 56,02 4,23 60,26 27,09 5,51 32,59

Altres 71,61 19,44 91,05 74,74 6,37 81,12

TOTAL TRANSFERÈNCIES 275,58 78,89 354,47 259,96 93,84 353,80
(p): Dades provisionals.
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

Pressupostos 2002 Liquidació 2002 (p)

 

 

La classificació funcional de la despesa de les diputacions provincials (quadre 4.3.7) mostra 

la importància  de la producció de béns de caràcter social a la que es destina un 40,4% Les 

polítiques amb més pes específic són la cultura (14,2%), la sanitat (9,2%), la seguretat i 

protecció social (8,1%), l’educació (7,7%) i les infraestructures bàsiques i de transport (6%). 
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La liquidació del pressupost de 2002 presenta un augment d’un 4.4%, respecte al 

pressupost d’aquell any, degut fonamentalment a l’increment de la despesa en 

infraestructures bàsiques i transports. 

Quadre 4.3.7
Despeses de les diputacions provincials. 2002 i 2003
Classificació funcional
(Milions €) % variació

2003/2002
Liquidació (p) Pressupost (a) Pressupost (b) % (b/a)

1. Serveis de caràcter general 77,47 76,58 79,67 11,0 4,0

2. Protecció civil i seguretat ciutadana 2,93 2,91 3,43 0,5 17,7

3. Seguretat, protecció i promoció social 65,26 68,70 76,18 10,5 10,9
   3.1. Seguretat i protecció social 54,12 52,10 58,71 8,1 12,7
   3.2. Promoció social 11,14 16,60 17,47 2,4 5,2

4. Producció de béns de caràcter social 302,74 286,68 291,96 40,4 1,8
   4.1 Sanitat 70,17 64,06 66,30 9,2 3,5
   4.2. Educació 53,73 51,45 55,62 7,7 8,1
   4.3. Habitatge i urbanisme 35,82 30,53 31,59 4,4 3,5
   4.4. Benestar comunitari 17,58 21,57 19,90 2,8 -7,8
   4.5. Cultura 107,99 103,78 102,94 14,2 -0,8
   4.6. Altres serveis comunitaris i socials 17,44 15,29 15,60 2,2 2,0

5. Producció de béns de caràcter econòmic 104,59 90,42 85,26 11,8 -5,7
   5.1. Infrastructures bàsiques i transports 63,54 48,85 43,34 6,0 -11,3
   5.2. Comunicacions 0,12 0,19 1,41 0,2 656,6
   5.3. Infraestrucutra  agraria 34,61 34,17 34,55 4,8 1,1
   5.4. Investigació científica i tècnica 0,15 0,31 0,24 0,0 -23,8
   5.5. Informació bàsica i estadística 6,16 6,90 5,72 0,8 -17,1

6. Regulació econòmica de caràcter general 8,95 9,24 9,72 1,3 5,2
   6.1. Regulació econòmica 8,75 9,06 9,55 1,3 5,3
   6.2. Regulació comercial 0,20 0,18 0,18 0,0 0,0

7. Regulació econòmica de sectors productius 14,74 15,67 16,82 2,3 7,3
   7.1. Agricultura, ramaderia i pesca 2,95 1,62 1,64 0,2 0,9
   7.2. Indústria 0,12 1,44 2,10 0,3 45,7
   7.3. Energia 0,00 0,00 0,01 0,0 --
   7.5. Turisme 11,67 12,61 13,07 1,8 3,7

8. Ajustaments de consolidació 0,00 0,00 0,00 0,0 --

9. Transferències a administracions públiques 108,66 124,96 95,13 13,2 -23,9

0. Deute públic 81,56 59,57 64,78 9,0 8,7

TOTAL 766,91 734,74 722,95 100,0 -1,6
(p): Dades provisionals.

Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

20032002
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4.4 Els pressupostos dels consells comarcals 

 

La comarca es constitueix com una entitat local formada per l’agrupació de municipis, que té 

personalitat jurídica i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El consell 

comarcal exerceix les competències en els termes establerts en el text refós de la Llei 

d’organització comarcal de Catalunya. 

 

Els ingressos 

La naturalesa dels recursos de què disposen els consells comarcals catalans per a l’exercici 

de les seves competències està definida en la Llei sobre l’organització comarcal a 

Catalunya. Concretament, els recursos comarcals són els següents: 

els ingressos tributaris, que són les taxes per la prestació de serveis o la realització 

d’activitats de la seva competència, i les contribucions especials per a l’execució d’obres; 

els ingressos no tributaris, com ara les subvencions i altres ingressos de dret públic, les 

operacions de crèdit, els ingressos de dret privat, les multes i les participacions dels 

municipis integrants, 

i les participacions en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat establertes a favor de les 

comarques. 

 

Segons aquesta Llei, els consells comarcals també es poden nodrir de participacions en els 

ingressos provincials, posat cas que assumeixin competències de les diputacions, i en els 

ingressos dels municipis de la comarca. 

D’altra banda, segons el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les comunitats autònomes que –

d’acord amb els seus estatuts– creïn comarques han de determinar els recursos econòmics 

que els assignen. Tot i així, aquesta Llei estatal explicita, d’una banda, que els consells 

comarcals no poden exigir cap mena de recurs de caràcter impositiu, ni tampoc percebre 

cap participació en els tributs de l’Estat (article 155) i, d’una altra, que el règim financer de 

les entitats supramunicipals no alterarà el propi dels ajuntaments que les integrin (article 

152). 
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De tot això es dedueix que l'actual marc legal de les finances comarcals està molt limitat. 

Així, els recursos dels consells comarcals es limiten a taxes, contribucions especials, 

subvencions, participació en els ingressos de la Generalitat i operacions de crèdit. Atès que 

les possibilitats recaptadores de les taxes i de les contribucions especials són limitades i que 

fins ara les comarques quasi no han utilitzat el recurs a l’endeutament, el marge d’actuació 

de les finances comarcals se centra bàsicament en transferències, la majoria de les quals 

provenen del pressupost de la Generalitat. 

Una primera aproximació als pressupostos dels consells comarcals és la distribució que es 

presenta al quadre 4.4.1. Com es pot apreciar el pressupost conjunt per l’any 2003 és un 

11,5% superior al de 2002. En aquest quadre s’observen variacions molt diferents, així hi ha 

creixements del 92,9% al pressupost del Pla d’Urgell i disminucions del 38,9% al pressupost 

del Baix Camp, si bé, s’ha de destacar que només vuit comarques experimenten 

creixements negatius. 

Les dades pressupostàries mostren la gran diversitat en la prestació de serveis dels consells 

comarcals. Així, en molts casos el pes en termes pressupostaris és significativament diferent 

a la seva participació sobre la població total. De fet, les deu primeres comarques en termes 

de pressupost per habitant concentren prop d’un 25% dels recursos i tan sols un 2% de la 

població. D’altra banda, la suma de la població de les deu comarques més poblades supera 

el 75% de la població total, mentre que suposen menys d’un terç del pressupost dels ens 

comarcals.  
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Quadre 4.4.1
Ingressos dels consells comarcals de Catalunya 
(Milions €) % variació

2003/2002
Liquidació (p) Pressupost (a) % Pressupost (b) % (b/a)

   Alt Camp 3,66 3,35 1,2 4,28 1,3 27,9
   Alt Empordà 12,02 12,67 4,4 12,55 3,9 -0,9
   Alt Penedès 6,34 5,24 1,8 6,55 2,1 25,0
   Alt Urgell 4,12 7,07 2,5 8,09 2,5 14,5
   Alta Ribagorça 2,17 1,99 0,7 3,29 1,0 65,7
   Anoia 6,41 6,24 2,2 7,49 2,4 19,9
   Bages 8,74 13,35 4,7 13,87 4,4 3,9
   Baix Camp 9,35 9,28 3,3 5,67 1,8 -38,9
   Baix Ebre 7,14 6,56 2,3 6,79 2,1 3,5
   Baix Empordà 12,15 9,24 3,2 11,21 3,5 21,3
   Baix Llobregat 12,18 10,45 3,7 13,72 4,3 31,4
   Baix Penedès 6,34 5,09 1,8 6,51 2,0 27,8
   Barcelonès 10,01 7,82 2,7 7,62 2,4 -2,6
   Berguedà 6,81 7,37 2,6 9,33 2,9 26,6
   Cerdanya 4,13 4,20 1,5 4,24 1,3 1,1
   Conca de Barberà 4,70 3,95 1,4 4,84 1,5 22,4
   Garraf 3,16 2,37 0,8 2,47 0,8 4,3
   Garrigues 3,58 3,16 1,1 3,45 1,1 9,2
   Garrotxa 11,64 8,45 3,0 11,06 3,5 31,0
   Gironès 15,02 15,17 5,3 12,18 3,8 -19,7
   Maresme 14,26 12,26 4,3 15,19 4,8 23,9
   Montsià 4,67 4,19 1,5 3,90 1,2 -6,9
   Noguera 4,91 4,29 1,5 5,03 1,6 17,4
   Osona 12,92 12,94 4,5 14,74 4,6 13,8
   Pallars Jussà 4,18 4,44 1,6 5,62 1,8 26,8
   Pallars Sobirà 4,91 6,68 2,3 8,16 2,6 22,1
   Pla d'Urgell 6,97 4,79 1,7 9,24 2,9 92,9
   Pla de l'Estany 5,50 5,44 1,9 5,02 1,6 -7,8
   Priorat 2,61 3,21 1,1 3,64 1,1 13,5
   Ribera d'Ebre 4,26 4,06 1,4 5,21 1,6 28,3
   Ripollès 4,96 4,25 1,5 5,45 1,7 28,1
   Segarra 4,15 2,11 0,7 2,71 0,9 28,2
   Segrià 7,19 6,81 2,4 7,55 2,4 10,8
   Selva 14,22 12,96 4,5 12,18 3,8 -6,0
   Solsonès 4,75 6,64 2,3 6,64 2,1 0,0
   Tarragonès 6,64 7,80 2,7 7,72 2,4 -0,9
   Terra Alta 3,91 3,44 1,2 3,86 1,2 12,2
   Urgell 5,07 5,29 1,9 6,29 2,0 19,0
   Val d'Aran 17,35 15,88 5,6 18,03 5,7 13,5
   Vallès Occidental 23,15 7,14 2,5 7,87 2,5 10,2
   Vallès Oriental 9,07 7,40 2,6 8,61 2,7 16,4

TOTAL 315,31 285,03 100,0 317,86 100,0 11,5

Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

(p): Dades provisionals.

20032002
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El pressupost agregat dels consells comarcals de Catalunya per l’any 2003 ha estat de 

317,86 milions d’euros, un 11,5% superior al de l’any 2002. Com s’observa al quadre 4.4.2, 

els recursos provenen en un 88% de transferències corrents i de capital, representant els 

recursos propis tan sols un 11,4%, lleugerament superior al 10,8% que representaven al 

pressupost de 2002.  

Quadre 4.4.2
Ingressos dels consells comarcals de Catalunya
Classificació econòmica
(Milions €) % variació

2003/2002
Liquidació (p) Pressupost (a) % Pressupost (b) % (b/a)

3.- Taxes i altres ingressos 32,89 25,38 8,9 32,97 10,4 29,9
4.- Transferències corrents 175,14 163,28 57,3 180,06 56,6 10,3
5.- Ingressos patrimonials 3,45 2,69 0,9 3,02 1,0 12,5
6.- Alienació d'inversions reals 3,34 2,80 1,0 0,05 0,0 -98,2
7.- Transferències de capital 97,97 87,43 30,7 99,74 31,4 14,1
8.- Actius financers 0,14 0,06 0,0 0,14 0,0 136,3
9.-Passius financers 2,41 3,40 1,2 1,89 0,6 -44,5

Operacions corrents 211,48 191,35 67,1 216,05 68,0 12,9
Operacions de capital 101,30 90,22 31,7 99,79 31,4 10,6
Operacions financeres 2,55 3,46 1,2 2,03 0,6 -41,4

TOTAL 315,33 285,03 100,0 317,86 100,0 11,5
(p): Dades provisionals.
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

20032002

 

Ell mateix quadre mostra, pel que fa a l’evolució de l’any 2003 respecte al 2002, una 

disminució de les operacions financeres d’un 41,4%, tot i que el seu pes sobre el volum total 

de recursos és bastant reduït. Amb relació al capítol tres s’observa un creixement d’un 9,9% 

que en situa la participació en un 10,4%, enfront del 8,9% de l’exercici 2002. 
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Gràfic 4.4.1.
Detall dels ingressos per transferències dels consells comarcals. Pressupost 2003 

 

 

Quant a les transferències, el gràfic 4.4.1 mostra com un 83,1% tenen l’origen en la 

comunitat autònoma. Les transferències corrents es poden diferenciar entre les de caràcter 

específic, destinades  a transport escolar, menjadors, atenció a la infància, etc. i les 

procedents dels fons de cooperació local de Catalunya13; ambdós grups procedents del 

pressupost de la Generalitat 

Les despeses 

La despesa pressupostada pels consells comarcals l’any 2003 va ser de 317,87 milions 

d’euros, un 11,5% més que l’any 2002. Un 65,9% de la despesa correspon a operacions  

corrents, on el capítol més important és el de compra de béns i serveis que aplega un 

34,5%. 

Les transferències sumen un total de 107,52 milions d’euros, un 33,8% del pressupost, i es 

destinen en un 57,4% als ajuntaments. Tanmateix, el gràfic 4.4.2palesa que mentre les 

corrents tenen com a destí principal les famílies i institucions sense ànim de lucre, un 53,8%, 

les de capital es concentren en un 88,3% en els ajuntaments. 

                                                           
13 Segons el pressupost de la Generalitat de l’any 2003, l’import del fons de cooperació local de Catalunya 
adreçat als consells comarcals és de 25,77 milions d’euros. El Decret 232/1988 fixa els criteris de distribució 
d’aquest fons entre les comarques de Catalunya. 
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Respecte a l’any 2002 la major taxa de creixements correspon a les operacions corrents 

(12,4%), seguides de les financeres (11,2%) i les de capital (9,9%). 

Quadre 4.4.3
Despeses dels consells comarcals de Catalunya
Classificació econòmica
(Milions €) % variació

2003/2002
Liquidació (p) Pressupost (a) % Pressupost (b) % (b/a)

1.- Remuneracions de personal 50,05 48,14 16,9 52,92 16,6 9,9
2.- Compra béns i serveis 102,65 95,85 33,6 109,68 34,5 14,4
3.- Interessos 0,87 1,30 0,5 1,14 0,4 -12,4
4.- Transferències corrents 44,42 40,96 14,4 45,59 14,3 11,3
6.- Inversions reals 36,83 40,61 14,3 43,91 13,8 8,1
7.- Transferències de capital 55,39 55,68 19,5 61,93 19,5 11,2
8.-Actius financers 0,10 0,03 0,0 0,06 0,0 89,5
9.-Passius financers 2,71 2,40 0,8 2,65 0,8 10,2

Operacions corrents 197,98 186,26 65,4 209,33 65,9 12,4
Operacions de capital 92,22 96,30 33,8 105,83 33,3 9,9
Operacions financeres 2,80 2,43 0,9 2,70 0,9 11,2

TOTAL 293,00 284,99 100,0 317,86 100,0 11,5

Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

2003

(p): Dades provisionals.

2002
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Gràfic 4.4.2
Detall de les despeses per transferències dels consells comarcals. Pressupost 2003 
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Per últim, el quadre 4.4.4 mostra la distribució de les despeses dels consells comarcals l’any 

2003 segons la funció a la qual es destinen. El primer tret que es posa de manifest és la 

importància de la producció de béns de caràcter social, que arriben a la xifra de 146,64 

milions d’euros, un 46.1% de la despesa total. Dins d’aquesta capítol destaca la despesa en 

polítiques d’educació i benestar comunitari amb un 19% i un 15,7%, respectivament, del 

conjunt del pressupost de 2003.També s’ha de destacar la despesa en infraestructures 

bàsiques  i transports amb un 9,2%. 

En relació amb l’any 2002, l’augment percentual més important és el corresponent al capítol 

7, Regulació econòmica de sectors productius, amb un creixement d’un 29,8%, si bé 

l’augment absolut més important es a Infraestructures bàsiques i transports . 
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Quadre 4.4.4
Despeses dels consells comarcals de Catalunya. 2002 i 2003
Classificació funcional
(Milions €) % variació

2003/2002
Liquidació (p) Pressupost (a) % Pressupost (b) % (b/a)

1. Serveis de caràcter general 41,70 37,19 13,1 41,34 13,0 11,1

2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0,69 0,81 0,3 0,82 0,3 1,8

3. Seguretat, protecció i promoció social 34,15 31,77 11,1 35,60 11,2 12,1
   3.1. Seguretat i protecció social 18,10 17,57 6,2 20,27 6,4 15,4
   3.2. Promoció social 16,05 14,20 5,0 15,33 4,8 7,9

4. Producció de béns de caràcter social 140,82 136,62 47,9 146,64 46,1 7,3
   4.1 Sanitat 7,92 8,24 2,9 8,75 2,8 6,2
   4.2. Educació 57,11 56,47 19,8 60,49 19,0 7,1
   4.3. Habitatge i urbanisme 19,99 19,68 6,9 18,18 5,7 -7,6
   4.4. Benestar comunitari 46,36 44,13 15,5 49,81 15,7 12,9
   4.5. Cultura 7,33 6,05 2,1 7,04 2,2 16,4
   4.6. Altres serveis comunitaris i socials 2,12 2,05 0,7 2,36 0,7 15,1

5. Producció de béns de caràcter econòmic 30,22 37,44 13,1 47,00 14,8 25,5
   5.1. Infrastructures bàsiques i transports 20,12 23,41 8,2 29,11 9,2 24,3
   5.2. Comunicacions 1,89 5,44 1,9 8,30 2,6 52,7
   5.3. Infraestrucutra  agraria 3,70 3,53 1,2 4,86 1,5 37,7
   5.4. Investigació científica i tècnica 4,19 4,79 1,7 3,99 1,3 -16,6
   5.5. Informació bàsica i estadística 0,31 0,27 0,1 0,73 0,2 168,5

6. Regulació econòmica de caràcter general 3,23 2,61 0,9 3,10 1,0 18,6
   6.1. Regulació econòmica 2,49 2,32 0,8 2,36 0,7 1,5
   6.2. Regulació comercial 0,75 0,29 0,1 0,74 0,2 155,3

7. Regulació econòmica de sectors productius 6,04 5,83 2,0 7,57 2,4 29,8
   7.1. Agricultura, ramaderia i pesca 0,92 0,92 0,3 0,94 0,3 1,8
   7.2. Indústria 0,63 0,30 0,1 0,43 0,1 40,5
   7.3. Energia 0,20 0,37 0,1 0,54 0,2 48,2
   7.4. Mineria 0,01 0,00 0,0 0,00 0,0 --
   7.5. Turisme 4,28 4,24 1,5 5,67 1,8 33,5

8. Ajustaments de consolidació 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0

9. Transferències a administracions públiques 33,08 29,43 10,3 32,47 10,2 10,3

0. Deute públic 3,07 3,28 1,2 3,32 1,0 1,2

TOTAL 293,00 284,99 100,0 317,86 100,0 11,5
(p): Dades provisionals.
Font: DG d'Administració Local. Generalitat de Catalunya.

20032002
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5. L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL A CATALUNYA 

5.1 La recaptació de tributs a Catalunya 

 

L’any 2004 la recaptació dels tributs estatals al conjunt de comunitats autònomes (CA) va 

créixer un 9,5% respecte de la del 2003. Aquest creixement és el resultat d’un increment 

d’un 8,4% en els tributs recaptats per les delegacions de l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària (AEAT) i d’un 15,2% en la recaptació dels governs autonòmics. A Catalunya, 

l’augment interanual total ha estat d’un 10,8%, que es desglossa en un 9,2% per als tributs 

de l’AEAT i en un 25,3% per a la recaptació de la Generalitat.  

Quadre 5.1.1
Distribució per comunitats autònomes de la recaptació dels tributs
estatals, cedits i concertats l'any 20041. Ingressos aplicats 
(milers d'euros)

Govern Delegacions % variació
autonòmic d'hisenda  Total 2004/2003

Andalusia 2.762.203 10.086.896 12.849.099 14,1
Aragó 517.290 2.907.697 3.424.987 6,0
Astúries 309.051 1.958.235 2.267.286 5,3
Balears 486.889 2.083.064 2.569.953 9,0
Canàries 516.150 1.699.013 2.215.163 3,4
Cantàbria 2 211.291 1.755.446 1.966.737 2,8
Castella-Lleó 788.954 3.379.599 4.168.553 5,1
Castella-La Manxa 497.498 2.288.518 2.786.016 15,7
Catalunya 3.797.178 29.346.337 33.143.515 10,8
Extremadura 194.775 815.365 1.010.140 8,6
Galícia 635.583 4.571.203 5.206.786 4,2
Madrid 3.654.339 61.596.429 65.250.768 7,6
Múrcia 472.245 1.891.447 2.363.692 22,2
Navarra 2.618.649 145.058 2.763.707 10,6
País Basc 9.906.871 2.578.383 12.485.254 10,8
La Rioja 133.554 642.946 776.500 12,7
València 2.198.408 10.921.154 13.119.562 14,3
Ceuta 50.693 50.693 -8,3
Melilla 38.241 38.241 6,4

Total regionalitzat 29.700.928 138.755.724 3 168.456.652 9,5
Serveis centrals 4 2.098.021 2.098.021 -1,1

Total recaptació 29.700.928 140.853.745 170.554.673 9,4

Font: Ministeri d'Economia i Hisenda. BADESPE. Octubre 2005.

3. Inclou la cessió de l'IRPF, l'IVA i els impostos especials a les administracions territorials (39.179
milions d'euros a les CA i 1.278 milions a les corporacions locals).

2. Manca la recaptació corresponent a la taxa sobre el joc perquè aquesta comunitat no havia
assumit la seva gestió efectiva a 31 de desembre de 2004.

1. No es disposa de la recaptació corresponent als impostos sobre determinats mitjans de
transport i sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs.

4. S'ha descomptat la participació dels ens territorials (-40.457 milions d'euros)
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Com es desprèn del quadre 5.1.1, les delegacions de l’AEAT concentren un 82,4% de la 

recaptació total com a conseqüència de la tipologia dels impostos que recapten. A causa de 

les diferències entre el règim foral de finançament i el comú, en el cas de les CA de règim 

comú aquest fet s’accentua i les delegacions d’hisenda representen, de mitjana, un 88,8%. 

Val a dir que les dades mostren oscil·lacions importants, amb valors que es mouen entre el 

76,7% de Canàries i el 94,4% de Madrid. A Catalunya, els tributs recaptats per l’AEAT són 

un 88,5% de la recaptació total, tres dècimes per sota de la mitjana.  

Tanmateix, cal recordar que els models de finançament dels ens territorials cedeixen part 

dels impostos recaptats per l’AEAT14 als governs autonòmics i locals. L’any 2004 el volum 

de recursos en concepte de participació de les administracions territorials sobre l’impost 

sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l’IVA i els impostos especials va ser de 

40.457 milions d’euros, dels quals 39.179 milions van correspondre a les CA. Així doncs, i a 

efectes d’obtenir els ingressos tributaris de les CA, si se suma aquest import a la recaptació 

dels governs autonòmics la participació de les CA s’incrementa fins al 41%, més del doble 

del seu pes en termes de recaptació (17,6%). 

Quadre 5.1.2
Recaptació de tributs estatals, cedits i concertats  a Catalunya i a tot l'Estat
(milers d'euros)

Catalunya Espanya regionalitzat (*)

2004 2003 % var. 2004 2003 % var. 

Impostos directes 16.919.322 15.585.423 8,6 82.135.331 75.837.000 8,3
IRPF 10.382.302 9.992.035 3,9 46.395.490 45.243.369 2,5
Imp. cedits i concertats amb CA 760.665 664.157 14,5 8.467.404 8.000.329 5,8
Altres imp. directes 5.776.355 4.929.231 17,2 27.272.437 22.593.302 20,7

Impostos indirectes 15.752.788 13.909.158 13,3 83.846.387 75.611.223 10,9
IVA 11.388.588 10.086.254 12,9 44.505.850 40.579.149 9,7
Impostos especials 776.938 977.366 -20,5 17.513.689 16.852.630 3,9
Imp. cedits i concertats amb CA 2.695.122 2.079.682 29,6 19.333.976 16.011.043 20,8
Altres imp. indirectes 892.140 765.856 16,5 2.492.872 2.168.401 15,0

Taxes i altres ingressos 471.405 408.974 15,3 2.474.934 2.396.430 3,3
Taxes i altres (Adm. central) 130.014 121.999 6,6 575.386 617.080 -6,8
Taxes cedides i concertades amb CA 341.391 286.975 19,0 1.899.548 1.779.350 6,8

TOTAL 33.143.515 29.903.555 10,8 168.456.652 153.844.653 9,5
(*) No inclou la taxa sobre el joc de la comunitat de Cantàbria.
Fonts:
Informe anual de recaptació tributària. Any 2004. AEAT.
Ministeri d'Economia i Hisenda. BADESPE. Octubre 2005.  

 

                                                           
14 En aquest punt s’ha de precisar que la recaptació en un territori no es correspon amb l’assignació per part de 

l’AEAT. En el cas de l’IVA i dels impostos especials la distribució es fa en funció d’uns indicadors de consum, 

independentment d’on s’hagin recaptat territorialment els tributs. D’altra banda, la territorialització de l’IRPF és el 

resultat de repartir la quota líquida segons la residència del contribuent. 
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L’anàlisi per capítols pressupostaris mostra com la distribució dels ingressos tributaris és 

força equitativa entre impostos directes i indirectes. A Catalunya la relació és de 51% a 48% 

i al conjunt de l’Estat és de 49% a 50%. Quant al creixement, l’any 2004 presenta un 

augment destacable dels impostos indirectes, amb un 10,9% per al conjunt de l’Estat i un 

13,3% per a Catalunya, amb un diferencial important que s’explica per l’evolució de l’IVA i 

dels impostos cedits. Al seu torn, els impostos directes augmenten un 8,3% a l’Estat i un 

8,6% a Catalunya.  

La distribució de la recaptació a Catalunya i a les CA de règim comú per figures tributàries 

mostra que les que han contribuït més a augmentar la recaptació, en valors absoluts, han 

estat l’IVA, l’impost de societats i l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats. A Catalunya, la participació sobre l’increment total de recaptació (3.240 

milions d’euros) ha estat d’un 40,2%, un 26% i un 19%, respectivament15.  

En el quadre 5.1.3 es mostra el detall de la recaptació a Catalunya segons les diferents 

figures tributàries. En primer lloc, s’observa com la recaptació tributària de l’Administració 

central a Catalunya creix un 9,2%, 1,2 punts per sobre de la mitjana de les CA de règim 

comú, com a resultat de l’evolució de l’IVA, que amb un 12,9% creix més de tres punts per 

sobre del conjunt de CA de règim comú. De la mateixa forma, la recaptació de la Generalitat 

de Catalunya creix un 25,3%, 3,7 punts per sobre de la mitjana, amb un diferencial 

significativament important en els recursos provinents de la taxa del joc, l’impost de 

transmissions patrimonials i l’impost de successions i donacions.  

Les causes que marquen el comportament de les diferents figures tributàries són molt 

diverses i és especialment important destacar que: 

l’increment de l’IVA està marcat, en una bona part, per l’elevat preu del petroli i per un import 

inferior de les devolucions;  

el bon comportament de l’impost de societats s’explica pel menor nombre de devolucions i 

per l’impuls de la quota;  

la moderació de l’IRPF es deu al fet que les xifres de recaptació encara recullen els darrers 

efectes de la reforma, les incidències en la gestió recaptatòria de les retencions del treball i 

l’impacte de la desaparició del règim de transparència fiscal (fet que afecta positivament 

                                                           
15 Al conjunt de comunitats de règim comú l’IVA ha representat un 30,1% de l’augment total de la recaptació, 
l’impost de societats un 27,7% i l’impost de transmisions patrimonials i actes jurídics documentats un 20,1%. 
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l’impost de societats). En termes homogenis, la recaptació en concepte d’IRPF del conjunt 

de CA hauria crescut un 6,5% respecte al 2003;  

les dades de recaptació en concepte d’impostos especials estan afectades pel 

transvasament d’ingressos d’una delegació a una altra com a conseqüència de rectificacions 

comptables, raó per la qual les taxes de variació no són representatives per a determinades 

delegacions. Aquest és el cas de les delegacions catalanes, on la recaptació cau un 20,5%, 

mentre que al conjunt de les comunitats de règim comú creix un 4%. Si es prenen les dades 

ajustades, la recaptació a Catalunya decreix un 0,4%, situació que s’explica, en una bona 

part, per les rectificacions comptables en l’impost sobre hidrocarburs. Concretament, les 

dades ajustades de la recaptació per hidrocarburs mostren una reducció d’un 2,5%, en 

comptes del -34,3% que es recull en el quadre 5.1.3.  

Quadre 5.1.3
Recaptació de tributs a Catalunya l'any 2004

CA règim comú
Milers d'euros % var. 04/03 % var. 04/03

Delegacions AEAT (A) 29.346.337 9,2 8,0
IRPF 10.382.302 3,9 2,5
Societats 5.578.579 17,8 17,2
IVA 11.388.588 12,9 9,8
Especials 776.938 -20,5 4,0

Alcohols 200.783 3,1 3,0
Hidrocarburs 499.653 -34,3 3,4
Labors del tabac 7.078 57,3 4,0
Electricitat 69.424 285,5 92,1

Tràfic exterior 546.234 24,4 21,7
Altres ingressos impositius 543.682 4,5 26,7
Taxes 130.014 6,6 -7,0

Govern autonòmic (B) 3.797.178 25,3 21,6
Successions i donacions 485.365 24,4 16,1
Patrimoni 275.300 0,4 2,9
Transmissions patrimonials 1.535.805 26,6 18,6
Actes jurídics documentats 1.159.321 33,8 40,0
Taxa del joc 341.391 19,0 7,5

Total A+B 33.143.515 10,8 9,4

Sobre det. mitjans de transport 279.773 13,8 nd
Sobre vendes minoristes det. hidrocarburs 169.202 14,6 nd

TOTAL 33.592.490 10,9 --
nd: no disponible

Fonts:
Informe anual de recaptació tributària. Any 2004. AEAT. 
Ministeri d'Economia i Hisenda. BADESPE. Octubre 2005.

Catalunya

 

Dels impostos gestionats per la Generalitat de Catalunya el més remarcable és l’evolució 

dels impostos de transmissions patrimonials (26,6%), d’actes jurídics documentats (33,8%) i 
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de successions i donacions (24,4%). L’augment dels recursos provinents de transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats s’explica pel comportament expansiu del mercat 

immobiliari i per la modificació del tipus de gravamen dels documents notarials16. Quant a les 

successions i donacions, el creixement es deu a l’acumulació en l’any 2004 d’herències 

importants i a les actualitzacions dels valors cadastrals. La resta de CA de règim comú 

també presenten un bon comportament dels impostos de transmissions patrimonials i actes 

jurídics documentats, els quals, conjuntament, creixen més d’un 26,8% i representen un 

72,5% de la recaptació dels governs autonòmics. Igual com en el cas de Catalunya, 

l’evolució d’aquests dos impostos està estretament lligada a l’evolució del mercat 

immobiliari, alhora que en determinades comunitats també ha estat important l’efecte d’una 

millora en la gestió, així com la consolidació del sistema de valoració mitjançant l’aplicació 

de coeficients sobre els valors cadastrals. Per la seva banda, l’impost de patrimoni té 

associades taxes de creixement molt moderades, que s’expliquen, en part, per la modificació 

del límit de la quota íntegra d’aquest impost, i que sumada a la quota íntegra de l’IRPF no 

pot superar el 60% de la base imposable de l’IRPF17. 

La recaptació assignada directament per l’Estat a la Generalitat en concepte d’impostos 

sobre determinats mitjans de transport i sobre les vendes minoristes d’alguns hidrocarburs, 

ha crescut un 13,8% i un 14,6%, respectivament. En el primer cas, l’augment ha estat en 

consonància amb l’evolució de les matriculacions de vehicles, mentre que en el segon es 

deu a un canvi normatiu. Concretament, la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i 

administratives, va fixar els tipus de gravamen autonòmic amb efectes des de l’1 d’agost de 

2004. Tanmateix, les xifres de recaptació no palesen un increment proporcional al tram 

autonòmic perquè les dades corresponen al criteri de caixa, de manera que el termini per 

presentar les declaracions produeix un decalatge d’un trimestre, aproximadament, entre la 

meritació i el pagament.  

 

 

                                                           
16 La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, modifica del 0,5% al 1% el tipus per als 
documents notarials. 
17 La disposició final quarta de la Llei 46/2002, de reforma parcial de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, estableix que la suma de quotes íntegres de l’impost de patrimoni i de l’IRPF no pot superar el 60% de 
la base imposable de l’IRPF, percentatge que cau en 10 punts respecte a la reglamentació anterior. 
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5.2 Les inversions de l’Estat a Catalunya en els darrers anys 

 

En aquest apartat es presenten les inversions de l’Estat a Catalunya en els últims anys, tant 

des de la vessant de la inversió pressupostada com des de la vessant de la inversió 

liquidada. 

Evolució de la inversió pressupostada. 

El quadre 5.2.1 mostra l’evolució de la inversió pressupostada per l'Estat al llarg del període 

2000-2006, distribuïda per comunitats autònomes. Les dades s’han obtingut dels annexos 

d’inversions reals dels PGE corresponents a cadascun dels exercicis analitzats, i engloben 

tant la inversió prevista per l’Estat, els seus organismes autònoms i ens públics, com la 

inversió pressupostada per les empreses públiques i les entitats gestores de la Seguretat 

Social. 

Els annexos d’inversions reals dels PGE fan referència a les inversions previstes, les quals 

en alguns casos poden diferir sensiblement de les que finalment s’acaben executant. No 

obstant això, les inversions previstes en els PGE són un bon indicador de la política regional 

implícita en l’assignació territorial de les inversions de l’Estat. 

La inversió prevista a Catalunya per a l’any 2006 és de 2.820,6 milions d’euros, xifra que 

representa el 14,5% sobre el total de la inversió regionalitzada del conjunt de l’Estat. La 

inversió estatal a Catalunya en els darrers anys ha evolucionat des dels 1.278,3 milions 

d’euros previstos en l’exercici 2000, fins els 2.820,6 de l’any 2006, el que representa una 

taxa de creixement interanual acumulativa del 14,1%.  

La inversió de l’Estat pressupostada a Catalunya al llarg del període 2000-2006 es canalitza, 

principalment, a través de tres empreses:  

1.- ADIF (suma de les anteriors GIF i RENFE), la qual representa prop del 48% de la 

inversió total pressupostada per l’Estat a Catalunya. Entre les obres desenvolupades per 

aquesta empresa destaca la construcció del TGV Madrid – Barcelona – frontera francesa, 

amb una inversió pressupostada entre els anys 2000 i 2006 de 6.918,1 milions d’euros (el 

44% del total de la inversió a Catalunya). 

2.- AENA, la qual representa el 15% del total de la inversió pressupostada a Catalunya, 

destacant entre les inversions d’aquesta empresa les obres d’ampliació i millora de l’aeroport 

de El Prat de Barcelona. 
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3.- Puertos del Estado, amb una inversió equivalent al 7,9% de la inversió total 

pressupostada a Catalunya, concentrada en bona part en el projecte d’ampliació del Port de 

Barcelona.  

La suma de les inversions d’aquestes tres empreses representa més del 70% de la inversió 

total pressupostada pel conjunt de l’Estat a Catalunya en el període 2000-06.  

D’altra banda, el percentatge de participació de les inversions a Catalunya sobre el conjunt 

de les inversions regionalitzades ha evolucionat des d’un 12,9% el 2000, fins un 14,5% l’any 

2006.  

Quadre 5.2.1
Distribució de les inversions reals dels pressupostos generals de l'Estat (*) per comunitats autònomes.
Període 2000-2006

(Milers d'euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalusia 1.196.998 1.762.666 1.914.235 2.348.389 2.577.610 3.038.313 3.104.454
Aragó 876.664 1.421.331 1.510.850 936.155 933.727 698.128 977.206
Astúries 357.959 442.588 478.371 509.615 643.079 685.994 786.192
Balears 186.460 228.670 243.813 263.196 246.041 199.402 179.230
Canàries 386.422 379.884 410.062 431.187 476.640 534.460 555.874
Cantàbria 161.484 250.238 224.635 232.092 231.560 366.556 402.177
Castella-Lleó 796.111 1.042.490 1.173.453 1.288.114 1.475.855 1.514.538 1.708.036
Castella-Manxa 482.665 584.137 746.344 903.529 944.843 888.394 1.079.956
Catalunya 1.278.314 1.601.930 1.999.857 2.557.847 2.740.239 2.715.272 2.820.564
Comunitat Valenciana 571.572 763.365 767.050 1.299.759 1.380.452 1.481.656 1.757.522
Extremadura 269.536 260.059 277.438 334.237 420.871 500.499 572.269
Galícia 470.251 549.452 617.188 762.280 1.045.362 1.258.433 1.479.062
Madrid 2.186.039 2.458.423 2.898.851 3.112.004 3.214.765 2.390.696 2.593.449
Múrcia 242.122 343.738 373.691 425.992 485.219 510.710 708.275
Navarra 32.137 75.368 102.959 111.814 143.554 79.038 111.599
País Basc 247.704 266.749 237.357 257.875 329.707 373.320 359.662
Rioja 116.245 129.143 177.913 133.166 142.029 136.683 176.925
Ceuta 39.947 34.877 35.723 58.910 72.923 66.800 68.354
Melilla 34.856 45.447 37.060 56.955 51.397 41.215 50.283

Total regionalitzat 9.933.487 12.640.555 14.226.852 16.023.113 17.555.873 17.480.107 19.491.089

No regionalitzat 3.430.668 3.929.765 4.127.076 4.420.821 5.202.982 6.171.922 5.627.388

TOTAL 13.364.155 16.570.320 18.353.928 20.443.934 22.758.855 23.652.029 25.118.477

% Catalunya / reg 12,9% 12,7% 14,1% 16,0% 15,6% 15,5% 14,5%

(*) Inclou les empreses públiques i les entitats gestores de la Seguretat Social

Font: Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat de cada any. Annexos d'inversions reals  
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Respecte a l’evolució de la inversió en termes per càpita (vegeu gràfic 5.2.1), l’any 2006 la 

inversió estatal a Catalunya és de gairebé 414 euros per habitant18, mentre que la mitjana de 

la inversió regionalitzada a escala estatal és de 451,21 euros. La inversió estatal per 

habitant a Catalunya l’any 2006 representa el 91,7% de la mitjana estatal  

Gràfic 5.2.1
Inversions per càpita dels pressupostos generals de l'Estat. 
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La inversió per càpita s’ha doblat en termes absoluts en el període 2000-2006, i en termes 

relatius es situa en els últims anys en torn a la mitjana estatal. 

A curt termini s’acordarà amb l’Estat la construcció de noves infraestructures d’importància 

per a Catalunya que permetin, d’una banda, prendre el relleu als grans projectes d’inversió 

que culminaran en el pròxim anys i, de l’altra, anar en la línia de què el pes de la inversió de 

l’Estat a Catalunya es situï en nivells equivalents al pes que la economia catalana 

representa sobre el conjunt de l’espanyola, és a dir, que la inversió a Catalunya sigui d’un 

18-19% de la inversió global de l’Estat. Aquest augment de la inversió estatal permetria 

pal·liar en part l’important dèficit en infraestructures que Catalunya arrossega del passat. 

En aquest sentit, cal mencionar l’acord signat entre la Generalitat i el Ministeri de Fomento, 

que preveu una inversió de l’Estat a Catalunya en matèria de carreteres de 3.804,8 milions 

d’euros al llarg del període 2006-2012, i que assegura l’execució i millora d’importants eixos 

viaris, com és el cas de: l’A-7 autovia del Mediterrani (725 milions d’euros), l’A-2 autovia del 

Nord-Est (550 milions d’euros), la N-240 autovia Tarragona – Lleida - Osca (360 milions 

d’euros) o la N-230 autovia Lleida – la Vall d’Aran (260 milions d’euros).  

                                                           
18 Calculat segons la població del padró municipal del 2004 (últim padró disponible) 
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Es previsible que es puguin dur a terme altres acords entre la Generalitat i l’Estat en àmbits 

com el ferrocarril, els ports i els aeroports, en el marc del Pla Estratègic d’Infraestructures i 

Transport (PEIT) 2005-2020. 

Considerant globalment el període 2000-06 (vegeu quadre 5.2.2), la inversió pressupostada 

per l’Estat a Catalunya representa el 14,6% del total de la inversió regionalitzada. 

Quadre 5.2.2
Distribució de la inversió de l'Estat per comunitats autònomes
Mitjana anual en el període 2000-2006

Inversió anual Inversió per càpita
Mitjana 2000-2006 Mitjana 2000-2006 Índex

(milers euros) % (euros / hab) (Reg=100)

Andalusia 2.277.524 14,9 301,42 83,0
Aragó 1.050.580 6,9 856,52 236,0
Astúries 557.685 3,6 518,95 143,0
Balears 220.973 1,4 239,68 66,0
Canàries 453.504 3,0 244,52 67,4
Cantàbria 266.963 1,7 488,55 134,6
Castella-Lleó 1.285.514 8,4 516,91 142,4
Castella-Manxa 804.267 5,2 445,62 122,8
Catalunya 2.244.860 14,6 339,59 93,6
Comunitat Valencian 1.145.911 7,5 260,85 71,9
Extremadura 376.416 2,5 350,59 96,6
Galícia 883.147 5,8 321,88 88,7
Madrid 2.693.461 17,6 480,50 132,4
Múrcia 441.392 2,9 354,33 97,6
Navarra 93.781 0,6 164,03 45,2
País Basc 296.053 1,9 140,34 38,7
Rioja 144.586 0,9 510,07 140,5
Ceuta 53.933 0,4 717,77 197,8
Melilla 45.316 0,3 665,37 183,3

Total regionalitzat 15.335.868 100,0 362,96 100,0

No regionalitzat 4.701.518 111,27

TOTAL 20.037.386 474,23

Font: Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat de cada any. Annexos d'inversions reals  

Catalunya és la tercera comunitat amb un major volum inversor en termes absoluts (2.244,9 

milions d’euros de mitjana anual), tant sols superada per les comunitats de Madrid (2.693,5 

milions d’euros) i Andalusia (2.277,5 milions d’euros).  

La situació canvia sensiblement si considerem les inversions en termes per càpita, llavors 

Catalunya passa a situar-se en la desena posició19 amb una inversió anual mitjana de 

339,59 euros per habitant, el que representa el 93,6% de la mitjana estatal. 

                                                           
19 S’exclouen d’aquesta anàlisi les ciutats de Ceuta i Melilla per la seva petita dimensió relativa 
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La comunitat autònoma amb una major inversió pressupostada en termes per càpita al llarg 

del període ha estat Aragó, amb 856,52 euros de mitjana per habitant i any, seguida de les 

comunitats de Astúries (518,95 euros/hab), Castella - Lleó (516,91 euros/hab) i La Rioja 

(510,07 euros/hab).  

 

Evolució de la inversió liquidada 

No es disposen de les dades relatives a l’execució pressupostària a nivell territorial per al 

conjunt del sector públic de l’Estat. Tot i així, el Ministeri de Fomento publica en els seus 

anuaris estadístics la liquidació de les seves inversions i de les empreses que en depenen a 

nivell de comunitats autònomes. Aquestes dades són les que s’han utilitzat en el present 

apartat per analitzar la inversió liquidada per l’Estat a Catalunya en el període 2000 – 2004. 

 La inversió del grup Fomento és un bon indicador del conjunt de les inversions de l’Estat a 

Catalunya, atès que aquesta representa més del 80% de la inversió total pressupostada per 

l’Estat a Catalunya (vegeu quadre 5.2.3)20.  

 

 

Quadre 5.2.3
Evolució de la inversió pressupostada i executada pel grup Fomento a Catalunya

(Milers d'euros) Inversió Inversió % Inversió %
Pressupostada Pressupostada Inversió press. Liquidada Execució inversió

Total Estat grup Fomento grup Fomento grup Fomento grup Fomento
Any a Catalunya a Catalunya (*) vs Total Estat a Catalunya a Catalunya

1997 549.387 378.058 68,8 327.395 86,6
1998 511.357 357.177 69,8 710.601 198,9
1999 916.235 665.358 72,6 520.705 78,3
2000 1.278.314 1.049.146 82,1 524.533 50,0
2001 1.601.930 1.367.173 85,3 1.024.419 74,9
2002 1.999.857 1.737.100 86,9 1.332.840 76,7
2003 2.557.847 2.199.871 86,0 1.534.787 69,8
2004 2.740.239 2.224.112 81,2 1.563.079 70,3

Font: Anuaris estadístics Ministeri de Fomento i Annexos d'inversions reals dels projectes de PGE de cada any 

(*) No s'inclou el pressupost de CILSA i CLASA, atès que Fomento no informa sobre la liquidació d'aquestes empreses en 
els seus anuaris.

 

                                                           
20 A fi que la comparació entre la inversió pressupostada i liquidada del grup Fomento sigui homogènia, no s’ha 
considerat el pressupost de les empreses CILSA i CLASA, atès que Fomento no informa sobre la liquidació 
pressupostària d’aquestes empreses. 
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Respecte al grau d’execució del pressupost del grup Fomento a Catalunya, aquest es situa 

per sobre del 70% en els últims anys.  

L’any 1998 el grau d’execució va ser excepcionalment alt (el 199%) en bona part a 

conseqüència de l’important volum d’inversió executat en carreteres, en concret, es van 

executar uns 452,2 milions d’euros, front una inversió inicialment pressuposta de tant sols 

132,7 milions d’euros.  

Contràriament, el grau d’execució l’any 2000 és excepcionalment baix atès el retard en 

l’endegament de les obres del TGV a Catalunya. Així, front una inversió pressupostada pel 

GIF l’any 2000 de 458 milions d’euros, finalment únicament es van executar 84,3 milions 

d’euros (menys del 20% del pressupostat inicialment).  

El quadre 5.2.4 mostra la distribució per sectors de la inversió liquidada a Catalunya pel grup 

Fomento en el període 2000 -2004.  

Quadre 5.2.4
Inversió liquidada pel grup Fomento a Catalunya. 
Període 2000-2004

(Milers d'euros) Mitjana
anual

2000 2001 2002 2003 2004 2000-04 %

Carreteres 191.038 266.501 220.202 306.632 197.817 236.438 19,8
        Construcció 152.525 220.944 170.468 261.116 n.d. n.d. -
        Reposició 38.513 45.557 49.734 45.516 n.d. n.d. -

Ferrocarril 170.333 404.842 750.561 674.385 794.975 559.019 46,7
        GIF 84.340 325.899 617.818 563.598 669.063 452.144 37,8
        RENFE 39.210 38.801 49.680 57.440 75.178 52.062 4,4
        Altres (DG ferrocarrils) 46.783 40.142 83.063 53.347 50.734 54.814 4,6

Aeroports i navegació aèria (1) 66.514 207.019 227.842 367.173 369.619 247.633 20,7

Ports i transport marítim (2) 80.824 124.788 87.838 152.741 168.699 122.978 10,3
 
Habitatge 1.388 2.759 2.387 4.622 3.172 2.866 0,2

Correus i telègrafs 13.240 18.361 43.196 29.009 28.407 26.443 2,2

Altres inversions Fomento 1.196 150 814 225 390 555 0,0

TOTAL GRUP FOMENTO 524.533 1.024.419 1.332.840 1.534.787 1.563.079 1.195.932 100,0

(1) Inclou inversions d'AENA i DG d'aviació civil
(2) Inclou inversions de Ports de l'Estat, DG de la marina mercant i SASEMAR.

Font: Anuaris estadístics Ministeri de Fomento  

La inversió del grup Fomento a Catalunya entre els anys 2000-2004 s’ha concentrat en el 

ferrocarril, amb un 46,7% del total de la inversió executada, en gran mesura conseqüència 

de les obres del TGV. 
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Les inversions en aeroports es situen en segon lloc, representant el 20,7% del total. 

Aquestes inversions han registrat un fort increment en els últims dos anys (2003 i 2004) 

conseqüència de les obres d’ampliació i millora de l’aeroport de El prat de Barcelona.  

Les inversions en carreteres representen el 19,8% del total del període, mentre que les 

inversions en ports i transport marítim representen el 10,3%.  

El quadre 5.2.5 mostra l’evolució de la inversió liquidada pel grup Fomento a Catalunya i el 

pes que aquesta representa sobre el conjunt de la inversió regionalitzada a nivell de tot 

l’Estat. 

Quadre 5.2.5
Evolució de la inversió liquidada pel grup Fomento a Catalunya.
(Milers d'euros)

Inversió liquidada Inversió liquidada % Inversió liquidada
grup Fomento grup Fomento Inversió a Catalunya grup Fomento 

a Catalunya Regionalitzada vs regionalitzada TOTAL
(A) (B) (A/B) (C)

1992 409.752 4.128.466 9,9 5.073.991
1993 429.501 4.813.975 8,9 5.616.019
1994 475.749 4.968.459 9,6 5.374.358
1995 520.663 5.039.246 10,3 5.542.912
1996 457.983 3.733.307 12,3 4.108.441
1997 327.395 3.693.856 8,9 3.901.362
1998 710.601 4.725.217 15,0 5.112.900
1999 520.705 4.256.380 12,2 4.952.364
2000 524.533 4.694.331 11,2 5.495.054
2001 1.024.419 6.292.849 16,3 6.854.333
2002 1.332.840 8.123.693 16,4 8.536.473
2003 1.534.787 9.258.933 16,6 9.787.357
2004 1.563.079 9.309.460 16,8 10.077.746

Font: Anuaris estadístics Ministeri de Fomento  
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Gràfic 5.2.2
Pes de la inversió liquidada a Catalunya respecte inversió total regionalitzada de Fomento
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Globalment, hi ha una tendència a l’augment del pes de la inversió executada a Catalunya 

pel grup Fomento respecte al conjunt de l’Estat, si bé en els últims quatre anys analitzats 

(2001-2004) sembla que aquest percentatge s’ha estabilitzat en torn al 16%-17% 

(percentatge lleugerament superior al que representa la població de Catalunya sobre la del 

conjunt de l’Estat). 

El quadre 5.2.6 mostra la distribució de la inversió liquidada per Fomento a nivell de 

comunitats autònomes i tipologies d’inversió en l’any 2004. 
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Quadre 5.2.6
Inversió liquidada pel grup Fomento l'any 2004. Distribució per CCAA i tipologia d'inversió.

(Milers d'euros) Aeroports i Ports i
Navegació Transport Resta TOTAL

Carreteres Ferrocarril Aèria Marítim Inversions FOMENTO %

Andalusia 557.329 562.627 67.036 117.146 17.547 1.321.685 14,2
Aragó 288.079 260.112 9.551 0 10.304 568.046 6,1
Astúries 304.632 118.903 3.546 35.990 2.226 465.297 5,0
Balears 3.012 41 51.998 22.494 8.929 86.474 0,9
Canàries 78.440 0 107.485 106.559 7.477 299.961 3,2
Cantàbria 112.218 20.364 5.423 19.159 1.371 158.535 1,7
Castella-Lleó 346.631 431.620 10.915 0 17.268 806.434 8,7
Castella-la Manxa 176.353 175.362 6.864 0 8.609 367.188 3,9
Catalunya 197.817 794.975 369.619 168.699 31.969 1.563.079 16,8
Comunitat Valenciana 253.312 326.280 30.902 111.563 26.715 748.772 8,0
Extremadura 128.698 39.434 148 0 12.411 180.691 1,9
Galícia 170.391 239.547 9.829 118.997 11.903 550.667 5,9
Madrid 66.573 438.184 1.294.375 2.737 60.515 1.862.384 20,0
Múrcia 23.192 57.621 8.276 28.063 9.308 126.460 1,4
Navarra 0 10.546 1.881 0 2.796 15.223 0,2
País Basc 0 53.658 21.082 41.301 12.775 128.816 1,4
Rioja 28.784 3.455 1.472 0 4.991 38.702 0,4
Ceuta i Melilla 1.582 0 9.913 9.029 522 21.046 0,2
Total regionalitzat 2.737.043 3.532.729 2.010.315 781.737 247.636 9.309.460 100,0

No regionalitzat 23.680 692.964 10.216 24.846 16.580 768.286

TOTAL 2.760.723 4.225.693 2.020.531 806.583 264.216 10.077.746

% Catalunya / reg 7,2 22,5 18,4 21,6 12,9 16,8

Font: Anuaris estadístics Ministeri de Fomento  

La inversió de Fomento a Catalunya l’any 2004 es concentra en ferrocarril, bàsicament TGV, 

amb 795,0 milions d’euros (el 50,9% de la inversió total registrada a Catalunya), seguida 

d’aeroports i navegació aèria, amb 369,6 milions d’euros (23,6%), carreteres amb 197,8 

milions d’euros (12,7%) i ports i transport marítim (10,8%). 

El quadre 5.2.7 mostra la distribució de la inversió liquidada per Fomento a nivell de 

comunitats autònomes en el conjunt del període 2000-2004. 
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Quadre 5.2.7
Distribució per comunitats autònomes de la inversió liquidada pel grup Fomento 

(Milers d'euros) Mitjana anual
2000 2001 2002 2003 2004 (2000-2004) %

Andalusia 552.384 739.984 1.038.493 1.212.561 1.321.685 973.021 12,9
Aragó 739.864 767.486 999.070 669.747 568.046 748.843 9,9
Astúries 242.839 322.124 400.678 410.123 465.297 368.212 4,9
Balears 89.310 88.751 108.709 90.556 86.474 92.760 1,2
Canàries 250.412 264.650 234.539 250.460 299.961 260.004 3,5
Cantàbria 128.599 244.053 124.136 157.657 158.535 162.596 2,2
Castella-Lleó 347.427 435.644 734.974 896.086 806.434 644.113 8,5
Castella-la Manxa 244.390 411.633 473.647 416.928 367.188 382.757 5,1
Catalunya 524.533 1.024.419 1.332.840 1.534.787 1.563.079 1.195.932 15,9
Comunitat Valenciana 309.347 264.896 401.017 514.756 748.772 447.758 5,9
Extremadura 72.398 169.257 169.905 219.894 180.691 162.429 2,2
Galícia 341.489 368.150 396.023 427.412 550.667 416.748 5,5
Madrid 543.243 920.360 1.379.037 2.110.561 1.862.384 1.363.117 18,1
Múrcia 72.025 72.085 74.751 102.461 126.460 89.557 1,2
Navarra 7.729 12.808 7.829 15.076 15.223 11.733 0,2
País Basc 146.184 116.536 110.777 123.255 128.816 125.114 1,7
Rioja 31.950 41.644 110.909 71.071 38.702 58.855 0,8
Ceuta i Melilla 50.209 28.368 26.359 35.542 21.046 32.305 0,4
Total regionalitzat 4.694.331 6.292.849 8.123.693 9.258.933 9.309.460 7.535.853 100,0

0
No regionalitzat 800.722 561.484 412.780 528.424 768.286 614.339

0

TOTAL 5.495.054 6.854.333 8.536.473 9.787.357 10.077.746 8.150.192

% Catalunya / reg 11,2% 16,3% 16,4% 16,6% 16,8% 15,9%

Font: Anuaris estadístics Ministeri de Fomento  

Les comunitats autònomes que més inversions han rebut de mitjana en termes absoluts al 

llarg del període 2000-2004 han estat: la Comunitat de Madrid (18,1% del total), Catalunya 

(15,9%), Andalusia (12,9%) i Aragó (9,9%).  

Tanmateix, la situació varia sensiblement si les dades són considerades en termes per 

càpita. El quadre 5.2.8 mostra la distribució de la inversió liquidada per Fomento en termes 

per càpita a nivell de comunitats autònomes en el període 2000-2004. 
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Quadre 5.2.8
Distribució per comunitats autònomes de la inversió liquidada pel grup Fomento en termes per càpita

(euros / habitant) Mitjana anual Índex
2000 2001 2002 2003 2004 (2000-2004) reg =100

Andalusia 75,26 99,94 138,87 159,40 171,93 129,68 72,1
Aragó 621,78 639,70 820,58 544,47 454,59 615,13 341,8
Astúries 225,57 299,56 373,08 381,37 433,33 342,52 190,3
Balears 105,61 101,01 118,55 95,59 90,54 102,08 56,7
Canàries 145,90 148,57 127,21 132,18 156,59 142,05 78,9
Cantàbria 242,11 453,96 228,92 286,81 285,76 299,38 166,4
Castella-Lleó 140,14 175,70 296,32 360,21 323,36 259,29 144,1
Castella-la Manxa 140,92 234,54 265,79 229,61 198,60 214,17 119,0
Catalunya 83,76 161,04 204,85 228,93 229,42 183,16 101,8
Comunitat Valenciana 75,07 63,03 92,68 115,14 164,81 103,34 57,4
Extremadura 67,70 157,69 158,34 204,76 168,04 151,38 84,1
Galícia 125,00 134,71 144,67 155,36 200,17 152,05 84,5
Madrid 104,36 171,31 249,50 369,05 320,83 246,68 137,1
Múrcia 62,67 60,56 60,92 80,73 97,68 73,04 40,6
Navarra 14,21 23,02 13,74 26,07 26,03 20,71 11,5
País Basc 69,66 55,45 52,54 58,35 60,90 59,38 33,0
Rioja 120,94 154,01 393,83 247,30 131,84 210,63 117,0
Ceuta i Melilla 354,82 196,34 181,37 247,86 147,52 225,16 125,1
Total regionalitzat 115,91 153,05 194,17 216,75 215,51 179,97 100,0

No regionalitzat 19,77 13,66 9,87 12,37 17,79 14,67

TOTAL 135,68 166,70 204,04 229,12 233,29 194,64

% Catalunya / reg 72,3% 105,2% 105,5% 105,6% 106,5% 101,8%

Font: Anuaris estadístics Ministeri de Fomento  

En termes per càpita, les comunitats autònomes més beneficiades per les inversions del 

grup Fomento són: Aragó (615,13 euros de mitjana per persona i any), Astúries (342,52 

euros/hab), Cantàbria (299,38 euros/hab), Castella-Lleó (259,29 euros/hab) i la Comunitat 

de Madrid (246,68 euros/hab). 

En aquest període Catalunya es situa lleugerament per sobre de la mitjana estatal en termes 

per càpita, en concret, la inversió a Catalunya és de 183,16 euros per persona i any, el que 

representa el 101,8% de la mitjana estatal.  

 

Licitació i adjudicació d’obra pública del grup Fomento. 

En aquest apartat es recull la distribució territorial de la licitació i adjudicació d’obra pública 

del grup Fomento entre l’any 2000 i juliol de 2005.  

Cal advertir que la licitació d’obra pública no és un concepte plenament equivalent al 

d’inversió pública. Així, les dades corresponents a la licitació d’obra pública recullen els 
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pressupostos de tots els contractes d’obra que tenen l’obligació de ser publicats en els diaris 

oficials, per tant, no recullen l’import d’aquelles obres que, per les seves característiques, no 

es publiquen en el diaris oficials (obres complementàries, obres d’emergència, obres 

contractades mitjançant el procediment negociat sense publicitat,...). Tampoc es recull 

l’import d’aquelles inversions que no corresponen a contractes d’obra (contractes de serveis, 

de subministrament, de consultoria i assistència,...).  

Malgrat aquestes diferències conceptuals, la licitació i adjudicació d’obra pública és un bon 

indicador conjuntural que permet estimar la futura evolució de la inversió pública, atès la 

diferencia temporal entre el moment en què una obra es licita i el període al llarg del qual 

aquesta s’executarà un cop adjudicada. 

El quadre 5.2.9 mostra la distribució per comunitats autònomes de la licitació d’obra pública 

efectuada pel grup Fomento des de l’any 2000 fins el mes de juliol de 2005.  

Quadre 5.2.9
Licitació d’obra pública del grup Fomento fins juliol de 2005. Total construcció
Distribució per comunitats autònomes.

(Milers d'euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005

(fins juliol)

Andalusia 448.601 961.466 874.768 794.629 1.458.824 697.198
Aragó 232.509 692.950 430.262 235.842 310.593 56.412
Astúries 269.114 302.349 398.824 241.580 709.018 59.482
Balears 81.010 54.396 18.056 114.023 97.471 17.393
Canàries 135.381 109.533 353.548 107.508 275.546 296.545
Cantàbria 170.094 160.960 250.346 74.125 31.390 34.967
Castella-Lleó 198.897 839.412 458.590 750.988 435.635 434.453
Castella-la Manxa 345.637 65.797 258.039 357.784 652.898 350.676
Catalunya 718.604 1.060.954 340.281 1.795.497 820.198 895.427
Comunitat Valenciana 290.465 260.527 204.730 588.133 992.329 963.639
Extremadura 102.576 143.212 245.762 200.914 199.948 28.684
Galícia 258.202 360.579 363.788 570.204 1.490.184 209.071
Madrid 954.397 954.584 390.620 640.149 195.593 157.005
Múrcia 117.307 24.082 20.915 137.150 134.114 23.076
Navarra 4.954 11.065 3.779 21.502 14.280 3.544
País Basc 101.771 109.242 79.308 44.861 128.664 51.453
Rioja 28.491 43.462 23.398 15.128 56.170 15.953
Ceuta i Melilla 4.915 2.086 8.482 966 12.806 30.236
Total regionalitzat 4.462.925 6.156.656 4.723.496 6.690.983 8.015.661 4.325.214

No regionalitzat 418.099 1.237.960 3.281.086 1.661.805 254.520 146.515

TOTAL 4.881.024 7.394.616 8.004.582 8.352.788 8.270.181 4.471.729

% Catalunya / reg 16,1 17,2 7,2 26,8 10,2 20,7

Font: Butlletí estadístic del Ministeri de Fomento  

Cal destacar que l’import licitat pel grup Fomento a Catalunya en els set primers mesos de 

l’any 2005 (895,4 milions d’euros) supera ja a la totalitat de l’import licitat al llarg de l’any 
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2004 (820,2 milions d’euros). Aquest import representa el 20,7% del total licitat regionalitzat 

per al conjunt de l’Estat i situa a Catalunya com la segona comunitat autònoma per import 

licitat en termes absoluts, tant sols superada per la Comunitat Valenciana. 

Malgrat l’evolució de la licitació d’obra pública presenta unes diferencies temporals elevades, 

el percentatge que Catalunya representa sobre el conjunt de la licitació regionalitzada es 

situa en torn al 16,4% per al conjunt del període 2000- juliol de 2005.  

El quadre 5.2.10 mostra la distribució per comunitats autònomes de l’adjudicació d’obra 

pública del grup Fomento entre l’any 2003 i juliol de 2005. 

Quadre 5.2.10
Adjudicació d’obra pública del grup Fomento.
Total construcció

(Milers d’euros)
2003 2004 2005

(fins juliol)

Andalusia 824.763 1.181.957 182.326
Aragó 383.057 146.008 77.692
Astúries 300.372 170.421 639.960
Balears 28.536 99.933 45.190
Canàries 154.523 266.740 80.983
Cantàbria 263.358 18.861 18.805
Castella-Lleó 660.574 249.526 169.355
Castella-la Manxa 359.348 473.265 52.067
Catalunya 1.349.916 883.385 641.507
Comunitat Valenciana 417.751 474.426 642.894
Extremadura 257.443 182.826 19.463
Galícia 311.762 832.308 528.196
Madrid 717.243 105.990 74.961
Múrcia 95.505 95.870 10.665
Navarra 10.945 3.484 3.296
País Basc 85.645 86.512 26.239
Rioja 11.865 37.090 15.536
Ceuta i Melilla 5.796 10.180 7.753
Total regionalitzat 6.238.402 5.318.782 3.236.888

No regionalitzat 1.597.108 240.709 148.609

TOTAL 7.835.510 5.559.491 3.385.497

% Catalunya / reg 21,6 16,6 19,8

Font: Butlletí estadístic del Ministeri de Fomento  

Els imports adjudicats a Catalunya representen en torn al 19% del total regionalitzat. Aquest 

percentatge és superior al percentatge del 16% - 17% que representa la inversió liquidada 

de Fomento a Catalunya en els últims anys, la qual cosa sembla indicar que la inversió 

executada pel grup Fomento a Catalunya continuarà per damunt de la mitjana estatal en el 

futur immediat.  



Segona part 
5. L’Administració central a Catalunya 

 149

Finalment, el quadre 5.2.11 mostra l’adjudicació d’obra pública en Catalunya segons l’entitat 

adjudicatària. 

Quadre 5.2.11
Adjudicació d’obra pública del grup Fomento a Catalunya.
Total construcció

(Milers d'euros)
2003 2004 2005

(fins juliol)

A.- Ministeri Fomento i OOAA 110.321 173.301 53.810

Empreses grup Fomento
AENA 684.751 159.158 35.124
GIF / ADIF 488.701 227.032 534.842
RENFE / RENFE - Operadora 40.178 78.006 12.728
Ports de l'Estat 22.820 238.621 1.642
Correus i telegrafs 3.145 7.267 3.361

B.- Total empreses 1.239.595 710.084 587.697

TOTAL adjudicat a Catalunya (A+B) 1.349.916 883.385 641.507

Font: Butlletí estadístic del Ministeri de Fomento  

Destaca l’important volum adjudicat en matèria de ferrocarrils en els set primers mesos de 

l’any 2005 (534,8 milions d’euros), el 83,4% del total adjudicat en aquest període.  
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6. ELS FONS ESTRUCTURALS I EL DE COHESIÓ DE LA UE A CATALUNYA 

6.1 Introducció 
 
Catalunya és beneficiària dels fons estructurals (FEDER, FSE, FEOGA-O i IFOP), així com 

del Fons de Cohesió, que són els instruments a través dels quals es desenvolupa la política 

estructural i de cohesió de la Unió Europea (UE). En el període 2000-06 caldria afegir a 

aquests instruments les actuacions finançades amb càrrec al FEOGA-Garantia a l’empara 

dels programes de desenvolupament rural (PDR). 

Així doncs, en el període de programació 2000-06 la política estructural i de cohesió de la 

UE a Catalunya es desplega a través dels següents instruments: 

1.- Fons estructurals (FEDER, FSE, FEOGA-O i IFOP) 

2.- Fons de Cohesió 

3.- La part del FEOGA-Garantia destinada als finançament dels programes de 

desenvolupament rurals (PDR). 

Respecte als fons estructurals, les seves actuacions a Catalunya es canalitzen a través de 

les següents intervencions: 

Objectius: 

Objectiu 2: Reconversió econòmica i social de les zones amb deficiències estructurals 

(FEDER i FSE). 

Objectiu 3: Adaptació i modernització de les polítiques i sistemes d’educació, formació i 

ocupació (FSE). 

Iniciatives comunitàries: 

INTERREG-III: Cooperació transfronterera, transnacional i interregional (FEDER). 

URBAN-2: Rehabilitació econòmica i social de les ciutats i els barris en crisi (FEDER). 

EQUAL: Foment de la cooperació transnacional per promoure nous mètodes de lluita contra 

tota mena de discriminació i desigualtat en el mercat laboral (FSE). 

LEADER +: Foment del desenvolupament rural (FEOGA-O). 
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Altres intervencions: 

Sector pesquer: Accions estructurals en el sector de la pesca en les zones no incloses en 

l’objectiu 1 (IFOP). 

Accions innovadores del FEDER: Foment dels projectes relacionats amb la Societat de la 

Informació (FEDER). 

Accions Innovadores de l’FSE. Desplegades mitjançant convocatòries temàtiques 

realitzades per la Comissió de forma periòdica. 

El quadre 6.1.1 mostra la relació entre les diferents intervencions i els fons estructurals que 

les financen. 

Quadre 6.1.1
Intervencions dels fons estructurals a Catalunya. Període 2000-2006

Intervenció FEDER FSE FEOGA-O IFOP
Objectiu 2 X X
Objectiu 3 X
Iniciativa INTERREG-III X
Iniciativa EQUAL X
Iniciativa LEADER + X
Iniciativa URBAN X
Sector pesquer X
Accions Innovadores X X  

 

D’altra banda, el Fons de Cohesió continua finançant en el període 2000-2006 projectes 

d’inversió dins l’àmbit del medi ambient i de les infraestructures de transport. 

Finalment, el FEOGA-Garantia finança actuacions en el marc dels Programes de 

desenvolupament rural (PDR) que en l’anterior període de programació eren cofinançades 

pel FEOGA-O a l’empara de l’objectiu 5a, per tant, el FEOGA-G es pot considerar com un 

instrument més de la política estructural i de cohesió de la UE, tot i no ser estrictament un 

fons estructural. 
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6.2 Els fons europeus l’any 2004 

 

En el present apartat es mostra l’estat d’execució de les diferents intervencions dels fons 

europeus a Catalunya. 

 

Fons estructurals. 

Objectiu 2. 

L’objectiu 2 dóna suport a la reconversió econòmica i social de les zones amb dificultats 

estructurals. A Catalunya, aquests ajuts es canalitzen mitjançant el Document únic de 

programació de Catalunya (2000-2006), aprovat per la Decisió de la Comissió Europea 

CE(2001) 225, de 15 de febrer, el qual preveu una subvenció total de la UE, un cop 

incorporada la reserva d’eficàcia, de 1.293,1 milions d’euros (1.036,4 corresponents al 

FEDER i 256,7 a l’FSE). 

El quadre 6.2.1 mostra l’estat d’execució del DOCUP a 31-12-2004. En aquesta data el 

DOCUP presentava un grau d’execució a escala global d’un 61,8% en termes de despesa 

elegible i s’havia certificat despesa per un import de 1.743,1 milions d’euros, la qual cosa 

comporta una subvenció per part dels fons estructurals de 796,9 milions d’euros (694,7 del 

FEDER i 102,2 de l’FSE).  
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Quadre 6.2.1
DOCUP objectiu 2 de Catalunya (2000-06)
Situació a 31/12/2004

(Milers d'euros) Execució a 31/12/2004 % execució
Despesa Subvenció Despesa Subvenció Despesa Subvenció
Elegible FEDER Elegible FEDER elegible FEDER

Generalitat 1.215.201 491.078 726.736 292.397 59,8 59,5
Ad. Local 468.070 234.035 239.738 119.869 51,2 51,2
Ad. Central 622.525 311.262 437.527 218.764 70,3 70,3

TOTAL FEDER 2.305.795 1.036.375 1.404.001 631.030 60,9 60,9

(Milers d'euros) Execució a 31/12/2004 % execució
Despesa Subvenció Despesa Subvenció Despesa Subvenció
Elegible FSE Elegible FSE elegible FSE

Generalitat 413.172 205.432 148.505 73.156 35,9 35,6
Ad. Local 48.932 24.466 12.760 6.380 26,1 26,1
Ad. Central 53.639 26.820 50.363 22.663 93,9 84,5

TOTAL  FSE 515.743 256.718 211.628 102.199 41,0 39,8

TOTAL DOCUP 2.821.539 1.293.093 1.615.628 733.229 57,3 56,7

Font: DGPE i Ministeri d'Economia i Hisenda.

Programació  (2000-06)

Programació  (2000-06)

 

Les actuacions finançades pel FEDER presenten un grau d’execució del 66,4% (amb una 

despesa certificada de 1.531,4 milions d’euros), mentre que les finançades per l’FSE tenen 

un grau d’execució del 41,0% (amb una despesa certificada de 211,6 milions d’euros). 

 

Objectiu 3 

L’objectiu 3 dona suport a l’adaptació i la modernització de les polítiques i els sistemes 

d’educació, de formació i d’ocupació. Aquest objectiu gaudeix del cofinançament de l'FSE i 

actua en aquelles regions que no siguin objectiu 1 (com és el cas de Catalunya). 

El Marc Comunitari de Suport (MCS) per a l’objectiu 3 de l’Estat espanyol va ser aprovat per 

la Comissió el 27 de setembre de 2000 i s’aplica mitjançant 12 programes operatius 

diferents, set de caràcter regional (un per a cada comunitat autònoma fora de l’objectiu 1), 

mentre que els cinc restants, de caràcter pluriregional i temàtics, són desplegats directament 

per l’Administració central. 

El quadre 6.2.2 mostra l’estat d’execució del programa regional de l’objectiu 3 específic de 

Catalunya a 31/12/2004. El programa contempla una subvenció de l’FSE per al conjunt del 

període 2000-06 de 235,8 milions d’euros (un cop inclosos els 18,8 milions d’euros 

addicionals corresponents a la reserva d’eficàcia aprovats per la Decisió de la Comissió 
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C(2004) 883, de 23 de març de 2004), amb un grau d’execució a 31/12/2004 en torn al 

51,8% en termes de despesa elegible. 

Quadre 6.2.2
PO objectiu 3 específic de Catalunya 2000-2006. Grau d'execució a 31/12/2004.
(Inclou la programació de la subvenció global del Barri de la Mina)

(Milers d'euros) Despesa Subvenció Despesa eleg. Subv. FSE %
elegible FSE Executada Executada execució

Eix 2000-06 (*) 2000-06 (*) a 31/12/2004 a 31/12/2004 desp. eleg.
1. Inserció i reinserció d'aturats 20.664 8.266 8.413 3.365 40,7
2. Reforç capacitat empresarial 22.640 10.188 4.484 2.018 19,8
3. Reforç estabilitat en l'ocupació 110.590 49.765 51.460 23.157 46,5
4. Reforç educació tècnico-professional 153.869 55.798 99.298 35.566 64,5
5. R+D 33.179 14.931 32.477 14.614 97,9
6. Participació de la dona mercat de treball 30.748 15.374 11.336 5.668 36,9
7. Integració persones amb dificultats 159.454 71.754 69.211 31.145 43,4
Assistència Tècnica 19.534 9.767 8.608 4.304 44,1

TOTAL 550.679 235.843 285.286 119.837 51,8

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria

(*) Inclou els 18,8 Meuros addicionals de l'FSE de la reserva d'eficàcia.

 

Respecte als programes pluriregionals de l’objectiu 3, el quadre 6.2.3 mostra l’import de la 

despesa elegible assignada a Catalunya el període 2000-2004 a l’empara dels 5 programes 

pluriregionals. 

Quadre 6.2.3

(Milers d'euros) Despesa Subvenció
Elegible FSE

Codi Programa Programa 2000-2004 2000-2004

2000.ES.053.PO.310 Formació professional 9.228 3.240
2000.ES.053.PO.311 Iniciativa emp. i form. continuada 174.627 78.648
2000.ES.053.PO.312 Lluita contra la discriminació 23.211 10.596
2000.ES.053.PO.313 Foment de l'ocupació 355.546 146.439
2000.ES.053.PO.315 Assistència tècnica 28 14

Total Catalunya 562.641 238.937
Font: UAFSE

Despesa elegible assignada a Catalunya a l'empara dels diferents programes 
pluriregionals de l'objectiu 3. Període 2000-2004

 

 

Iniciativa Interreg III 

Aquesta iniciativa té com a objectiu reforçar la cohesió econòmica i social de la UE 

mitjançant el foment de la cooperació transfronterera, transnacional i interregional. Es 

divideix en tres capítols: 

Interreg III-A: Cooperació transfronterera.  



Segona part 
6. Els Fons estructurals i el de cohesió de la UE a Catalunya 

 

 155

Interreg III-B: Cooperació transnacional. 

Interreg III-C: Cooperació interregional.  

Per a cada espai de cooperació transfronterera o transnacional s’ha aprovat un Programa 

d’iniciativa comunitària (PIC). 

A l’empara de l’Interreg III-A (cooperació transfronterera), Catalunya participa en el 

programa transfronterer corresponent a la frontera Espanya-França.  

Amb relació a l’Interreg III-B (cooperació transnacional), la Comissió ha establert tretze 

espais de cooperació transnacional. Catalunya pertany simultàniament a dos d’aquests 

espais: el Mediterrani occidental (MEDOC) i l’ Europeu sud-occidental (SUDOEST).  

Finalment, pel que fa a l’Interreg III C (cooperació interregional), la Comissió va aprovar el 

PIC Interreg III C de la zona meridional (a la qual pertany Espanya).  

El quadre 6.2.4 mostra el nombre de projectes aprovats fins el 31-12-2004 a l’empara dels 

diferents programes de la Iniciativa Interreg III a desenvolupar en Catalunya, com també la 

corresponent subvenció del FEDER  

Quadre 6.2.4
Iniciativa INTERREG III.
Subvenció FEDER aprovada per a projectes de Catalunya
Situació a 31/12/2004

(Milers d'euros) Suvenció FEDER
Núm. aprovada

Programa projectes fins 31/12/2004

INTERREG III A -Espanya-França 89 17.273

INTERREG III B - MEDOC 30 3.113

INTERREG III B - SUDOEST 20 2.533

INTERREG III C - Sud 35 4.944

    TOTAL INTERREG III CATALUNYA 174 27.864

Font: DGPE  

Respecte al grau d’execució, a 31 de març de 2005 s’havia certificat una despesa elegible 

per import de 18,97 milions d’euros en el marc dels projectes amb soci català de la iniciativa 

Interreg III-A, la qual cosa representa un 32,5% dels 58,42 milions d’euros programats per al 

conjunt del període 2000-2006. 

En el cas de l’Interreg III-B, únicament es disposa de les dades d’execució dels projectes en 

què el soci català és una entitat depenent de la Generalitat de Catalunya. A 31-12-2004 la 

despesa certificada en el marc de l’Interreg III-B MEDOC pels socis catalans depenents de 
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la Generalitat va ser de 1.821.490 euros, mentre que en el cas de l’Interreg III-B SUDOEST 

la despesa certificada era de 1.380.824 euros. 

 

Iniciativa Equal. 

La iniciativa Equal té com a objectiu la cooperació transnacional per a la promoció nous 

mètodes de lluita contra tota mena de discriminació i desigualtats en el mercat laboral.  

Aquesta iniciativa es desplega fonamentalment per mitjà dels diferents projectes presentats 

per les agrupacions de desenvolupament (AD). S’han dut a terme dues convocatòries al llarg 

de la vida de la iniciativa per tal que les AD presentin els seus projectes; la primera 

convocatòria va tenir lloc l’any 2001 (projectes a desenvolupar en el període 2002-2004), 

mentre que la segona es va fer l’any 2004 (projectes a desenvolupar en el període 2005-

2006). 

Entre els projectes aprovats en la convocatòria del 2001, hi ha un total de 21 que 

corresponen a agrupacions de desenvolupament que tenen el seu àmbit d'actuació localitzat 

total o parcialment a Catalunya (en concret, 15 projectes són de caràcter regional i 6 de 

caràcter pluriregional).  

Entre els projectes aprovats en la convocatòria dels 2004, hi ha un total de 25 que 

corresponen a agrupacions de desenvolupament que tenen el seu àmbit d'actuació localitzat 

total o parcialment a Catalunya (en concret, 18 projectes són de caràcter regional i 7 de 

caràcter pluriregional). 

El quadre 6.2.5 mostra el nombre de projectes aprovats a l’empara de les dues 

convocatòries, l’import de la despesa elegible i la corresponent subvenció de l’FSE. 
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Quadre 6.2.5

(Milers d'euros) Nre. Despesa Subvenció
projectes elegible FSE

Convocatoria 2001
Projectes regionals 15 26.397 13.198
Projectes pluriregionals 6 2.692 1.346
Total convocatòria 2001 21 29.089 14.545

Convocatòria 2004
Projectes regionals 18 35.721 17.860
Projectes pluriregionals 7 3.901 1.951
Total convocatòria 2004 25 39.622 19.811

TOTAL EQUAL a Catalunya 46 68.711 34.356

Font: UAFSE

Iniciativa Equal. Projectes corresponents a Agrupacions de 
Desenvolupament (AD) que actuen a Catalunya.

 

 

Iniciativa LEADER + 

Aquesta iniciativa té com a objectiu el foment de l’aplicació d’estratègies de 

desenvolupament rural integral originals i sostenibles sobre un territori determinat.  

Els principals actors i beneficiaris d’aquesta iniciativa són els Grups d’Acció Local (GAL), 

que són agrupacions integrades per les entitats representatives dels diferents àmbits 

socioeconòmics d’un territori rural concret, i s’encarreguen del disseny i de l’aplicació d’una 

estratègia de desenvolupament en la zona on actuen. 

El programa de la iniciativa LEADER+ de Catalunya va ser aprovat per la Decisió de la 

Comissió C(2001) 2128, de 27 d’agost de 2001, i en ell es contemplava inicialment una 

aportació del FEOGA-O de 25 milions d’euros.  

En data 30 de setembre de 2004, mitjançant Decisió de la Comissió, s’ha procedit a la 

reprogramació de la iniciativa LEADER+, el que ha comportat un increment del recursos 

assignats a Catalunya, quedant la despesa elegible fixada en 50,9 milions d’euros i la 

subvenció del FEOGA-Orientació en 25,4 milions d’euros. 

El quadre 6.2.6 mostra el grau d’execució de la iniciativa LEADER+ de Catalunya a 

31/12/2004. 
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Quadre 6.2.6
Grau d'execució de la Iniciativa LEADER + (2000-2006) a Catalunya. Despesa Pública
Situació a 31/12/2004

(Milers d'euros) Programació Despesa % Despesa %
Total període compromesa compromès pagada pagat vs

2000-2006 a 31/12/2004 vs programat a 31/12/2004 programat

Adm. Central 8.820 5.355 60,7 2.653 30,1

Adm. Autonòmica 8.820 5.288 60,0 2.584 29,3

Adm. Local 7.802 3.906 50,1 1.906 24,4

Altres 0 1.025 - 745 -

Total admin. nacionals 25.442 15.574 61,2 7.888 31,0

FEOGA-Orientació 25.442 14.370 56,5 6.950 27,3

TOTAL LEADER + 50.884 29.945 58,8 14.839 29,2
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  

 

Iniciativa URBAN - II 

Aquesta iniciativa, cofinançada pel FEDER, té com a objectiu la regeneració econòmica i 

social de ciutats i barris en crisi per tal de promoure un desenvolupament urbà integrat. 

En el cas de Catalunya, es va aprovar un projecte URBAN presentat pel Consorci de la Mina 

mitjançant la Decisió de la Comissió C(2001) 2836, de 22 de novembre de 2001. Aquest 

projecte té com a objectiu la reconversió econòmica i social d’aquest barri del municipi de 

Sant Adrià del Besos i compta actualment amb una subvenció del FEDER de 12,53 milions 

d’euros per al conjunt del període 2000-2006. 

El quadre 6.2.7 mostra l’estat d’execució del projecte URBAN de Sant Adrià del Besòs a 

31/12/2004. 

Quadre 6.2.7
Estat d'execució del projecte URBAN de Sant Adrià del Besòs. (Transformació del barri de la Mina)
Situació a 31/12/2004

(Milers d'euros) Programació 2000-06 Executat a 31/12/2004
Despesa Subv. Despesa Subvenció

Eixos Elegible FEDER Elegible FEDER Eleg. FEDER

1.- Utilització i reurbanització d'espais públics 19.328 9.664 5.386 2.693 27,9 27,9
2.- Empresariat i pactes en favor de l'ocupació 1.116 558 224 112 20,0 20,0
3.- Integració de marginats i accés als serveis bàsics 3.143 1.571 2.203 1.101 70,1 70,1
5.- Reducció i tractament de residus i sostenibilitat 596 298 145 72 24,3 24,3
6.- Tecnologies de la Societat de la Informació 282 141 121 60 42,8 42,8
7.- Avaluació, gestió i seguiment 588 294 258 129 43,9 43,9

TOTAL URBAN Sant Adrià 25.053 12.527 8.336 4.168 33,3 33,3
Font: Ministeri d'Economia i Hisenda

%
execució
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Programa IFOP (actuacions en el sector pesquer) 

Mitjançant la Decisió de la Comissió C(2000) 2876, de 30/10/2000, es va aprovar el DOCUP 

per a les intervencions estructurals comunitàries en el sector de la pesca en les regions 

d'Espanya fora d'objectiu 1, el qual contemplava inicialment una aportació de 48,83 milions 

d’euros de l’IFOP per al finançament del programa específic de Catalunya.  

La Decisió de la Comissió C(2004) 883, de 23 de març de 2004, va assignar una reserva 

d’eficàcia de 9,1 milions d’euros per al conjunt programa IFOP de les regions fora de 

l’objectiu 1, dels quals 2,14 milions d’euros es van assignar a Catalunya. Així doncs, 

l’aportació de l’IFOP per a Catalunya ha quedat fixada en 50,97 milions d’euros.  

El programa IFOP de Catalunya per al període 2000-2006 té com a objectiu el manteniment 

d’un sector pesquer competitiu, viable a llarg termini i compatible amb la conservació dels 

recursos pesquers, per a la qual cosa es continuarà amb el procés de reconversió de la 

flota, el foment de l’aqüicultura i la millora de la transformació i comercialització dels 

productes pesquers. 

 El quadre 6.2.8 mostra el grau d’execució del programa IFOP de Catalunya a 31/12/2004. 

 

 

 

Quadre 6.2.8
Grau d'execució del Programa IFOP de Catalunya (2000-2006) (*)
Situació a 31/12/2004

(Milers d'euros) Programació Despesa % Despesa %
Total període compromesa compromès pagada pagat vs

2000-2006 a 31/12/2004 vs programat a 31/12/2004 programat

Aportació DARP 33.275 32.391 97,3 19.411 58,3

Aportació MAPA 22.975 23.046 100,3 10.838 47,2

Aportació IFOP 50.969 40.357 79,2 22.157 43,5

TOTAL PROGRAMA IFOP 107.219 95.794 89,3 52.406 48,9

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  
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Accions innovadores FEDER. 

El 19 de marc de 2002 la Comissió Europea va aprovar un programa regional d’accions 

innovadores presentat per la Generalitat denominat INNOVC@T-SI. Aquest programa es 

centra en l’àmbit estratègic eEuropaRegio: la societat de la informació al servei del 

desenvolupament regional, i preveu una subvenció per part del FEDER de 3 milions d’euros.  

El programa INNOVC@T-SI té com a objectiu experimentar l’ús de les TIC en les pimes, 

especialment en les localitzades en zones rurals i de muntanya, per tal de contribuir al seu 

desenvolupament econòmic en l’àmbit regional en igualtat d’oportunitats amb les que es 

troben situades en les àrees metropolitanes.  

El programa també pretén introduir els ciutadans, les empreses i les administracions en una 

nova cultura tecnològica, basada en l’ús dels sistemes d’informació, en especial els 

georeferenciats. INNOVC@T-SI s’estructura en quatre accions integrades per tal de garantir 

l’assoliment dels objectius proposats.  

El quadre 6.2.9 mostra l’estat d’execució del programa INNOVC@T-SI a 31-12-2004. 

Quadre 6.2.9
Estat d'execució del programa Innovc@t-SI (Accions Innovadores del FEDER). 
Situació a 31/12/2004

(Milers d'euros) Programació 2002-03 (*) Executat a 31/12/2004
Despesa Subvenció Despesa Subvenció

Acció Elegible FEDER Elegible FEDER Eleg. FEDER

Creació telecentres i foment teletreball  1.404 702 1.404 702 100,0 100,0
Desenv. hypermapa anàlisi predictiva 3.033 1.516 3.033 1.516 100,0 100,0
Experiències pilot banda ampla Pirineu 1.025 513 1.025 513 100,0 100,0
Xarxa comunitats virtuals d'emprenedors 538 269 485 243 90,2 90,2

Total Innovc@t-SI 6.000 3.000 5.947 2.974 99,1 99,1

(*) L'execució de la despesa elegible a l'empara del programa s'ha prorrogat fins el 31/12/2005
Font: DGPE.

execució
%

 

 

Accions Innovadores de l’FSE 

L’article 6 del Reglament 1784, de 12 de juliol de 1999, del Fons Social Europeu estableix la 

possibilitat de finançar accions innovadores per part de l’FSE. Aquesta possibilitat ha estat 

desenvolupada per la Comissió a través de convocatòries periòdiques de caràcter temàtic. 

Fins el moment s’han dut a terme quatre convocatòries: 

1.- Convocatòria any 2001. L’adaptació a la nova economia en el marc del diàleg social. 
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2.- Convocatòria any 2002. Les estratègies locals d’ocupació i innovació.  

3.- Convocatòria any 2003. Enfocaments innovadors de la gestió del canvi  

4.- Convocatòria any 2004. Transferència i difusió de la innovació derivada dels projectes 

desenvolupats amb el suport de l’article 6 del Reglament de l’FSE. 

En el marc de les accions innovadores de l’FSE s’han aprovat fins el moment tres projectes 

a desenvolupar total o parcialment a Catalunya, amb una despesa elegible global de 4,6 

milions d’euros i una subvenció de l’FSE de 3,2 milions d’euros.  
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El Fons de Cohesió. 

El Fons de Cohesió finança projectes en l’àmbit del medi ambient i de les infraestructures de 

transport en aquells Estats membres amb un PIB per càpita inferior al 90% de la mitjana 

comunitària (Espanya, Portugal, Irlanda i Grècia), sempre que aquests apliquin un programa 

de convergència econòmica per al compliment del Pacte d’estabilitat i creixement. 

A l’Estat espanyol poden accedir als recursos del Fons de Cohesió, a més de l’Administració 

central, les comunitats autònomes, els ajuntaments de més de 50.000 habitants, les capitals 

de província i les mancomunitats, així com els consorcis i agrupacions de municipis sempre 

que agrupin una població superior a 50.000 habitants. 

En el període de programació 2000-2006, els recursos destinats a l’àmbit dels transports es 

reserven en la seva totalitat per a projectes presentats per l’Administració central, mentre 

que en l’àmbit del medi ambient poden presentar projectes tant l’administració central, com 

les administracions autonòmiques i locals. 

El quadre 6.2.10 mostra els projectes del Fons de Cohesió que s’executaran a Catalunya 

aprovats fins el 31/12/2004. El volum de recursos que arribaran a Catalunya a l’empara del 

Fons de Cohesió en el marc dels diferents projectes aprovats fins el 31/12/2004 és d’uns 

2.139,1 milions d’euros, dels quals un 78% corresponen a projectes de l’Administració 

central.  

Per àmbits predomina els projectes de transports (65,8% del total), on destaca la construcció 

del TGV (49,0% del total del recursos del Fons de Cohesió a Catalunya). Per la seva banda , 

els projectes de medi ambient suposen el 34,2% del total de recursos, destacant els 

projectes de depuració i sanejament d’aigües, amb un 24,7% del total.  
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Quadre 6.2.10
Subvenció FC corresponent a projectes a desenvolupar a Catalunya.
Projectes aprovats a 31/12/2004

(milers d'euros) Subvenció FC Subvenció FC Subvenció FC
proj. quota proj. quota proj. quota

Sector Estatal (1) Generalitat (2) Ad. local TOTAL %

Abastament 41.967 - 2.040 44.007 2,1
Sanejament i depuració 208.250 192.114 128.212 528.576 24,7
Residus - 90.354 43.386 133.740 6,3
Medi ambient Urbà - - 24.340 24.340 1,1
TOTAL Medi Ambient 250.217 282.468 197.979 730.664 34,2

Carreteres 135.227 - - 135.227 6,3
Ferrocarril 1.048.343 - - 1.048.343 49,0
Ports 224.858 - - 224.858 10,5
TOTAL Transports 1.408.428 - - 1.408.428 65,8

TOTAL FONS COHESIÓ 1.658.645 282.468 197.979 2.139.092 100,0
% 78% 13% 9% 100%

(1) Inclou la subv. del FC a la Dessaladora del Tordera, corresponent a la quota estatal però gestionat per la Generalitat.

Font: DGPE
(2) No s'inclou projecte 2001.ES.16C.PE.057, atès són recursos d'una restitució de crèdit del període 1994-99.

 

El quadre 6.2.11 mostra l’estat d’execució a 31/12/2004 dels projectes del Fons de Cohesió 

gestionats per la Generalitat.  
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Quadre 6.2.11
Estat dels projectes del Fons de Cohesió gestionats per la Generalitat de Catalunya. Situació a 31/12/2004 

(Milers d'euros) Imports Programats Execució a 31/12/2004
Despesa Subvenció Despesa Subvenció %
Elegible F. Cohesió Elegible F. Cohesió Exec

Sanejament 
Depuració aigües residuals d'aglomeracions urbanes de les 
conques  de Catalunya. (2000-112)

100.784 80.627 89.815 71.852 89,1

Depuració, tractament de llots i reutilització d'aigües residuals 
urbanes a Catalunya.(2001-054)

78.447 62.758 26.811 21.449 34,2

Infraestructures de sanejament de petites aglomeracions 
urbanes a Catalunya (2003-005)

42.905 34.324 151 121 0,4

EDAR Alt Maresme Nord (2004-002) 21.185 14.406 106 72 0,5

Total Sanejament 243.320 192.114 116.883 93.494 48,0

Abastament
Planta dessaladora d'aigua de mar en el delta del Tordera.  
(2002-006) (**)

27.500 23.375 23.310 19.814 84,8

Total Abastament 27.500 23.375 23.310 19.814 84,8

Residus
Construcció i adequació de les infraestructures de tractament 
de residus municipals a Catalunya. (2001-055)

36.872 29.498 26.132 20.906 70,9

Plantes tractament residus municipals comarques de l'Urgell, 
Pallars Jussà i Conca de Barberà. (2001-057) (***)

10.016 8.013 9.575 7.660 95,6

Creació i millora de la xarxa d'infraestructures de tractament 
de residus municipals a Catalunya (2002-041)

19.060 15.248 6.212 4.969 32,6

Adequació de les instal·lacions d'incineració de residus a 
Catalunya a la directiva 2000/76/CE (2002-042)

11.935 9.548 3.429 2.743 28,7

Planta de selecció i biotractament de residus municipals a 
Sant Adrià del Besòs. (2002-043)

45.076 36.061 23.423 18.738 52,0

Total Residus 122.959 98.367 68.771 55.016 55,9

TOTAL PROJECTES GESTIONATS PER LA GENERALITAT 393.779 313.856 208.964 168.324 53,1

(**) Projecte gestionat per la Generalitat de Catalunya però corresponent a la quota estatal.
(***) Projecte aprovat en base a una restitució de crèdit del període de programació 1994-99.
Font: DGPE  

Cal indicar que el projecte “Planta dessaladora d’aigua de mar en el delta del Tordera”, 

malgrat ser gestionat per la Generalitat està finançat amb càrrec a la quota estatal del Fons 

de Cohesió. Així mateix, el projecte “Plantes de tractament de residus municipals en les 

comarques de l'Urgell, Pallars Jussà i Conca de Barberà” es finança en base a una restitució 

de crèdit procedent de l’anterior període de programació 1994-99. 
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Els Programes de Desenvolupament Rural (PDR). 

El desenvolupament rural a Catalunya en el període 2000-06 s’instrumentarà a través de 3 

Programes de desenvolupament rural (PDR) finançats amb càrrec del FEOGA-Garantia: 

1.- El programa de desenvolupament rural específic de Catalunya, aprovat per la Decisió de 

la Comissió C(2000) 2658 F, de 14 de setembre de 2000.  

2.- El programa de desenvolupament rural per a la millora de les estructures de producció en 

les zones fora d’objectiu 1, aprovat per la Decisió de la Comissió C(2000) 2682 F, de 15 de 

setembre de 2000. 

3.- El programa de mesures d’acompanyament per al conjunt de l’Estat espanyol, aprovat 

per Decisió de la Comissió C(2000) 3549 F, de 24 de novembre de 2000. 

En conjunt aquests 3 programes suposen una aportació del FEOGA-Garantia per a 

Catalunya d’uns 436,8 milions d’euros. 

El quadre 6.2.12 mostra l’estat d’execució a 31/12/2004 dels diferents PDRs executats a 

Catalunya. 

Quadre 6.2.12
Grau d'execució dels Programes de Desenvolupament Rural (PDRs) a Catalunya. Situació a 31/12/2004

(Milers d'euros) Programació 2000-2006 Execució 2000-04 % executat
Despesa Aportació Despesa Aportació Despesa Aportació

Total FEOGA-G Total FEOGA-G Total FEOGA-G

PDR específic de Catalunya 395.470 206.950 253.667 130.073 64,1 62,9

PDR millora estructures producció 362.541 139.914 207.849 76.331 57,3 54,6

PDR mesures d'acompanyament 174.359 89.930 124.975 60.954 71,7 67,8

TOTAL PDR a Catalunya 932.370 436.794 586.491 267.358 62,9 61,2
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Dades del Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya de 16/06/2005  

  



Segona part 
6. Els Fons estructurals i el de cohesió de la UE a Catalunya 

 

 166

Cobraments dels Fons estructurals i de Cohesió. 

Finalment, el quadre 6.2.13 mostra els recursos rebuts per la Generalitat dels fons 

estructurals i de Cohesió en el període 1986-2004. 

Quadre 6.2.13
Generalitat de Catalunya. Cobraments dels fons estructurals i de cohesió. 1986-2004

(Milers d'euros)
Fons de TOTAL

Any FEDER FSE FEOGA-O IFOP TOTAL FE Cohesió FE i FC
1986 - - - - - - -
1987 - 2.278 - - 2.278 - 2.278
1988 - 6.009 - - 6.009 - 6.009
1989 16.260 7.266 - - 23.526 - 23.526
1990 38.790 5.769 1.237 - 45.796 - 45.796
1991 38.130 23.349 5.108 - 66.587 - 66.587
1992 33.581 20.367 7.843 - 61.791 - 61.791
1993 78.198 24.657 7.365 - 110.219 - 110.219
1994 26.223 16.029 8.652 - 50.904 - 50.904
1995 36.119 45.927 12.884 1.322 96.252 - 96.252
1996 74.583 38.982 24.176 3.762 141.503 86.636 228.140
1997 26.020 56.103 13.531 6.603 102.258 15.235 117.493
1998 133.097 122.831 30.491 7.286 293.705 52.913 346.618
1999 68.513 18.370 50.855 3.528 141.266 17.433 158.699
2000 27.242 18.170 38.294 1.382 85.088 42.187 127.275
2001 134.488 96.625 21.870 5.534 258.517 19.702 278.219
2002 (*) 45.301 19.852 1.752 2.182 69.087 30.212 99.299
2003 87.952 28.425 19 7.962 124.357 34.263 158.620
2004 (prov.) 67.010 66.260 32 3.849 137.151 47.272 184.423

TOTAL 86-04 931.510 617.268 224.107 43.409 1.816.294 345.853 2.162.147

Fons estructurals

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances, Departament de Treball i Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca

(*) En els ingressos del FC de l'any 2002 s'ha descomptat 1,033 Meuros corresponents a la devolució de la bestreta del 
projecte Planta de Rubí del període 1994-99 que no es va executar.
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6.3 La reforma dels fons europeus per al 2007-2013 

 

L’any 2004 es va iniciar el procés de discussió sobre el disseny i l’aplicació de la política 

estructural i de cohesió de la UE per al proper període de programació, és a dir, el 2007-

2013. La Comissió Europea va presentar una proposta de perspectives financeres del 

pressupost de la UE ampliada a 27 estats membres per al període 2007-2013 i també la 

seva proposta de reglaments comunitaris per a la política de cohesió per al mateix període.  

La seva proposta ha estat discutida pel Consell Europeu, sense que encara s’hagi pres cap 

acord al respecte. De fet, la presidència de la UE durant el primer semestre de 2005, que 

corresponia a Luxemburg, va fer una proposta alternativa sobre la base de la proposta inicial 

de la Comissió. La proposta luxemburguesa rebaixava la dotació financera global del 

pressupost de la UE a un 1,06% de la renda dels estats membres enlloc del 1,24% proposat 

per la Comissió. Aquesta reducció se centrava en disminuir diferents apartats del Pressupost 

comunitari, tal com es recull en el quadre adjunt. 

 

 

 

 

 

Crèdits de compromís

1.- Creixement sostenible 471.465 46,1% 378.518 43,6% -92.947 -19,7%
1a Competitivitat per al creixement i ocupació 132.755 13,0% 72.010 8,3% -60.745 -45,8%
1b Cohesió per al creixement i ocupació 338.710 33,1% 306.508 35,3% -32.202 -9,5%

2.- Preservació i gestió recursos naturals 404.655 39,6% 377.801 43,5% -26.854 -6,6%
Agricultura (mesures mercat i ajuts directes) 301.074 29,4% 295.105 34,0% -5.969 -2,0%
Resta (Desenv. rural, Pesca, Medi ambient) 103.581 10,1% 82.696 9,5% -20.885 -20,2%

3.- Ciutadania, llibertat, seguretat, justícia 24.705 2,4% 11.000 1,3% -13.705 -55,5%

4.- La UE com a soci global 92.110 9,0% 50.010 5,8% -42.100 -45,7%

5.- Administració (*) 28.610 2,8% 50.300 5,8% 21.690 75,8%

Compensació (ampliació Bulgària i Romania) 800 0,1% 800 0,1% 0 0,0%

Total crèdits compromís 1.022.345 100,0% 868.429 100,0% -153.916 -15,1%

Crèdits compromís com % de la RNB 1,24% 1,06%

(*) En la proposta de la Comissió, les despeses administratives de la Comissió estava repartida dintre de les diferents polítiques de despesa.

LES DIFERENTS PROPOSTES DE PERSPECTIVES FINANCERES 2007-2013
(Imports en milions d’euros a preus constants de 2004)

Proposta Comissió
(12/04/2005)

Proposta Presidència
(15/06/2005) Comissió / Presidència

Diferència



Segona part 
6. Els Fons estructurals i el de cohesió de la UE a Catalunya 

 

 168

Pel que fa en concret a la rúbrica de la cohesió, el total de recursos passaria dels 338.710 

milions a un total de 306.507 milions d’euros, amb la següent distribució entre els mateixos 

objectius inicialment proposats per la Comissió: 

un 82,3% (en comptes d’un 78,5% com proposava la Comissió) per a la prioritat de 

convergència, que es repartiria entre els estats i les regions, tenint en compte les regions 

afectades per l’efecte estadístic de l’ampliació. 

un 15,3% (en comptes d’un 17,2% com proposava la Comissió) per a la prioritat de 

competitivitat regional i ocupació, distribuït per la Comissió Europea basant-se en criteris 

econòmics, socials i territorials a escala comunitària, encara per definir. Cada estat 

seleccionaria les regions beneficiàries,  sense que existissin mapes de zones elegibles 

aprovats per la Comissió. La dotació es distribuiria en parts iguals als programes regionals 

del FEDER i als programes nacionals de l’FSE. 

un 2,4% (en comptes d’un 4,3% com proposava la Comissió) per a la prioritat cooperació 

territorial, distribuït en funció de la població i les condicions socioeconòmiques de les regions 

afectades per aquesta prioritat. 

 

 

La proposta de la presidència luxemburguesa va rebre el vot en contra de Gran Bretanya i 

d’Espanya, principalment per raó del tractament de la PAC i de la contribució dels estats a 

l’anomenat “check britànic”, respectivament. 

Diferencia
Proposta Proposta Comissió / Presidència

Comissió (1) % Presidència % (Meuros) %

Convergència regional 177.778 52,9% 178.076 58,1% 298 0,2%
Regions phasing-out 22.123 6,6% 12.220 4,0% -9.903 -44,8%
Fons de Cohesió 62.990 18,7% 61.953 20,2% -1.037 -1,6%
Regions ultraperifèriques 1.109 0,3% - -
Objectiu convergència 264.000 78,5% 252.249 82,3% -11.751 -4,5%

Regions anteriors objectius 2 + 3 48.312 14,4% 37.264 12,2% -11.048 -22,9%
Regions phasing-in 9.588 2,9% 9.494 3,1% -94 -1,0%
Objectiu competitivitat i ocupació 57.900 17,2% 46.758 15,3% -11.142 -19,2%

Cooperació territorial europea 14.300 4,3% 7.500 2,4% -6.800 -47,6%
Objetiu cooperació territorial europea 14.300 4,3% 7.500 2,4% -6.800 -47,6%

Total Política Regional Europea 336.200 100,0% 306.507 100,0% -29.693 -8,8%

(1) Els recursos que resten fins arribar als 338.710 de la rúbica cohesió per al creixement i ocupació, corresponen bàsicament a les 
despeses administratives de la Comissió.



Segona part 
6. Els Fons estructurals i el de cohesió de la UE a Catalunya 

 

 169

Durant aquest segon semestre de 2005 la presidència de la UE correspon a Gran Bretanya. 

Es preveu que les negociacions interinstitucionals es desenvolupin i puguin concloure abans 

del final del 2005, per tal que al llarg del 2006 ja es negociïn els documents de programació i 

el 2007 s’iniciïn les actuacions en el marc de la nova política de cohesió econòmica i social, 

tot i que davant el rebuig de la proposta luxemburguesa hi ha certa situació de pessimisme 

respecte a una resolució imminent de les negociacions. 
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1. CARACTERÍSTIQUES I PRIORITATS DELS PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT 

El projecte de pressupostos de l’Estat per al 2006 segueix les directrius marcades pels 

pressupostos de l’any 2005, amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida i el benestar dels 

ciutadans mitjançant un model de creixement més sòlid i sostenible. En aquest sentit, els 

principis que orienten l’acció del Govern són l’enfortiment de la dimensió productiva, social i 

solidària de la despesa pública, l’estabilitat pressupostària al llarg del cicle i la millora de la 

qualitat dels serveis públics21. 

Concretament, les novetats del projecte de pressupostos se centren de forma especial en 

les àrees de recerca, desenvolupament i innovació; societat de la informació; educació; 

infraestructures; habitatge; sanitat, i cooperació per al desenvolupament. A més, cal tenir en 

compte que el conjunt del pressupost s’emmarca, per segon any consecutiu, en un objectiu 

de superàvit per al pressupost consolidat. 

Les dades del projecte de pressupost del subsector Estat preveuen una despesa no 

financera de l’Estat de 133.947 milions d’euros –un 7,6% superior a la prevista per al 2005– i  

uns ingressos no financers de 128.591 milions d’euros, amb un augment d’un 9,4%. El 

menor creixement de les despeses no financeres afecta positivament l’estalvi corrent, que 

creix un 38,8%. 

En termes consolidats, les despeses totals arriben a 301.332 milions d’euros, un 7,7% més 

que l’any 2005, alhora que els ingressos no financers previstos són de 253.110 milions 

d’euros, un 8,4% més que en l’exercici anterior. 

1.1 Les previsions macroeconòmiques 
 

L’escenari macroeconòmic a partir del qual s’ha elaborat el projecte de pressupost preveu 

un creixement real del PIB d’un 3,3% per al 2006, el mateix que per a l’any 2005. Aquestes 

previsions sobre l’economia espanyola són especialment positives si es té en compte el 

comportament de les economies de la zona euro, que s’espera que creixin, conjuntament, 

un 1,8% l’any 2006. En termes nominals, la moderació del deflactor del PIB des d’un 3,7% 

l’any 2005 a un 3,2% l’any 2006 situa el creixement del PIB a preus corrents en un 6,6%, 

cinc dècimes per sota del valor del 2005.   

                                                           
21 Alguns dels instruments que s’implementen per aconseguir aquest objectiu, de caràcter general, és la millora 

organitzativa i la dignificació de les retribucions de les forces i cossos de seguretat de l’Estat i del personal de 

l’Administració de justícia. 
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Per components de la demanda, s’observa un alentiment del consum final i de la formació 

bruta de capital, que es tradueix en un creixement de la demanda interna d’un 4,2%, 0,6 

punts inferior al previst per al 2005. Contràriament, s’estima que les exportacions creixeran 

un 3,2% (dos punts per sobre de la taxa del 2005), fet que, juntament amb la moderació de 

les importacions, fa que la contribució del comerç exterior al PIB passi del -1,7% de l’any 

2005, a un -1,1% l’any 2006. La formació bruta de capital fix presenta un creixement inferior 

al previst per al 2005, valor que s’explica bàsicament per una menor taxa de creixement de 

la construcció, que cau des d’un 5,7% l’any 2005 a un 3,8% l’any 2006. Pel que fa als béns 

d’equipament, les previsions en situen el creixement en un 7%, que tot i ser força elevat és 

1,2 punts inferior al de l’any 2005. 

Les previsions en l’àmbit del mercat laboral mostren una evolució positiva pel que fa a 

l’ocupació i la productivitat, amb taxes de variació d’un 2,6% i un 0,7%, respectivament.  

Paral·lelament, es manté la tendència a la baixa de la taxa d’atur, que s’estima que se 

situarà en un 9,5%.  

Quadre 1.1.1

Variació en %, llevat que s'indiqui el contrari
2004 2005 2006

PIB per components demanda (% variació real)
Despesa de consum final nacional 4,8 4,1 3,9
Formació bruta de capital 4,8 6,7 5,0
   Formació bruta de capital fix 4,9 6,8 5,1
   Variació existències (1) 0,0 0,0 0,0

Demanda interna 4,8 4,8 4,2

Exportacions de béns i serveis 3,3 1,2 3,2
Importacions de béns i serveis 9,3 6,6 6,2
Saldo exterior (1) -1,8 -1,7 -1,1

PIB  3,1 3,3 3,3
PIB a preus corrents 7,3 7,1 6,6
Preus i costos 
Deflactor del PIB 4,1 3,7 3,2
Deflactor de la despesa en consum final llars 3,4 3,3 3,0

Mercat de treball
Ocupats (variació en milers) (2) 437,2 465,1 465,9
Ocupats (2) 2,6 2,7 2,6
Taxa d'atur (% s/població activa) 11,0 9,8 9,5
Productivitat per ocupat 0,5 0,6 0,7

(1) Contribució al creixement del PIB.
(2) En termes de llocs de treball equivalents a temps complet.

Font: INE i Ministeri d'Economia i Hisenda

Previsions macroeconòmiques per a l'economia espanyola
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1.2 Les prioritats de despesa  
 

Les polítiques incloses en el projecte de pressupostos per a l’any 2006 es poden classificar 

en dos grans tipus22: les socials i solidàries, que tenen com a finalitat millorar la cohesió 

social i augmentar els recursos destinats a la cooperació per al desenvolupament, i les de 

caràcter economicoproductiu, que pretenen dinamitzar l’economia.  

Política social i solidària. Les despeses en aquest àmbit creixen un 8,1% i es destinen, entre 

d’altres finalitats, a millorar les pensions; augmentar els recursos del fons de reserva de la 

Seguretat Social, i fomentar les polítiques sanitària i de l’habitatge. Pel que fa a la despesa 

solidària, l’objectiu és que l’ajuda oficial al desenvolupament assoleixi el 0,5% del PIB l’any 

2008. 

Actuacions de caràcter economicoproductiu. El projecte de pressupost per al 2006 dóna 

continuïtat als pressupostos de l’any 2005 i té com a objectiu millorar la productivitat i la 

competitivitat, alhora que es promou l’ocupació de qualitat. En aquest sentit, el programa 

Ingenio 2010 fixa com a objectiu que la despesa en R+D+I assoleixi l’1,5% del PIB l’any 

2007 i el 2% l’any 2010; es desenvolupa el Pla de convergència de la societat de la 

informació; es potencia la política de beques i d’ajuts als estudiants amb una despesa total 

en educació que creix un 16,6%, i s’augmenta la dotació per a infraestructures en un 12,4%.  

A un nivell més global, el projecte manté com a prioritat l’estabilitat pressupostària, és a dir, 

disposar d’uns comptes públics sanejats. Aquesta fita s’instrumenta mitjançant l’aprovació 

de l’objectiu d’estabilitat23 per al 2006-2008, que preveu un superàvit d’un 0,3% en l’àmbit 

del pressupost consolidat de l’Estat per al 2006 i d’un 0,4% per als exercicis 2007 i 2008. En 

aquest punt, cal destacar que actualment està en tramitació parlamentària la reforma de les 

lleis d’estabilitat pressupostària que vincularà el compliment amb el cicle econòmic. Així, 

s’exigeix superàvit en les situacions en què l’economia estigui per sobre del seu potencial, 

fet que permetrà compensar els dèficits quan l’economia es trobi en la situació contrària.   

 

                                                           
22 Totes elles englobades en l’objectiu de garantir als ciutadans uns serveis públics de qualitat. 
23 En compliment de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, 

el Ple del Congrés aprova el 23 de juny de 2005 l’Acord de Govern de 20 de maig de 2005 

que estableix l’objectiu d’estabilitat per al conjunt d’administracions públiques. 
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Quadre 1.2.1

Capacitat (+) o Necessitat (-) de finançament

% PIB 2006 2007 2008
Administracions centrals 0,3 0,4 0,4
    Estat i organismes -0,4 -0,3 -0,3
    Administració de la Seguretat Social 0,7 0,7 0,7
Administracions territorials -0,1 -0,1 0,0
    Comunitats autònomes -0,1 -0,1 0,0
    Corporacions locals 0,0 0,0 0,0
Total sector públic 0,2 0,3 0,4

Objectiu d'estabilitat pressupostària

Font: Acord de 20 de maig de 2005 aprovat pel Ple del Congrés el 23 de juny de 2005.  

1.3 Àmbit dels pressupostos generals de l’Estat i del pressupost consolidat 
 

D’acord amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, el sector públic 

estatal està integrat per: els organismes constitucionals; l’Administració general de l’Estat i 

els organismes autònoms dependents; la Seguretat Social; les entitats públiques 

empresarials; els organismes públics dependents o vinculats a l’Administració general de 

l’Estat24; les societats mercantils estatals; les fundacions del sector públic estatal; els  

 Figura 1. Àmbit del pressupost general de l'Estat

La Corona
Tribunal Constitucional
Tribunal de Comptes
Corts Generals
Consell General del Poder Judicial

Sector públic estatal Consell d'Estat

Seccions orgàniques
Secció no orgàniques
Organismes autònoms

Seguretat Social Altres entitats públiques i consorcis*
Entitats públiques empresarials

 Àmbit del pressupost consolidat

* S'integren dins del pressupost consolidat les entitats de Dret públic i els consorcis amb altres Administracions Públiques que
no tinguin com a finalitat la producció en règim de mercat, que efectuïn operacions de redistribució de renda i de la riquesa
nacional o que no es financiïn majoritàriament amb ingressos comercials ( article 3.1 de la Llei 47/2003).

Administració 
general de l'Estat

Òrgans 
constitucionals

Fundacions i fons del sector públic 
estatal

Societats mercantils estatals

 

                                                           
24 Dins d’aquest epígraf s’inclouen els organismes públics regulats per normes que estableixen límits al seu 

pressupost de despesa (Consell de Seguretat Nuclear, Consell Econòmic i Social, Agència Estatal 

d’Administració Tributària, Institut Cervantes, Agència de Protecció de Dades, Institut Espanyol de Comerç 

Exterior, Centre Nacional d’Inteligència i Museu Nacional del Prado), així com l’Ens Públic Radiotelevisió 

Espanyola i la resta de societats per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió. 
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consorcis amb altres administracions en els quals el finançament majoritari i el control 

corresponguin a l’Estat, i altres entitats estatals de dret públic. Tanmateix, quan es parla en 

termes de pressupost consolidat cal recordar que no s’inclouen: les entitats públiques 

empresarials; l’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola i la resta de societats per a la gestió 

dels serveis públics de radiodifusió i televisió; les societats mercantils estatals; les 

fundacions del sector públic estatal; ni tampoc els consorcis i altres entitats estatals que 

tinguin com a finalitat la producció en règim de mercat, que no efectuïn operacions de 

redistribució de renda i de la riquesa nacional o que es financin majoritàriament amb 

ingressos comercials.  
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2. LES POLÍTIQUES DE DESPESA DELS PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT  
 
El projecte de pressupost per al 2006, aprovat pel Govern central el passat 23 de setembre, 

situa la despesa consolidada en 301.332 milions d’euros, un 7,7% més que el pressupost 

aprovat per a l’any 2005. La classificació econòmica de les despeses mostra el pes de les 

operacions corrents amb un 75,8% del total. Per capítols, els més importants són els de 

transferències corrents (58,5% del total), passius financers (10,5%) i despeses de personal 

(9,1%). Quant a les transferències corrents, cal assenyalar que en l’àmbit del subsector 

Estat les principals destinatàries són les comunitats autònomes, amb un 45,9% del total del 

capítol. D’altra banda, les transferències corrents realitzades pels organismes autònoms es 

concentren en un 67,5% en el Servei Públic d’Ocupació Estatal, que destina el 82,8% del 

seu pressupost a transferències corrents a famílies i institucions sense finalitat de lucre, en 

concepte de prestacions a desocupats i per al foment de la inserció i estabilitat laboral. Per 

últim, les transferències corrents de la Seguretat Social són, bàsicament, pensions i altres 

tipus de prestacions adreçades a famílies i institucions sense finalitat de lucre. 

En relació amb l’any anterior, l’augment més important correspon al capítol d’actius 

financers, que creixen un 21,6%. En aquest sentit, cal destacar que l’increment més 

important correspon al subsector Estat, on creix un 24% com a resultat, especialment, d’un 

augment d’un 41,6% dels recursos destinats a R+D+I per part del Ministeri d’Indústria, 

Turisme i Comerç; d’una aportació al FAD (Fons d’Ajuda al Desenvolupament)25 un 63,5% 

superior a la del 2005, i de les aportacions patrimonials a RENFE-Operadora (404 milions 

d’euros) i a la Societat Estatal Infraestructures de Transport Terrestre (400 milions d’euros). 

Quant al capítol d’actius financers de la Seguretat Social, dir que inclou la dotació del fons 

de reserva de pensions, al qual es destinen 6.267 milions d’euros, un 2,7% més que l’any 

2005. Les transferències de capital, també experimenten un increment significatiu (15%) 

com a conseqüència del reforçament dels programes de recerca i dels ajuts per a 

l’adquisició d’habitatge. En conjunt, les despeses corrents creixen un 6,8% i les de capital un 

9,5%. 

El gràfic 2.1 mostra com la despesa consolidada no financera es concentra en gairebé un 

50% (48,6%) en mans de l’Estat, mentre que la Seguretat Social en representa un 35,9% i la 

resta d’organismes un 15,5%. 

                                                           
25 L’objectiu d’aquest fons és la promoció comercial i la internacionalització de les empreses. 
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Quadre 2.1
Pressupostos generals de l'Estat per al 2006. Despeses consolidades. Classificació econòmica 
(MEUR)

Organism. Seguretat Altres Transf. Total % var.
CAPÍTOLS Estat autònoms Social organism. internes consolidat 06/05*

1. Remuneracions de personal 22.118 2.066 2.140 1.057 27.381 9,1 8,0
2. Compres de béns i serveis 3.064 2.043 1.748 393 7.248 2,4 6,9
3. Interessos 17.443 20 26 0 17.490 5,8 -9,5
4. Transferències corrents 70.729 29.667 86.175 5 10.211 176.366 58,5 8,5

OPERACIONS CORRENTS 113.353 33.797 90.089 1.455 10.211 228.484 75,8 6,8

5. Fons de contingència i altres 
imprevistos 3.323 3.323 1,1 33,4

6. Inversions reals 9.281 2.453 450 283 12.467 4,1 6,2
7. Transferències de capital 7.989 1.491 54 1 1.741 7.794 2,6 15,0

OPERACIONS DE CAPITAL 17.270 3.944 503 285 1.741 20.261 6,7 9,5

OP. NO FINANCERES 133.947 37.741 90.592 1.740 11.952 252.068 83,7 7,3

8. Actius financers 9.681 840 7.172 1 17.695 5,9 21,6
9. Passius financers 31.348 144 77 31.569 10,5 4,2

OP. FINANCERES 41.029 984 7.249 1 49.263 16,3 9,8

TOTAL 174.976 38.725 97.841 1.741 11.952 301.332 100,0 7,7
(*) Increment respecte al pressupost aprovat per a l'any 2005.

Font: Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2006. 

% s/ total

 

 

Font: Projecte de pressupostos generals de l'Estat 2006.

Estat
48,6%

Organismes 
autònoms i ens 

públics
15,5%

Seguretat Social
35,9%

Gràfic 2.1
El pressupost consolidat de despeses no financeres de l'Estat, organismes autònoms, 
Seguretat Social i altres organismes públics per al 2006

 



Tercera part 
3. L’estructura d’ingressos dels pressupostos de l’Estat 

 180

2.1 Les polítiques de despesa 
 

D’acord amb les normes per a l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat, la despesa 

(capítols 1-8) es classifica en cinc grans àrees (que engloben un total de vint-i-sis 

polítiques): serveis públics bàsics, actuacions de protecció i promoció social, producció de 

béns públics de caràcter preferent, actuacions de caràcter econòmic i actuacions de caràcter 

general. Respecte als grans agregats en què es classifica la despesa, cal dir que la despesa 

social –que és la suma de les actuacions de protecció i promoció social i de producció de 

béns públics de caràcter preferent– representa un 50,2% del total.  

Les despeses conjuntes dels capítols 1-8 creixen un 8,1% en comparació amb el pressupost 

de l’any 2005, amb un increment significatiu de les destinades a actuacions de caràcter 

econòmic (12,7%), a la producció de béns públics de caràcter preferent (10,4%) i als serveis 

públics bàsics (9,9%). Més concretament, cal remarcar els increments corresponents a les 

polítiques de: caràcter econòmic en l’àmbit del comerç, turisme i pimes (38%) i en el de la 

investigació, desenvolupament i innovació (29,7%); política exterior (23,2%); accés a 

l’habitatge i foment de l’edificació (20,6%); serveis de caràcter general (19,3%);  

subvencions al transport (19%), i educació (16,6%).  
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Actuacions de 
protecció i promoció 

social
47,6%

Actuacions de 
caràcter general

31,0%

Serveis públics 
bàsics
6,4%

Producció de béns 
públics de caràcter 

preferent
2,5%

Actuacions de 
caràcter econòmic

12,5%

Gràfic 2.1.1
Distribució per polítiques de despesa del pressupost consolidat de l'Estat per al 2006 (Cap. 1-8)

Font: Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2006. 

 

Des d’una òptica de participació en les despeses totals, les polítiques més rellevants són les 

pensions (amb un 31,4% de la despesa total dels capítols 1-8); les transferències a altres 

administracions públiques (20,8%); el deute públic (6,5%); la desocupació (5%); les 

infraestructures (4,8%); les altres prestacions econòmiques (4,4%); la gestió i administració 

de la Seguretat Social (3,4%), i l’agricultura, pesca i alimentació (3,1%). 

A continuació es fa una breu referència als continguts de les polítiques més importants 

presentades en el projecte de pressupostos per al 2006, agrupades segons les línies 

prioritàries dels pressupostos.  

2.1.1 Política social i solidària  

Pensions. Un 87,4% de la despesa en pensions correspon a les contributives26, que creixen 

un 7,1% amb l’objectiu de mantenir els nivells de protecció i millorar les pensions més 

baixes. Paral·lelament, l’any 2006 està previst impulsar l’efectivitat de la Llei 9/2005, que va 

aprovar la compatibilitat de les pensions de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa 

(SOVI) i les de viduïtat. L’altre gran programa dins la política de pensions és la de classes 

passives, que representa un 9,2% del total.  

                                                           
26 Les pensions de jubilació són les més importants, amb un 66,3% del total. 
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Quadre 2.1.1

Classificació per polítiques de despesa
(MEUR) % var.
POLÍTIQUES 2005 2006 % s/total 06/05*

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 15.591 17.137 6,4 9,9
    Justícia 1.184 1.327 0,5 12,0
    Defensa 6.758 7.123 2,6 5,4
    Seguretat ciutadana i inst. penitenciàries 6.493 7.263 2,7 11,9
    Política exterior 1.156 1.424 0,5 23,2

DESPESA SOCIAL 125.248 135.340 50,2 8,1
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ 
SOCIAL 119.044 128.490 47,6 7,9
    Pensions 79.221 84.682 31,4 6,9
    Altres prestacions econòmiques 10.656 11.972 4,4 12,3
    Serveis socials i promoció social 1.378 1.485 0,6 7,7
    Foment de l'ocupació 6.238 6.523 2,4 4,6
    Desocupació 12.688 13.578 5,0 7,0
    Accés a l'habitatge i foment de l'edificació 878 1.059 0,4 20,6
    Gestió i Administració de la Seguretat Social 7.984 9.191 3,4 15,1

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER 
PREFERENT 6.204 6.849 2,5 10,4
    Sanitat 3.648 3.959 1,5 8,5
    Educació 1.620 1.888 0,7 16,6
    Cultura 936 1.002 0,4 7,0

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 29.811 33.605 12,5 12,7
    Agricultura, pesca i alimentació 8.297 8.461 3,1 2,0
    Indústria i energia 1.765 1.881 0,7 6,6
    Comerç, turisme i pimes 1.198 1.654 0,6 38,0
    Subvencions al transport 1.309 1.558 0,6 19,0
    Infraestructures 11.420 12.834 4,8 12,4
    Investigació, desenvolupament i innovació 5.018 6.511 2,4 29,7
        Investigació civil 3.688 4.827 1,8 30,9
        Investigació militar 1.330 1.684 0,6 26,6

    Altres actuacions de caràcter econòmic 804 706 0,3 -12,1

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 78.889 83.682 31,0 6,1
    Alta direcció 588 640 0,2 8,7
    Serveis de caràcter general 6.712 8.009 3,0 19,3
    Administració financera i tributària 1.425 1.479 0,5 3,8
    Transferències a altres admin. públiques 50.891 56.132 20,8 10,3
    Deute públic 19.272 17.422 6,5 -9,6

TOTAL PRESSUPOST (Cap. 1-8) 249.538 269.763 100,0 8,1

Font: Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2006. 

Pressupostos generals consolidats de l'Estat per al 2006. Capítols de l'1 al 8

(*) Increment respecte al pressupost aprovat per a l'any 2005.

 

Desocupació. Aquesta política es dota, l’any 2006, de 13.578 milions d’euros, amb un 

increment d’un 7% respecte a l’any anterior. Algunes de les millores introduïdes recentment i 

que incideixen directament en la quantia d’aquesta partida són, d’una banda, l’aprovació del 

Reial decret llei 3/2004, que crea l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) al 
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qual es referencien les diferents prestacions de desocupació. D’altra banda, també 

s’incorporen els efectes de la modificació de la renda activa d’inserció mitjançant el Reial 

decret 205/2005 i que n’amplia la durada de 10 a 11 mesos, instrumenta mesures per 

fomentar la cerca d’ocupació per part dels receptors i redueix el temps d’espera per a ser-ne 

beneficiari (de tres mesos a un mes).  

Altres prestacions econòmiques. Del total de recursos destinats a aquest epígraf, un 84,9% 

es dediquen al programa de subsidis d’incapacitat temporal i altres prestacions de la 

Seguretat Social, que respecte a l’any 2005 ha incrementat el seu import en un 12,4%. Dins 

d’aquests ajuts destaquen els d’incapacitat temporal i els de maternitat i risc durant 

l’embaràs, que, conjuntament, representen un 79,6% del programa.  

Gestió i administració de la Seguretat Social. El superàvit previst per a la Seguretat Social, i 

que s’estima en un 0,7% del PIB, ha permès la dotació de 6.267 milions d’euros al fons de 

reserva, que sumats al saldo de juliol de 2005 situen el contingut d’aquest fons en 32.917 

milions d’euros.  

Educació. El 52,1% del pressupost destinat a educació s’aplica al programa de beques i 

ajuts a estudiants. Tanmateix, el programa que s’incrementa de forma més notable és el 

d’educació infantil i primària, que creix un 100,7% i representa un 17,2% de la despesa total 

com a conseqüència de la incorporació dels impactes de la futura aprovació de la Llei 

orgànica d’educació. En aquest sentit, s’incorporen 150 milions d’euros per compensar el 

cost de la gratuïtat del segon cicle d’educació infantil i 21 milions d’euros per als programes 

de reforç. La distribució de la despesa educativa en tres grans àrees: universitària, no 

universitària i de promoció educativa, mostra com el creixement més important correspon a 

la no universitària, amb un increment d’un 30,5%. 

Política exterior. Amb una dotació de 681 milions d’euros, el programa de cooperació per al 

desenvolupament concentra el 92,4% de l’augment de recursos en política exterior i el 

47,9% de la despesa total destinada a política exterior. En relació amb el 2005, el volum de 

recursos destinats a aquest programa s’ha incrementat en un 57,1% a fi de donar 

compliment als compromisos adquirits en el si de la Unió Europea i a la Cimera de 

Monterrey amb l’objectiu que la despesa en cooperació per al desenvolupament arribi, l’any 

2008, a un 0,5% del PIB.  

Accés a l’habitatge i foment de l’edificació. La política de l’habitatge té com a eix la 

promoció, administració i ajuts per a la rehabilitació i l’accés a l’habitatge. De fet, aquest 

programa representa un 92,4% de la despesa total en aquesta matèria, amb un creixement 

d’un 21,6% respecte a l’exercici anterior. Les principals actuacions s’emmarquen en el Pla 
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estatal de l’habitatge 2005-2008, que té com a objectiu afavorir l’accés dels ciutadans a 

l’habitatge, amb una previsió d’un total de 720.000 actuacions en el període 2005-2008 i un 

cost de 6.822 milions d’euros.  

2.1.2 Actuacions de caràcter economicoproductiu 

Infraestructures. Les actuacions més rellevants corresponen a l’àmbit dels ministeris de  

Foment i de Medi Ambient, d’entre les quals destaquen les inversions directes en: nova 

infraestructura viària (2.421 milions d’euros); infraestructures de l’aigua (1.383 milions 

d’euros); nova infraestructura ferroviària i reposició (1.380 milions d’euros), i conservació i 

explotació de carreteres (890 milions d’euros). Paral·lelament, dins de la política 

d’infraestructures també s’han de destacar els préstecs a promotors d’infraestructures de 

carreteres per al finançament d’autopistes de peatge en règim de concessió (679 milions 

d’euros) i les aportacions patrimonials a empreses públiques que tenen com a objecte la 

creació, conservació i/o gestió d’infraestructures. D’entre aquestes últimes, les més 

importants són les realitzades a ADIF (1.851 milions d’euros), la Societat Estatal 

d’Infraestructures del Transport Terrestre (400 milions d’euros) i Renfe-Operadora (404 

milions d’euros). La classificació econòmica dels 12.834 milions d’euros destinats a la 

política d’infraestructures mostra com aquesta s’implementa a través dels capítols 

d’inversions reals i d’actius financers. Concretament, 7.274 milions es destinen a inversions, 

3.678 milions a actius financers, 1.043 milions a transferències de capital i 840 milions a 

despeses corrents. En conjunt, la despesa en infraestructures creix un 12,4% i destaca, 

tenint en compte el seu pes, l’evolució del programa d’infraestructura del transport ferroviari, 

que creix un 29,7%, i del de gestió i infraestructures de recursos hidràulics, que creix un 

14%. La distribució per ministeris de la inversió real consolidada (12.467 milions d’euros) 

mostra la importància de Foment, amb un 39,4% del total i un creixement d’un 9,9%; Medi 

Ambient, amb un 19,1% i un creixement d’un 12,6% i Defensa, amb un 17,9% i un 

creixement d’un 1,4%. 

Agricultura, pesca i alimentació. Les actuacions de caràcter econòmic orientades al sector 

primari es concentren en la regulació dels mercats agraris (76,2%), on s’inclouen les 

subvencions a la producció agrària de la Unió Europea (FEOGA-Garantia), i en el 

desenvolupament sostingut del medi rural (10,3%).  

Investigació, desenvolupament i innovació. La dotació total per a aquesta política és de 

6.511 milions d’euros, un 29,7% més que l’any 2005. La política del Govern central en 

matèria d’R+D+I té com a grans línies d’actuació les definides pel Pla nacional d’investigació 

científica, desenvolupament i innovació tecnològica (2004-2007) i pel Programa marc 
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d’investigació i desenvolupament de la Unió Europea (2002-2006). Tanmateix, per a 

impulsar i reforçar les diferents actuacions que es duen a terme a l’àmbit de l’R+D+I i amb la 

finalitat d’assegurar una millor gestió i un major rendiment dels recursos destinats, es crea el 

programa Ingenio 201027. Per tal d’implementar-lo, aquest programa s’estructura entorn a 

tres instruments: CENIT, que preveu el finançament de projectes integrats d’investigació 

industrial de caràcter estratègic, de gran dimensió i llarg abast cientificotècnic, i orientats a 

una investigació planificada amb potencial projecció internacional; CONSOLIDER, que té 

com a objectiu incrementar la grandària mitjana dels grups de recerca, i AVANZ@ que és un 

dels eixos de la política de productivitat, amb quatre grans línies estratègiques (ciutadans, 

pimes, administració electrònica i educació). Per ministeris, la política d’R+D+I es concentra 

en els ministeris d’Indústria, Comerç i Turisme (52,3%) i d’Educació i Ciència (37,1%). 

Aquesta política es porta a terme en un 55,8% mitjançant el capítol d’actius financers, que 

experimenta un augment d’un 34,4% respecte al pressupost del 2005. Els programes amb 

més dotació són el d’investigació i desenvolupament tecnolgicoindustrial (45,4% del total) i el 

de foment i coordinació de la investigació científica i tècnica (15,4%). En comparació amb 

l’any 2005, destaca l’increment dels programes d’innovació tecnològica de les 

telecomunicacions (334,9%); de foment i coordinació de la investigació científica i tècnica 

(78%), i d’investigació i desenvolupament de la societat de la informació (35%).  

Comerç, turisme i pimes. El 76,3% dels recursos destinats a aquesta política tenen com a 

objectiu la promoció comercial i internacional de l’empresa. Aquesta actuació rep un 

important impuls, amb un increment d’un 38,3% que s’aplica principalment a tres fons: 

d’ajuda al desenvolupament, per a inversions a l’exterior i per a inversions a l’exterior de la 

petita i mitjana empresa. L’altre gran àmbit que es potenciarà durant l’any 2006 és el 

turisme, amb l’aplicació de mesures que s’emmarquen en el Pla integral de qualitat del 

turisme espanyol 2000-2006 i que representen un augment dels recursos d’un 65,7%, que 

fan que la despesa en turisme sigui un 15,6% dels recursos totals destinats a aquesta 

política.  

Subvencions al transport. Del total d’actuacions, un 73,3% dels recursos es destinen al 

transport terrestre, dels quals un 90,1% es concentren en sis destinataris: Renfe-Operadora 

(558 milions d’euros), Consorci de Transports de Madrid (169 milions), Autoritat del 

Transport Metropolità de Barcelona (155 milions), Ferrocarrils de Via Estreta-FEVE- (85 

milions), Entitat Pública del Transport Metropolità de València (36 milions) i Comunitat 

Autònoma de Canàries (25 milions). Tanmateix, els programes que presenten increments 

més importants són els de suport al transport marítim i aeri, la majoria dels quals es destinen 

                                                           
27 El programa Ingenio es marca com a fita que la despesa en R+D+I assoleixi el 2% del PIB en l’horitzó de l’any 2010. 



Tercera part 
3. L’estructura d’ingressos dels pressupostos de l’Estat 

 186

a bonificar els preus dels transports utilitzats pels residents de la Unió Europea en territoris 

espanyols extrapeninsulars. 

2.1.3 Un pressupost en el marc de l’estabilitat pressupostària 

Deute públic. Les despeses financeres associades al deute públic s’estimen en 17.422 

milions d’euros, és a dir, un 9,6% menys que l’any 2005. Aquest comportament s’explica 

essencialment per dos factors, d’una banda, el comportament dels tipus d’interès, atès que 

un 93% de les despeses financeres correspon al pagament d’interessos del deute públic en 

moneda nacional. D’altra banda, la contenció del dèficit públic es tradueix en una contínua 

reducció de la participació del deute de l’Estat en l’economia. Així, es preveu que l’any 2006 

el pes del deute de l’Estat en el PIB sigui d’un 35,1% l’any 2005, gairebé 15 punts respecte a 

l’any 2000, en què era d’un 49,7%. 

2.2 Les despeses no financeres del subsector Estat 
 

El projecte de pressupost del subsector Estat situa les despeses no financeres en 133.947 

milions d’euros, la major part dels quals (84,6%) es destinaran a operacions corrents que, en 

conjunt, creixen un 6,7%. Quant a les operacions de capital, l’increment és d’un 9,1%, és a 

dir, 1,5 punts per sobre de les despeses no financeres, com a conseqüència d’un augment 

de les transferències de capital d’un 14,4%. 

La distribució del pressupost no financer per seccions mostra que les més importants són: 

ens territorials (33,1%), deute públic (13%), relacions financeres amb la UE (8,2%), classes 

passives (6,2%), Ministeri de Defensa (5,5%), Ministeri de Foment (5,2%), Ministeri de 

l’Interior (4,9%) i Ministeri de Treball i Assumptes Socials (4,7%). En relació amb l’any 2005, 

la classificació orgànica mostra forts increments en el cas del Ministeri d’Economia i Hisenda 

(35%), el Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació (26,8%), el Ministeri de Sanitat i 

Consum (20,9%), el Ministeri d’Habitatge (20%) i el Ministeri d’Educació i Ciència (17,9%). 

Per capítols s’observa una elevada concentració de les despeses de funcionament en un 

grup reduït de seccions. De fet, un 75,5% de les despeses de personal corresponen a les 

seccions de classes passives (35,1%) Ministeri de l’Interior (21,4%) i Ministeri de Defensa 

(19%). Tanmateix, els majors increments en les despeses de personal s’observen en els 

ministeris d’Habitatge (28,4%), Interior (12,4%) i Justícia (11,9%). Pel que fa a les despeses 

corrents en béns i serveis el 66% corresponen als ministeris d’Interior (33,4%) i Defensa 

(32,6%), tot i que en taxes de creixement les més importants estan associades als ministeris 
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d’Habitatge (50%), de Foment (21,4%), d’Administracions Públiques (19,9%) i de Justícia 

(18,6%). 

Quant a la despesa en concepte de pagament d’interessos, se’n preveu una reducció d’un 

9,6% per l’evolució del tipus d’interès. Pel que fa a la dotació per al capítol de fons de 

contingència i altres imprevistos, l’augment d’un 33,4% s’explica per la inclusió per primera 

vegada de recursos per a imprevistos que se sumen a l’import del fons de contingència28.  

Quadre 2.2.1
Pressupostos generals de l'Estat per al 2006.
Classificació econòmica de les despeses no financeres
(MEUR) % var.
CAPÍTOLS 2006 % s/total 06/05*

1. Remuneracions de personal 22.118 16,5 8,2
2. Compres de béns i serveis 3.064 2,3 5,5
3. Interessos 17.443 13,0 -9,6
4. Transferències corrents 70.729 52,8 11,3

OPERACIONS CORRENTS 113.353 84,6 6,7

5. Fons de contingència i altres 
imprevistos 3.323 2,5 33,4

6. Inversions reals 9.281 6,9 5,0
7. Transferències de capital 7.989 6,0 14,4

OPERACIONS DE CAPITAL 17.270 12,9 9,1

TOTAL DESPESES NO FINANCERES 133.947 100,0 7,6
(*) Increment respecte al pressupost aprovat per a l'any 2005.

Font: Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2006.  

Les transferències corrents, és a dir, el 52,8% de les despeses no financeres del subsector 

Estat, es destinen en un 79,9% a altres administracions públiques (45,9% a comunitats 

autònomes, 18% a corporacions locals i 16% a l’exterior). En conjunt, les transferències 

corrents creixen un 11,3% com a conseqüència de l’augment de recursos que es destinen, 

entre d’altres finalitats, a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, a finançar els 

complements de pensions mínimes de la Seguretat Social, a subvencionar l’Ens Públic de 

Ràdio i Televisió Espanyola, a millorar la sanitat (600 milions d’euros), a atendre el cost de la 

reforma educativa prevista en el Projecte de llei orgànica d’educació (entre els quals cal 

assenyalar els 150 milions d’euros per cobrir la gratuïtat del segon cicle d’educació infantil), 

a finançar els ens locals (liquidació definitiva) i a subvencionar el transport aeri i marítim a 

residents no peninsulars. 

                                                           
28 La dotació del fons de contingència és un 2% de la despesa no financera del subsector Estat, és a dir, 2.679 

milions d’euros. 
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Al seu torn, l’evolució de les transferències de capital (14,4%) s’explica per l’augment de 

recursos que es destinen, entre d’altres, al Consell Superior d’Investigacions Científiques, a 

l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, al programa CENIT, al Fons nacional de 

desenvolupament de la investigació científica i Tècnica, al Pla Avanz@, i a famílies i 

comunitats autònomes per a l’adquisició, construcció i rehabilitació de l’habitatge. 

Les inversions reals del subsector Estat són de 9.281 milions d’euros, un 52,7% dels quals 

els canalitza el Ministeri de Foment, un 19,9% el Ministeri de Defensa i un 14,2% el Ministeri 

de Medi Ambient. En conjunt, el creixement és d’un 5% i destaca l’augment, d’un 13,2%, de 

les inversions destinades a reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general. 

3. L’ESTRUCTURA D’INGRESSOS DELS PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT 
 
El projecte de pressupost per al 2006 estima uns ingressos consolidats dels capítols 1-8 de 

255.680 milions d’euros, amb una necessitat d’endeutament de 45.651 milions d’euros, 

import que és un 3,2% superior al de l’exercici anterior i un 15,2% del pressupost total 

consolidat. Respecte a l’any 2005, es produeix un creixement d’un 8,5% i destaca l’augment 

dels impostos directes sobre la renda, per als quals es preveu un creixement d’un 13,2%. La 

classificació econòmica permet evidenciar la importància dels ingressos corrents, que 

representen un 97,7% del pressupost total (capítols 1-8). Més concretament, els impostos 

directes i les cotitzacions socials són els que aporten un volum de recursos més important, 

amb un 72% del total. Quant a les transferències corrents, el projecte del 2006 en recull una 

reducció del pes des d’un 5,2% a un 4,9%. De la mateixa manera, els impostos indirectes 

també perden pes i passen d’un 18,3% l’any 2005, a un 17,7%, com a conseqüència d’un 

creixement inferior als ingressos totals.   

En conjunt, els ingressos tributaris representen un 46,5% dels ingressos no financers i les 

cotitzacions socials, un 44,7%. Pel que fa a l’origen de les transferències corrents, cal 

assenyalar que provenen especialment de fons europeus i que tenen com a principal 

destinació els organismes públics –Fons Espanyol de Garantia Agrària (6.423,61 milions 

d’euros provinents del FEOGA-Garantia) i Servei Públic d’Ocupació Estatal (871,81 milions 

d’euros provinents del Fons Social Europeu). El mateix succeeix amb les transferències de 

capital, que en un 96,6% corresponen a fons europeus Així, dels 1.415 milions d’euros que 

rep l’Estat, 1.367 milions corresponen al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (950 

milions M€), al Fons de Cohesió (252 M€) i al FEOGA-Orientació (165 M€). D’altra banda, 

els organismes autònoms reben 1.176,37 milions d’euros en concepte de transferències de 

l’exterior, que es destinen al Fons Espanyol de Garantia Agrària (552,6 M€) i a organismes 

dependents del Ministeri de Medi Ambient (527,44 M€).  
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Quadre 3.1
Pressupostos generals de l'Estat per al 2006. Ingressos consolidats.
Classificació econòmica 
(MEUR) Organism. Seguretat Altres Transf. Total % var.
CAPÍTOLS Estat autònoms Social organism. internes consolidat 06/05*

1. Impostos directes i 72.036 21.984 90.169 184.190 72,0 9,8
    cotitzacions socials
2. Impostos indirectes 45.302 45.302 17,7 5,2
3. Taxes, preus públics i 2.298 1.140 714 81 4.233 1,7 0,6
    altres ingressos
4. Transf. corrents 5.605 10.513 5.295 1.335 10.211 12.537 4,9 2,7
5. Ingr. patrimonials 1.837 360 1.300 14 3.511 1,4 11,8

OP. CORRENTS 127.078 33.997 97.478 1.430 10.211 249.773 97,7 8,4

6. Alienació d'inv. reals 98 465 1 0 564 0,2 -0,6
7. Transf. capital 1.415 2.752 99 248 1.741 2.773 1,1 6,8

OP. DE CAPITAL 1.513 3.217 100 248 1.741 3.337 1,3 5,5

OP. NO FINANCERES 128.591 37.214 97.578 1.678 11.952 253.110 99,0 8,4

8. Actius financers 955 1.290 263 63 2.571 1,0 25,3

TOTAL INGRESSOS 129.546 38.503 97.841 1.741 11.952 255.680 100,0 8,5

Necessitat d'endeutament -45.430 -221 -45.651 3,2

TOTAL 174.976 38.725 97.841 1.741 11.952 301.332 7,7

(*) Increment respecte al pressupost aprovat per a l'any 2005.

Font: Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2006. 

% s/ total

 

Finalment, i pel que fa als canvis normatius en els tributs, el projecte de pressupost per al 

2006 introdueix modificacions de caràcter tècnic, com també l’actualització de la tarifa de 

l’IRPF en un 2%. 

3.1 Els ingressos del subsector Estat 
 

Els recursos no financers del subsector Estat l’any 2006 tenen una previsió de 128.591 

milions d’euros, un 9,4% més que l’any 2005. En el quadre 3.1.1 es presenta la classificació 

econòmica i es posa de manifest que els impostos directes són un 56% dels ingressos no 

financers i els indirectes, un 35,2%. Les figures tributàries més importants són l’impost sobre 

la renda de les persones físiques, amb un 29,5% dels ingressos no financers, l’impost de 

societats, amb un 24,6% i l’IVA, amb un 24,4%. En relació amb el pressupost de l’any 2005, 

els recursos per als quals es preveu un major creixement són els impostos directes sobre la 

renda. De fet, els tributs més significatius, com el de societats i el de la renda de les 

persones físiques, creixen un 13,5% i un 12,7%, respectivament. 
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Quadre 3.1.1
Pressupostos generals del subsector Estat.
Classificació econòmica dels ingressos no financers
(MEUR)

Pressupost Pressupost % var.
2005 2006 06/05*

1. Impostos directes 63.689 72.036 56,0 13,1
    - sobre la renda de les persones físiques 33.703 37.992 29,5 12,7
    - sobre la renda de les societats 27.901 31.681 24,6 13,5
    - cotitzacions socials 851 883 0,7 3,7
    - altres impostos directes 1.234 1.480 1,2 19,9
2. Impostos indirectes 43.051 45.302 35,2 5,2
    - IVA 30.015 31.438 24,4 4,7
    - especials 10.413 10.903 8,5 4,7
    - altres impostos indirectes 2.623 2.961 2,3 12,9
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 2.237 2.298 1,8 2,7
4. Transferències corrents 5.353 5.605 4,4 4,7
5. Ingressos patrimonials 1.767 1.837 1,4 4,0
6. Alienació d'inversions reals 94 98 0,1 4,6
7. Transferències de capital 1.400 1.415 1,1 1,0

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS 117.592 128.591 100,0 9,4
(*) Increment respecte al pressupost aprovat per a l'any 2005.

Font: Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2006. 

% s/total

 

Pel que fa als impostos especials, cal dir que l’aprovació del Reial decret llei 12/2005, de 16 

de setembre, pel qual s’aproven determinades mesures urgents en matèria de finançament 

sanitari, ha comportat la modificació dels tipus impositius dels impostos sobre l’alcohol i  

begudes alcohòliques i sobre les labors de tabac. En aquest sentit, el pressupost d’ingressos 

preveu un augment de la recaptació pels impostos especials sobre els alcohols d’un 6,6% i 

sobre el tabac, d’un 7,9%.  

Amb l’objecte d’analitzar l’evolució dels ingressos globals en concepte d’impostos directes i 

indirectes, el projecte de pressupostos incorpora una taula que inclou la previsió de 

recaptació del 100% d’aquests impostos (és a dir, incloent la part cedida a les 

administracions territorials) i l’avanç de liquidació per al 2005. En aquest sentit, i respecte a 

l’avanç de liquidació, les dades mostren uns menors creixements que s’expliquen perquè, en 

general, les previsions sobre la liquidació són superiors a la recaptació prevista inicialment. 

En conjunt, es preveu que els ingressos per impostos directes per al 2006 superin els de la 

liquidació en un 9,7%, mentre que els indirectes ho faran en un 5,1%. El total d’ingressos no 

financers creixeran un 5,9%, 3 punts per sota de la taxa de creixement prevista en relació 

amb els crèdits inicials. 

D’altra banda, i pel que fa a la distribució dels ingressos, la consideració del 100% dels 

impostos canvia significativament el pes dels tributs cedits. Així, l’impost sobre la renda de 

les persones físiques, l’IVA i els impostos especials passen a representar un 33,2%, un 
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28,4% i un 11%, respectivament (enfront al 29,5%, el 24,4 i el 8,5%, corresponents al seu 

pes en termes pressupostaris). El resultat de l’anterior és que el pes dels impostos directes 

cau des d’un 56% a un 52,6% dels ingressos no finacers, alhora que els indirectes 

augmenten d’un 35,2% a un 41,1%. 

Quadre 3.1.2
Previsions de liquidació, incloent la part cedida a les administracions territorials(*).

(MEUR)
Pressupost Avanç Pressupost
 inicial 2005 liquidació 2006 (c)/(a) (c)/(b)

(a) 2005 (b) (c)
1. Impostos directes 82.191 84.418 92.580 12,6 9,7
    - IRPF 52.205 53.436 58.536 12,1 9,5
    - Societats 27.901 28.793 31.681 13,5 10,0
    - Renda no residents 1.202 1.285 1.426 18,6 11,0
    - Cotitzacions socials 851 851 883 3,8 3,8
    - Altres impostos directes 32 53 54 68,8 1,9
2. Impostos indirectes 68.735 68.782 72.296 5,2 5,1
    - IVA 47.602 47.743 50.045 5,1 4,8
    - Especials 18.510 18.272 19.290 4,2 5,6
    - Altres impostos indirectes 2.623 2.767 2.961 12,9 7,0
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 2.237 4.648 2.298 2,7 -50,6
4. Transferències corrents 5.353 5.656 5.605 4,7 -0,9
5. Ingressos patrimonials 1.767 1.277 1.837 4,0 43,9
6. Alienació d'inversions reals 94 118 98 4,3 -16,9
7. Transferències de capital 1.401 1.434 1.415 1,0 -1,3

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS 161.778 166.333 176.129 8,9 5,9

Classificació econòmica dels ingressos no financers

Font: Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2006.

% variació 

(*) Les dades són estimacions i recullen la part de les diferents figures impositives cedides a les administracions 

 

3.2 El compte financer del subsector Estat 
 

En compliment de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, 

l’Acord de Govern de 20 de maig de 2005 –aprovat pel Ple del Congrés el 23 de juny de 

2005– fixa el límit de la despesa no financera del subsector Estat l’any 2006 en 133.947 

milions d’euros i situa l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a l’Estat i els seus 

organismes autònoms en un dèficit del 0,4% del PIB per al 2006 i d’un 0,3% del PIB per al 

2007 i 2008.  

En termes monetaris, el dèficit del subsector Estat per al 2006 s’estima en 5.356 milions 

d’euros (un 0,6% del PIB) com a resultat d’uns ingressos no financers de 128.591 milions 

d’euros i unes despeses no financeres de 133.947 milions d’euros. Al seu torn, l’estalvi 
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corrent és de 13.725 milions d’euros, un 38,8% més que l’any 2005 i un 79,5% de les 

despeses de capital.  

Els ajustos en termes de comptabilitat nacional29 i d’acord amb els criteris del SEC-95 

s’estimen en 1.410 milions d’euros, xifra que situa el dèficit en 3.946 milions d’euros, un 

0,4% del PIB. 

Compte financer del pressupost del subsector Estat
(MEUR)

2005 2006 Total %
(1) Ingressos corrents 116.097 127.078 10.981 9,5
(2) Despeses corrents 106.209 113.353 7.144 6,7

(3) = (1) - (2) Estalvi per 
operacions corrents 9.888 13.725 3.837 38,8
(4) Ingressos de capital 1.494 1.513 18 1,2
(5) Despeses de capital 15.827 17.270 1.443 9,1

(6) Fons de contingència i altres 
imprevistos 2.491 3.323 833 33,4

-6.935 -5.356 1.579 -22,8
(8) Variació neta d'actius financers -7.076 -8.726 -1.650 23,3

(9) = (7) + (8) Endeutament net -14.011 -14.082 -71 0,5

(10) Amortitzacions -30.070 -31.348 -1.277 4,2

(11) = (9) + (10) Endeutament brut -44.081 -45.430 -1.348 3,1
Capacitat (+) Necessitat (-) de 
finançament/PIB -0,8% -0,6%
(*) Increment respecte al pressupost aprovat per a l'any 2005.

Font: Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2006.

Quadre 3.2.1

variació 2006/2005

(7) = (3) + (4) - (5) - (6) Capacitat (+) 
Necessitat (-) de finançament

 

                                                           
29 Les principals diferències entre la metodologia de la comptabilitat nacional i la pressupostària es deuen al fet 
que la primera segueix el principi de meritació –és a dir, la despesa s’imputa a l’exercici en què es merita–, 
mentre que la segona segueix el criteri de caixa –és a dir, la despesa s’anota en l’exercici en què es realitza el 
pagament. 
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(MEUR) 2005 2006
Ingressos no financers 117.592 128.591
Despeses no financeres 124.527 133.947
Superàvit (+) Dèficit (-) del Pressupost -6.935 -5.356

Ajustos 3.542 1.410
Interessos 2.455 1.478
Inexecució 2.491 2.679
Altres ajustos nets -1.404 -2.747

Capacitat (+) Necessitat (-) de finançament -3.394 -3.946
% sobre el PIB -0,4% -0,4%

Quadre 3.2.2

Font: Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2006 i Informe 
econòmic i financer 2005.

Equivalència entre el saldo pressupostari de subsector Estat i 
el saldo en termes de comptabilitat nacional. 2006
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4. L’EVOLUCIÓ DE LES GRANS MAGNITUDS 
 
En els darrers deu anys (1997-2006), els pressupostos consolidats de l’Estat han crescut a 

una taxa interanual d’un 4,1%, amb un import que ha passat de 209.174 milions d’euros 

l’any 1997 a 301.332 milions d’euros l’any 2006. Les taxes de creixement anuals oscil·len 

significativament al llarg d’aquest període, amb valors que van des del 8,6% de l’any 2001 al 

0,9% del 2002. Paral·lelament, al llarg d’aquest període s’observa com la participació dels 

pressupostos consolidats de l’Estat sobre el PIB presenta una clara tendència decreixent, en 

passar d’un 41,5% del PIB, l’any 1997, a un 31,5% l’any 2006. En aquest sentit, cal destacar 

que en aquests anys els pressupostos de l’Estat han recollit els efectes dels canvis en els 

models de finançament de les administracions territorials amb un menor volum tant 

d’ingressos tributaris com de transferències corrents de l’Estat. D’altra banda, els traspassos 

de competències també han incidit clarament en les despeses de funcionament. 

El gràfic 4.1 mostra clarament els efectes en l’estructura d’ingressos dels canvis en els 

models de finançament. Concretament, els impostos directes passen d’un 63,7% a un 72,8% 

de les operacions no financeres i els indirectes, d’un 23% a un 17,9%. Pel que fa a la 

distribució de competències i a la seva incidència pressupostària, s’aprecia un canvi en la 

participació dels diferents capítols de despesa sobre el total. Així, les despeses de 

funcionament cauen d’un 15,3% a un 11,5% del pressupost total i les transferències corrents 

s’incrementen d’un 54,1% a un 58,5%.  
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Gràfic 4.1 Evolució dels pressupostos de l'Estat. Ingressos consolidats. 1997-2006
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Font: Pressupostos generals de l'Estat i Projecte de pressupost de 2006.
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En termes de creixement, els canvis en l’estructura del pressupost de l’Estat s’expliquen, 

d’una banda, per unes taxes de creixement dels impostos directes i de les transferències 

corrents superiors a les del pressupost total. D’altra banda, tant els impostos indirectes com 

les despeses de funcionament augmenten a un ritme clarament inferior al del conjunt. De 

forma agregada, els ingressos no financers creixen a una taxa interanual d’un 5% entre 

1997 i 2006, mentre que les despeses ho fan en un 4% amb un clar reflex en el dèficit no 

financer i en la seva participació sobre el PIB, que cau d’un 2,7% del PIB l’any 1997 a un 

0,1% l’any 2006.  

Per analitzar la pressió fiscal cal considerar la participació de les administracions territorials 

en la recaptació de determinats impostos, és a dir, 47.538 milions d’euros. La suma d’aquest 

import als 229.492 milions d’euros que l’Estat pressuposta en concepte d’impostos directes 

(incloent les cotitzacions socials) i indirectes, ens permet concloure que la pressió fiscal30 en 

aquest període ha passat d’un 28,1% l’any 1997, a un 29% el 2006. 

Pel que fa a les despeses, el gràfic 4.2 mostra la importància de les transferències corrents, 

amb prop del 60% de les despeses totals. L’altre gran capítol de despeses són les 

financeres, que superen el 16% del total. Quant a l’evolució de les diferents partides de 

                                                           
30 Quocient entre la suma d’impostos directes (incloent les cotitzacions socials) i indirectes consolidats i el 
producte interior brut. 
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despesa, destaca el creixement de la despesa en actius financers amb un 21,5%, el de les 

operacions de capital amb un 7,2% i el de les transferències corrents amb un 5,1%. 

Per últim, les dades del dèficit de caixa del subsector Estat en el període 1997-2006, és a 

dir, la diferència entre els cobraments i els pagaments efectius –independentment de 

l’exercici de meritació dels ingressos i despeses que els generen– mostra que el seu pes 

sobre el PIB s’ha reduït de forma significativa al llarg del període, amb valors que han passat 

d’un 2,5% l’any 1997 a un 0,6% previst per a l’any 2006. Aplicant la metodologia de la 

comptabilitat nacional i d’acord amb els criteris del SEC-95 aquest percentatge seria d’un 

0,4% per a l’any 2006, dues dècimes inferior a l’obtingut amb el criteri de caixa.  

 

Gràfic. 4.2 Evolució dels pressupostos de l'Estat. Despeses consolidades. 1997-2006
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D’altra banda, i en l’àmbit del pressupost consolidat, es preveu que l’any 2006 el superàvit 

sigui d’un 0,1% del PIB, que creix fins a un 0,3% del PIB en termes de comptabilitat 

nacional. 



Tercera part 
4. L’evolució de les grans magnituds 

 197

Gràfic 4.3 Evolució del dèficit de caixa no financer de l'Estat
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5. LES INVERSIONS REALS REGIONALITZADES 
 

En aquest apartat es presenta una anàlisi de les inversions que l’Administració central de 

l’Estat i els seus organismes i empreses públiques han previst executar durant l’any 2006. 

Les dades s’obtenen dels annexos d’inversions reals que acompanyen el projecte de 

pressupostos generals de l’Estat (PGE) i que indiquen la distribució regional de les 

inversions reals (capítol 6) que es preveu executar al llarg de l’exercici pressupostari.  

Els PGE per al 2006 preveuen unes inversions reals a Catalunya per import de 2.820,6 

milions d’euros, el que representa el 14,5% del total de la inversió regionalitzada i una 

despesa per càpita 413,98 euros per habitant (el 91,75% de la mitjana regionalitzada). 

Tanmateix, per valorar el veritable esforç inversor de l’Estat a Catalunya caldria considerar 

també altres actuacions inversores que executarà l’Estat de forma indirecta, i que per tant, 

estan recollides en el capítol 7 (transferències de capital), com és el cas dels convenis de 

carreteres del Ministeri de Fomento amb l’Ajuntament de Lleida i Santa Sussana (3 milions 

d’euros), o l’aportació a la empresa concessionària encarregada de la construcció del TGV 

Figueres – Perpinyà (64,7 milions d’euros). 
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Les inversions reals regionalitzades (capítol 6) dels PGE.  

El quadre 5.1.1 recull l’evolució de les inversions reals (capítol 6) dels PGE a Catalunya, la 

del conjunt de les inversions regionalitzades i la del total de les inversions dels PGE 

(regionalitzades i no regionalitzades).  

Quadre 5.1.1
Inversions reals dels pressupostos generals de l'Estat

Total  (milers d'euros) % % Euros / hab. (1)

Any Catalunya Espanya reg. Espanya Cat/Reg Regionalit. Catalunya Espanya reg. Espanya

A. Sense empreses públiques ni entitats gestores de la Seguretat Social

1990 373.643 4.429.929 8.178.767 8,4 54,2 61,83 114,20 210,83
1991 352.596 3.739.057 8.787.003 9,4 42,6 58,19 96,19 226,05
1992 213.612 2.787.987 7.248.998 7,7 38,5 35,22 71,43 185,72
1993 224.187 2.717.585 7.125.609 8,2 38,1 36,92 69,34 181,82
1994 276.665 2.896.532 7.494.787 9,6 38,6 45,52 73,61 190,46
1995 351.447 3.076.750 7.601.650 11,4 40,5 57,77 77,87 192,40
1996 n.d (*) n.d (*) n.d (*) - - - - -
1997 282.215 4.390.657 5.933.329 6,4 74,0 46,12 110,43 149,22
1998 258.356 4.572.507 6.279.266 5,7 72,8 42,03 114,74 157,56
1999 317.937 4.844.493 6.976.465 6,6 69,4 51,21 120,50 173,53
2000 414.722 5.393.825 7.567.654 7,7 71,3 66,23 133,18 186,86
2001 337.119 5.685.570 8.374.401 5,9 67,9 52,99 138,28 203,67
2002 317.464 6.019.313 8.981.472 5,3 67,0 48,79 143,87 214,67
2003 325.184 6.480.401 9.637.359 5,0 67,2 48,50 151,71 225,61
2004 316.665 6.820.519 10.143.819 4,6 67,2 46,48 157,89 234,82
2005 283.641 6.740.861 11.237.679 4,2 60,0 41,63 156,05 260,15
2006 464.516 8.151.258 12.017.261 5,7 67,8 68,18 188,70 278,19

B. Amb empreses públiques i entitats gestores de la Seguretat Social (2)

1997 549.387 6.881.610 9.754.025 8,0 70,6 89,79 173,07 245,32
1998 511.357 6.768.800 9.902.444 7,6 68,4 83,18 169,85 248,48
1999 916.235 8.232.924 11.216.304 11,1 73,4 147,57 204,79 279,00
2000 1.278.314 9.933.487 13.364.155 12,9 74,3 204,14 245,27 329,98
2001 1.601.930 12.640.555 16.570.320 12,7 76,3 251,82 307,43 403,01
2002 1.999.857 14.226.852 18.353.928 14,1 77,5 307,37 340,05 438,69
2003 2.557.847 16.023.113 20.443.934 16,0 78,4 381,53 375,10 478,59
2004 2.740.239 17.555.873 22.758.855 15,6 77,1 402,19 406,41 526,85
2005 2.715.272 17.480.108 23.652.030 15,5 73,9 398,52 404,65 547,53
2006 2.820.564 19.491.089 25.118.477 14,5 77,6 413,98 451,21 581,48

Font: projecte de pressupostos generals de l'Estat de cada any. Annexos d'inversions reals: distribució orgànica i distribució 
regionalitzada.

(1) A partir del 1996 s'utilitza com a xifra de població la dels padrons municipals de cada any, per a anualitats anteriors s'utilitza 
com a població de cada any la projecció linial dels diferents censos de població. Per als anys 2005 i 2006 s'ha utilitzat com a 
població la del padró del 2004, que és l'últim disponible.

(2) Fins l'any 1997 els PGE no inclouen la distribució regionalitzada de les inversions de les empreses públiques ni de les entitats 
gestores de la Seguretat Social

(*) L'any 1996 no es van arribar a aprovar els PGE, sinó que es van prorrogar els de l'any anterior
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En la primera part del quadre (apartat A) es presenten les inversions del període 1990-2006 

sense incloure ni les empreses públiques ni les entitats gestores de la Seguretat Social. En 

la segona part (apartat B) es mostren les dades a partir del 1997, incloent-hi les inversions 

de les empreses públiques i de la Seguretat Social; aquesta última sèrie és la més 

significativa a l’hora de valorar l’evolució i el pes de les inversions dels PGE a Catalunya.  

Pel que fa al nivell de regionalització, l’any 2006 el volum d’inversió regionalitzada a nivell de 

comunitats autònomes és del 77,6% del total de la inversió pressupostada, percentatge 

similar al registrat en els últims anys.  

En conjunt, la inversió prevista a Catalunya l’any 2006 és de 2.820,6 milions d’euros, amb un 

increment del 3,9% (105,3 milions d’euros) respecte l’any 2005. Tanmateix, aquest 

increment és inferior al registrat pel conjunt de la inversió regionalitzada (11,5%) el que fa 

que el pes de la inversió de l’Estat a Catalunya hagi passat del 15,5% de l’any 2005 al 

14,5% de l’any 2006. 

En els últims anys, el pes de la inversió estatal a Catalunya és manté en torn al 14% -16%, 

percentatge similar al pes que la seva població representa sobre la del conjunt de l’Estat. 

Però cal tenir en compte l’important dèficit en infraestructures que encara s’arrossega del 

passat, el que faria desitjable un increment del volum de la inversió estatal a Catalunya, tan 

en termes absoluts com relatius, fins assolir nivells en torn al 18% -19% del total (pes que la 

economia catalana representa sobre el conjunt de l’espanyola). 

En el quadre 5.1.2 es presenten les inversions reals previstes per al 2006, distribuïdes per 

comunitats autònomes. 
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Quadre 5.1.2
Distribució de les inversions reals dels PGE per comunitats autònomes per al 2006 (*)

(Milers d'euros)

Total Estat, OA i ens públics Total General(**)

milers d'euros % euros/hab milers d'euros % euros/hab Índex

Andalusia 1.297.497 15,9 168,78 3.104.454 15,9 403,83 89,5
Aragó 564.339 6,9 451,62 977.206 5,0 782,03 173,3
Astúries 387.363 4,8 360,75 786.192 4,0 732,19 162,3
Balears 56.049 0,7 58,69 179.230 0,9 187,67 41,6
Canàries 212.955 2,6 111,17 555.874 2,9 290,19 64,3
Cantàbria 317.053 3,9 571,49 402.177 2,1 724,93 160,7
Castella-Lleó 792.644 9,7 317,83 1.708.036 8,8 684,88 151,8
Castella-la Manxa 556.679 6,8 301,09 1.079.956 5,5 584,11 129,5
Catalunya 464.516 5,7 68,18 2.820.564 14,5 413,98 91,7
Comunitat Valenciana 514.555 6,3 113,26 1.757.522 9,0 386,84 85,7
Extremadura 452.932 5,6 421,22 572.269 2,9 532,20 118,0
Galícia 756.883 9,3 275,13 1.479.062 7,6 537,65 119,2
Madrid 1.253.913 15,4 216,01 2.593.449 13,3 446,77 99,0
Múrcia 275.391 3,4 212,71 708.275 3,6 547,06 121,2
Navarra 28.129 0,3 48,10 111.599 0,6 190,85 42,3
País Basc 77.390 0,9 36,59 359.662 1,8 170,03 37,7
Rioja 101.364 1,2 345,30 176.925 0,9 602,70 133,6
Ceuta 13.929 0,2 186,58 68.354 0,4 915,61 202,9
Melilla 27.677 0,3 406,92 50.283 0,3 739,28 163,8

Total regionalitzat 8.151.258 100,0 188,70 19.491.089 100,0 451,21 100,0
No regionalitzat 3.866.003 89,50 5.627.388 130,27

TOTAL 12.017.261 278,19 25.118.477 581,48
(*)  Inclou la  inversió en defensa
(**) Inclou les empreses públiques i les entitats gestores de la Seguretat Social
Font: projecte de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2006: annexos d'inversions reals.  

Catalunya és la segona comunitat autònoma que més inversions reals pressupostades rep 

de l’Estat en termes absoluts (2.820,6 milions d’euros), tan sols superada per Andalusia amb 

3.104,5 milions d’euros. Ara bé, si considerem les inversions en termes per càpita, llavors 

Catalunya es situa per sota de la mitjana, concretament en la onzena posició31.  

Durant l’exercici del 2006 es preveu que Catalunya rebrà 413,98 euros per habitant en 

concepte d’inversions reals, mentre que la mitjana regionalitzada és de 451,21 euros. És a 

dir, Catalunya té assignades unes inversions per habitant que representen el 91,7% de la 

mitjana regionalitzada. 

En el quadre 5.1.3 es recullen les inversions reals previstes desglossades per tipus 

d’organisme inversor. Destaca el fet que la major part de la inversió a Catalunya es canalitza 

a través de les empreses públiques, les quals representen el 80,9% del total amb 2.281,8 

milions d’euros.  

                                                           
31 S’exclouen d’aquesta anàlisi les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla per la seva petita dimensió relativa.  
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Quadre 5.1.3
Distribució de les inversions reals dels PGE per al 2006
(Milers d'euros)

Total
Catalunya Espanya reg. %Cat/reg Espanya

Estat 433.283 6.385.105 6,8 9.280.867
Organismes autònoms 24.108 1.716.036 1,4 2.453.179
Altres organismes públics 7.125 50.117 14,2 283.215
Empreses 2.281.806 11.007.761 20,7 12.651.427
EGSS 74.242 332.070 22,4 449.789

TOTAL INVERSIÓ REAL 2.820.564 19.491.089 14,5 25.118.477

Font: projecte de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2006: Annexos d'inversions reals.  

En el quadre 5.1.4 es detalla la distribució per ministeris de les inversions realitzades 

directament per aquests i pels organismes autònoms i altres organismes públics que tenen 

adscrits.  

Quadre 5.1.4
Distribució per organismes inversors de les inversions reals dels PGE  per al 2006
Àmbit Estat, organismes autònoms i altres organismes públics
(Milers d'euros)

Total

Catalunya Espanya reg. %Cat/reg Espanya

02 Corts Generals 0 10.977 0,0 10.977
03 Tribunal Comptes 0 1.348 0,0 1.348
04 Tribunal Constitucional 0 1.283 0,0 1.283
05 Consell d'Estat 0 390 0,0 390
08 Consell General del Poder Judicial 335 4.287 7,8 6.054
12 Min. Assumptes Exteriors i Cooperació 0 10.271 0,0 60.458
13 Min. Justícia 0 25.548 0,0 83.839
14 Min. Defensa 2.343 542.974 0,4 2.229.837
15 Min. d'Economia i Hisenda 17.045 166.061 10,3 195.829
16 Min. Interior 1.662 109.450 1,5 538.549
17 Min. Fomento 359.385 4.589.580 7,8 4.908.104
18 Min. Educació i Ciència 11.613 161.187 7,2 270.265
19 Min. Treball i Assumptes Socials 0 4.150 0,0 65.305
20 Min. d'Indústria, Turisme i Comerç 281 90.142 0,3 406.036
21 Min. Agricultura, Pesca i Alimentació 0 3.529 0,0 336.705
22 Min. Administracions Públiques 0 17.904 0,0 57.187
23 Min. Medi Ambient 64.050 2.001.304 3,2 2.386.789
24 Min. de Cultura 5.220 213.766 2,4 241.466
25 Min. Presidència 0 47.878 0,0 58.577
26 Min. Sanitat i Consum 0 34.972 0,0 34.972
27 Min. d'Habitatge 2.284 49.601 4,6 58.633
31 Despeses diversos Ministeris 300 64.658 0,5 64.658

TOTAL INVERSIÓ ESTAT i OA 464.516 8.151.258 5,7 12.017.261

Font: projecte de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2006: annexos d'inversions reals.  
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La inversió a efectuar en Catalunya s’instrumenta, bàsicament, a través de dos ministeris:  

En primer lloc trobem al Ministeri de Fomento, amb 359,4 milions d’euros (el 77,4% del 

total). Destaquen en aquest Ministeri les inversions corresponents a la Direcció General de 

Carreteres, amb 202,2 milions d’euros i la Direcció General de Ferrocarrils, amb 155,7 

milions d’euros.  

Caldria matisar, però, l’import de les inversions de la DG de Ferrocarril a Catalunya, atès 

que en elles s’inclouen 82,6 milions d’euros de aportacions a ADIF a l’empara del conveni 

signat amb aquesta empresa per a l’administració de les infraestructures ferroviàries 

titularitat de l’Estat (en el pressupost de l’exercici 2005 les aportacions a ADIF a l’empara 

d’aquest conveni eren considerades com no territorialitzables, però en el pressupost del 

2006 s’han distribuït entre les diferents comunitats autònomes).  

Per tal d’evitar duplicitats amb les xifres d’inversió d’ADIF, caldria consolidar aquesta 

aportació de 82,6 milions, per la qual cosa la inversió consolidada de la DG de Ferrocarrils a 

Catalunya seria de 73,1 milions d’euros.  

En segon lloc, i a molta més distància, trobem el Ministeri de Medi Ambient, amb 64,1 

milions d’euros (el 13,8% del total), en el qual destaquen les inversions de la DG de l’Aigua, 

amb 32,0 milions d’euros i les de la DG de Costes, amb 29,3 milions d’euros.  

La inversió d’aquests dos ministeris representa el 91,2% de la inversió total prevista dins 

l’àmbit de l’Estat (ministeris), organismes autònoms i altres organismes públics.  

En el quadre 5.1.5 es mostren les inversions de les empreses públiques previstes a 

Catalunya l’any 2006.  
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Quadre 5.1.5
Distribució per organismes inversors de les inversions reals dels PGE  per al 2006
Àmbit societats mercantils estatals, entitats públiques empresarials, fundacions i altres org. públics
(Milers d'euros)

Total

Catalunya Espanya reg. %Cat/reg Espanya

Empreses que inverteixen a Catalunya any 2006

Administrador Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 1.263.435 4.661.996 27,1 4.991.707
Aeropuertos Españoles y Navegació Aérea (AENA) 493.914 1.743.624 28,3 1.784.025
Aguas de la Cuenca del Ebro (ACESA) 10.933 90.030 12,1 90.030
Aguas de las cuencas Mediterráneas, SA (ACUAMED) 8.870 364.636 2,4 367.370
Canal Segarra - Garrigues, SA 20.776 20.776 100,0 20.776
Centro Intermodal de Logística, SA (CILSA) 34.343 34.343 100,0 34.343
Centros Logísticos Aeroportuarios, SA (CLASA) 4.526 12.824 35,3 13.023
Correos y Telégrafos (consolidat) 41.733 244.069 17,1 247.330
Depuradora del Baix Llobregat, SA 30.638 30.638 100,0 30.638
Ente público RTVE 2.800 39.753 7,0 39.753
Empresa Nacional Residuos Radioactivos, SA (ENRESA) 21 14.384 0,1 21.704
Fundación de los Ferrocarriles Españoles 551 4.663 11,8 4.663
Inst. para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 5.295 20.432 25,9 20.843
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (consolidat) 266.474 1.353.619 19,7 1.361.107
Radio Nacional de España, SA 1.443 15.624 9,2 22.398
RENFE - operadora 13.836 94.970 14,6 1.030.671
SEIASA del Nordeste, SA 43.953 231.880 19,0 231.880
Soc. Est. Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA (SEGIPSA) 2.185 33.768 6,5 33.768
Soc. Estatal Participaciones Industriales (SEPI) (consolidat) 28 78.828 0,0 146.820
Soc. Estatal de Infr. de Transporte Terrestre (SEITTSA) 28.700 205.130 14,0 205.130
Televisón Española, SA 7.352 40.353 18,2 40.395

Total empreses que inverteixen a Catalunya 2.281.806 9.336.340 24,4 10.738.374

Resta d'empreses 0 1.671.421 0,0 1.913.053

TOTAL INVERSIÓ EMPRESES PÚBLIQUES 2.281.806 11.007.761 20,7 12.651.427
Font: projecte de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2006: annexos d'inversions reals.  

Com ja s’ha indicat anteriorment, la major part de les inversions de l’Estat a Catalunya es 

canalitzen mitjançant les empreses públiques, amb un total de 2.281,8 milions d’euros (el 

80,9% de tota la inversió assignada a Catalunya en l’any 2006). Les inversions 

contemplades en aquest àmbit es concentren en tres empreses:  

1.- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), amb una inversió prevista a 

Catalunya de 1.263,4 milions d’euros, dels quals 1.090,6 milions (86,3% del total) correspon 

a inversions a efectuar en la línia del TGV Madrid - Barcelona - frontera francesa (xifra on 

s’inclouen els 76,8 milions d’euros pressupostats per ADIF per a la remodelació de l’estació 

de Sants de Barcelona a conseqüència de l’arribada del TGV). 
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2.- Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Aquesta empresa té una inversió 

pressupostada per l’any 2006 a Catalunya de 493,9 milions d’euros, que  correspon en la 

seva major part a actuacions a realitzar en l’aeroport de El Prat de Barcelona (461,8 milions 

d’euros). 

3.- Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, amb un pressupost assignat a Catalunya 

per l’any 2006 de 266,5 milions d’euros, dels quals 245,1 milions corresponen a actuacions a 

desenvolupar en el port de Barcelona. 

Aquestes tres empreses representen el 88,7% de la inversió a realitzar per les diferents 

empreses públiques estatals a Catalunya i el 71,8% del total de la inversió prevista pel 

conjunt de l’Estat a Catalunya l’any 2006.  

En comparació amb l’any 2005, destaca la important davallada de les inversions 

pressupostades per l’empresa ACUAMED, que ha passat de 183,0 milions d’euros l’any 

2005 a 8,8 milions l’any 2006. Aquest fet s’explica perquè, amb la reforma de la Llei del Pla 

Hidrològic Nacional (PHN), tota una sèrie d’obres hidràuliques a executar en Catalunya han 

estat desclassificades com d’interès general. Aquesta desclassificació comporta que la 

titularitat de les obres es transfereix a la Generalitat i, per tant, seran executades per 

aquesta i ja no per ACUAMED (com estava previst inicialment quan les obres eren de 

titularitat estatal al estar considerades com d’interès general). 

En el quadre 5.1.6 es mostra la inversió pressupostada l’any 2006 per a Catalunya per part 

de les entitats gestores de la Seguretat Social.  

Quadre 5.1.6
Distribució per organisme inversor de les inversions reals dels PGE per al 2006.
Àmbit entitats gestores de la Seguretat Social
(Milers d'euros)

Total
Catalunya Espanya Reg. %Cat/Reg Espanya

INSS 9.889 43.304 22,8 55.878
INGS 0 17.709 0,0 18.981
IMSERSO 0 26.797 0,0 27.998
ISM 232 9.454 2,5 20.319
Tresoreria de la Seg. Social 29.285 108.454 27,0 191.282
Mútues 34.836 126.352 27,6 135.330

TOTAL SEGURETAT SOCIAL 74.242 332.070 22,4 449.789

Font: projecte de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2006: annexos d'inversions reals.  
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El volum d’aquestes inversions (74,2 milions d’euros) és poc significatiu si el comparem amb 

el total de les inversions previstes per l’Estat a Catalunya (un 2,6% del total).  

El quadre 5.1.7 mostra la distribució de la inversió pressupostada per demarcacions 

territorials.  

Quadre 5.1.7
Distribució per demarcacions de les inversions reals dels PGE de 2006 previstes a Catalunya
(Milers d'euros)

Total
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

Àmbit Estat, OA i altres 195.683 101.842 65.808 101.183 464.516
Àmbit Empreses Públiques 1.731.605 287.340 103.347 159.514 2.281.806
Àmbit Seguretat Social 59.993 1.671 3.801 8.777 74.242

TOTAL CATALUNYA 1.987.280 390.854 172.956 269.474 2.820.564

% sobre Catalunya 70,5 13,9 6,1 9,6 100,0

euros / hab (*) 388,30 614,36 449,13 399,73 413,98

(*) Segons la població del padró municipal del 2004 (últim disponible)
Font: projecte de pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2005: annexos d'inversions reals.  

En termes absoluts la demarcació més beneficiada per les inversions de l’Estat a Catalunya 

és Barcelona, amb 1.987,3 milions d’euros (el 70,5% del total), però la seva elevada densitat 

de població fa que en termes per càpita la inversió d’aquesta demarcació sigui la més baixa 

de les quatre, amb uns 388,30 euros/hab front una mitjana per al conjunt de Catalunya de 

413,98 euros/hab.  

La demarcació més beneficiada en termes per càpita és Girona, amb 614,36 euros/hab, la 

major part de les inversions en aquesta demarcació corresponen a les inversions d’ADIF 

(260,3 milions d’euros), dels quals 219,8 milions corresponen al TGV (el 56,3% del total 

d’inversions previstes a Girona). A més distancia trobem la demarcació de Lleida amb 

449,13 euros/hab i la de Tarragona, amb 399,73 euros/hab. 

El quadre 5.1.8 mostra la distribució per sectors de la inversió pressupostada pel conjunt de 

l’Estat a Catalunya l’any 2006 i la seva comparació amb les dades de l’any 2005. 
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Quadre 5.1.8
Inversions pressupostades per l'Estat a Catalunya l'any 2006 i comparació amb les dades del 2005.
Distribució per sectors d'inversió.

(Milers d'euros) Inversió (cap. 6) Inversió (cap. 6) Inversió (cap 6)
Projecte Previsió Projecte

Pressupost 2005 % actualitzada 2005 Pressupost 2006 %

A. Infraestructures Fomento

Carreteres 159.321 5,9 199.559 9,2 230.942 8,2
    Noves Carreteres (1) 94.076 3,5 134.314 6,2 148.168 5,3
    Conservació 65.245 2,4 65.245 3,0 82.774 2,9

Infraestructures ferroviàries 1.397.419 51,5 1.001.370 46,1 1.432.991 50,8
    ADIF (Inversions en TGV) (2) 1.210.928 44,6 875.988 40,3 1.090.642 38,7
    ADIF (resta inversions) 138.680 5,1 66.133 3,0 172.793 6,1
    RENFE - Operadora 15.000 0,6 11.538 0,5 13.836 0,5
    Corredors d'alta velocitat 2.321 0,1 2.218 0,1 24.200 0,9
    Rodalies Barcelona 6.928 0,3 7.428 0,3 24.743 0,9
    Altres inversions en xarxa ferroviària 23.562 0,9 38.064 1,8 106.778 3,8

Aeroports 318.338 11,7 355.729 16,4 493.914 17,5
    Barcelona + Sabadell (3) 311.945 11,5 340.135 15,7 468.001 16,6
    Girona 2.972 0,1 11.464 0,5 11.433 0,4
    Reus 3.421 0,1 3.130 0,1 14.480 0,5
    Altres (Seu d'Urgell) 0 0,0 1.000 0,0 0 0,0

Ports 253.736 9,3 266.260 12,3 266.474 9,4
    Barcelona 232.641 8,6 245.165 11,3 245.140 8,7
    Tarragona 21.095 0,8 21.095 1,0 21.334 0,8

Altres inversions Fomento 64.342 2,4 66.992 3,1 82.024 2,9
    CILSA 23.293 0,9 22.499 1,0 34.343 1,2
    CLASA 9.044 0,3 9.077 0,4 4.526 0,2
    Correus i Telegràfs 30.437 1,1 33.848 1,6 41.733 1,5
    Resta Ministeri de Fomento 1.568 0,1 1.568 0,1 1.422 0,1

A. TOTAL GRUP FOMENTO 2.193.155 80,8 1.889.910 87,0 2.506.346 88,9

B. Habitatge 6.153 0,2 6.153 0,3 2.284 0,1
    Ministeri d'Habitatge 6.153 0,2 6.153 0,3 2.284 0,1

B. TOTAL HABITATGE 6.153 0,2 6.153 0,3 2.284 0,1

C. Infraestructures medi ambient i regadius

Regulació i Sanejament d'aigües 326.800 12,0 136.325 6,3 83.098 2,9
  DG de l'Aigua 34.561 1,3 42.564 2,0 32.020 1,1
  Confederació hidrogràfica de l'Ebre 213 0,0 213 0,0 637 0,0
  Aigües conca de l'Ebre (ACESA) 3.857 0,1 0 0,0 10.933 0,4
  Aigües conques med., SA (ACUAMED) 183.000 6,7 1.627 0,1 8.870 0,3
  Depuradora Baix Llobregat, SA 105.169 3,9 91.921 4,2 30.638 1,1

Actuacions a la Costa (DG costes) 21.972 0,8 23.272 1,1 29.302 1,0

Regadius 69.693 2,6 24.517 1,1 64.729 2,3
Canal Segarra - Garrigues 14.649 0,5 4.025 0,2 20.776 0,7
SEIASA del nord-est 55.044 2,0 20.492 0,9 43.953 1,6

C. TOTAL MEDI AMBIENT I REGADIUS 418.466 15,4 184.114 8,5 177.129 6,3

TOTAL INFRAESTRUCTURES (A+B+C) 2.617.774 96,4 2.080.177 95,7 2.685.758 95,2

Resta inversions Estat a Catalunya 97.497 3,6 93.169 4,3 134.806 4,8

TOTAL INVERSIÓ ESTAT 2.715.272 100,0 2.173.347 100,0 2.820.564 100,0

(1) Inclou inversió de la DG de carreteres i de SEITTSA
(2) S'inclou la inversió per a l'adaptació de l'estació de Sants de Barcelona per l'arribada del TGV.
(3) Inversió prevista 2006: aeroport de Sabadell 6,19 Meuros i aeroport de Barcelona 461,81 Meuros 

Font: Elaboració pròpia a partir dels PGE i informació del Ministeri de Fomento.  
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Les dades de l’any 2005 contemplen dos xifres diferents, d’una banda les dades del projecte 

de PGE per al 2005 i, d’un altra, la previsió actualitzada de les inversions que s’estima 

executar en l’any 2005. 

Aquesta previsió actualitzada per al 2005 inclou: el pressupost definitivament aprovat pel 

Parlament (incorporades les esmenes) en el cas del sector públic administratiu, així com la 

previsió actualitzada del que realment s’estima executar l’any 2005, calculada en el moment 

d’elaborar el projecte de PGE per al 2006 (setembre de 2005), en el cas del sector públic 

empresarial. 

Si comparem les dades de l’any 2005, veiem com la previsió actualitzada de la inversió a 

Catalunya per al 2005 ha baixat el 20% (541,9 milions d’euros) respecte al projecte inicial.  

Aquesta baixada es concentra en dos sectors:  

1.- Les infraestructures ferroviàries, en concret en les obres del TGV a executar per ADIF, 

que han baixat 334,9 milions d’euros (27,6%) respecte al projecte de pressupost del 2005. 

2.- El sector de regulació i sanejament d’aigües, on pràcticament no s’executaran els 183,0 

milions d’euros consignats en el projecte de pressupost de l’empresa ACUAMED, atès que 

moltes de les obres a realitzar per aquesta empresa han deixat de ser d’interès general, 

arrel de la modificació del PHN, i ara seran executades per la Generalitat. 

Finalment, el quadre 5.1.9 mostra la distribució per comunitats autònomes de la inversió 

consignada en el projecte de PGE per al 2006 i la seva comparativa amb les dades del 2005 

(projecte de pressupost inicial i previsió actualitzada). Pràcticament en cap comunitat 

autònoma es preveu complir amb el 100% de la inversió consignada en el projecte de 

pressupost per al 2005.  
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Quadre 5.1.9
Inversió real consignada en el projecte de PGE per al 2006 i comparació amb les dades del 2005.

(Milers d'euros) % Variació
Inversió projecte 2005

Projecte Prevista 2005 vs previsió Projecte
PGE 2005 % actualitzada % actualit. 2005 PGE 2006 %

Andalusia 3.038.313 17,4 2.222.886 14,3 -26,8 3.104.454 15,9
Aragó 698.128 4,0 789.444 5,1 13,1 977.206 5,0
Astúries 685.994 3,9 643.576 4,1 -6,2 786.192 4,0
Balears 199.402 1,1 188.437 1,2 -5,5 179.230 0,9
Canàries 534.460 3,1 439.635 2,8 -17,7 555.874 2,9
Cantàbria 366.556 2,1 354.855 2,3 -3,2 402.177 2,1
Castella-Lleó 1.514.538 8,7 1.375.395 8,9 -9,2 1.708.036 8,8
Castella-Manxa 888.394 5,1 835.444 5,4 -6,0 1.079.956 5,5
Catalunya 2.715.272 15,5 2.173.347 14,0 -20,0 2.820.564 14,5
Comunitat Valenciana 1.481.656 8,5 1.462.576 9,4 -1,3 1.757.522 9,0
Extremadura 500.499 2,9 461.470 3,0 -7,8 572.269 2,9
Galícia 1.258.433 7,2 1.225.524 7,9 -2,6 1.479.062 7,6
Madrid 2.390.696 13,7 2.465.383 15,9 3,1 2.593.449 13,3
Múrcia 510.710 2,9 421.061 2,7 -17,6 708.275 3,6
Navarra 79.038 0,5 77.993 0,5 -1,3 111.599 0,6
País Basc 373.320 2,1 206.933 1,3 -44,6 359.662 1,8
Rioja 136.683 0,8 99.886 0,6 -26,9 176.925 0,9
Ceuta 66.800 0,4 46.233 0,3 -30,8 68.354 0,4
Melilla 41.215 0,2 46.863 0,3 13,7 50.283 0,3

Total Regionalitzat 17.480.107 100,0 15.536.939 100,0 -11,1 19.491.089 100,0
No Regionalitzat 6.171.922 6.052.914 -1,9 5.627.388,34

TOTAL 23.652.029 21.589.853 -8,7 25.118.477
Font: elaboració pròpia a partir dels PGE.  
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1. PRINCIPALS ÀREES D’ACTUACIÓ PER AL 2006 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2006 s’emmarquen en un 

plantejament de canvi en el procés pressupostari que significa un avenç en la 

pressupostació per objectius i resultats, que dóna un important pas endavant en el 

pressupost per programes i  que per tant, posa de relleu les finalitats de la despesa per 

sobre d’altres criteris d’assignació de recursos de caire més administratiu.  

Una altra novetat d’aquests pressupostos és l’aprofundiment en la consideració global de 

l’actuació pública de la Generalitat, de manera que l’àmbit institucional d’aquests comptes 

públics s’estén a tot el conjunt d’organismes i entitats que formen part del sector públic de la 

Generalitat,  la qual cosa significa que per primer cop s’incorporen als pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya els consorcis i les fundacions. 

D’altra banda, s’homogeneïtzen les estructures pressupostàries, de manera que els estats 

d’ingressos i de despeses presenten una estructura comuna per tots els tipus d’organismes i 

entitats, la qual cosa facilita la presentació de dades agregades en termes homogenis. 

Pel que fa al context financer, l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

per al 2006 s’emmarca dins les previsions financeres del Pla de sanejament 2005-2008, que 

té per objectiu reduir el dèficit de les finances de la Generalitat i aconseguir progressivament 

un equilibri pressupostari. 

Els principals trets que caracteritzen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2006 es poden resumir en els següents punts: 

 Aquests pressupostos s’emmarquen dins d’un canvi en el procés pressupostari 

orientat cap a la transparència, l’eficàcia i l’eficiència, per tal de fer del pressupost 

una eina útil per a la presa de decisions i per a l’assignació de recursos. 

 

 Són uns pressupostos elaborats sota el marc d’estabilitat financera, la qual cosa 

significa que s’ha fet un esforç per poder assolir els objectius de dèficit no financer en 

relació amb el PIB que imposa el Pla de Sanejament.  

 

 L’assignació de recursos s’ha orientat en una doble direcció: serveis públics de 

qualitat i millora de les bases de la competitivitat de l’economia, que convergeix en 

l’objectiu de millora global de la societat des del punt de vista social i econòmic, 

alhora que es consolida l’elevada participació de la inversió en el conjunt de la 

despesa assolida l’any 2005.  
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El pressupost és l’eina per aconseguir l’objectiu del Govern de la Generalitat de contribuir a 

l’assoliment d’una economia competitiva i d’una societat cohesionada. Les principals línies 

d’actuació per al 2006 es poden resumir en quatre grans eixos: 

 
Serveis públics de qualitat per a una societat avançada 
 

Atesa la importància de la política social com eix bàsic i vertebrador de la societat, els 

pressupostos de la Generalitat per al 2006 aprofundeixen en la línia endegada els dos anys 

anteriors en el sentit d’orientar la despesa cap a la millora dels serveis públics, amb l’objectiu 

d’elevar els estàndards de qualitat, en el context d’una població creixent. 

  

Un dels objectius prioritaris d’aquests pressupostos és la millora de la salut de la població.  

Concretament, els recursos que assignen els pressupostos per al 2006 a la política de salut 

són de 7.944 milions d’euros (un 26,8% del total), que s’orienten bàsicament cap a la 

promoció de la salut pública, l’atenció sanitària i els serveis sanitaris i socials d’atenció a la 

dependència. Concretament, els pressupostos consolidats del Servei Català de la Salut i de 

l’Institut Català de la Salut augmenten un 9,7% respecte l’any anterior. En l’àmbit de l’atenció 

primària es preveu la creació de nous centres d’urgències i la potenciació de l’ús de fàrmacs 

genèrics. Durant el 2006 es preveu desplegar l’Agència de Protecció de la Salut, es crearà i 

desplegarà l’Agència de Salut Pública de Catalunya, es definirà el model de reforma 

d’atenció especialitzada i s’executarà el Pla de Reordenació de l’Atenció Especialitzada. 

D’altra banda, aquests pressupostos recullen dos objectius bàsics de millora de la qualitat 

del servei sanitari: la millora de les llistes d’espera i la garantia d’un temps d’espera mínim 

pel primer diagnòstic. 

 

L’educació en tots els seus nivells és una altra de les grans prioritats d’aquests 

pressupostos. Els recursos assignats l’any 2006 a aquesta política és de 4.998,3 milions 

d’euros, un 16,8% del total. Quan a l’educació general, es preveu un increment del personal 

docent de l’ordre de 7.000 persones, com també el manteniment de l’impuls del Pla de 

Construccions Escolars, amb un important creixement de les inversions previstes, la qual 

cosa contribuirà a fer front al creixement de la població escolar i a atendre els nous 

requeriments de qualitat derivats del Pla Nacional d’Educació. En aquesta mateixa línia es 

contempla la implantació d’una sisena hora lectiva per a l’escola pública. D’altra banda, es 

preveu la creació de 6.000 places públiques durant el 2006, d’acord amb el compromís de 

creació de noves places de llars d’infants. En l’àmbit de la formació professional i l’educació 

permanent es preveu la creació i desplegament de sis centres integrals de formació 
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professional. Pel que fa a l’educació universitària, les actuacions s’orienten cap a 

l’assoliment d’un sistema universitari competitiu quant a docència, estudi i recerca, 

emmarcat dins els plantejaments de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 

 

La política de transport públic és una altra de les prioritats d’aquests pressupostos, a la qual 

s’hi dediquen 2.862,9 milions d’euros, el 9,6% del total. Des de l’òptica de la qualitat de 

serveis públics, cal destacar els programes d’infraestructures ferroviàries, així com el de 

suport al transport públic de viatgers, tot i que aquesta política té implicacions en diversos 

eixos i incideix tant en la competitivitat de l’economia com en l’equilibri territorial. 

Concretament, els pressupostos per al 2006 destinen 1.433 milions d’euros a 

infraestructures ferroviàries i 844 milions d’euros a suport al transport públic de viatgers. 

  

Les polítiques de seguretat i de justícia també són bàsiques per a garantir el benestar d’una 

societat i el seu nivell de qualitat és indicatiu d’una societat avançada. En els pressupostos 

per al 2006 s’assignen a aquestes polítiques 1.405 milions d’euros (799,5 milions per a la 

política de seguretat i protecció civil i 606 milions per a la política de justícia). Pel que fa a la 

política de seguretat i protecció civil, destaca la incorporació de 1.727 nous efectius al Cos 

de Mossos d’Esquadra. Més concretament, es preveu el desplegament dels Mossos al 

Vallès Occidental i als municipis del Baix Llobregat limítrofs amb el Barcelonès, la creació de 

noves comissaries i el desenvolupament d’un centre de comandament avançat. En relació a 

la política de justícia, cal destacar la construcció i posada en funcionament de nous 

equipaments penitenciaris i de justícia juvenil, la continuació de la construcció de la Ciutat de 

la Justícia, la creació de vint nous òrgans judicials i l’increment dels efectius necessaris per 

tal d’assolir els nous reptes que la societat planteja en aquesta matèria. 

 

També és una prioritat d’aquests comptes públics la millora de l’Administració Oberta, 

facilitant els tràmits i la informació al ciutadà i altres actuacions de foment i mobilització de la 

participació ciutadana, atès que uns serveis públics de qualitat signifiquen també una 

administració eficaç, propera al ciutadà, que vetlli perquè l’ús dels recursos, sigui eficient i 

impulsi l’ús de les noves tecnologies. En aquest sentit, també s’avança cap a la 

descentralització de l’administració i el suport i la col·laboració amb els ens locals. Els canvis 

en el procés pressupostari que s’endeguen en aquest exercici, encaminats a augmentar la 

transparència dels comptes públics, també s’emmarquen en la línia de modernització, 

d’acord amb les recomanacions de l’OCDE i de l’FMI, que tenen per objectiu millorar 

l’eficàcia i l’eficiència en l’assignació i en l’ús dels recursos públics. 
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Millora de les condicions de competitivitat de l’economia catalana 
 

Un altre dels grans eixos d’aquests pressupostos és la millora de les condicions de la 

competitivitat de l’economia catalana, que es recull en els compromisos de l’Acord estratègic 

per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 

catalana, signat el 16 de febrer de 2005. L’any 2005 es va fer un gran esforç en la inversió 

en infraestructures; en els pressupostos del 2006 s’ha volgut consolidar aquest esforç i s’ha 

continuat prioritzant l’assignació de recursos en aquest àmbit. Igualment, la despesa que es 

destina a R+D+I en aquests pressupostos és de 194,5 milions d’euros, orientats tant a la 

recerca bàsica com a la innovació, com també a les actuacions de foment de la 

transferència de tecnologia. La inversió en capital humà, des de l’escola fins a la universitat 

i, desprès, a través de la formació continua, és un altre dels pilars de la competitivitat de 

l’economia. 

 

El foment de la internacionalització de l’empresa catalana és una mesura necessària per 

garantir el creixement. En aquest sentit, aquests pressupostos inclouen mesures 

específiques per orientar el teixit empresarial sobre les necessitats d’internacionalització i 

per desenvolupar polítiques proactives en sectors amb potencial de creixement. D’altra 

banda, cal destacar l’impuls de les inversions a través de la potenciació de l’Agència 

d’Inversions i el suport al finançament de l’activitat empresarial a través de l’Institut Català de 

Finances. 

 

Dins d’aquest eix de millora de la competitivitat de l’economia, cal destacar també l’atenció a 

les polítiques de foment de l’ocupació, a les quals es destinen 393 milions d’euros, amb 

l’objectiu de promoure la creació i consolidació d’ocupació de qualitat en condicions 

d’igualtat, de forma especial en els sectors econòmics emergents. Amb aquesta política es 

financen actuacions de les corporacions locals, de les empreses i institucions sense ànim de 

lucre pel foment, la formació i la qualificació professional.  

 

Una societat més justa i cohesionada 
 

Els pressupostos de la Generalitat per al 2006 també volen incidir en aquells aspectes que 

ajuden a configurar i a cohesionar la societat i que, a l’hora, també tenen un impacte 

econòmic, atès que determinen el marc perquè es desenvolupi l’activitat econòmica. 

  

L’objectiu principal de la política d’habitatge és donar una resposta adequada a les 

necessitats d’allotjament de la població amb rendes baixes que no poden cobrir les seves 
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necessitats en el mercat lliure. Les mesures per assolir aquest objectiu són diverses: foment 

de la promoció d’habitatges a preu assequible, ajuts al pagament del lloguer dels col·lectius 

amb rendes més baixes i  suport a l’administració local i a altres entitats sense ànim de lucre 

a través de convenis de col·laboració en l’àmbit de l’habitatge. A més, també es preveuen 

mesures de manteniment del parc d’habitatges existent amb el foment d’obres de 

rehabilitació, destinades a evitar la degradació de determinats edificis en situació de risc per 

tal de millorar-ne les condicions de vida. 

 

També destaquen les actuacions de protecció social, amb una assignació global de 1.221,5 

milions d’euros, entre les quals es pot destacar l’atenció al col·lectiu de persones grans amb 

dependència, l’atenció a la família -en especial a la infància i a la adolescència- i l’atenció a 

persones amb discapacitats; en aquest àmbit cal destacar també la creació de l’Agència de 

la Dependència per part del Departament de Salut. D’altra banda, en el pressupost per al 

2006 s’han previst recursos destinats a l’atenció a la immigració, que es dirigeixen a donar 

una resposta integrada a les necessitats socials, laborals, sanitàries o educatives de la 

població immigrant, en el Marc del Pla de Ciutadania i Immigració. 

 

Finalment, una societat cohesionada i benestant també es manifesta a través del seu 

compromís amb la cultura i la promoció de la seva llengua, als joves, la política de gènere, 

l’esport i la cooperació internacional. Els pressupostos que s’adrecen l’any 2006 a aquestes 

polítiques experimenten creixements destacables. Cal assenyalar l’increment de recursos 

adreçats a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de gairebé un 52%. 

 

Un desenvolupament territorial equilibrat  i sostenible 
 

Els pressupostos per al 2006 incrementen els recursos destinats als ens locals, atesa la 

importància dels municipis com a administracions més properes als ciutadans. Així, es 

preveu un increment de prop d’un 37% del fons de cooperació local destinat als ajuntaments 

i un increment d’un 20,6% dels fons destinats al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 

 

Els recursos destinats a actuacions d’urbanisme i ordenació del territori, s’eleven a 220,2 

milions d’euros, que s’orienten a assolir un desenvolupament equilibrat del territori, garantint 

alhora l’existència d’una oferta de sòl suficient per als diferents usos. En aquest àmbit cal 

també destacar el Pla de Millora de Barris, que pretén dotar les àrees urbanes amb una 

especial problemàtica de major qualitat urbana i de millors condicions socials mitjançant 

intervencions integrades en els barris.  
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Pel que fa a les actuacions relacionades amb el medi ambient, els recursos que gestionarà 

el Departament de Medi Ambient experimenten un notable creixement en els pressupostos 

per al 2006, concretament del 22,5%. La política d’actuacions ambientals, que té un 

pressupost de 317 milions d’euros, té per objectiu millorar el nivell de vida dels ciutadans de 

Catalunya i la protecció del medi ambient, desenvolupant actuacions que fomentin la 

producció neta en els diferents sectors, fent un tractament sostenible dels residus, i amb 

especial cura a la conservació de la biodiversitat.  
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2. EL FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

En aquest capítol es presenten les previsions de recursos de la Generalitat de Catalunya per 

al proper any 2006, destacant en primer lloc les que es desprenen del model de finançament 

autonòmic, que per la seva rellevància i característiques cal analitzar separadament, i en 

segon lloc, es presenten les xifres de la totalitat del projecte de pressupost d’ingressos. Cal 

esmentar que aquestes xifres comprenen la Generalitat en sentit estricte, és a dir, no 

inclouen cap dels organismes, empreses, ens, fundacions i consorcis que depenen totalment 

o en part majoritària de la Generalitat. La consideració d’aquest àmbit permet fer 

comparacions amb les previsions de l’any 2005 i representa una part molt important dels 

recursos del sector públic de la Generalitat de Catalunya; concretament, el pressupost de la 

Generalitat del 2006 en sentit estricte és un 80,6% del de tot el sector públic autonòmic. 

2.1 Els ingressos del model de finançament autonòmic 
 
Els ingressos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2006 estan vinculats al model de 

finançament vigent des de l’any 2002, aprovat per la Llei orgànica 7/2001, de 27 de 

desembre, de modificació de la Llei orgànica 8/1980, de finançament de les comunitats 

autònomes (LOFCA) i per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, que regula les mesures 

fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de 

règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia. 

El bloc de recursos del sistema de finançament de les comunitats autònomes està format 

pels que es deriven de l’aplicació d’aquesta normativa, que concretament són: els tributs 

cedits per l’Estat, el fons de suficiència, els fons específics de l’acord de finançament i les 

liquidacions pendents d’ingressos vinculats al model de finançament. En relació amb els 

recursos del model de finançament, cal esmentar també que en el pressupost del 2006 

tenen reflex algunes de les mesures per a la sanitat aprovades en el Consell de Política 

Fiscal i Financera de 13 de setembre de 2005. Per altra part, la Generalitat, a diferència de 

la resta de comunitats autònomes, disposa de competències en matèria de policia 

autonòmica i com a conseqüència, rep unes transferències de l’Estat pel seu finançament. 

Els tributs cedits per l’Estat, de forma parcial o total, són els següents:  

• l’impost sobre la renda de les persones físiques (un 33%);  

• l’impost sobre el patrimoni (un 100%);  
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• l’impost sobre successions i donacions (un 100%);  

• l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (un 100%);  

• els tributs sobre el joc (un 100%);  

• l’impost sobre el valor afegit (un 35%);  

• l’impost especial sobre alcohols (un 40%);  

• l’impost especial sobre hidrocarburs (un 40%);  

• l’impost especial sobre labors del tabac (un 40%);  

• l’impost especial sobre l’energia (un 100%);  

• l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (un 100%);  

• l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (un 100%).  

La Generalitat de Catalunya té competències normatives respecte a l’impost sobre la renda 

de les persones físiques, l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre successions i donacions, 

l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, els tributs sobre el 

joc, l’impost especial sobre determinats mitjans de transport i l’impost sobre vendes 

minoristes de determinats hidrocarburs. 

En el quadre 2.1.1 es detallen els recursos derivats del model de finançament autonòmic 

previstos en el pressupost de l’any 2006, així com la seva comparació amb l’exercici 

anterior. En total, aquests recursos són de 18.800,4 milions d’euros, dels quals un 82,4% 

corresponen a tributs cedits i un 17,6% a ingressos per transferències. Els ingressos totals 

del sistema de finançament que preveu el pressupost presenten un augment total del 12,7%, 

xifra que en valors absoluts representa un increment de 2.120 milions d’euros.  

La distribució per conceptes dels recursos previstos per al 2006 posa de manifest la 

importància de determinades figures tributàries, com el tram autonòmic de l’IRPF -un 22,7% 

dels ingressos del model de finançament-, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 

jurídics documentats –un 19,6%- i la participació en l’IVA –un 18,3%-.  

Pel que fa a les transferències, la més importants en termes quantitatius són les que 

provenen del fons de suficiència, que representen un 13,3% dels ingressos del model de 

finançament. 
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A l’hora d’analitzar les xifres previstes en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 

2006 i l’increment en els diferents conceptes en relació a l’any anterior, cal tenir en compte 

algunes particularitats, que s’exposen a continuació. 

En primer lloc, cal fer referència al fet que actualment està en tràmit al Parlament de 

Catalunya una reforma sobre l’impost de successions, que té com a objectiu reduir la 

fiscalitat a determinades herències, especialment les mitjanes i baixes, i que per tant, tindrà 

un impacte econòmic a la baixa sobre la recaptació d’aquest impost a partir del segon 

semestre de l’any 2006, que s’aplicarà de forma progressiva. Aquest aspecte ja està previst 

en el projecte de pressupostos de l’any 2006, per la qual cosa es preveu un augment de la 

recaptació de l’impost –un 2%-  en relació amb l’any anterior. 

Per altra banda, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és 

l’impost del que es preveu un taxa de creixement més elevada, concretament d’un 23,3%, a 

causa del bon comportament que està tenint aquest impost en els darrers anys. 

Concretament, en els quatre darrers exercicis la recaptació d’aquest impost ha augmentat a 

una taxa interanual de 27,7%. 

En segon lloc, una de les particularitats més destacables del projecte de pressupostos 

d’ingressos per al 2006 és el reflex de les mesures acordades en la Conferència de 

Presidents de 10 de setembre, i aprovades el dia 13 del mateix mes en el Consell de Política 

Fiscal i Financera, sobre la dotació de recursos per al finançament de la sanitat. Cal 

assenyalar que no totes les mesures acordades tenen un reflex en el pressupost d’ingressos 

de 2006, ja que algunes han tingut una repercussió durant l’exercici 2005 i d’altres no tindran 

un efecte fins l’exercici 2007.  

L’aplicació d’algunes de les mesures ha comportat l’elaboració del Reial Decret-Llei 12/2005, 

de 16 de setembre, que aprova determinades mesures urgents en matèria de finançament 

sanitari. En aquest reial decret-llei es determina l’augment de les bestretes de tresoreria a 

compte de la liquidació del finançament autonòmic a les comunitats autònomes i s’estipula 

que per a l’exercici 2006 aquestes bestretes poden assolir un import de fins al 4% de la base 

de càlcul utilitzada per la fixació inicial de les bestretes a compte per tributs cedits i fons de 

suficiència de l’exercici.  

En el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2006 s’incorpora el previst en aquest 

Reial Decret-Llei, de manera que les xifres d’ingressos en concepte d’IRPF, IVA, impostos 

sobre consums específics i fons de suficiència inclouen aquest augment equivalent al 4%, la 

qual cosa explica una part dels augments relativament elevats d’aquests recursos en 

comparació amb el pressupost de 2005. 
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Quadre 2.1.1

(milers d'euros)

2006 2005
% variació 

06/05

Impost s/successions i donacions 524.472 514.122 2,0
Impost s/patrimoni 313.728 307.026 2,2
Impost s/transmissions patrimonials i AJD 3.675.684 2.981.800 23,3
Tributs sobre el joc 356.971 356.971 0,0
IRPF (tram autonòmic) 4.268.651 3.718.235 14,8
IVA (participació en l'impost estatal) 3.444.910 3.215.704 7,1
Impost s/labors del tabac (participació en l'impost estatal) 527.698 461.969 14,2
Impost s/alcohols (participació en l'impost estatal) 99.238 87.173 13,8
Impost s/hidrocarburs (participació en l'impost estatal) 806.389 775.898 3,9
Impost s/energia (participació en l'impost estatal) 202.186 185.898 8,8
Impost s/determinats mitjans de transport (participació en l'impost estatal) 312.953 302.955 3,3
Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs (participació en l'impost estatal) 164.524 159.268 3,3
Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs (tram autonòmic) 164.524 159.268 3,3
Liquidacions pendents impostos cedits (*) 632.640 585.207 8,1

Total ingressos tributs cedits 15.494.567 13.811.495 12,2

Fons de suficiència 2.497.492 2.263.235 10,4
Fons específics de l'acord de finançament (**) 70.707 66.327 6,6
Transferències de l'acord de finançament sanitari 154.836 0                     --
Liquidacions garantia assistència sanitària 87.000 57.060 52,5
Liquidacions pendents fons de suficiència 37.360 83.870 -55,5
Policia autonòmica 458.476 398.420 15,1

Total ingressos per transferències 3.305.871 2.868.912 15,2

TOTAL RECURSOS MODEL DE FINANÇAMENT 18.800.438 16.680.407 12,7

(*) Liquidacions pendents tram autònomic IRPF i participació en l'IVA 
    i en els impostos s/consums específics.
(**) Fons de cohesió sanitària i ILT

Projecte de pressupost d'ingressos de la Generalitat de Catalunya per al 2006. Ingressos del model de finançament

 

Aquest mateix Reial Decret-Llei també acorda un increment de la fiscalitat que grava el 

consum d’alcohols i de tabac, mitjançant una modificació dels tipus impositius sobre alcohols 

i begudes alcohòliques i sobre labors de tabac, la qual cosa té repercussió directa sobre les 

previsions de recursos d’aquests dos impostos especials i també una repercussió indirecta 

en els recursos de l’IVA i del fons de suficiència –a través de l’ITE (ingressos tributaris de 

l’Estat) que és l’índex que determina el creixement del fons de suficiència-. L’aplicació 

d’aquesta normativa explica en bona part l’augment previst d’un 14,2% i d’un 13,8% en la 

participació en els impostos sobre el tabac i els alcohols, respectivament, com també, si bé 

en menor mesura, l’increment dels recursos de l’IVA, d’un 7,1% i del fons de suficiència, 

d’un 10,4%. 
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Altres mesures acordades en el Consell de Política Fiscal i Financera sobre el finançament 

de la sanitat no han exigit cap desenvolupament normatiu específic, atès que es refereixen a 

noves dotacions per a les comunitats autònomes i que consten en els pressupostos generals 

de l’Estat. En aquest sentit, cal esmentar les transferències directes de l’Estat per a dotar de 

més recursos la sanitat i les previsions de recursos per a l’assistència sanitària a residents 

estrangers, així com la compensació per a l’atenció per accidents de treball i malalties 

professionals cobertes per l’INSS. En el projecte de pressupost d’ingressos per al 2006 hi 

consten unes transferències per un import total de 154,8 milions d’euros pels esmentats 

conceptes. 

Per últim, i pel que respecta a les mesures per a la sanitat, també es va acordar un 

increment de les dotacions del Fons de Cohesió Sanitària per a l’assistència sanitària als 

desplaçats estrangers i d’altres comunitats autònomes. 

En conjunt, la quantificació de les mesures per dotar de més recursos la sanitat tenen un 

reflex en el projecte de pressupostos de la Generalitat que es pot avaluar en 646,6 milions 

d’euros (quadre 2.1.2), de manera que excloent aquesta quantitat, els recursos derivats del 

model de finançament sense incloure l’impacte de les mesures per a la sanitat tindrien un 

increment del 8,8% en relació amb l’any 2005, en comptes del 12,7% que es dedueix del 

projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2006.  

Quadre 2.1.2
Projecte de pressupost d'ingressos de la Generalitat de Catalunya  per al 2006

milers d'euros
% variació 

06/05

Recursos model de finançament 18.800.438 12,7
Estimació de l'impacte de les mesures per a la sanitat 646.617 -

Recursos model de finançament sense mesures sanitat 18.153.821 8,8

Estimació de l'impacte de determinades mesures acordades en matèria de 
finançament de la sanitat

 

Un altre dels aspectes a destacar del projecte de pressupostos d’ingressos per al 2006 és 

l’augment de la previsió de recursos en concepte de transferències pel finançament de la 

policia autonòmica, que és d’un 15,1%, a causa del progressiu desplegament de la Policia 

Autonòmica- Cos de Mossos d’Esquadra al Vallès Occidental i a municipis del Baix 

Llobregat. 
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2.2 Els ingressos de la Generalitat de Catalunya 
 
En l’apartat precedent s’han analitzat els ingressos que formen el bloc de recursos del model 

de finançament autonòmic; a continuació i amb l’objecte de tenir una visió completa del 

conjunt d’ingressos de la Generalitat, es presenten en aquest apartat tots els recursos de la 

Generalitat previstos pel 2006, emmarcant els que fan referència al model de finançament. 

En el quadre 2.2.1 es pot observar que els recursos del model de finançament representen 

un 78,6% dels ingressos de la Generalitat de Catalunya previstos per al 2006 -1,1 punts més 

que l’any anterior-; si no es consideren les transferències en concepte de participació dels 

ens locals en els tributs de l’Estat, en els quals la Generalitat només fa una funció de caixa 

pagadora, el percentatge de l’any 2006 passaria a ser del 87,9%, xifra que palesa la 

importància quantitativa dels recursos derivats del model de finançament vigent dins el 

pressupost de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a la resta d’ingressos del pressupost de la Generalitat previst per al 2006, cal 

destacar la importància quantitativa de les transferències de la participació dels ens locals 

en els tributs de l’Estat, de la que es preveu un increment del 15,1%. L’augment previst d’un 

26,3% en els altres ingressos no financers obeeix en bona part a l’augment en concepte 

d’ingressos patrimonials, del capítol de taxes (excloent els tributs sobre el joc), de 

transferències corrents de l’Administració central de l’Estat i de les transferències d’entitats 

autònomes de la Generalitat. D’altra banda, els ingressos financers es preveu que es 

redueixin un 11,6% 

Quadre 2.2.1

milers d'euros % s/total milers d'euros % s/total
% variació 

06/05

Recursos model de finançament 18.800.438 78,6 16.680.406 77,5 12,7
Participació ens locals tributs de l'Estat 2.524.360 10,6 2.193.951 10,2 15,1
Altres ingressos no financers 876.940 3,7 694.285 3,2 26,3
Ingressos financers 1.722.724 7,2 1.948.223 9,1 -11,6

TOTAL 23.924.462 100,0 21.516.865 100,0 11,2

Projecte de pressupost d'ingressos de la Generalitat de Catalunya  per al 2006. Resum per grups 
d'ingressos

2006 2005

 

En el quadre 2.2.2 es detallen aquests ingressos segons la seva classificació econòmica. 

Concretament, els ingressos derivats dels impostos representen en conjunt un 63,3% del 

pressupost i un increment global proper al 13%. Pel que fa a les operacions corrents cal 
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destacar un important increment del capítol d’ingressos patrimonials, així com de les 

transferències corrents –en bona part per les noves transferències previstes en base a 

l’acord de finançament sanitari, pels nous recursos adreçats a la policia autonòmica i  per 

l’augment del fons de suficiència i de transferències específiques-. 

 

Quadre 2.2.2

milers d'euros % s/total milers d'euros % s/total

1. Impostos directes 5.558.299 23,2 4.917.562 22,9 13,0
2. Impostos indirectes 9.593.745 40,1 8.550.962 39,7 12,2
3. Taxes i altres ingressos 556.459 2,3 521.975 2,4 6,6
4. Transferències corrents 6.211.276 26,0 5.348.483 24,9 16,1
5. Ingressos patrimonials 48.091 0,2 8.670 0,0 454,7
6. Alienació d'inversions reals 0 0,0 0 0,0 -100,0
7. Transferències de capital 233.868 1,0 220.991 1,0 5,8
8. Actius financers 0 0,0 0 0,0 -100,0
9. Passius financers 1.722.724 7,2 1.948.223 9,1 -11,6

Ingressos corrents 21.967.870 91,8 19.347.651 89,9 13,5
Ingressos de capital 233.868 1,0 220.991 1,0 5,8
Ingressos financers 1.722.724 7,2 1.948.223 9,1 -11,6

TOTAL 23.924.462 100,0 21.516.865 100,0 11,2

Projecte de pressupost d'ingressos de la Generalitat de Catalunya  per al 2006. Resum per capítols

2006 2005 % variació 
06/05

 

Els ingressos de capital corresponen únicament a les transferències procedents del sector 

públic estatal i de la Unió Europea i en conjunt  representen un 1% dels ingressos totals de 

la Generalitat.  Finalment, els ingressos de caràcter financer, que representen un 7,2% dels 

recursos totals, es redueixen un 11,6% a causa de les menors previsions d’ingressos en 

concepte d’endeutament, ja que cal recordar que en l’exercici de 2005 es va preveure un 

increment important d’aquests ingressos. 

Com a complement a les xifres presentades, en el gràfic 2.2.1 es detallen els pressupostos 

de la Generalitat previstos per al 2006.  En conjunt, els ingressos derivats dels tributs cedits 

representen un 62,1% del pressupost total, la participació dels ens locals en els tributs de 

l’Estat un 10,6% i el fons de suficiència un 10,4%, de manera que aquests tres grups de 

recursos absorbeixen un 83,1% de la previsió total de recursos de l’any 2006. 
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Gràfic 2.2.1
Projecte de pressupost d'ingressos de la Generalitat de Catalunya per al 2006
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3. LES INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

El pressupost d’inversió de l’any 2006 suposa un increment del 6,8% (considerant el conjunt 

de les despeses de capital) respecte a l’any 2005. Tanmateix, cal considerar que el 

pressupost del 2006 incorpora els consorcis i fundacions dependents de la Generalitat, els 

quals no estaven contemplats en el pressupost del 2005, per la qual cosa els pressupostos 

d’aquestes entitats no s’haurien de considerar a fi que la comparació amb el 2005 sigui 

homogènia. 

En termes homogenis, el pressupost del 2006 en matèria d’inversions presenta un increment 

del 6,0% (del 6,3% en el cas de les inversions reals i del 4,0% en el cas de les 

transferències de capital). 

Quadre 3.1.1
Despeses de capital consolidades pressupostades pel conjunt del Sector Públic de la Generalitat.

(Milers d’euros) Pressupost Pressupost % Pressupost 2006 %
2005 2006 (*) Inc. (comparable 2005) (*) Inc.

Capítol 6 (Inversions reals) 3.766.808 4.051.028 7,5% 4.004.788 6,3%
Capítol 7 (Transferències) 716.391 737.561 3,0% 745.321 4,0%

Total despeses de capital 4.483.199 4.788.589 6,8% 4.750.109 6,0%

 (*) El pressupost del 2006 incorpora els consorcis i fundacions dependents de la Generalitat, que no estaven 
inclosos en el pressupost del 2005. Cal ajustar l’àmbit sectorial del pressupost 2006 per tal que la comparació 
amb el pressupost del 2005 sigui homogènia.  

La determinació del Govern de la Generalitat de resoldre els dèficits d’infraestructures de 

Catalunya el més aviat possible en els àmbits que no són competència de l’ Estat, ha portat 

a preveure addicionalment en el 2006 l’execució d’obres finançades en base a sistemes 

específics al marge del pressupost.  

La inversió fora de pressupost inclou 315,4 milions d’euros d’obres finançades mitjançant 

concessions, 354,1 milions d’euros finançats amb drets de superfície i 321,2 milions d’euros 

finançats a través del mètode alemany. En total, aquestes partides afegeixen 990,7 milions 

d’euros a la inversió consignada en el pressupostos, i la seva consideració permet assolir la 

xifra històrica de 5.779,3 milions d’euros d’inversió total, amb un increment del 9,4% 

respecte l’any 2005 (increment del 8,6% en termes homogenis). 
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Quadre 3.1.2
Total inversions a executar pel conjunt del Sector Públic de la Generalitat

(Milers d’euros) Pressupost Pressupost % Press.  2006 %
2005 2006 (*) Inc. (comp 2005) (*) Inc.

A.- Finançat amb pressupost

Capítol 6 (inversions reals) 3.766.808 4.051.028 7,5% 4.004.788 6,3%
Capítol 7 (Transferències) 716.391 737.561 3,0% 745.321 4,0%

A.- TOTAL INVERSIÓ PRESSUPOSTADA 4.483.199 4.788.589 6,8% 4.750.109 6,0%

B.- Sistemes de finançament específics

Concessions
Justícia 80.868 76.803 -5,0% 76.803 -5,0%
Carreteres 108.213 238.581 120,5% 238.581 120,5%
Total Concessions 189.082 315.384 66,8% 315.384 66,8%

Drets de superfície
Interior 13.032 165.797 1172,2% 165.797 1172,2%
Justícia 124.926 188.302 50,7% 188.302 50,7%
Total drets de superfície 137.959 354.098 156,7% 354.098 156,7%

Pagament ajornat (mètode alemany)
Carreteres 116.820 80.887 -30,8% 80.887 -30,8%
Ports i Transports 80.569 140.361 74,2% 140.361 74,2%
Linia-9 (IFERCAT) 252.600 38.500 -84,8% 38.500 -84,8%
Agricultura (REGSA) 24.323 61.439 152,6% 61.439 152,6%
Total pagament ajornat 474.312 321.187 -32,3% 321.187 -32,3%

B.- TOTAL FINANÇAMENTS ESPECÍFICS 801.352 990.669 23,6% 990.669 23,6%

TOTAL INVERSIONS (A+B) 5.284.551 5.779.258 9,4% 5.740.778 8,6%

 (*) El pressupost del 2006 incorpora els Consorcis i Fundacions dependents de la Generalitat, que no eren tinguts en 
compte en el pressupost del 2005. Cal ajustar l’àmbit sectorial del pressupost 2006 per tal que la comparació amb el 
pressupost del 2005 sigui homogènia  

En la resta del capítol és fa una anàlisi des d’una vessant territorial i sectorial centrada 

exclusivament en la inversió real (capítol 6) pressupostada l’any 2006. 

A l’hora d’analitzar la inversió comarcalitzada cal tenir en compte que els beneficis socials 

generats per un projecte d’inversió s’estenen territorialment molt més enllà de la seva 

ubicació física. Així doncs, les inversions d’una determinada comarca poden generar 

importants externalitats positives sobre les comarques veïnes i a l’inrevés. Aquest fet cal 

tenir-lo molt present a l’hora d’analitzar la inversió en una determinada comarca, 

especialment si tenim en compte la petita dimensió relativa d’algunes d’elles.  

Els quadres 3.1.3 i 3.1.4 mostren la distribució de la inversió real consolidada per subsectors 

i  comarques, així com per àmbits del Pla territorial general respectivament.  
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Quadre 3.1.3
Distribució per comarques de les inversions reals pressupostades l'any 2006

(Milers d'euros) SCS i Empreses Consorcis TOTAL
Generalitat EGSS EAA EACiF (EDP+SM) i Fund. Consolidat %

Alt Camp 697 - - - 15.888 - 16.585 0,6
Alt Empordà 6.379 - 645 - 60.149 - 67.173 2,3
Alt Penedès - 2.068 - - 25.923 2.922 30.913 1,1
Alt Urgell 283 - - - 2.944 - 3.227 0,1
Alta Ribagorça - 730 - - 1.516 - 2.246 0,1
Anoia 3.291 - - - 40.445 10.600 54.335 1,9
Bages 6.737 381 987 - 39.333 - 47.438 1,7
Baix Camp 4.956 500 - - 43.082 - 48.538 1,7
Baix Ebre 1.665 137 - - 31.793 - 33.595 1,2
Baix Empordà 17.982 - - - 35.157 - 53.138 1,9
Baix Llobregat 7.080 1.600 365 - 140.610 - 149.655 5,2
Baix Penedès 1.971 130 - - 52.788 - 54.889 1,9
Barcelonès 91.737 20.604 7.861 1.238 1.228.884 9.216 1.359.540 47,5
Berguedà 2.677 - - - 5.370 - 8.047 0,3
Cerdanya 42 - - - 8.317 - 8.359 0,3
Conca de Barberà 2.191 319 - - 7.498 - 10.008 0,3
Garraf 2.025 - - - 19.571 - 21.597 0,8
Garrigues 1.982 30 - - 21.230 - 23.242 0,8
Garrotxa 88 - - - 24.668 - 24.756 0,9
Gironès 3.350 3.150 11 - 49.111 - 55.621 1,9
Maresme 3.608 5.258 - - 53.852 1.700 64.419 2,2
Montsià 1.233 30 - - 15.675 - 16.938 0,6
Noguera 2.691 40 - - 36.909 - 39.640 1,4
Osona 2.300 80 - - 55.033 600 58.013 2,0
Pallars Jussà 2.747 - - - 10.924 - 13.671 0,5
Pallars Sobirà 1.737 - - - 13.459 - 15.196 0,5
Pla d'Urgell - 30 - - 6.701 - 6.731 0,2
Pla de l'Estany 217 - - - 2.702 - 2.920 0,1
Priorat 748 - - - 3.137 - 3.885 0,1
Ribera d'Ebre 2.011 3.098 - - 6.320 - 11.429 0,4
Ripollès 506 - - - 12.364 - 12.870 0,4
Segarra 1.312 - - - 20.862 - 22.173 0,8
Segrià 11.811 279 30 46 51.961 - 64.128 2,2
Selva 2.547 2.508 - - 60.154 - 65.209 2,3
Solsonès 803 - - - 1.620 - 2.422 0,1
Tarragonès 2.677 165 181 - 29.775 - 32.797 1,1
Terra Alta 1.147 158 - - 9.844 - 11.148 0,4
Urgell 664 - - - 37.132 - 37.796 1,3
Val d'Aran 2.638 - - - 6.605 - 9.243 0,3
Vallès Occidental 11.093 1.487 632 - 153.603 17.045 183.860 6,4
Vallès Oriental 5.613 1.198 1.937 - 107.620 308 116.675 4,1

Total comarcalitzat 213.233 43.980 12.650 1.284 2.550.527 42.390 2.864.064 100,0

No comarcalitzat (1) 365.509 86.680 21.132 230 707.760 5.653 1.186.964

TOTAL Consolidat 578.742 130.660 33.782 1.514 3.258.287 48.043 4.051.028

(1) S'han exclòs les aportacions de la Generalitat a través de capítol 6 a GISA, REGSA, REGSEGA, Consorci Sanitari 
de Barcelona i Consorci Sanitari Integral.    
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Quadre 3.1.4
Distribució per àmbits del Pla territorial general de les inversions reals pressupostades l'any 2006

(Milers d'euros) SCS i Empreses Consorcis TOTAL
Generalitat EGSS EAA EACiF (EDP+SM) i Fund. Consolidat %

Àmbit Metropolità 121.156 32.216 10.796 1.238 1.730.064 31.190 1.926.659 67,3
Comarques Gironines 31.068 5.658 656 - 244.305 - 281.687 9,8
Camp de Tarragona 13.240 1.114 181 - 152.167 - 166.701 5,8
Terres de l'Ebre 6.056 3.422 - - 63.632 - 73.110 2,6
Àmbit de Ponent 18.460 380 30 46 174.795 - 193.710 6,8
Comarques Centrals 15.807 461 987 - 141.801 11.200 170.255 5,9
Alt Pirineu i Aran 7.446 730 - - 43.765 - 51.941 1,8

Total Comarcalitzat 213.233 43.980 12.650 1.284 2.550.527 42.390 2.864.064 100,0

No comarcalitzat (1) 365.509 86.680 21.132 230 707.760 5.653 1.186.964

TOTAL Consolidat 578.742 130.660 33.782 1.514 3.258.287 48.043 4.051.028

(1) S'han exclòs les aportacions de la Generalitat a través de capítol 6 a GISA, REGSA, REGSEGA, Consorci Sanitari 
de Barcelona i Consorci Sanitari Integral.    

Globalment, les inversions reals consolidades de l’any 2006 presenten un grau de 

territorialització del 70,7%, les inversions no territorialitzades corresponen a actuacions que 

per la seva tipologia no es poden assignar a un territori concret, o bé afecten simultàniament 

a diverses comarques. 

Respecte a la distribució de la inversió per subsector, s’observa a com la inversió es 

canalitza principalment a través de les empreses públiques, les quals representen en torn al 

80% de la inversió total consolidada (un 89% si considerem exclusivament la part de la 

inversió territorialitzada).  

El quadre 3.1.5 mostra la inversió per càpita (segons població del padró municipal del 2004) 

per àmbits del Pla territorial general.  

Quadre 3.1.5
Distribució per àmbits del Pla territorial de les inversions reals per càpita.

Inv. consolidada Inv per capita Índex
(milers d'euros) % (euros/hab) (com= 100)

Àmbit Metropolità 1.926.659 67,3 412,24 98
Comarques Gironines 281.687 9,8 452,19 108
Camp de Tarragona 166.701 5,8 329,87 78
Terres de l'Ebre 73.110 2,6 433,13 103
Àmbit de Ponent 193.710 6,8 610,72 145
Comarques Centrals 170.255 5,9 372,53 89
Alt Pirineu i Aran 51.941 1,8 759,53 181

Total Comarcalitzat 2.864.064 100,0 420,36 100

No comarcalitzat 1.186.964 174,21

TOTAL Consolidat 4.051.028 594,57
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Si comparem les dades d’inversió per àmbits del Pla territorial general, el major volum 

d’inversió es concentra en el Àmbit Metropolità amb 1.926,7 milions d’euros (el 67,3% del 

total de la inversió territorialitzada), on destaquen les inversions en el Línia 9 del metro amb 

unes inversions per part d’IFERCAT de 804 milions d’euros.  

A més distància trobem les comarques Gironines (281,7 milions d’euros, el 9,8%), l’Àmbit de 

Ponent (193,7 milions d’euros, el 6,8%), les comarques Centrals (170,3, milions d’euros, el 

5,9%), el Camp de Tarragona (166,7 milions d’euros, el 5,8%) i les Terres de l’Ebre (73,1 

milions d’euros, el 2,6%). Finalment trobem Alt Pirineu i Aran (51,9 milions d’euros, l’1,8%). 

Tanmateix, la situació varia si es considera les inversió en termes per càpita, llavors l’àmbit 

més beneficiat és el de l’Alt Pirineu i Aran amb 759,53 euros/hab. 

El quadre 3.1.6 mostra la distribució de la inversió real consolidada distribuïda per polítiques 

de despesa.  
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Quadre 3.1.6
Distribució de la inversió real consolidada per polítiques de despesa

(Milers d'euros)
Inversió real

Política de despesa (*) consolidada %

11 Alta direcció Generalitat i el seu Govern 18.181 0,4
12 Administració i serveis generals 262.713 6,5
21 Justícia 53.779 1,3
22 Seguretat i protecció civil 83.412 2,1
23 Rel.  exteriors i cooperació desenv. 108 0,0
31 Protecció social 82.025 2,0
32 Promoció social 11.332 0,3
33 Foment de l’ocupació 3.064 0,1
41 Salut 329.213 8,1
42 Educació 617.733 15,2
43 Habitatge i altres actuacions urbanes 216.708 5,3
44 Cultura i esports 63.605 1,6
45 Llengua catalana 29 0,0
46 Consum 481 0,0
51 Cicle de l’aigua 154.742 3,8
521 Carreteres 332.197 8,2
522 Infraestructures ferroviàries 1.112.694 27,5
523 Suport al transport públic de viatgers 1.083 0,0
524 Ports i transport marítim 9.173 0,2
525 Aeroports i transport aeri 1.000 0,0
526 Logística i altres act. transport mercaderies 30.496 0,8
53 Soc. informació i coneixement i telecomunic. 217.665 5,4
54 Urbanisme i ordenació del territori 143.658 3,5
55 Actuacions ambientals 58.810 1,5
56 Infraestructures agràries i rurals 147.558 3,6
57 Recerca, desenvolupament i innovació 13.790 0,3
58 Altres actuacions de caràcter econòmic 10.111 0,2
61 Agricultura, ramaderia i pesca 4.297 0,1
62 Indústria 3.218 0,1
63 Energia 450 0,0
64 Comerç 1.521 0,0
65 Turisme i oci 14.034 0,3
67 Sector financer 2.130 0,1
68 Defensa de la competència 15 0,0
71 Suport financer als ens locals 50.000 1,2

Total inversió real consolidada 4.051.028 100,0

(*) La política de despesa 52 "Transport", amb una despesa global de 1.486,6 
milions d'euros, s’ha desagregat en programes  

La principal política de depesa receptora de les inversions reals consolidades per al 2006 és 

la de transport, amb 1.486,6 milions d’euros (36,7% de la inversió total consolidada), 

destacant en ella les inversions en infraestructures ferroviàries amb 1.112,7 milions d’euros 

(27,5% del total) i en carreteres (332,2 milions d’euros, el 8,2%). 

Com a actuacions concretes en matèria d’infraestructures ferroviàries destaca la construcció 

de la línia 9 del metro amb una inversió a través de l’empresa IFERCAT de 804 milions 

d’euros, el perllongament de la línia 3 del metro, tram Canyelles – Trinitat nova (35,4 milions 

d’euros), el perllongament de la línia 5 del metro, tram Horta – Vall d’Hebron (28,4 milions 
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d’euros) o diverses actuacions de millora de la línia de FGC Lleida – la Pobla , com és el cas 

de la millora de la via entre Balaguer i la Pobla (17,5 milions d’euros).  

En matèria de carreteres cal destacar la variant C-66 a N-260, tram Besalú (7,8 milions 

d’euros), la nova carretera des de l’eix transversal (a l’alçada del túnel de la Fontfreda) fins a 

la C-154 (7,8 milions d’euros), el desdoblament de la C-260, tram Vila-Sacra – Castelló 

d’Empúries (7,5 milions d’euros) o el soterrament de la ronda nord de Granollers, tram les 

Franqueses del Vallès (7,4 milions d’euros).  

La segona política de despesa en volum inversor és l’Educació, amb un global de 617,7 

milions d’euros (el 15,2% del total), on destaquen actuacions com ara l’IES de Sitges (6,8 

milions d’euros), l’IES Vallvera de Salt (5,2 milions d’euros), el CEIP Nou de Martorell (5,2 

milions d’euros), el SES Cap de Creus de Cadaqués (5,1 milions d’euros), l’Escola Oficial 

d’Idiomes de Sabadell (5,0 milions d’euros) o l’IES Fontajau de Girona (4,8 milions d’euros). 

La següent política de despesa en termes quantitatius és la de Salut, amb una inversió de 

329,2 milions d’euros, on destaquen actuacions com ara les obres en l’Hospital del Vendrell 

(26,1 milions d’euros), diverses actuacions a la Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron (16,8 

milions d’euros), obres de reordenació de l’Hospital Parc Taulí (14,7 milions d’euros), 

construcció del nou Hospital de Mollet (9,9 milions d’euros), diverses actuacions al Parc 

Sanitari Pere i Virgili (15,4 milions d’euros), obres a l’Hospital Prínceps d’Espanya de 

Bellvitge (9,4 milions d’euros) o actuacions a l’Hospital de Mataró (5,3 milions d’euros).  

També destaquem en importància les inversions en matèria de Societat de la informació i 

coneixement i telecomunicacions (217,7 milions d’euros), que correspon bàsicament a les 

inversions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (116,7 milions 

d’euros) i a  les actuacions de les diferents empreses integrants de la CCRTV (100,1 milions 

d’euros). 

La política d’habitatge i altres actuacions urbanes suposa una inversió de 216,7 milions 

d’euros, on destaquen actuacions als habitatges al Turó de la Peira de Barcelona (2,9 

milions d’euros), a la Trinitat de Barcelona (4,8 milions d’euros), a Can Gambús de Sabadell 

(4,8 milions d’euros), a Gran Via – Química de Barcelona (4,7 milions d’euros), al sector 

Balàfia de Lleida (3,8 milions d’euros) o al sector El Nadal de Vic (3,4 milions d’euros) entre 

d’altres. 

La política en matèria de cicle d’aigua (abastament, sanejament i depuració) suposa una 

inversió global de 154,7 milions d’euros (124,0 milions d’euros d’inversions de l’ACA i 30,7 

d’ATLL), amb actuacions com, per exemple, l’ampliació de l’EDAR de Riu – Sec (6,9 milions 
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d’euros), abastament a Sallent, Avinyó, Artés i Calders i al nuclis rurals de la serra de 

Morisco (5,5 milions d’euros), EDAR del sistema de Girona (5,5 milions d’euros) o l’Artèria 

Cardedeu – riera de Caldes de la xarxa del Ter (4,2 milions d’euros). 

Les infraestructures agràries i rurals suposen una inversió de 147,6 milions d’euros, 

destacant en elles les inversions en matèria de regadius (135,1 milions d’euros) que es 

canalitzen principalment a través de les empreses REGSA (67,6 milions d’euros) i Reg 

Sistema Segarra - Garrigues (63,1 milions d’euros). 

L’urbanisme i ordenació territorial comportarà una inversió global de 143,7 milions d’euros, 

on destaquen les inversions en ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i de serveis, 

amb un total de 133,7 milions d’euros, amb actuacions com ara el Centre Direccional de 

Cerdanyola del Vallès (8,5 milions d’euros), El Palau de Reig de Dalt de Valls (4,0 milions 

d’euros), el Martinet a Ripollet (4,2 milions d’euros) o el Vilar a Sant Bartomeu del Grau (3 

milions d’euros). 

Altres polítiques de despesa d’importància són la Seguretat i protecció civil, amb una 

inversió global de 83,4 milions d’euros, la Protecció social (82,0 milions d’euros) la Cultura i 

els esports (63,6 milions d’euros), les actuacions ambientals (58,8 milions d’euros) i la 

Justícia (53,8 milions d’euros).  

El gràfic 3.1.1 mostra la distribució de la inversió real consolidada del conjunt del sector 

públic per polítiques de despesa. 
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Gràfic 3.1.1
Inversió real consolidada per polítiques de despesa. Pressupost 2006
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Finalment, el quadre 5.1.7 mostra una comparació a nivell sectorial entre el pressupost de 

l’any 2005 i el pressupost del 2006 en termes homogenis (sense considerar ni els consorcis 

ni les fundacions). 

 

Quadre 3.1.7
Inversió real consolidada. Total Sector Públic de la Generalitat 
Comparativa per sectors d’inversió.

(Milers d’euros) Variació
Pressupost Press. 2006 (*) 2005-2006

Sector 2005 % (homogeni 2005) % absoluta %

Transport 1.757.441 46,7% 1.485.561 37,1% -271.880 -15,5%
Educació 418.840 11,1% 612.204 15,3% 193.364 46,2%
Salut 202.149 5,4% 294.091 7,3% 91.942 45,5%
Soc. Inf. i telecomunic. 124.904 3,3% 217.541 5,4% 92.637 74,2%
Habitatge 206.176 5,5% 216.708 5,4% 10.532 5,1%
Mediambient i cicle de l’aigua 252.637 6,7% 213.552 5,3% -39.086 -15,5%
Sector agrari i pesquer 118.570 3,1% 151.855 3,8% 33.285 28,1%
Seguretat i protecció civil 183.793 4,9% 83.412 2,1% -100.381 -54,6%
Protecció Social 58.306 1,5% 82.025 2,0% 23.719 40,7%
Cultura i esports 39.925 1,1% 63.605 1,6% 23.680 59,3%
Justícia 43.615 1,2% 53.779 1,3% 10.164 23,3%
Resta d’inversions 360.453 9,6% 530.456 13,2% 170.003 47,2%

Total inversió real 3.766.808 100% 4.004.788 100% 237.980 6,3%

(*) S’ha exclòs del pressupost 2006 els consorcis i fundacions, a fi que les dades siguin homogènies amb el 2005  
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En relació al sector del Transport cal considerar que el pressupost d’inversió real d’IFERCAT 

ha passat de 903 milions d’euros l’any 2005 a 804 milions d’euros l’any 2006. Tanmateix, el 

pressupost del 2005 contemplava el pagament d’obres executades en anys anteriors i que 

havien estat finançades en base al mètode alemany (uns 533,6 milions d’euros), per la qual 

cosa l’import previst en el pressupost per executar obra nova en el 2005 era d’uns 369,4 

milions d’euros. Per contra, la totalitat dels 804 milions d’euros pressupostats l’any 2006 es 

destinaran a obres a executar al llarg de l’exercici. 

D’altra banda, cal considerar que l’import de les carreteres que es finançaran en base a 

sistemes al marge de pressupost s’ha incrementat en 94,4 milions d’euros respecte l’any 

2005. 

Cal destacar d’important augment de la inversió en aquells sectors amb un major contingut 

social, com és el cas de l’Educació, la Salut o la Protecció socials, tots ells amb unes taxes 

de creixement superiors al 40%.   
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4. ELS PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA 
 

En aquest capítol es presenten les grans xifres del projecte de pressupost consolidat per a 

l’any 2006. Com a novetat en el procés pressupostari cal fer referència a l’avenç que suposa 

el posar l’accent en la pressupostació per programes, fet que permet analitzar la totalitat de 

l’actuació prevista pel sector públic de la Generalitat des de la perspectiva de les polítiques 

de despesa, com es recull en l’apartat  4.2.  

 

Un altre aspecte a remarcar és l’àmbit institucional en què s’emmarca el projecte de 

pressupost per al 2006. Així, el pressupost consolidat del sector públic de la Generalitat de 

Catalunya 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. 

 Els altres organismes i entitats del sector públic de la Generalitat: consorcis32 i 

fundacions.  

 

En comparació amb l’any 2005, el projecte per al 2006 té com a referència un àmbit 

institucional més ampli, ja que d’acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes 

(SEC)33 cal incloure en el concepte d’administració pública a determinats consorcis i 

fundacions. Aquesta ampliació de l’àmbit dels pressupostos no permet fer una comparació 

directa amb les previsions pressupostàries de 2005, si bé i a efectes comparatius,  s’han 

elaborat les grans xifres del pressupost de 2006 seguint els mateixos criteris que el 200534, 

és a dir, excloent aquells organismes i ens que l’any 2005 no estaven incorporats en el 

pressupost. Aquest càlcul s’utilitza per a valorar la taxa de creixement dels capítols 

d’ingressos i de despeses i permet dir que l’ampliació de l’àmbit del sector públic de la 

Generalitat es pot avaluar en quatre dècimes sobre el PIB. 

                                                           
32 Aquells sota el control efectiu de la Generalitat i que no tinguin com a finalitat la producció en règim de mercat; 
efectuen operacions de redistribució de renda i de la riquesa nacional i no es financen majoritàriament amb 
ingressos comercials ( article 3.1 de la Llei 47/2003, General Pressupostària). 
33 El pressupost de la Generalitat per al 2006 compta amb dos nous subsectors (consorcis i fundacions). D’altra 
banda, i de la mateixa forma que l’any 2005, s’ha de recordar que el projecte per al 2006 no inclou les 
universitats públiques. 
34 El resultat d’aquesta homogeneïtzació ha estat la reducció del pressupost consolidat en 727,6 milions d’euros, 
és a dir, un 2,5% del total.  
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4.1 Els ingressos consolidats 
 
El pressupost d’ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2006 

és de 29.689,5 milions d’euros. Per tipologia d’ingressos, els més importants són els de 

caràcter corrent, amb un pes d’un 81,6% sobre el total, seguit dels financers, amb un 16,5%, 

i els de capital, amb un 1,9%. Aquesta composició canvia significativament per subsectors, 

essent destacable la importància dels ingressos financers en el cas de les entitats 

autònomes comercials i financeres, les entitats de dret públic i les societats mercantils, on 

representen un 58,1%, un 60,5% i un 42,1%, respectivament.  

Per capítols, destaca la participació dels de caràcter impositiu, amb un 51% del total (32,3% 

per als impostos indirectes i 18,7% per als impostos directes) i de les transferències 

corrents, amb un 22,3%.  

En termes comparables a l’any 2005 (quadre 4.1.1) -és a dir, tenint en compte el mateix 

àmbit institucional- el projecte de pressupost per al 2006 representa un increment d’un 9,3% 

respecte l’exercici anterior. A partir de la classificació econòmica dels ingressos, s’observa 

que el major increment correspon a les transferències corrents i als ingressos tributaris, amb 

taxes d’un 14,5% i un 12,5%, respectivament, que s’expliquen, en una part important, per les 

mesures acordades el passat mes de setembre per a la millora del finançament de la sanitat.  

Quadre 4.1.1

(milers d'euros) 2005

Capítols Projecte 
Dades 

homogènies (a)
Pressupost 
aprovat (b)

1. Impostos directes 5.558.299 5.558.299 4.917.562 13,0
2. Impostos indirectes 9.593.745 9.593.745 8.550.962 12,2
3. Taxes i altres ingressos 2.266.405 1.836.248 2.077.896 -11,6
4. Transferències corrents 6.617.876 6.371.164 5.562.900 14,5
5. Ingressos patrimonials 178.667 174.031 108.084 61,0
6. Alienació d'inversions reals 254.223 254.223 249.047 2,1
7. Transferències de capital 309.416 309.127 297.168 4,0
8. Actius financers 619.197 619.037 505.201 22,5
9. Passius financers 4.291.658 4.245.966 4.232.322 0,3

Ingressos corrents 24.214.992 23.533.487 21.217.402 10,9
Ingressos de capital 563.639 563.350 546.215 3,1
Ingressos financers 4.910.855 4.865.003 4.737.524 2,7

TOTAL 29.689.486 28.961.840 26.501.141 9,3

Projecte de pressupost consolidat d'ingressos del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya per al 2006. Comparació amb l'exercici 2005

2006 % var. 
06/05 
(a)/(b)
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Quadre 4.1.2

(milers d'euros)

Capítols Generalitat 

Servei Català 
de la Salut i 

EGSS

Entitats 
Autònomes 

Administratives

Entitats 
Autònomes 

Comercials i Fin.
Entitats de 
Dret Públic

Societats 
Mercantils Consorcis Fundacions

Ingressos 
consolidables

Total 
Consolidat 

1. Impostos directes 5.558.299 0 0 0 0 0 0 0 0 5.558.299

2. Impostos indirectes 9.593.745 0 0 0 0 0 0 0 0 9.593.745

3. Taxes i altres ingressos 556.459 103.525 71.890 36.169 1.045.133 567.757 903.063 31.132 1.048.724 2.266.405

4. Transferències corrents 6.211.276 10.592.411 445.168 20.058 353.409 34.335 498.640 26.462 11.563.883 6.617.876

5. Ingressos patrimonials 48.091 167 840 7.360 114.911 27.280 1.734 101 21.818 178.667

6. Alienació d'inversions reals 0 0 0 0 174.879 965.762 1.803 0 888.222 254.223

7. Transferències de capital 233.868 227.366 28.467 18.866 184.739 28.481 64.550 5.530 482.450 309.416

8. Actius financers 0 57.835 11.166 52.382 1.062.009 477.370 32.004 0 1.073.569 619.197

9. Passius financers 1.722.724 0 0 62.135 1.800.547 700.559 5.692 0 0 4.291.658

Ingressos corrents 21.967.870 10.696.103 517.898 63.588 1.513.453 629.372 1.403.437 57.695 12.634.424 24.214.992

Ingressos de capital 233.868 227.366 28.467 18.866 359.618 994.244 66.353 5.530 1.370.672 563.639

Ingressos financers 1.722.724 57.835 11.166 114.517 2.862.556 1.177.930 37.696 0 1.073.569 4.910.855

TOTAL 23.924.462 10.981.304 557.531 196.970 4.735.627 2.801.546 1.507.487 63.225 15.078.666 29.689.486

Projecte de pressupost consolidat d'ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2006. Resum d'ingressos per subsectors
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4.2 Les despeses consolidades 
 
Les despeses del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2006 es destinen 

en un 75,5% a despeses corrents, en un 16,1% a despeses de capital i en un 8,3% a 

despeses financeres. De la mateixa forma que en el cas dels ingressos, aquesta distribució 

canvia significativament entre subsectors. Per grans tipus de despesa es pot destacar que 

tot i que les despeses financeres representen de mitjana un 8,3% del total, assoleixen el 

58% i el 34,1% en el cas de les entitats autònomes comercials i financeres i de les entitats 

de dret públic, respectivament. D’altra banda, les despeses de capital, que són un 16,1% del 

total, representen el 60,2% de la despesa total de les societats mercantils i el 35,7% de la 

corresponent a les entitats de dret públic. 

En comparació a l’any 2005 (quadre 4.2.1) i fent els corresponents ajustos per 

homogeneïtzar les xifres, les despeses creixen un 9,3%. Concretament, les despeses 

corrents creixen un 10,8%, les de capital un 6% i les financeres un 3,1%. Per capítols, 

destacar els increments d’un 11,8% per a les transferències corrents i d’un 10,5% per a les 

despeses de personal.  

Quadre 4.2.1

(milers d'euros) 2005

Capítols Projecte 
Dades 

homogènies (a)
Pressupost 
aprovat (b)

1. Remuneracions personal 6.670.647 6.307.671 5.707.111 10,5
2. Béns corrents i de serveis 6.492.889 6.390.861 5.901.476 8,3
3. Interessos 694.828 683.316 616.438 10,8
4. Transferències corrents 8.474.774 8.333.242 7.455.613 11,8
5. Fons de contingència 92.200 92.200 4.630 1.891,4
6. Inversions reals 4.051.028 4.004.788 3.766.808 6,3
7. Transferències de capital 737.561 745.321 716.391 4,0
8. Actius financers 903.949 892.363 1.070.423 -16,6
9. Passius financers 1.571.609 1.512.077 1.262.251 19,8

Despeses corrents 22.425.339 21.807.291 19.685.268 10,8
Despeses de capital 4.788.589 4.750.109 4.483.199 6,0
Despeses financeres 2.475.558 2.404.440 2.332.674 3,1

TOTAL 29.689.486 28.961.840 26.501.141 9,3

Projecte de pressupost consolidat de despeses del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya per al 2006. Comparació amb l'exercici 2005

2006 % var. 
06/05 
(a)/(b)
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Quadre 4.2.2

(milers d'euros)

Capítols Generalitat 

Servei Català 
de la Salut i 

EGSS

Entitats 
Autònomes 

Administratives
Entitats Autònomes 

Comercials i Fin.
Entitats de 
Dret Públic

Societats 
Mercantils Consorcis Fundacions

Despeses 
consolidables

Total 
Consolidat 

1. Remuneracions personal 3.919.855 1.669.150 102.249 9.229 377.264 230.225 337.283 25.393 0 6.670.647

2. Béns corrents i de serveis 1.188.195 4.433.721 122.564 14.965 730.357 468.575 574.226 30.828 1.070.541 6.492.889

3. Interessos 491.201 0 191 5.440 153.957 33.030 10.568 440 0 694.828

4. Transferències corrents 14.547.125 4.567.232 287.447 51.167 165.890 1.779 419.778 911 11.566.554 8.474.774

5. Fons de contingència 92.200 0 0 0 0 0 0 0 0 92.200

6. Inversions reals 1.371.227 205.303 33.782 1.514 1.592.446 1.686.934 42.390 5.653 888.222 4.051.028

7. Transferències de capital 1.005.307 48.063 11.102 492 99.389 0 62.030 0 488.822 737.561

8. Actius financers 685.158 57.835 195 80.722 1.055.605 87.279 1.681 0 1.064.526 903.949

9. Passius financers 624.194 0 0 33.441 560.719 293.724 59.532 0 0 1.571.609

Despeses corrents 20.238.576 10.670.103 512.451 80.801 1.427.468 733.609 1.341.854 57.572 12.637.096 22.425.339

Despeses de capital 2.376.534 253.366 44.884 2.006 1.691.835 1.686.934 104.420 5.653 1.377.044 4.788.589

Despeses financeres 1.309.352 57.835 195 114.163 1.616.324 381.003 61.213 0 1.064.526 2.475.558

TOTAL 23.924.462 10.981.304 557.531 196.970 4.735.627 2.801.546 1.507.487 63.225 15.078.666 29.689.486

Projecte de pressupost consolidat de despesa del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2006. Resum de despeses per subsectors
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El pressupost per a l’any 2006 és el primer on es presenta la despesa consolidada del sector 

públic de la Generalitat de Catalunya per agrupacions departamentals35 i per programes. La 

distribució de la despesa en grans agrupacions mostra la importància dels departaments de 

Salut, Educació i Política Territorial i Obres Públiques, amb un participació sobre la despesa 

consolidada total d’un 26,7%, un 13,8% i un 13,7%, respectivament. D’altra banda, els fons 

no departamentals representen un 12,8% i en ells s’inclouen la participació dels ens locals 

en els ingressos de l’Estat, el fons de contingència, i l’amortització i les depeses financeres 

del deute públic. De fet, aquests quatre àmbits concentren les dues terceres parts de la 

despesa total.   

Quant al pressupost per programes, el projecte per a l’any 2006 classifica la despesa en 109 

programes, que s’agreguen en torn a 34 polítiques i 9 grans àrees (quadre 4.2.4). La 

distribució de la despesa per àrees palesa la importància de la producció de béns públics de 

caràcter social (46,2% del total) i econòmic (17,8%). En conjunt, aquestes dues àrees 

representen un 64% de la despesa total.  

Més concretament, i pel que fa a la producció de béns públics de caràcter social, s’observa 

la importància de la salut i l’educació, amb un 26,8% i un 16,8%, respectivament, del total 

consolidat. Dins d’aquests àmbits, les actuacions amb una major dotació de recursos són  

d’una banda, l’atenció especialitzada de salut i l’atenció primària i de l’altra, l’educació no 

universitària.  

L’import previst el 2006 en la política salut es veu afectat per la inclusió dels consorcis 

sanitaris, dels que cal destacar la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (162 milions 

d’euros), el Consorci Sanitari Integral (115,6 milions d’euros) i el Consorci Sanitari de 

Terrassa (111,9 milions d’euros). 

De la resta de polítiques, i en termes de volum de despesa, destaca la de transport amb un 

9,6% del total i on les principals línies d’actuació són les d’infraestructures ferroviàries 

(50,1%) i de suport al transport públic de viatgers (29,5%). La inclusió de determinats 

consorcis en els comptes de la Generalitat de Catalunya ha incidit també en la  política de 

transport, en formar part del pressupost el Consorci de l’Autoritat Metropolitana del 

Transport. 

                                                           
35 Les agrupacions departamentals inclouen els departaments pròpiament dits amb els organismes i empreses 
que depenen de cadascun d’ells. 
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Quadre 4.2.3

Agrupacions departamentals Milers d'euros % s/total

Òrgans Superiors i altres 107.080 0,4
Presidència 826.635 2,7
Relacions Institucionals i Participació Ciutadana 24.300 0,1
Política Territorial i Obres Públiques 4.132.469 13,7
Justicia 693.143 2,3
Interior 957.464 3,2
Economia i Finances 1.781.929 5,9
Governació i Administracions Públiques 368.519 1,2
Educació 4.177.008 13,8
Cultura 286.905 1,0
Salut 8.046.119 26,6
Agricultura, Ramaderia i Pesca 434.524 1,4
Treball i Indústria 580.064 1,9
Comerç, Turisme i Consum 145.617 0,5
Benestar i Família 1.376.530 4,6
Medi Ambient i Habitatge 1.101.252 3,6
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 1.282.651 4,2
Fons no departamentals 3.873.207 12,8

TOTAL 30.195.416 100,0

Despeses consolidables 505.931

TOTAL CONSOLIDAT 29.689.486

Projecte de pressupost consolidat de despesa del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya per al 2006. Resum de despeses per agrupacions

 

A continuació se situa el suport financer als ens locals, amb una participació d’un 9,4%, que 

bàsicament consisteix en la participació dels municipis i diputacions en els ingressos de 

l’Estat, atès que concentra el 90,2% dels recursos assignats a aquesta política. Dins de la 

política de protecció social, a la que en conjunt es destina un 4,1% del pressupost total, les 

mesures més destacades són les d’atenció a la gent gran amb dependència (35,1%); a les 

famílies, a la infància i a l’adolescència (25,2%) i a les persones amb discapacitat (20,8%).  

Pel que fa a l’àrea de foment i regulació de sectors productius, les actuacions en matèria 

financera són les més important amb un 3,9% del pressupost públic consolidat, fons que es 

destinen en la seva pràctica totalitat a actuacions de crèdit oficial.  

Pel que fa a la resta d’àmbits, sobresurten alguns que tot i tenir un caràcter més genèric 

compten amb una dotació important. Aquest és el cas de la política d’administració i serveis 

generals i de deute públic, a les que es destinen un 6,5% i un 3,8% de les despeses 

consolidades. 
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Quadre 4.2.4

Polítiques de despesa Milers d'euros % s/total

Funcionament institucions i administració general 2.037.275 6,9
Alta direcció de la Generalitat i el seu Govern 99.085 0,3
Administració i serveis generals 1.935.680 6,5
Participació ciutadana i processos electorals 2.510 0,0
Serveis públics generals 1.465.544 4,9
Justicia 605.829 2,0
Seguretat i protecció civil 799.522 2,7
Relacions exteriors i cooperació al desenvolupament 60.193 0,2
Protecció i promoció social 1.708.578 5,8
Protecció social 1.221.460 4,1
Promoció social 94.188 0,3
Foment de l'ocupació 392.930 1,3
Producció de béns públics de caràcter social 13.722.474 46,2
Salut 7.944.223 26,8
Educació 4.998.255 16,8
Habitatge i altres actuacions urbanes 393.550 1,3
Cultura i esports 351.130 1,2
Llengua catalana 27.162 0,1
Consum 8.155 0,0
Producció de béns públics de caràcter econòmic 5.294.269 17,8
Cicle de l'aigua 603.869 2,0
Transport 2.862.912 9,6
Societat informació, coneixement i telecomunicacions 846.368 2,9
Urbanisme i ordenació del territori 220.243 0,7
Actuacions ambientals 316.999 1,1
Infraestructures agràries i rurals 206.012 0,7
Recerca, desenvolupament i innovació 194.509 0,7
Altres actuacions de caràcter econòmic 43.356 0,1
Foment i regulació dels sectors productius 1.447.681 4,9
Agricultura, ramaderia i pesca 78.331 0,3
Indústria 42.190 0,1
Energia 27.777 0,1
Comerç 79.218 0,3
Turisme i oci 58.862 0,2
Desenvolupament empresarial 10.297 0,0
Sector financer 1.149.648 3,9
Defensa de la competència 1.359 0,0
Suport financer als ens locals 2.798.513 9,4
Fons de contingència d'execució pressupostària 92.200 0,3
Deute públic 1.122.951 3,8

TOTAL CONSOLIDAT 29.689.486 100,0

Projecte de pressupost consolidat de despesa del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya per al 2006. Resum per polítiques de despesa

 

Al marge de les polítiques de despesa a les que es destina un major volum de recursos, 

s’han de posar de relleu alguns programes com els de seguretat ciutadana, d’educació 

universitària i de carreteres, amb una dotació individual superior als 500 milions d’euros.  
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5. EL COMPTE FINANCER DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
Tal com s’ha vist al llarg d’aquest Informe Econòmic i Financer, les xifres del pressupost per 

al 2006 que s’han presentat corresponen al total del sector públic de Generalitat, és a dir, a 

tota l’organització de la Generalitat. Tanmateix, cal fer una referència específica al concepte 

administració pública definida segons les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC-

95), les quals fixen el conjunt d’organismes i entitats que formen part de l’Administració 

Pública de la Generalitat. 

 

La composició del conjunt d’organismes que integren el sector d’Administracions Públiques 

de la Generalitat segons el SEC-95 s’ha vist modificat, de manera que primer es van definir 

els organismes que s’integraven sota el concepte d’administració pública segons el que 

s’anomena base 1995. Segons aquesta base, l’administració pública està formada per la 

Generalitat pròpiament dita, les entitats autònomes administratives, el Servei Català de la 

Salut i les entitats gestores de la Seguretat Social, un organisme autònom comercial i 

financer, nou entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i dues societats 

anònimes vinculades a la Generalitat. Posteriorment, durant aquest any 2005, una 

comunicació de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) de 12 d’abril 

defineix una nova base 2000, que és més extensa, ja que amplia la llista als consorcis i 

fundacions, i també inclou un major nombre d’empreses públiques36. 

 

Les definicions del que s’inclou en el terme administració pública són rellevants pel càlcul del 

dèficit de l’administració de la Generalitat. En aquest sentit, cal tenir present que els 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2006 s’emmarquen dins del Pla de 

sanejament aprovat pel Govern de la Generalitat37 i, posteriorment, pel Consell de Política 

Fiscal i Financera, en compliment de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, 

complementària de la Llei general d’estabilitat pressupostària. Aquest Pla preveu una 

reducció progressiva del dèficit no financer, de forma que en l’exercici 2008 s’assoleixi 

l’equilibri pressupostari. 

 

El seguiment del compliment del Pla de sanejament es realitza amb els organismes que 

integren la base 1995, que és amb la que es va elaborar i aprovar aquest Pla de 

                                                           
36 Les unitats que han estat classificades en el sector “administracions públiques” de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
la metodologia del Sistema Europeu de Comptes –SEC 95- (base 2000) són: la Generalitat pròpiament dita, les entitats 
autònomes administratives, el Servei Català de la Salut i les entitats gestores de la Seguretat Social, un organisme autònom 
comercial i financer, vint-i-una entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, dinou societats anònimes 
vinculades a la Generalitat, quinze consorcis i dues fundacions. 
37 En la sessió del 26 d’octubre de 2004. 
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sanejament; si bé en aquest capítol també es presenten les dades en la nova base 2000, la 

qual s’utilitza a efectes de compliment dels objectius de dèficit de les administracions 

públiques a nivell europeu38. 

 

El compte financer del pressupost de l’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya 

per al 2006 presenta un dèficit no financer de 645,3 milions d’euros segons l’àmbit de 

consolidació de la base 200039 del SEC (un 2,5% de la despesa consolidada pressupostada 

en aquest àmbit). Per altra banda, segons el càlcul amb la base 1995, el dèficit se situa en 

417,8 milions d’euros, xifra que representa un 1,7% de la despesa consolidada en aquest 

àmbit i una important disminució d’un 30,9% respecte de les previsions per al 2005. Val a dir 

que la comparació amb l’any 2005 només es pot fer en l’àmbit de la base 1995. Tal com 

s’observa en el quadre 5.1, aquesta disminució del dèficit no financer es deu al notable 

increment –d’un 20,6%- de l’estalvi corrent, gràcies a un increment dels ingressos corrents 

superior al de les despeses de la mateixa naturalesa. 

 

Pressupost 2005 Variació 06/05 
(milers euros) Base 2000 Base 1995 Base 1995 Base 1995

(1) Ingressos corrents 23.337.667 22.389.593 19.743.308 13,4
(2) Despeses corrents 21.641.827 20.625.854 18.281.022 12,8

(3) = (1) - (2) Estalvi per operacions corrents 1.695.840 1.763.739 1.462.286 20,6

(4) Ingressos de capital 314.771 313.774 358.882 -12,6
(5) Despeses de capital 2.655.907 2.495.283 2.425.570 2,9

(6) = (4) - (5) Necessitat de finançament
per operacions de capital -2.341.136 -2.181.509 -2.066.688 5,6

(7) = (3) + (6) Resultat no financer
(+) superàvit / (-) dèficit del pressupost -645.296 -417.770 -604.403 -30,9

Ajustos comptables SEC-95 120.519 -92.915 -45.828 102,7

Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament -524.777 -510.685 -650.231 -21,5
% sobre el PIB català -0,29 -0,28 -0,39
% sobre el PIB espanyol -0,05 -0,05 -0,07

Compte financer del pressupost de l'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la 
normativa comptable europea del SEC-95 (segons l'àmbit de consolidació del pressupost)

Quadre 5.1

Pressupost 2006

 
 

Per tal d’obtenir l’import del dèficit segons la normativa europea SEC-95 cal realitzar una 

sèrie d’ajustos comptables sobre el resultat que s’obté directament dels pressupostos 
                                                           
38 Segons la metodologia del Protocol de Dèficit Excessiu. 
39 La base 2000 s’ha introduït, per primer cop per al 2006, en els diferents àmbits de consolidació del pressupost de la 
Generalitat i, per tant, no es disposa de xifres comparables en el pressupost per al 2005. 
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consolidats d’ingressos i de despeses. D’entre aquests ajustos, es poden destacar les 

aportacions de capital a empreses públiques, que són despeses en actius financers les 

quals segons la normativa europea s’han de considerar transferències de capital i, per tant, 

despesa no financera. També s’ajusten els imports del pagament de censos emfitèutics que, 

en canvi, són considerats operacions no financeres en el pressupost però financeres en la 

metodologia europea.  

 

Així, el dèficit de l’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya per al 2006 –d’acord 

amb la metodologia comptable del SEC-95 en base 1995- s’obté a partir del resultat no 

financer de les xifres pressupostàries, de 417,8 milions d’euros, més uns ajustos de 92,9 

milions d’euros, de manera que el dèficit no financer de l’administració pública és de 510,7 

milions d’euros, import que representa una disminució d’un 21,5% en relació amb l’any 2005. 

 

En termes de PIB estatal, aquesta disminució representa passar d’un dèficit del 0,07% a un 

del 0,05%, percentatge que equival a l’objectiu establert per al 2006 en el Pla de 

sanejament. Respecte el PIB de Catalunya aquest dèficit no financer té un pes de 0,28%, 

quan el corresponent a les previsions 2005 representa un 0,39% del PIB català. 

 

Per últim, en el quadre 5.1 també es presenta el dèficit de l’administració de la Generalitat 

comptant els organismes de la base 2000 i els ajustaments necessaris per adequar-se als 

criteris i normes del SEC-95. En el quadre s’observa com el dèficit no financer segons 

aquesta base 2000 és de 524,8 milions d’euros, xifra que en percentatge del PIB espanyol 

és també d’un 0,05%, la qual cosa permet afirmar que incloent els organismes de la base 

2000 també es compleix amb les previsions del Pla de sanejament. 

 


