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Resum executiu
Situació actual i evolució de l’economia

Els primers símptomes de
recuperació de la crisi econòmica
per l’impacte de la Covid-19 fan
que gairebé dues terceres parts
dels economistes opinin que
l’economia catalana està ara
millor o igual que fa un any.

L’índex de confiança dels economistes es recupera de forma significativa amb relació a
fa un any, quan la pandèmia, amb la declaració de l’estat d’alarma i el confinament de
la població, ja s’havia manifestat en tota la seva cruesa, passant del 3,62 al 4,20 per a
l’economia catalana i del 3,33 al 4,22 per a l’economia espanyola. La previsió és que
l’índex continuï recuperant-se i se situï en el 4,79 a final d’enguany per a l’economia
catalana i en el 4,76 per a l’economia espanyola.
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Principals problemes de l’economia catalana
L’impacte de la Covid-19 continua situant-se com el principal problema actual de
l’economia catalana, però amb tendència decreixent; la situació política es manté en
segona posició, amb dinàmica creixent, i l’atur continua considerant-se el tercer
problema més greu, però perdent pes respecte als resultats de les enquestes
precedents.

Les prioritats per destinar els Fons Europeus Next Generation
Entre els programes d’inversió que el govern espanyol va enviar a Brusel·les el mes
d’abril dins el “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”, els economistes
enquestats consideren que els més transcendents són els dedicats a la ciència i la
innovació, a la nova política industrial i l’economia circular i a les energies renovables
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Les estratègies de reactivació i transformació de l’economia
catalana a partir dels Fons Europeus Next Generation
Entre les missions que el govern de la Generalitat de Catalunya ha definit per orientar
l’aplicació dels fons europeus per reactivar i tranformar l’economia catalana, els
economistes catalans consideren que els més transcendents són la innovació, la
competitivitat i les infraestructures.
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La gestió, execució i control dels fons europeus per part de les
administracions
Els economistes enquestats situen, en
una escala de 0 a 10, la capacitat de les
administracions per absorbir, gestionar,
executar i controlar l’aplicació dels fons
europeus en el 3,95 pel que fa al govern
de l’Estat i en el 4,38 quant al Govern de
la Generalitat.

La reforma tributària
Més de les tres quartes parts (el 76,7%) dels economistes enquestats són partidaris de
la modificació de l’impost sobre el patrimoni; més de dues terceres parts (69,7%) de la
de l’impost de societats, i més del vuitanta per cent (82,8%) de la de l’impost de
successions.

La modificació de l’impost de patrimoni
D’entre els enquestats que consideren que l’impost de patrimoni hauria de modificarse, el 55,6% estaria d’acord amb que la modificació hauria de consistir en la supressió.
També hi ha un percentatge elevat (42,8%) que considera que implementar-ho al nivell
estatal seria una modificació convenient.
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La modificació de l’impost de societats
Entre els enquestats partidaris de la modificació de l’impost de societats, un 68,3%
estaria d’acord en que una modificació necessària fora que les societats no residents
amb negocis en territori espanyol tributessin per un impost mínim. Un 62,0% creu en la
conveniència de l’establiment d’un tipus mitjà mínim.

La modificació de l’impost de successions
Entre els que es mostren a favor de la modificació de l’impost de successions, el canvi
que genera més consens (assenyalat pel 71,9%) és que caldria que fos bonificat per a
descendents; un 52,3% estaria d’acord en la supressió per al cònjuge i un 23,4% en
l’establiment d’un tipus mínim.
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La diferència de tributació entre autonomies

Un 70,2% dels economistes
enquestats
es
manifesta
partidari de suprimir la
diferència de tributació entre
autonomies.

Barcelona: Els projectes presentats per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona per rebre fons Next Generation de la Unió
Europea
Entre els projectes presentats per l’AMB per optar a rebre fons fons Next Generation de
la Unió Europea, els economistes de la demarcació enquestats consideren que els més
transcendents són els que tenen com a objectiu el foment de les energies renovables i
l’eficiència energètica; l’impuls de l’estratègia metropolitana 5G i la digitalització del
territori, i el pla metropolità de rehabilitació i regeneració urbana.
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Girona: El procés de vacunació i l’ocupació turística

Força més de la meitat, el 55,1% dels
economistes de la demarcació enquestats,
creu que el procés de vacunació permetrà
que l’ocupació turística a les comarques
gironines s’acosti a xifres prepandemials.

Lleida: L’aprofitament de l’economia de les comarques
lleidatanes dels fons europeus
Més de la meitat dels economistes de la demarcació de Lleida creu que el grau de profit
que traurà l’economia de les comarques lleitatanes dels fons europeus, serà baix, 38%,
o molt baix 14%, mentre que només un 14% pensa que serà elevat, 10%, o molt elevat,
4%. Un 28% creu que serà acceptable.

7

Tarragona: La preparació del sector empresarial davant el
canvi de model energètic i digital que potenciarà els fons
europeus
La major part dels economistes tarragonins, el 60,3%, creu que el sector empresarial de
la demarcació està parcialment preparat, depenent dels sectors, pel canvi de model
energètic i digital que es preveu, mentre que un 19,1% creu que està ben preparat i que
sortirà reforçat i només un 17,6% pensa que l’economia lleidatana ho tindrà difícil per
adaptar-se a aquests canvis.

Situació actual i evolució de l’economia
Els primers símptomes de recuperació de la crisi econòmica per l’impacte de la Covid-19
fan que gairebé dues terceres parts dels economistes opinin que l’economia catalana
està ara millor o igual que fa un any.
El 63,5% del miler d’economistes que han participat en l’enquesta de primavera del
Col·legi d’Economistes de Catalunya creu que l’economia catalana està ara millor (un
42,4%) o igual (21,1%) ara que fa 12 mesos. Aquestes dades són reflex dels símptomes
de recuperació que comencen a manifestar-se en paral·lel a la millora de la situació
sanitària, un cop engegat el procés de vacunació de la població.
Aquests resultats són radicalment diferents als que es van produir a l’enquesta de
l’hivern, quan el 88% dels enquestats van contestar que la situació de l’economia catalana
era pitjor que un any abans. En tot cas, aquests resultats són coherents amb el fet que a
l’enquesta de l’hivern es comparava la situació de l’economia de l’hivern recent amb la
de l’hivern del 2020, quan pràcticament encara no havia esclatat la pandèmia, mentre
que ara la comparació s’estableix entre la primavera d’enguany, quan ja s’ha entrat en
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una dinàmica de contenció de la pandèmia, i la primavera del 2020, quan la Covid-19 ja
s’havia manifestat amb una intensitat extrema.
Figura 1. Creus que la situació de l’economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa un any?

Primavera 2021

Hivern 2021

L’índex de confiança dels economistes es recupera de forma significativa amb relació a
fa un any, quan la pandèmia, amb la declaració de l’estat d’alarma i el confinament de
la població, ja s’havia manifestat en tota la seva cruesa, passant del 3,62 al 4,20 per a
l’economia catalana i del 3,33 al 4,22 per a l’economia espanyola. La previsió és que
l’índex continuï recuperant-se i se situï en el 4,79 a final d’enguany per a l’economia
catalana i en el 4,76 per a l’economia espanyola.
L’índex de Confiança dels Economistes –que sintetitza el sentiment dels col·legiats davant
de la situació econòmica general tenint present tots els factors que hi incideixen– se situa
a la primavera del 2021 en el 4,20 per a l’economia catalana (versus el 3,62 de la
primavera del 2020) i en el 4,22 per a l’economia espanyola (versus el 3,33 d’un any
abans).
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Figura 2. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya.

Aquests resultats de l’índex són també significativament superiors als obtinguts en
l’enquesta de l’hivern (3,63 per a l’economia catalana i 3,58% per a l’economia
espanyola).
Els resultats de l’enquesta sobre aquest índex presenta alguns elements diferencials quan
l’anàlisi es fa segons els diferents grups, dins el conjunt del col·lectiu dels economistes
catalans, que han contestat l’enquesta.
Així, pel que fa a l’edat dels enquestats, la valoració sobre la situació econòmica actual
de l’economia catalana dels col·legiats més joves -menors de 40 anys- (3,91) és
significativament més baixa que la que fan els economistes més grans -majors de 40 anys(4,22). Pel que fa al sexe, la puntuació mitjana provinent dels homes (4,25) és clarament
superior a la de les dones (3,98).

10

Figura 3. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Segons edat
i sexe.

Edat

Sexe

El mateix passa respecte a la percepció que defineix l’índex dels economistes per al
conjunt de l’economia espanyola, la mitjana del qual ara se situa en el 4,22.
En aquest cas la valoració dels economistes més joves (3,95) també és clarament més
baixa que la dels més veterans (4,23). I quant al sexe, els homes també tenen una visió
més favorable (4,25) que la de les dones (4,07).
Per demarcacions, els economistes de la de Lleida són els que, per a l’economia catalana,
donen la puntuació més baixa (4,18) i els de la de Tarragona la més alta (4,22). Pel que fa
a l’economia espanyola la puntuació més baixa és la dels economistes gironins (4,09),
mentre que la més alta es dona entre els economistes de la demarcació de Lleida (4,27).
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Figura 4. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Segons
demarcació.

La previsió és que l’índex continuï recuperant-se i se situï en el 4,79 a final d’enguany per
a l’economia catalana i en el 4,76 per a l’economia espanyola.
Figura 5. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Evolució 20012021.

Respecte a l’expectativa sobre a quin nivell se situarà l’índex dels economistes per a
l’economia catalana al final d’enguany, en aquest cas s’ha fet una anàlisi dels resultats de
l’enquesta per tractar d’esbrinar la influència que pot haver tingut en el resultat obtingut
el fet que dins el període de recepció de respostes a l’enquesta es va conèixer, el 17 de
12

maig, l’acord polític per a la investidura de Pere Aragonés com a nou president de la
Generalitat i, conseqüentment, la desaparició de la possibilitat que fos necessari
convocar noves eleccions al Parlament de Catalunya. La casualitat va fer que la meitat del
total de les respostes produïdes es rebessin abans d’aquest acord i l’altra meitat després
del mateix. A partir de l’anàlisi específica efectuada per veure els resultats diferencials
entre l’un i l’altre grup, es posa de manifest que l’acord per a la investidura provocà una
millora significativa sobre les expectatives d’evolució de la situació de l’economia
catalana d’aquí a final d’any. Així, mentre que entre els que contestaren abans de fer-se
públic aquest acord, la mitjana de les seves respostes situaven la previsió de l’índex dels
economistes a finals del 2021 en el 4,69, la mitjana dels que contestaren després de la
noticia el situaren en el 4,89.
Figura 6. Previsió de situació de l’índex dels economistes a finals del 2021. Segons que les respostes
hagin estat emeses abans o després de l’Acord per a la Investidura del president de la Generalitat.

Abans de l’acord

Després de l’acord

Principals problemes de l’economia catalana
L’impacte de la Covid-19 continua situant-se com el principal problema actual de
l’economia catalana, però amb tendència decreixent; la situació política es manté en
segona posició, amb dinàmica creixent, i l’atur continua considerant-se el tercer
problema més greu, però perdent pes respecte als resultats de les enquestes
precedents.
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La crisi sanitària provocada por la Covid-19 continua sent, amb diferència, el principal
problema que afecta l’economia catalana, tot i que el percentatge dels enquestats que la
inclouen entre els tres principals problemes (70,4%) és clarament inferior a l’enregistrat
en les enquestes anteriors (85,8% a la de l’hivern, 88,2% a la de tardor i 90,3% a la de
primavera de l’any passat).
El segon problema que apareix com a més greu en aquesta enquesta de primavera del
Col·legi d’Economistes de Catalunya és la situació política, assenyalat per un 53,6% dels
enquestats, problema que en l’enquesta del passat hivern ja apareixia en la segona
posició, però aleshores assenyalat pel 45,6% dels enquestats; mentre que a l’enquesta
de la tardor del 2020 se situava en tercera posició, assenyalat, pel 43,5% i en el de la
primavera del 2020, també en la tercera posició, però aleshores assenyalat per un
percentatge, 36,7%, força inferior al 53,6% d’ara.
Figura 7. Quins són els tres principals problemes que té actualment l'economia catalana?

Els resultats d’aquesta enquesta de primavera pel que fa referència a la preocupació per
la situació política també s’han vist directament influïts pel fet que dins del període de
recol·lecció de les respostes a la mateixa, es va produir l’anunci de l’acord per a la
investidura del president de la Generalitat. Així, mentre que abans de l’acord aquesta
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qüestió va ser assenyalada pel 61,1% dels enquestats entre els tres principals problemes
que afecten actualment l’economia catalana, després de l’acord aquest percentatge va
baixar al 46,1%.
Figura 8. Quins són els tres principals problemes que té actualment l'economia catalana? Segons que
les respostes hagin estat emeses abans o després de l’Acord per a la Investidura del president de la
Generalitat.

El tercer gran problema seria ara l’atur, assenyalat pel 43,8% dels enquestats, però amb
tendència decreixent (assenyalat pel 44,9%, 45,9% i 51,9%, respectivament a les
enquestes de l’hivern, tardor i primavera anteriors).
En aquest rànquing de problemes, es manté en la quarta posició el dèficit fiscal marcat
pel 36,2%, en la cinquena la manca de reformes estructurals (28,6%) i en la sisena apareix
el dèficit en infraestructures i comunicacions (15,1%), superant en aquesta posició
respecte a l’enquesta de l’hivern a la debilitat de la demana interna.
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Les prioritats per destinar els Fons Europeus Next
Generation
Entre els programes d’inversió que el govern espanyol va enviar a Brusel·les el mes
d’abril dins el “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”, els economistes
enquestats consideren que els més transcendents són els dedicats a la ciència i la
innovació, a la nova política industrial i l’economia circular i a les energies renovables.
El govern de l’Estat va enviar a Brussel·les el proppassat 27 d’abril l’anomenat “Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència”. Aquest Pla preveu un volum d’inversió pública
de gairebé 70.000 milions d’euros en el període 2021-2023, per mobilitzar i atreure la
inversió privada en els àmbits estratègics de futur, a través de programes tractors
d’inversió. Entre els programes en els que es preveuen majors volums d’inversió, els
enquestats van considerar que els més necessaris són, en primer lloc, el de
“Desenvolupament del sistema nacional de ciència i innovació”, assenyalat per un 55,2%
dels enquestats; en segon lloc, el de “Nova política industrial Espanya 2030 i estratègia
d’economia circular”, que apareix en el 49,6% de les respostes, i en tercera posició el de
“Desplegament i integració d’energies renovables”, indicat pel 39,1% dels enquestats. A
continuació apareixen el “Pla de digitalització de Pimes” (31,0%) i la “Modernització de
les administracions públiques (30,9%).
Figura 9. Entre els programes en els que es preveuen majors volums d’inversió del “Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència” del govern espanyol, quins consideres més transcendents?
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Les estratègies de reactivació i transformació de
l’economia catalana a partir dels Fons Europeus Next
Generation
Entre les missions que el govern de la Generalitat de Catalunya ha definit per orientar
l’aplicació dels fons europeus per reactivar i tranformar l’economia catalana, els
economistes catalans consideren que els més transcendents són la innovació, la
competitivitat i les infraestructures.
El govern de la Generalitat ha definit per a Catalunya una estratègia de reactivació i
transformació basada en onze missions que orientin la definició del Next Generation
Catalonia. Entre aquestes els economistes enquestats han considerat que les més
importants eren, en primer lloc, la “Innovació”, segons l’opinió del 51,9% dels que han
contestat el qüestionari, en segon lloc la “Competitivitat”, assenyalada pel 49,5% dels
enquestats i en tercera posició les “Infraestructures”, segons el 42,3% de les respostes. A
continuació apareixen l’”Economia sostenible” (34,1%) i l’”Energia en transformació i
nova indústria” (33,1%).
Figura 10. Entre les missions definides pel govern de la Generalitat de Catalunya en el Next Generation
Catalonia, quines consideres més transcendents?
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La gestió, execució i control dels fons europeus per
part de les administracions
Els economistes enquestats situen, en una escala de 0 a 10, la capacitat de les
administracions per absorbir, gestionar, executar i controlar l’aplicació dels fons
europeus en el 3,95 pel que fa al Govern de l’Estat i en el 4,38 quant al Govern de la
Generalitat.
Una de les qüestions importants que es plantegen en relació amb els fons europeus és la
capacitat de les administracions -cadascuna segons la responsabilitat que li pertoqui- per
absorbir-los, gestionar-los, executar-los i controlar-los de forma adequada. Respecte a
aquesta capacitat de gestió per part de les administracions dels fons a rebre d’Europa,
els economistes enquestats es mostren més aviat escèptics, atorgant una puntuació a la
Generalitat de Catalunya de 4,38 i una, encara inferior, 3,95 al govern d’Espanya.
Figura 11. Valoració del 0 al 10 de la capacitat de gestió, execució i control dels fons europeus per part
de les administracions catalana i espanyola.

MONOGRÀFIC: LA REFORMA TRIBUTÀRIA
Més de les tres quartes parts (el 76,7%) dels economistes enquestats són partidaris de
la modificació de l’impost sobre el patrimoni; més de dues terceres parts (69,7%) de la
de l’impost de societats, i més del vuitanta per cent (82,8%) de la de l’impost de
successions.
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Figura 12. Creus que cal modificar l’impost de patrimoni, l’impost de societats i l’impost de
successions?

La modificació de l’impost de patrimoni
D’entre els enquestats que consideren que l’impost de patrimoni hauria de modificarse, el 55,6% estaria d’acord amb que la modificació hauria de consistir en la supressió.
També hi ha un percentatge elevat (42,8%) que considera que implementar-ho al nivell
estatal seria una modificació convenient.
Entre els partidaris de la modificació de l’impost de patrimoni, el 55,6% estaria d’acord
en suprimir-ho; un 42,8% manifesta que caldria implementar-ho al nivell estatal, sense
cap diferència entre autonomies, mentre que un 6,8% suggereix altres tipus de canvis.
Així, com altres possibles modificacions els enquestats suggereixen les de modificar els
tipus vigents (en el sentit de reduir-los en la majoria de los casos, però també n’hi ha
partidaris d’augmentar-los); les d’augmentar el mínim exempt (però també hi ha que
manifesten que fora convenient reduir-lo); les de tractar d’homogeneïtzar-lo d’acord
amb les pautes existents al nivell europeu; les de circumscriure’l només als grans
patrimonis, inclosos els de l’església; les de definir-lo només sobre els patrimonis
improductius; les de convertir-lo en un impost extraordinari amb capacitat de recaptació
puntual i extraordinària, etc.
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Figura 13. Respecte a la modificació de l’impost sobre el patrimoni, amb quines de les opcions següents
estaries d’acord?.

La modificació de l’impost de societats
Entre els enquestats partidaris de la modificació de l’impost de societats, un 68,3%
estaria d’acord en que una modificació necessària fora que les societats no residents
amb negocis en territori espanyol tributessin per un impost mínim. Un 62,0% creu en
la conveniència de l’establiment d’un tipus mitjà mínim.
Entre els partidaris de modificar aquest impost, un 68,3% creu que una modificació
necessària seria que les societats no residents amb negocis en territori espanyol
tributessin per un impost mínim, mentre que un 62,0% estima convenient l’establiment
d’un tipus mitjà mínim, i un 12,3% suggereix altres modificacions.
Entre aquestes apareixen les de tenir molt present la competència fiscal internacional i
el dret comparat per tendir a la uniformitat de l’impost de societats al nivell global i, si
més no, a l’europeu; la necessitat de reduir els tipus, especialment per a les pimes; la
conveniència de pujar el tipus per a les empreses grans i baixar-ho per a les mitjanes i
petites o d’aplicar diferents trams de tipus de manera que fos progressiu en funció del
volum de beneficis o el de facturació; la de crear un impost que gravi els moviments
interns entre empreses del mateix grup; la revisió sobre el criteri del que són i no són
despeses deduïbles, etc.
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Figura 14. Respecte a la modificació de l’impost sobre societats, amb quines de les opcions següents
estaries d’acord?

La modificació de l’impost de successions
Entre els que es mostren a favor de la modificació de l’impost de successions, el canvi
que genera més consens (assenyalat pel 71,9%) és que caldria que fos bonificat per a
descendents; un 52,3% estaria d’acord en la supressió per al cònjuge i un 23,4% en
l’establiment d’un tipus mínim.
Entre els partidaris de modificar l’impost de successions, un 71,9% manifesta que caldria
bonificar-lo per a descendents; un 52,3% és de l’opinió que s’hauria de suprimir per al
cònjuge; un 23,4% estaria a favor de l’establiment d’un tipus mínim i un 15,4% planteja
altres possibilitats.
Entre aquestes darreres apareixen amb freqüència la consideració que directament
caldria suprimir-ho o, alternativament, suprimir-ho pels graus de consanguinitat més
pròxima; un nombre considerable es mostra de l’homogeneïtzació en tot l’Estat per evitar
les diferències entre autonomies; altres creuen que les tarifes haurien de tenir un
caràcter més progressiu; també hi ha opinions sobre la necessitat de supressió o reducció
quan hi hagi continuïtat d’activitat econòmica; sobre la conveniència de limitar-ho a les
herències de gran volum econòmic, i també hi ha qui opina que caldria incrementar els
tipus quan la successió estigui associada a patrimonis improductius.
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Figura 15. Respecte a la modificació de l’impost sobre successions, amb quines de les opcions següents
estaries d’acord?

La diferència de tributació entre autonomies
Un 70,2% dels economistes enquestats es manifesta partidari de suprimir la diferència
de tributació entre autonomies.
La immensa majoria (70,2% dels economistes enquestats) es manifesta partidari de
suprimir la diferència de tributació entre autonomies. Prop de la quarta part (23,8%) es
favorable a mantenir-la, mentre que el 6,0% no té opinió o no contesta sobre aquesta
qüestió.
Figura 15. Creus que cal suprimir la diferència de tributació entre autonomies
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Preguntes per demarcació territorial
Barcelona: Els projectes presentats per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per rebre fons Next Generation de la Unió Europea
Entre els projectes presentats per l’ÀMB per optar a rebre fons Next Generation de la
Unió Europea, els economistes de la demarcació enquestats consideren que els més
transcendents són els que tenen com a objectiu el foment de les energies renovables i
l’eficiència energètica; l’impuls de l’estratègia metropolitana 5G i la digitalització del
territori, i el pla metropolità de rehabilitació i regeneració urbana.
Els economistes de la demarcació de Barcelona consideren que, entre els onze projectes
presentats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per optar a rebre fons NGEU, els més
transcendents són els que tenen per objectiu el foment de les energies renovables i
l’eficiència energètica, assenyalat pel 57,3% dels enquestats; l’impuls de l’estratègia
metropolitana 5G i la digitalització del territori, indicat pel 39,9% dels enquestats i el pla
metropolità de rehabilitació i regeneració urbana, marcat pel 32,9% dels economistes de
la demarcació de Barcelona que han contestat l’enquesta. A continuació apareixen el Pla
metropolità per al foment de la mobilitat sostenible (30,8%), les actuacions a la xarxa de
metro (29,8%) i les actuacions a la xarxa de bus amb energies verdes i eficiència
energètica (22,3%).
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Figura 16. Quins dels projectes presentats per l’AMB per rebre Fons Next Generation consideres més
transcendents?

Girona: El procés de vacunació i l’ocupació turística
Força més de la meitat, el 55,1% dels economistes de la demarcació enquestats, creu
que el procés de vacunació permetrà que l’ocupació turística a les comarques gironines
s’acosti a xifres prepandemials.
Més de la meitat (55,1%) dels economistes de la demarcació de Girona creu que amb
l’administració de la vacuna, enguany l’ocupació turística de les comarques gironines es
recuperarà per acostar-se a xifres prepandemials. El 41,0% creu que no i el 3,8% no ho
sap o no contesta.
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Figura 17. Creus que amb l’administració de la vacuna, enguany l’ocupació turística de les comarques
gironines es recuperà per acostar-se a xifres prepandemials?

Lleida: L’aprofitament de l’economia de les comarques lleidatanes
dels fons europeus
Més de la meitat dels economistes de la demarcació de Lleida creu que el grau de profit
que traurà l’economia de les comarques lleidatanes dels fons europeus, serà baix, 38%,
o molt baix 14%, mentre que només un 14% pensa que serà elevat, 10%, o molt elevat,
4%. Un 28% creu que serà acceptable.
A la pregunta de quin grau de profit traurà l’economia de les comarques lleidatanes dels
fons europeus, la major part dels economistes de la demarcació que han contestat
l’enquesta, un 38%, creu que serà baix; un 28% pensa que serà acceptable; un 14% és de
l’opinió que serà molt baix; un 10% pensa que serà elevat, i un 4% que serà molt elevat.
El restant 6% no ho sap o no contesta.
Figura 18. Quin grau de profit creus que traurà l’economia de les comarques lleidatanes dels fons
europeus?
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Tarragona: La preparació del sector empresarial davant el canvi de
model energètic i digital que potenciarà els fons europeus
La major part dels economistes tarragonins, el 60,3%, creu que el sector empresarial de
la demarcació està parcialment preparat, depenent dels sectors, pel canvi de model
energètic i digital que es preveu, mentre que un 19,1% creu que està ben preparat i que
sortirà reforçat i només un 17,6% pensa que l’economia lleidatana ho tindrà difícil per
adaptar-se a aquests canvis.
A la pregunta sobre la preparació del sector empresarial de la demarcació de Tarragona
davant el futur canvi de model energètic i digital que previsiblement potenciaran els fons
europeus, la major part dels economistes tarragonins, un 60,3%, creu que el sector
empresarial de la demarcació està parcialment preparat, depenent dels sectors concrets;
un 19,1% que el sector pensa que està ben preparat i en sortirà reforçat, i un 17,6% es
més pessimista en creure que a l’economia de la demarcació li resultarà difícil adaptar-se
a aquests canvis.
Figura 19. Que n’opines quant a la preparació del sector empresarial de les comarques tarragonines
davant el canvi del model energètic i digital que potenciaran els fons europeus?
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Annexos
Fitxa tècnica
Col·lectiu objectiu de l’enquesta: col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Contingut del qüestionari: 15 preguntes
Període de realització: entre el 13 i el 31 de maig de 2021
Mostra: 981 (13,2% de la població objectiu)
Característiques de la mostra:
- Grup d’edat:
o 40 anys o més: 94,4%
o Menys de 40 anys: 5,6%
- Sexe:
o Dones: 18,5%
o Homes: 81,5%
- Seu:
o Barcelona: 80,0%
o Girona: 8,0%
o Lleida: 5,1%
o Tarragona: 6,9%
- Situació laboral:
o Assalariat: 29,2%
o Aturat: 2,8%
o Empresari o treballador per compte propi: 42,9%
o Jubilat: 22,3%
o Altres: 1,9%
o Sense resposta: 0,9%
- Sector d’activitat:
o Agricultura, ramaderia, pesca i forestal: 1%
o Construcció: 1,7%
o Comerç: 2,2%
o Docència i recerca: 5,3%
o Indústria: 8,4%
o Serveis a empreses i particulars: 69,1%
o Altres serveis: 10,6%
o Sense resposta: 1,7%
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Qüestionari
Quina és la teva situació professional?






Empresari i/o treballador per compte propi
Assalariat
Aturat
Jubilat
Altra (Indicar quina):____________

Sector d'activitat en què desenvolupes la teva activitat:









Agricultura, ramaderia, pesca i forestal
Indústria
Comerç
Construcció
Docència i recerca
Serveis a empreses i a particulars
Altres serveis
No aplica

Creus que la situació actual de l'economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa
un any?





Millor
Igual
Pitjor
NS/NC

Valora de 0 a 10 l'actual situació de l'economia catalana i de l'economia espanyola.
(0=molt dolenta, 10=molt bona)
 Economia catalana: ___________
 Economia espanyola: _____________
Valora de 0 a 10 com estarà a finals de 2021 l’economia catalana i l’economia
espanyola. (0=molt malament, 10=molt bé)
 Economia catalana: ___________
 Economia espanyola: _____________
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Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment
l'economia catalana? (marca un màxim de tres respostes)














Atur
Costos laborals
L’impacte de la COVID-19
Dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat
Feblesa de la demanda externa
Feblesa de la demanda interna
Infraestructures i comunicacions
Manca de reformes estructurals
Preu de l’electricitat
Preu del petroli i carburants
Situació financera, restricció creditícia i cost del finançament
Situació política (inestabilitat, desconfiança, etc...)
Altres (Indicar quins): ______________________

El govern de l’Estat va enviar a Brussel·les el proppassat 27 d’abril l’anomenat “Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència”. Aquest Pla preveu un volum d’inversió
pública de gairebé 70.000 milions d’euros en el període 2021-2023 per mobilitzar i
atreure la inversió privada en els àmbits estratègics de futur, a través de programes
tractors d’inversió. Entre els programes en els que es preveuen majors volums
d’inversió, quins consideres més transcendents? (marca un màxim de tres respostes)











Estratègia de mobilitat sostenible, segura i connectada
Programa de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana
Modernització de les administracions públiques
Pla de digitalització de Pimes
Full de ruta del 5G
Nova política industrial Espanya 2030 i estratègia d’economia circular
Pla nacional de competències digitals
Modernització i competitivitat del sector turístic
Desenvolupament del sistema nacional de ciència i innovació
Desplegament i integració d’energies renovables
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El govern de la Generalitat ha definit per a Catalunya una estratègia de reactivació i
transformació basada en onze missions que orientin la definició del Next Generation
Catalonia. Segons la teva opinió, quines d’aquestes missions consideres que són les
més transcendents? (marca un màxim de tres respostes)












Competitivitat
Connectivitat
Economia sostenible
Energia en transformació i nova indústria
Igualtat d’oportunitats
Infraestructures
Innovació
Medi natural
Mobilitat sostenible
Sobirania tecnològica
Transformació

Una de les qüestions importants que es plantegen en relació amb els fons europeus
és la capacitat de les administracions -cadascuna segons la responsabilitat que li
pertoqui- per absorbir-los, gestionar-los, executar-los i controlar-los de forma
adequada. Valora de 0 a 10 com creus que assumirà aquest repte: (0=molt dolenta,
10=molt bona).
 El govern d’Espanya: ___________________________
 La Generalitat de Catalunya: _____________________
MONOGRÀFIC SOBRE LA REFORMA FISCAL
Per a cadascun d'aquests impostos, amb quina de les següents opcions estàs més
d'acord:
Està bé tal i com està ara Caldria modificar-lo Ns/Nc
L'impost sobre el patrimoni
□
□
□
L'impost sobre successions
□
□
□
L'impost sobre societats
□
□
□
Respecte a l’impost sobre el patrimoni, assenyala amb quines de les següents
propostes estàs d'acord: (selecciona totes les opcions amb les que estiguis d'acord)
 Caldria implantar-lo a nivell estatal, sense diferències entre autonomies
 Caldria suprimir-lo
 Altra proposta: ______________________________________________
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Respecte a l’impost sobre successions, assenyala amb quines de les següents
propostes estàs d'acord: (selecciona totes les opcions amb les que estiguis d'acord)
 S’hauria d’aplicar un tipus mitjà mínim
 Caldria que les societats no residents amb negocis en territori espanyol
tributessin per un impost mínim.
 Altra proposta: ________________________________________
Respecte a l’impost sobre societats, assenyala amb quines de les següents propostes
estàs d'acord: (selecciona totes les opcions amb les que estiguis d'acord)
 S’hauria d’aplicar un tipus mitjà mínim
 Caldria que les societats no residents amb negocis en territori espanyol
tributessin per un impost mínim.
 Altra proposta: ____________________________________________
Creus que cal suprimir la diferència de tributació entre autonomies?
 Sí
 No
 Ns/Nc
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DEMARCACIÓ DE BARCELONA
L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha presentat onze projectes com a candidats a
rebre fons Next Generation de la Unió Europea. Segons la teva opinió quins
d’aquests projectes consideres que són els més transcendents? (Selecciona com a
màxim 3 respostes)
 Actuacions a la xarxa de bus amb energies verdes i eficiència energètica
 Actuacions a la xarxa de metro
 Centre d’innovació i producció de fusta per a la construcció sostenible i de
qualitat
 Electrificació de la infraestructura i la flota de bus metropolità
 Foment de les energies renovables i l’eficiència energètica
 Impuls de l’estratègia metropolitana 5G i digitalització del territori
 Millora de la xarxa hidrològica de l’AMB
 Pla metropolità de rehabilitació i regeneració urbana
 Pla metropolità per al foment de la mobilitat sostenible
 Producció de biofertilitzants i generació de bioresidus per als autobusos
metropolitans
 Protecció i regeneració de la infraestructura verda metropolitana
DEMARCACIÓ DE GIRONA
Creus que amb l’administració de la vacuna, enguany l’ocupació turística de les
nostres comarques es recuperarà per acostar-se a xifres prepandemials?
 Sí
 No
 Ns/Nc
DEMARCACIÓ DE LLEIDA
Quin grau de profit creus que traurà l’economia de les comarques lleidatanes dels
fons europeus?







Molt elevat
Elevat
Acceptable
Baix
Molt baix
Ns/Nc

32

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Quant a la preparació del sector empresarial de la demarcació davant el futur canvi
de model energètic i digital que previsiblement potenciaran els fons europeus, amb
quina de les opinions següents estàs més d’acord?
 L'economia del nostre territori té difícil adaptar-se a aquests canvis.
 El sector empresarial està parcialment preparat. Depèn molt dels diferents
sectors concrets.
 El nostre teixit empresarial està ben preparat i sortirà reforçat.
 Ns/Nc
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