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PRESENTACIÓ

La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del Consell de Treball, Econòmic
i Social (CTESC) corresponent a l’any 2009, que conté aquest llibre, va ser aprovada en la
sessió extraordinària del Ple del Consell que tingué lloc el 29 de juny del 2010. També inclou
l’informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya durant el 2009.
Amb aquests documents es dóna compliment, en temps i forma, al mandat que estableix
la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Tanmateix, en cap cas s’ha d’entendre que s’han elaborat per atendre formalment un tràmit obligatori, sinó tot al contrari.
La Memòria recull l’anàlisi i la interpretació de la realitat catalana durant l’any 2009 que
fan les organitzacions empresarials, sindicals, de l’economia social, la pesca i l’agricultura de
Catalunya, juntament amb un prestigiós grup d’experts que conformen el Consell. I ho fan a
partir de l’objectivitat de les dades estadístiques, obtingudes de fonts de reconeguda solvència o bé mitjançant l’elaboració pròpia. El document també incorpora les conclusions i les
previsions de futur que es desprenen d’aquesta situació.
El llarg període de recollida, tractament i avaluació de les dades i de redacció de la Memòria ha estat presidit —com ja és habitual— per la voluntat de trobar explicacions i proposicions conjuntes als aspectes de la realitat socioeconòmica, laboral i social que han destacat
durant aquest any. Voluntat que ha permès elaborar aquest treball rigorós que posseeix un alt
valor afegit.
L’any 2009 ha estat un període d’una extrema duresa des del punt de vista econòmic i social. El PIB català s’ha reduït el 4% i l’ocupació el 8,9%, fet que ha situat la taxa d’atur en el
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16,4%. Aquest descens, el més intens dels darrers trenta anys, s’ha produït en un context de
manca de crèdit que ha dificultat la recuperació.
No obstant això, la caiguda del PIB hauria estat més intensa si no fos per l’aportació positiva
derivada del comportament de la demanda del sector exterior i del sector públic; aquest últim,
fruit de l’acció combinada del funcionament dels estabilitzadors automàtics i de les mesures
d’impuls de l’activitat econòmica i l’ocupació i el reforçament de la cobertura social, encara
que a costa d’incrementar l’endeutament fins arribar al 15,8% del PIB català.
El sector industrial i el sector de la construcció han estat els que més han reduït el PIB
(amb caigudes del 12,7% i el 6,6% interanual, respectivament). A més, en totes les activitats,
la repercussió de la crisi en termes de pèrdua d’ocupació ha estat més intensa que en termes
de PIB, a causa del fort pes que tenien en el seu si les activitats de poc valor afegit i d’alta
intensitat del treball manual.
Aquest ajust, tot i que no desitjat i indesitjable, ha comportat la millora de la productivitat
aparent del factor treball del 3%, la reducció dels costos laborals unitaris de l’1%, compatible
amb l’increment dels salaris nominals de les persones que han mantingut l’ocupació. Aquesta
millora s’ha reproduït en tots els sectors i hauria de ser el punt de partida d’una recuperació
més estable i duradora, així com el bon funcionament del sector exterior.
Així mateix, la incidència de la crisi sobre el mercat de treball no ha estat homogènia: ha
afectat més els homes que les dones; més les persones amb contractes temporals que les que
tenen contractes fixos; més les persones amb menys formació que les formades; més les persones joves que les més grans; més les persones estrangeres que les autòctones, i unes branques de la producció més que d’altres.
Aquest fet ha implicat que les ocupacions que han resistit siguin les de major qualitat i
estabilitat. En conseqüència, seria positiu que el necessari procés de recuperació econòmica
i laboral no tornés a reproduir els defectes i les febleses que ens han dut fins a aquesta crisi.
D’altra banda, la Memòria constata que la cohesió social no se n’ha ressentit, gràcies, entre d’altres, a les prestacions d’atur (contributives i assistencials), la renda mínima d’inserció
(RMI) o les prestacions de la Seguretat Social, amb les millores específiques que s’han produït. Així, les prestacions dels sistemes de protecció social —educació, sanitat i serveis socials— han funcionat bé, tot i l’increment de la demanda associada als fenòmens demogràfics
i socials que s’han desenvolupat durant l’any.
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Evolució de futur
El CTESC també efectua en aquest apartat les seves previsions, que per al conjunt de l’any
2010 es basen en una millora dels creixements intertrimestrals del PIB, tot i que la mitjana
anual pot registrar encara un creixement lleugerament negatiu que difícilment serà compatible
amb una recuperació de l’ocupació.
És previsible una sortida de la crisi lenta, que aprofundirà en la reestructuració de l’economia. La recuperació estarà condicionada per tres factors fonamentals:
1. El primer és la resolució de les incerteses i dels desequilibris que afecten el sistema
financer. Si no flueix adequadament el crèdit, la recuperació pot perillar.
2. La reestructuració productiva. La crisi ens ha de permetre una diversificació i reestructuració productiva que ens allunyi del model que teníem abans de l’esclat de la crisi.
La pèrdua de pes de la construcció, juntament amb el fet que la indústria que mantenim
és més exportadora, ens dóna les bases sobre les quals hem de créixer.
3. Finalment, caldran reformes estructurals àmplies que permetin millorar la productivitat
total dels factors, i això implica reformar no només el mercat de treball, sinó també el
sistema educatiu, el sector energètic, la negociació col·lectiva, les polítiques actives
d’ocupació i en general el funcionament dels mercats.
No obstant això, existeixen altres factors que, tot i que no són controlables des de Catalunya, poden generar també ombres i incerteses a l’entorn de la recuperació. Entre aquests elements destaquen el procés de retirada progressiva i simultània dels estímuls de la demanda;
la correcció progressiva dels dèficits fiscals en els propers anys, especialment en el context
europeu, i l’evolució dels preus de les matèries primeres. Tot plegat en un context d’incertesa
internacional que resulta complicat de preveure i que modularà enormement la nostra capacitat
d’afrontar els reptes que hem d’emprendre i la nostra capacitat de recuperació davant la crisi.
Alguns factors estratègics per a una recuperació sostenible són els següents:
El primer factor clau és l’educació. Cal assegurar el nivell de despesa actual en educació.
També cal que no s’aturi el procés de desplegament de la Llei d’educació. És previsible que
el canvi de conjuntura augmenti l’interès per la formació i que disminueixi progressivament
la tendència a l’abandonament escolar prematur que hem vist fins ara. La formació en capital
humà és, sens dubte, un dels pilars bàsics del creixement basat en activitats més productives.
El mercat de treball és una peça important en l’ajust actual. En aquest sentit, la negociació
col·lectiva és també un factor clau per encaminar correctament la reestructuració de la nostra
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economia, en la mesura que un acord entre els agents econòmics i socials esdevé fonamental
per assolir objectius com ara la recuperació de l’ocupació, més adaptabilitat interna a l’empresa, i una millora de la productivitat i de les quotes de mercat de les empreses.
Un altre factor essencial de modulació del mercat de treball han de ser les polítiques actives d’ocupació. Caldrà apropar els perfils de la població aturada als nous requeriments de les
empreses, i també millorar molt significativament l’avaluació dels resultats d’aquestes polítiques, cercant-ne en tot moment l’eficiència i la idoneïtat.
Un altre element també cabdal és la inversió en R+D+I. Tanmateix, i tot i que hi ha un consens total quant a la necessitat de desplegar un model productiu de més qualitat, es preveuen
dificultats objectives per mantenir tant la despesa pública en recerca com la inversió en innovació. Aquesta nova situació podria fer perillar el Pacte nacional per a la recerca i la innovació.
Finalment, el darrer factor clau és l’estat del benestar. En aquest sentit, i esperant veure quina evolució demogràfica emprendrem, és previsible que es produeixi una tendència a
l’augment de la demanda de serveis i prestacions socials paral·lelament a una disminució
dels recursos. Cal, doncs, encarar aquesta nova situació incorporant més eficiència al sistema.
Aquesta solució és vàlida en casos com ara el del sistema sanitari, en què les TIC, la millora
del model de prestacions i la disminució de la despesa farmacèutica, combinades adequadament, poden permetre augmentar-ne l’eficiència. Tanmateix, en altres aspectes com l’augment
de la vulnerabilitat i l’exclusió social, la recepta és difícilment aplicable, i cal advertir que es
podria produir una erosió de la qualitat dels serveis socials i un alentiment del desplegament
del Sistema català per a l’autonomia i l’atenció a la dependència.
Per acabar, cal assenyalar que aquesta Memòria no hagués pogut assolir el contingut i la
complexitat que té sense la contribució de totes les persones que componen l’equip tècnic i
de suport del CTESC. Cal reconèixer i agrair-los el seu esforç i dedicació.
Així mateix, han estat igualment decisives per aconseguir-ho l’experiència i la participació
proactiva dels membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, mitjançant les
nombroses sessions de les seves comissions específiques i, evidentment, de la Comissió Executiva.
Amb totes aquestes aportacions s’ha elaborat la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya del Consell de Treball, Econòmic i Social de l’any 2009, que reflecteix alhora els
detalls d’un període extremadament dur des del punt de vista econòmic i encara molt més
des del punt de vista de l’ocupació, del seu impacte negatiu sobre el nostre teixit econòmic i
social, del nostre estat de situació. Però que també mostra les fortaleses que posseïm i sobre
les quals s’haurà d’insistir i treballar per fer front a la crisi i superar-la.
Josep Maria Rañé
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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1.I

L’Economia a Catalunya

1. LA CONJUNTURA ECONÒMICA
• A
 Catalunya, l’any 2009 el PIB s’ha reduït el 4%, el descens més important en els últims trenta anys. A Espanya, la reducció del PIB ha estat lleugerament inferior (-3,8%), i del -4,1% a la zona euro.
• L
 ’augment de la despesa pública ha estat insuficient per compensar la forta caiguda dels altres components de
la demanda interna.
• L
 a demanda exterior fa una aportació positiva al creixement de l’economia en un context de correcció tant de
les exportacions com, especialment, de les importacions. Es redueix el nostre dèficit amb l’estranger i millora
el superàvit amb la resta d’Espanya.
• El sector industrial ha estat el que ha patit una contracció més severa (-12,7%), seguit de la construcció (-6,6%).
• Els ingressos totals del sector turístic han caigut el 6% per la disminució del nombre de turistes estrangers.
• T
 ot i les facilitats creditícies que s’han donat a les institucions financeres, el crèdit a les empreses i les famílies
encara no s’ha recuperat al conjunt de l’Estat.

L’any 2009, el creixement real del PIB a Catalunya ha estat negatiu (-4%). Aquest resultat
és conseqüència d’una aportació negativa de la demanda interna de 6,3 punts i de l’aportació
positiva de 2,1 punts del saldo exterior. Aquesta evolució ha estat similar a la que ha mostrat
el conjunt de l’economia espanyola, i difereix de la del conjunt de l’economia de la zona euro,
on ambdós components han tingut aportacions negatives al creixement del PIB.
La inversió ha estat el component de la demanda interna que més s’ha contret (-14,3%).
El consum de les llars també s’ha reduït (-5,4%) i el consum públic, tot i que encara ha aug-
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mentat el 4,7%, no ha estat suficient per compensar la pèrdua de demanda propiciada pels
altres components.
Tot i que l’aportació de la demanda externa ha estat positiva, aquesta millora amaga una
forta reducció dels fluxos comercials de Catalunya amb l’estranger. L’any 2009 les exportacions totals catalanes s’han reduït el 13%, mentre que les importacions ho han fet el 14,1%.
No obstant això, aquesta evolució ha permès disminuir el dèficit amb l’estranger, que ha fet
una aportació positiva de 0,9 punts percentuals, al mateix temps que millorava també el superàvit amb la resta d’Espanya.
La principal aportació a la millora del dèficit comercial amb l’estranger prové de l’intercanvi de béns intermedis i es produeix de la mà dels intercanvis amb gairebé totes les àrees
de comerç, especialment amb la resta d’Europa, Àsia, Àfrica i Oceania. No obstant això, gairebé una tercera part d’aquesta millora es produeix per la branca de productes energètics i
refinament de petroli, fet que denota una forta vinculació d’aquesta retallada amb l’evolució
dels preus energètics.
Per grans sectors d’activitat, només el primari ha augmentat el valor afegit l’any 2009
(6,4%). La resta han registrat descensos: la indústria ha estat el sector que més s’ha contret
(-12,7%), seguida de la construcció (-6,6%) i, finalment, dels serveis (-1,2%).
La contracció de la producció industrial s’ha produït sobretot en els béns d’equipament
(-26,3%) i els intermedis (-19,5%). Concretament, tot i que la majoria de les branques han
mostrat descensos importants de l’activitat, l’índex de producció industrial ha caigut amb
més intensitat a les branques de fabricació de material de transport, metal·lúrgia i productes
metàl·lics i altres productes no metàl·lics. Només ha mostrat una evolució positiva l’activitat farmacèutica, mentre que l’activitat al sector agroalimentari pràcticament no s’ha reduït.
L’índex agregat per valor afegit del sector serveis (IAVASS) ha registrat també un fort
descens en les mitjanes anuals, tant en termes nominals (-11,3%) com reals (-13,6%). Aquest
comportament s’ha produït sobretot al comerç, el transport i els serveis a les empreses.
Pel que fa al turisme, a diferència del que va succeir l’any 2008, el nombre d’estrangers que
ens han visitat s’ha reduït. No obstant això, el nombre de turistes espanyols, també els catalans,
s’ha recuperat lleugerament de la caiguda experimentada un any abans. Els establiments hotelers
són els que mostren una menor reducció del nombre de viatgers estrangers. També augmenta el
nombre de pernoctacions que fa cada viatger estranger, i cada espanyol, tot i que estadísticament
cau el nombre de pernoctacions mitjanes a causa de la forta disminució de turistes estrangers.
Aquest comportament es correspon amb l’augment de la despesa mitjana per turista estranger
que hi ha hagut l’any 2009 (5,6%). Tanmateix, tot i que els turistes que han arribat a Catalunya
han gastat més, això no ha estat suficient per compensar el descens del nombre de persones que
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ens han visitat. Com a conseqüència d’aquesta evolució, enguany els ingressos totals procedents
del turisme s’han reduït el 6%, especialment els provinents del turisme estranger.
Finalment, les entitats de crèdit, molt amenaçades pel fort palanquejament i la situació
financera internacional, han pogut de moment reforçar posicions més equilibrades als seus
balanços gràcies a les injeccions de capital que han donat les autoritats monetàries. No obstant
això, no sembla que aquesta millora de les condicions de liquiditat s’hagi traduït de moment
en una recuperació de la capacitat de finançament que tenia l’economia abans de la crisi, atès
que el crèdit s’ha contret tant per la via de les entitats financeres en el conjunt d’Espanya
com per la via del mercat borsari.

2. PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT
• A Catalunya, l’any 2009 la inflació ha estat del 0,2%, lluny del 4,1% del 2008.
• A
 questa inflació ha estat similar a la de la zona euro (0,3%) i superior a la del conjunt de l’economia espanyola (-0,3%).
• L
 a forta moderació del creixement dels preus s’ha produït, d’una banda, per l’efecte dels preus de l’energia,
que han baixat, i, de l’altra, pels efectes del descens de la demanda que ha generat el context de crisi.
• Els preus industrials s’han reduït el 3,4% a Catalunya, el 3,3% al conjunt d’Espanya i el 4,6% a la zona euro.
• E
 l fort ajust de l’economia catalana ha fet que s’incrementi el 3% la productivitat aparent del treball. Aquest
augment ha permès compensar amb escreix l’encariment dels costos laborals mitjans (2,5%). D’aquesta manera,
els costos laborals unitaris han baixat el 0,5% en termes nominals i l’1% en termes reals.

L’any 2009 la inflació a Catalunya ha estat del 0,2%. Aquesta dada contrasta amb
el creixement de l’IPC del 4,1% d’un any abans. Aquesta inflació ha estat molt similar
a la de l’eurozona (0,3%) i 0,5 punts percentuals per sobre de la del conjunt de l’economia
espanyola.
Tot i que l’evolució del preu de l’energia ha determinat en part aquesta moderació del
creixement dels preus, el context d’excés d’oferta derivat de la crisi també ha estat un factor
deflacionista. De fet, el menor creixement de la inflació l’any 2009 s’ha produït per l’evolució
dels preus en les rúbriques de transport personal (que explica més del 42% de la diferència
respecte de la inflació del 2008) i de la de calefacció, enllumenat i distribució d’aigua (que
explica gairebé el 14% de la diferència). També han contingut la inflació les rúbriques de turisme i hoteleria, llet, productes làctics, cereals i derivats, fruites fresques, pa, vestits de dona,
olis i greixos, altres carns i el peix, que expliquen, juntament amb els primers, fins al 90% de
la moderació en el creixement dels preus.
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Malgrat la forta moderació de la inflació, el diferencial de preus amb el conjunt de l’economia espanyola s’ha reproduït: l’any 2009, la inflació a Catalunya s’ha situat 0,5 punts percentuals per sobre de la del conjunt de l’economia espanyola, on els preus han caigut (-0,3%).
Tot i que les aportacions al diferencial es troben molt repartides per rúbriques, els serveis
mèdics, el transport personal, l’habitatge de lloguer, el pa, les altres carns i els llegums i les
hortalisses fresques expliquen prop del 60% del diferencial.
Pel que fa als preus industrials, l’índex general baixa el 3,4% a Catalunya. Aquesta reducció és molt similar a la del conjunt de l’economia espanyola (-3,3%) i supera la de la zona
euro (4,6%). La reducció dels preus es produeix essencialment en els productes energètics i
els béns intermedis.
D’altra banda, els costos laborals per treballador i mes han augmentat el 2,5% a Catalunya. El costos laborals per hora ho han fet el 4,8%. Aquest augment es troba per sota del que
ha experimentat el conjunt de l’economia espanyola. No obstant això, la forta correcció que
s’ha produït sobretot en termes d’ocupació ha generat un increment de la productivitat aparent del treball en termes reals del 3%. Aquest augment de la productivitat aparent es troba
per sobre de l’increment dels costos laborals per treballador. Amb aquests creixements, tant
dels costos laborals com de la productivitat aparent del treball, els costos laborals unitaris
haurien baixat, si les estimacions són certes, el 0,5%. Atès que el creixement del deflactor del
PIB ha estat del 0,5% a Catalunya, els costos laborals unitaris en termes reals haurien baixat
aproximadament l’1%.

3. Infraestructures
• A Catalunya, l’any 2009 s’ha incrementat la inversió pressupostada en infraestructures el 10,5%.
• D
 estaquen la construcció de la línia 9 del metro de Barcelona i la construcció de la línia d’alta velocitat espanyola entre Barcelona i la frontera francesa, així com el desdoblament de carreteres arreu del territori, la
finalització de les obres de la terminal 1 de l’aeroport del Prat, la construcció de l’aeroport de Lleida-Alguaire
i les obres d’ampliació del port de Barcelona.
• S
 ’observa un retrocés especialment intens en l’ús de ports i carreteres per al transport de mercaderies i en l’ús
dels aeroports per al transport de passatgers.
• D
 estaca també la firma del Pacte nacional per a les infraestructures per una part dels partits polítics, representants del món local, social i econòmic del país.

L’any 2009 la inversió pressupostada en infraestructures de transport s’ha incrementat el
10,5% respecte a l’any 2008, com a resultat d’un increment del 3,7% de la inversió estatal,
que ha arribat als 3.115 milions d’euros, i del 25,0% de la inversió autonòmica, que s’ha situat en 1.761 milions d’euros.
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Aquest augment s’ha produït especialment en les infraestructures ferroviàries, amb un increment del 32,4%, i viàries, amb un creixement del 22,2%. La inversió en ports creix de forma
moderada, el 2,1%, mentre que la inversió en infraestructures aeroportuàries es redueix el 62,0%
com a conseqüència de la finalització del gruix de les obres de la T-1 de l’aeroport del Prat.
Destaquen la construcció de la línia 9 del metro de Barcelona i el tren d’alta velocitat Barcelona–Frontera francesa, així com el desdoblament de carreteres arreu del territori, la fina
lització de les obres a l’aeroport del Prat, la construcció de l’aeroport de Lleida-Alguaire i les
obres d’ampliació del port de Barcelona.
Pel que fa a l’ús de les infraestructures, es produeix un retrocés en totes a causa de la conjuntura econòmica desfavorable, tant pel que fa al transport de passatgers com al de mercaderies, i és especialment intensa la davallada en el transport de mercaderies.
Així, per infraestructura, el transport de mercaderies disminueix considerablement als ports
i les carreteres, mentre que el transport de persones decreix de manera notòria als aeroports.
L’any 2009 destaca també la firma del Pacte nacional per a les infraestructures per una
part dels partits polítics, representants del món local, social i econòmic del país. Aquest pacte
inclou les actuacions prioritàries en matèria d’infraestructures fins a l’any 2020, i quant a les
infraestructures de transport s’aposta per impulsar el transport públic, donar caràcter prioritari
a les inversions ferroviàries i prestar atenció a la gestió de les infraestructures ferroviàries,
portuàries i aeroportuàries.
En aquest últim punt, sobresurten l’acord en el traspàs de rodalies de l’Estat espanyol a
la Generalitat de Catalunya, sent el 2009 l’últim any que l’Administració central gestiona els
serveis de rodalies, o la continuació del debat generat a l’entorn de la gestió de l’aeroport del
Prat, encara no resolt.
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4. Sector Públic
• L
 a despesa de les administracions públiques a Catalunya, l’any 2009, ha tingut un comportament anticíclic,
amb creixements de la despesa positius que contraresten part del decrement del PIB nominal català.
• E
 l retrocés de l’activitat econòmica ha tingut, però, un impacte important sobre la recaptació tributària a
Catalunya.
• L
 a recaptació de tributs estatals a Catalunya ha baixat el 22,9%, amb una reducció més intensa d’aquells tributs
la gestió dels quals està traspassada a la Generalitat que no pas dels recaptats per les delegacions de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.
• L
 ’Agència Tributària estatal estima que el 19,7% de la caiguda en la recaptació l’any 2009 per al conjunt d’Espanya té el seu origen en les rebaixes tributàries introduïdes a escala estatal destinades a incrementar la renda
disponible de famílies i empreses.
• P
 el que fa a la reducció en els impostos estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya, més de la meitat s’explica per la supressió efectiva de l’impost sobre el patrimoni.
• A
 ixí, el pes de la recaptació dels tributs estatals de l’Administració central i la Generalitat sobre el PIB català acumula una caiguda de 7,7 punts percentuals en els dos darrers anys.
• L
 ’any 2009, el 59,4% dels ingressos tributaris s’obtenen de la imposició directa; el 39,1% dels ingressos, de
la imposició indirecta, i l’1,5% restant prové de taxes i altres ingressos tributaris.
• E
 ls pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, amb un import de 36.985 milions d’euros, es van
aprovar amb un creixement del 5,8% de les despeses corrents, un increment del 4,7% de la despesa de capital
i l’augment de les despeses financeres previstes, com a conseqüència de la més gran amortització del deute.
Tanmateix, mantenen una estructura relativament estable de la despesa per grans àrees de despesa, amb el mateix ordre de prioritats que en l’exercici 2008.
• T
 ot i que no es disposa de dades executades de la despesa per al conjunt del sector públic de la Generalitat,
l’increment de l’endeutament financer de la Generalitat el 2009 indica un creixement del dèficit en el conjunt del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
• Augmenta el pes de l’endeutament financer de la Generalitat sobre el PIB fins al 15,8% l’any 2009.
• E
 ls pressupostos generals de l’Estat per al 2009 tenen aprovada una inversió de 3.790,6 milions d’euros a Catalunya, que, en compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut i per acords posteriors, s’eleva fins
a 4.806 milions d’euros, el 6,6% més que l’acordat per al 2008.

En un context de fort retrocés de l’activitat econòmica, l’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya l’any 2009 ha tingut un comportament anticíclic, amb creixements
de la despesa positius que contraresten part del decrement del PIB nominal català. El consum públic1 de les AP, amb un valor de 33.456 milions d’euros i un increment real del 4,7%
respecte de l’any 2008, és el principal component del PIB amb un creixement positiu l’any
2009, i que per tant compensa, si bé de manera parcial, la caiguda en el consum privat i en
la formació bruta de capital. En termes absoluts aporta 0,69 punts percentuals de creixement
al PIB, una aportació inferior a la del 2008 (0,79 punt percentuals), i per sota de la mitjana
d’aportació dels darrers quatre anys, de 0,76 punts percentuals.
1.
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L’any 2009 la recaptació dels tributs estatals a Catalunya 2 cau amb més intensitat que el
2008, i puja a 31.346,8 milions d’euros, amb una reducció del 22,9%, 9.287,3 milions d’euros
menys que el 2008. El 90,1% d’aquesta recaptació la duu a terme l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a través de les seves delegacions en el territori, i, pel que fa a la
resta, la gestió està traspassada a la Generalitat de Catalunya.
La recaptació tributària 3 de les delegacions de l’AEAT a Catalunya es redueix l’any 2009
el 22,6% i acumula una caiguda del 33% des de l’any 2007. Per la seva part, la recaptació de
tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya 4 s’ha reduït amb més intensitat,
el 24,9% l’any 2009, i en termes acumulats des del 2007 el 43,2%.
L’Agència Tributària estatal estima que el 19,7% de la caiguda en la recaptació l’any 2009
té el seu origen en les rebaixes tributàries introduïdes a escala estatal, el 4,6% en el recurs a
l’ajornament del deute tributari, i el 75,7% restant en la pitjor evolució de les bases tributàries, i en menor mesura a canvis normatius que es puguin haver introduït a escala autonòmica
en els tributs estatals. Així, l’impacte normatiu estatal sobre la recaptació tributària ha estat
de 5.795 milions d’euros l’any 2009, amb canvis destinats a incrementar la renda disponible
tant de les famílies com de les empreses.
Pel que fa a la reducció del 24,9% l’any 2009 en els impostos estatals cedits totalment a
la Generalitat de Catalunya, més de la meitat, el 52,2%, s’explica per la supressió efectiva de
l’impost sobre el patrimoni, mentre que el 47,8% restant és conseqüència, principalment, de
l’efecte negatiu que el retrocés de l’activitat econòmica ha tingut sobre les bases tributàries
d’aquests impostos.
L’evolució de la recaptació tributària a Catalunya el 2009, amb una caiguda més accentuada
de la imposició indirecta que de la directa, ha fet incrementar el pes dels impostos directes en la
composició dels ingressos tributaris. Així, el 59,4% dels ingressos tributaris s’obtenen de la imposició directa; el 39,1%, dels ingressos de la imposició indirecta, i l’1,5% restant prové de taxes
2.
3.

4.

Recaptació tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Generalitat de Catalunya.
Les dades de recaptació tributària de les delegacions de l’AEAT estan expressades en termes de caixa;
així, s’entén la recaptació líquida aplicada, que s’obté com a diferència entre la recaptació bruta aplicada
i les devolucions pagades, i per tant inclou ingressos del pressupost corrent i els corresponents a exercicis
tancats. Aquest criteri comptable difereix del concepte de drets liquidats o reconeguts, en el qual es
recullen els drets pendents de cobrament de l’exercici i s’exclouen els drets procedents de pressupostos
tancats. Les dades de recaptació tributària de la Generalitat de Catalunya i dels impostos sobre determinats
mitjans de transport i l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs estan expressades
en termes de drets liquidats.
Els impostos estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya inclouen: l’impost de successions i donacions,
l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre transmissions patrimonials i sobre actes jurídics documentats,
l’impost sobre determinats mitjans de transports, l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs,
i la taxa del joc. Tot i que la recaptació de l’impost sobre electricitat també està cedida totalment a la Generalitat,
la seva gestió depèn de l’AEAT.
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i altres ingressos tributaris. Així mateix, el pes de la recaptació dels tributs estatals de l’Administració central i la Generalitat sobre el PIB català s’ha reduït des del 18,9% de l’exercici 2008
fins al 15,1% del 2009, i acumula una caiguda de 7,7 punts percentuals en els dos darrers anys.
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, amb un import de 36.985
milions d’euros, es van aprovar amb un creixement del 5,8% respecte dels pressupostos aprovats de l’any 2008. Aquest creixement es manté per sobre de l’evolució del PIB nominal de
l’economia catalana per al 2009, que s’ha reduït el 3,6%.
L’augment dels pressupostos de 2.235,1 milions d’euros s’explica pel creixement del 5,8%
de les despeses corrents, l’increment del 4,7% de la despesa de capital (inversions reals i transferències de capital) i per l’augment de les despeses financeres previstes, com a conseqüència
de la més gran amortització de deute en euros i en divises.
Els pressupostos mantenen una estructura relativament estable de la despesa per grans
àrees de despesa, i el mateix ordre de prioritats que en l’exercici 2008.
Tanmateix, es preveu un creixement del 9,9% de la inversió real, fins a assolir els 612,9
euros en termes per càpita. Per polítiques de despesa, la inversió es concentra el 53,5% en les
polítiques de transport, educació i salut.
Pel que fa a l’execució de la inversió real, el 2009 només es disposa de dades per a l’àmbit institucional conformat pel subsector de la Generalitat.5 Aquest àmbit institucional duu a
terme només el 25,8% de tota la inversió consolidada i pressupostada del sector públic de la
Generalitat, i ha executat inversions per valor de 1.152,1 milions d’euros l’any 2009, amb un
grau d’execució del 97,6% respecte de la inversió pressupostada per a aquest mateix any, i
que significa una reducció de la inversió liquidada del 10,3% respecte del 2008.
Per finançar la despesa en els pressupostos del 2009 es preveia un increment dels recursos
disponibles, de 2.235,1 milions d’euros.
Així mateix, aquests pressupostos preveien una aportació de 21.412,3 milions d’euros
dels ingressos derivats del model de finançament autonòmic, que signifiquen 2.864 euros per
habitant a Catalunya.
Aquestes previsions s’han superat com a conseqüència de la signatura de l’Acord 6/2009
del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), de 15 de juliol, per a la reforma del sistema
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatuts d’auto5.
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nomia. L’Acord 6/2009 ha significat una aportació de 2.532,3 milions d’euros que no estaven
previstos en els pressupostos inicials de la Generalitat de Catalunya per al 2009, dels quals
1.560,3 milions d’euros es corresponen amb la bestreta a compte dels recursos addicionals del
nou model de finançament; 537,0 milions d’euros, amb la compensació per part de l’Estat per
la supressió de l’impost sobre el patrimoni, i 435,0 milions d’euros, amb el finançament addicional per als mossos d’esquadra. Així, en termes de drets liquidats, el sistema de finançament
autonòmic ha aportat 21.553 milions d’euros el 2009, l’1,1% més del que s’havia pressupostat,
el 9,7% més que l’any 2008, que significa 2.882,8 euros per habitant.
Sense el nou acord de finançament, el model fins aleshores vigent hauria significat, per
segon any consecutiu, una reducció dels ingressos liquidats de l’1,1%, 620,5 milions d’euros menys que el 2008, i un 11,2% menys del pressupostat. Aquesta reducció està associada,
per una part, a la menor recaptació tributària com a conseqüència de la crisi econòmica, de
manera més acusada en l’IVA i en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. I, per una altra, a la supressió de l’impost sobre el patrimoni. A més, cal tenir en
compte que la reducció encara hauria pogut ser més intensa si les previsions de l’Estat sobre
l’evolució de l’IRPF no haguessin estat tan optimistes, i que ha permès incrementar 1.183,4
milions d’euros els ingressos derivats del tram autonòmic d’aquest impost.
L’endeutament financer 6 de la Generalitat s’ha incrementat el 20097 5.911,1 milions d’euros, un augment del 23,7% respecte del 2008, fins als 30.819,6 milions d’euros. Aquest increment supera l’augment experimentat en l’exercici 2008, que va ser de 5.256,1 milions
d’euros. D’aquesta manera, augmenta el pes de l’endeutament financer sobre el PIB fins al
15,8% l’any 2009.
Finalment, l’acció del sector públic a Catalunya a través de les despeses d’inversió dels
pressupostos estatals de l’any 2009 té pressupostats 3.790,6 milions, amb un increment de
l’1,7% respecte del 2008, amb una lleugera millora del seu pes fins al 15,2% del total de la
inversió regionalitzada. Catalunya es manté, així, des de l’any 2005, com la segona comunitat
autònoma (CA) receptora d’inversions estatals en termes absoluts després d’Andalusia. La
inversió real regionalitzada a Catalunya significa una despesa de 507 euros per càpita, amb un
molt lleuger increment del 0,2% respecte del 2008 i que situa Catalunya en la posició onzena
entre les disset CA, el 5,3% menys que la mitjana per càpita espanyola.
En previsió del compliment de la disposició addicional tercera del nou Estatut de Catalunya, els pressupostos generals de l’Estat preveuen una inversió a Catalunya de 4.670,3 milions, quantitat que, per l’Acord de la Comissió Bilateral presidida pel conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació i la ministra d’Administracions Públiques, en la seva
6.
7.

No inclou els altres instruments d’endeutament com són els censos, confirming, pagament a tercers, titulització
i els crèdits ICF/ICCA.
Dades en data 31 de desembre de 2009.
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reunió de 24 de febrer de 2009, s’eleva fins a una mica més de 4.806 Me, i que significa un
increment del 6,6% respecte de les previsions del 2008. Tenint en compte aquest concepte
més ampli, la despesa de capital per càpita prevista en els pressupostos de l’Estat per al 2009
a Catalunya és de 643 euros per habitant, xifra que és el 20% superior a la mitjana d’inversió
real regionalitzada per càpita del conjunt d’Espanya.

5. Economia social
• Les cooperatives presenten una major resistència en les situacions de crisi en termes d’ocupació.
• E
 scapen de la dinàmica general de destrucció d’ocupació dos sectors: els transports (tant en les cooperatives
com en les societats laborals) i els serveis a la comunitat, en el cas de les cooperatives.

Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sembla que confirmen una major resistència de l’economia social a les situacions de crisi en termes d’ocupació: la població ocupada en l’economia social a Catalunya es redueix respecte de l’any anterior (6,5%), si bé de
manera menys intensa que la reducció general de la població ocupada de 16 a 64 anys (8,9%).
D’altra banda, les dades de l’afiliació a la Seguretat Social (SS) concreten que aquesta major resistència només ha tingut lloc entre les cooperatives, atès que la davallada de l’afiliació
ha estat del 4% (inferior a la general de l’afiliació a Catalunya, del 4,97%), mentre que en les
societats laborals l’afiliació ha davallat el 17,4%.
Dos sectors destaquen perquè incrementen el nombre de persones afiliades: els transports
(tant en les cooperatives com en les societats laborals) i els serveis a la comunitat, en el cas
de les cooperatives.
Pel que fa a les noves societats creades durant el 2009, cal destacar que enguany s’han
creat més cooperatives que l’any 2008 (113 i 99, respectivament), trencant per primera vegada la tendència registrada els anys anteriors. Ara bé, en termes globals, s’han dissolt més
cooperatives que no pas se n’han creat (177), per la qual cosa el nombre de cooperatives en
funcionament és més baix: el 31 de desembre de 2009 hi ha 3.952 cooperatives inscrites al
Registre de Cooperatives, el 2,6% menys que l’any anterior.
La situació és diferent en el cas de les societats laborals, atès que se n’han creat menys
que l’any anterior (162 l’any 2009 i 199 el 2008) però també se n’han dissolt menys (només
tres), la qual cosa comporta que el nombre de societats laborals actives durant el 2009 sigui
superior a les actives durant l’any anterior.
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Per branques d’activitat, la indústria manufacturera és la que més creix en el nombre de
noves societats, ja siguin cooperatives o laborals. Els serveis a la comunitat i el sector primari són sectors també amb un comportament positiu pel que fa a noves cooperatives, mentre
que en la construcció s’observa un menor nombre de noves societats, ja siguin cooperatives
o laborals, fruit del reajustament general en què es troba immers el sector.
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2.II

Societat del coneixement

1. CONTEXT
• L
 es institucions comunitàries promocionen i donen suport a les polítiques d’R+D+I i TIC en un context de
forta incertesa sobre la recuperació de l’economia internacional.
• E
 l Consell Econòmic i Social Europeu proposa renovar els objectius de recerca de l’Agenda de Lisboa en l’1%
del PIB per a la despesa pública i el 2% per a la inversió privada.
• E
 l Govern de la Generalitat duu a terme operacions que afecten la governança del sistema de ciència i tecnologia, com ara la creació del Consell Català de Recerca i Innovació.
• El Ministeri de Ciència i Innovació redueix les subvencions a l’R+D+I.

En l’àmbit de la recerca i la innovació, el Consell de la UE ha recomanat, en les seves
orientacions de política econòmica per als estats membres, reestructurar la despesa pública
cap a les partides que augmenten la productivitat de l’economia, que són la recerca i la innovació, i aconseguir una eficiència més gran en R+D. Per la seva banda, l’activitat del Consell
Econòmic i Social Europeu (CESE) ha estat molt abundant: ha dictaminat sobre la necessitat
de basar l’estructura industrial en el coneixement i la recerca; de transferir tecnologia entre
els centres de recerca, la indústria i la PIME, i de definir un marc estratègic europeu per a
la cooperació internacional en ciència i tecnologia. També ho ha fet sobre l’estratègia de la
Comissió cap a una programació conjunta en investigació, i sobre la nova Agenda de Lisboa
després del 2010, proposant que aquesta tingui objectius renovats per a l’R+D, de l’1% del PIB
per a la despesa pública i del 2% per a la inversió privada, a més a més d’afegir un objectiu
per a la despesa en educació, com a important catalitzador de la innovació, del 7% del PIB.
Les institucions comunitàries han continuat apostant per les TIC, tal com ho han fet amb
l’R+D+I, per afrontar la incertesa de la recuperació econòmica. En aquest sentit, la comissària de la UE en Telecomunicacions i Mitjans Digitals ha assegurat que l’Europa digital és el
camí més ràpid per recuperar l’economia. Entre la normativa comunitària, destaca l’Estratègia
d’R+D i innovació per a les TIC de la Comissió, que representa un increment dels recursos en
el 7è Programa marc i preveu accions diverses com ara la contractació pública precomercial;
l’impuls d’associacions publicoprivades per dissenyar la Internet del futur; l’R+D impulsada
per l’usuari i per l’experiència; el millor enfocament de les polítiques de clústers i el suport
a les pimes; nous instruments com les comunitats de coneixement i innovació en TIC en el
marc de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia; les solucions TIC innovadores, en especial per als serveis del sector públic, i els projectes europeus en solucions innovadores TIC
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en els àmbits de l’assistència sanitària sostenible, la millora de l’eficiència energètica i per a
una infraestructura de gestió de la identitat electrònica.
A Catalunya, el Govern ha dut a terme diverses operacions que afecten la governança del sistema de ciència i tecnologia, en línia amb les propostes del Pacte nacional per a la recerca i la innovació i l’Acord estratègic. Una d’aquestes operacions ha estat la creació del Consell Català de
Recerca i Innovació, que tindrà com a funció principal l’assessorament del Govern i dels altres
agents del sistema sobre les estratègies a mitjà i llarg termini en ciència, tecnologia i innovació,
sobre les polítiques, la planificació i, finalment, l’avaluació sistèmica en recerca i innovació. Un
element més de reorganització ha estat la creació de la xarxa TECNIO, per part d’ACC1Ó, que
aglutina els principals agents experts en recerca aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.
A escala estatal, l’aposta per la recerca i la innovació ha rebut una notícia adversa ja que la
ministra de Ciència i Innovació va presentar el pressupost del seu departament reconeixent que,
per al 2010, es redueixen el 15% les subvencions (que alimenten fonamentalment el sistema
científic) malgrat l’augment del 13,3% dels crèdits (destinats a empreses i projectes industrials). Després del tràmit parlamentari al Congrés, la reducció de les subvencions va quedar
establerta en el 8,8%. En canvi, el Plan español para el estímulo de la economía y el empleo
– PlanE inclou mesures que afecten de manera positiva el capital humà i tecnològic entre les
quals destaquen la pròrroga indefinida de la deducció per activitats d’R+D+I en l’impost de
societats i l’ampliació de les deduccions d’R+D+I per a la investigació realitzada en altres
països de la UE. A diferència del que ha fet el Govern espanyol, la Generalitat ha incrementat
el 23,48% el finançament per a l’R+D+I en els pressupostos per al 2010.

31

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

2. L’ESTAT DE L’R+D+I

• La Comissió Europea augmenta el nivell d’innovació de Catalunya de mitjà a mitjà-alt.
• Les despeses internes i el personal ocupat en R+D creixen per sobre del PIB i l’ocupació.
• Les despeses internes en R+D arriben a l’1,62% del PIB, més a prop dels registres de la zona euro i de la UE-27.
• E
 l repte del Pacte nacional per a la recerca i la innovació de situar les despeses internes en R+D en el 2%
del PIB per a l’any 2010 és assolible tot i que, en un context econòmic negatiu com l’actual, serà dificultós.
• L
 es despeses en innovació de les empreses disminueixen el 3,7%, especialment per part de les grans empreses (-13,9%).
• N
 o es podrà complir l’objectiu del Pacte nacional per a la recerca i la innovació en matèria d’innovació per
a l’any 2010.
• La innovació més freqüent és la de procés.
• Els serveis de tecnologia alta tenen poca participació a escala estatal.
• D
 isminueix el nombre de patents catalanes presentades a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i a l’Oficina Europea de Patents.
• L
 ’Administració pública catalana se situa per primera vegada per davant dels registres de la UE-27, la zona
euro i Espanya en termes de recerca i desenvolupament.

Els resultats del marcador d’innovació regional que publica la Comissió Europea són
bons per a Catalunya ja que el nivell d’innovació regional augmenta de mitjà a mitjà-alt
entre els anys 2004 i 2006. Aquesta millora és deguda a l’augment de la puntuació dels indicadors dels apartats de conductors d’innovació i de resultats. En particular, destaca l’increment de puntuació corresponent al percentatge de població entre 25 i 64 anys que participa en formació contínua, seguit dels augments més modestos de la majoria d’indicadors
del capítol de resultats.
Les despeses internes en R+D del 2008 són de 3.286,4 milions d’euros, creixen el 13,0%
respecte del 2007 i augmenten la seva participació en les despeses internes en R+D d’Espanya
fins al 22,4%. Pel que fa al personal ocupat en tasques d’R+D, és de 46.520 individus, creix el
8,1% en relació amb l’any anterior i representa el 21,6% del personal en R+D del conjunt de
l’Estat. Aquestes dades són molt positives tenint en compte que el creixement del PIB és del
2,9% i significa el 18,6% del PIB espanyol, i que el creixement de l’ocupació és del -0,3% i
representa el 17,9% de l’ocupació del conjunt de l’Estat.
Les despeses internes en R+D augmenten fins a l’1,62% del PIB i estan executades
principalment pel sector privat (61,1%). En el conjunt d’Espanya, la intensitat en R+D
és menor (1,35%) i el sector privat té un protagonisme inferior (55,1%), en favor de
l’ensenyament superior i l’Administració pública. Amb aquesta intensitat, Catalunya
se situa més a prop de la zona euro (1,91%) i de la UE-27 (1,90%) però encara està
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bastant lluny dels registres dels EUA (2,62%) i el Japó (3,44%). Respecte d’Espanya,
la distància s’amplia una mica.
Per assolir l’objectiu del Pacte nacional per a la recerca i la innovació en matèria de recerca
i desenvolupament, que consisteix a situar l’any 2010 les despeses internes en R+D en el 2%
del PIB, no cal que aquestes creixin al ritme que ho han fet el 2008, del 13,0%, sinó inferior,
del 8,5%. Això, tenint en compte les previsions de creixement nominal del PIB que ha fet el
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat: -4,2% el 2009 i -0,3% el 2010. Tot i
així, el repte és complicat en un context econòmic negatiu.
L’anàlisi de les despeses internes en R+D segons l’origen dels fons, i no segons la seva
execució (com es fa a la resta de la secció), revela que els recursos del sector privat que es
destinen a finançar activitats d’R+D de l’Administració pública i de l’ensenyament superior
representen el 4,8% de totes les despeses internes en R+D. S’observa que aquesta participació no és superada per cap de les àrees geogràfiques que s’han analitzat (Espanya, zona euro
i UE-27). Aquest resultat també es repeteix quan aquestes magnituds de transferència tecnològica s’expressen en termes de PIB.
Les despeses en innovació de les empreses són de 3.780.644 milers d’euros i disminueixen
el 3,7% respecte de l’any 2007. La disminució de les despeses d’innovació està concentrada
en les grans empreses (-13,9%) ja que les pimes les augmenten (8,8%). S’ha de retrocedir
fins a l’any 2004 per trobar un import de les despeses en innovació de les grans empreses més
petit que el de l’any 2008.
La intensitat en innovació de les empreses catalanes es redueix de l’1,99% del PIB de
l’any 2007 fins a l’1,86% de l’any 2008. Per tant, queda palès que no es podrà complir
l’objectiu del Pacte nacional per a la recerca i la innovació en aquesta matèria, que xifra
el percentatge de les despeses en innovació sobre el PIB de l’any 2010 en el 3,75%. Per
al conjunt d’Espanya, aquest indicador se situa pràcticament en el mateix nivell (1,83%)
de Catalunya.
El nombre d’empreses innovadores és de 8.184,936 més que l’any 2007, i representen
el 20,8% de totes les empreses catalanes de 10 persones assalariades o més. En canvi, les
empreses innovadores en el període i les empreses EIN han disminuït respecte del 2007. La
innovació més freqüent és la de procés, que s’estén en el 83,6% de les empreses i, a més, és
l’única forma d’innovació que augmenta de manera significativa.
Les despeses internes en R+D de les manufactures de tecnologia alta i mitjana-alta representen el 24,1% de totes les despeses en R+D de Catalunya, mentre que els serveis de tecnologia
alta hi tenen una participació del 14,7%. En termes de personal en R+D, aquestes participacions són inferiors i es conserva el protagonisme de les manufactures. Les despeses internes
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per persona ocupada en R+D en les manufactures intensives en tecnologia és de 91.790 euros
i en els serveis de tecnologia alta és de 89.135 euros; en ambdós casos aquests imports estan
molt per sobre de la mitjana catalana.
Les sol·licituds de patents espanyoles presentades a l’OEPM d’origen català disminueixen de 755 l’any 2008 a 653 l’any 2009. Aquestes passen de representar el 19,9% del
total l’any 2008 al 17,6% l’any 2009. Pel que fa a les concessions de patents espanyoles
d’origen català a l’OEPM, resulta que la secció més nombrosa és la d’indústries diverses i transport (26,0% del total), seguida de la secció de necessitats humanes (25,2%) i
metal·lúrgia i química (12,2%).
El nombre de sol·licituds de patents europees arxivades a l’OEP d’origen català passa de
545 l’any 2008 a 474 l’any 2009. Això fa que el nombre de sol·licituds de patents per milió
d’habitants es redueixi de 75,3 a 64,5 en el mateix període. S’observa que a Espanya i a la UE27 té lloc la mateixa situació que a Catalunya. La reducció dels registres de Catalunya supera
la de les altres àrees de referència i, així, Espanya escurça la distància respecte de Catalunya,
i Catalunya empitjora la seva diferència en relació amb la UE-27; tot i així, els desequilibris
segueixen sent grans.
El pes de les despeses internes en R+D de l’Administració pública sobre el PIB augmenta de manera significativa del 0,22% l’any 2007 al 0,27% l’any 2008, i se situa per
primera vegada per davant dels registres de la zona euro (0,26%), d’Espanya (0,25%) i
de la UE-27 (0,24%). La intensitat de les despeses internes en R+D de l’Administració
pública sobre el PIB s’iguala a la del Japó i està molt a prop de la dels EUA (0,28%).
Es constata l’esforç que ha fet l’Administració pública catalana en matèria d’R+D en
els darrers anys.
Els departaments de la Generalitat de Catalunya destinen 968.724,9 milers d’euros al finançament d’activitats de recerca, desenvolupament i innovació. Aquest import és el 27,5%
més alt que el de l’any 2007 i significa el 4,09% del pressupost de la Generalitat. Els departaments que reben més finançament són el d’Innovació, Universitats i Empresa, que representa
el 69,7% del total ja que inclou el tram de recerca del professorat universitari i de les inversions a universitats; i el de Salut, que representa el 20,2% del total. El 86,7% del finançament
de les activitats assenyalades s’atribueix a l’R+D.

3. BALANÇA COMERCIAL TECNOLÒGICA
El saldo comercial de productes industrials amb l’estranger millora en 6.545,7 milions
d’euros i el dèficit se situa en -12.160,2 milions d’euros, que representa el -5,9% del PIB de
l’any 2009 (-8,6% l’any 2008).
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L’anàlisi de la participació del saldo comercial de productes industrials de Catalunya sobre
el total de l’Estat dóna un resultat ben negatiu, que és l’augment d’aquesta participació del
33,9% l’any 2008 fins al 41,4% l’any 2009. Aquest augment s’explica per l’empitjorament
relatiu del saldo comercial dels productes de nivell tecnològic mitjà-alt i, sobretot, de nivell
tecnològic mitjà-baix.

4. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)
• Catalunya té un bon equipament TIC en comparació amb Europa, amb l’excepció de l’accés a Internet.
• La connexió a banda ampla és la tecnologia que més ha crescut a les llars.
• S’alenteix l’augment de les persones que utilitzen Internet.
• Els homes utilitzen més l’ordinador que les dones, tret dels més joves.
• La fractura digital afecta les persones de més de 55 anys.
• Les empreses catalanes utilitzen més l’ordinador i Internet que les seves homònimes europees.
• Les TIC no estan tan esteses a les empreses petites.
• E
 ls serveis electrònics de l’Administració i la salut s’utilitzen més a Catalunya que a la UE. No passa el mateix amb el comerç electrònic.
• E
 ls productes més comprats a través d’Internet són els serveis de transport i allotjament per a viatges i les entrades d’espectacles.
• Creix el negoci de la venda per Internet.
• Els sectors manufacturer i de serveis productors de TIC tenen un pes reduït en l’economia catalana.

De les tecnologies de la informació i la comunicació analitzades, les que estan més presents a les llars catalanes són el telèfon mòbil (94,5%) i el telèfon fix (86,8%), seguides de
l’ordinador (72,9%), l’accés a Internet (62,7%) i la connexió a banda ampla (60,4%). Aquest
equipament supera el de les llars espanyoles i el de les llars de la UE-27 i de la zona euro en
totes les tecnologies analitzades, a excepció de l’accés a Internet a les llars de la UE-27 i de
la zona euro, que arriba al 65% i al 66%, respectivament.
La connexió a banda ampla és la tecnologia que més ha crescut a les llars dels quatre àmbits
territorials analitzats, amb augments a l’entorn de 7 punts percentuals. En canvi, l’equipament
en telèfon fix presenta lleugeres reduccions a Catalunya i a Espanya.
Les persones que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres mesos
són 3.331.625 i representen el 60,7% de les persones entre 16 i 74 anys. Aquest percentatge
és semblant al de la UE-27 (60,0%) i superior al d’Espanya (53,6%). Han augmentat el 2,6%
respecte del 2008, la qual cosa significa un important alentiment amb relació al creixement
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del l’any 2008, que va ser del 18,8%. La participació d’aquest col·lectiu en el del conjunt de
l’Estat ha disminuït del 19,1% al 17,9%.
Els homes (64,1%) han utilitzat més Internet que les dones (57,4%) i això passa també a
Espanya, amb unes intensitats d’ús inferiors, i a la UE-27, amb unes intensitats semblants a
la dels homes i dones catalans.
Per trams d’edat, s’aprecia una disminució de l’ús d’Internet a mesura que avança l’edat.
Es passa d’una intensitat màxima del 89,3% de les persones de 16 a 24 anys a una intensitat
mínima del 17,8% de les persones de 65 a 74 anys. A Espanya i a la UE-27 també es dóna
aquesta característica però, a Espanya, la utilització d’Internet és inferior a la catalana en tots
els trams d’edat, mentre que a la UE-27 destaca l’elevada intensitat d’ús del tram d’edat de les
persones de 55 a 64 anys (41,0%). Aquesta escletxa amb la UE-27 indica que les polítiques
per lluitar contra la bretxa digital no poden deixar de banda aquest segment poblacional. En
canvi, l’escletxa desapareix en el tram d’edat més avançada.
La incorporació de la variable de gènere en l’anàlisi de l’ús d’Internet per trams d’edat
identifica una intensitat d’ús dels homes superior a la de les dones, que augmenta amb l’edat,
a excepció del tram més jove, en el qual el percentatge de dones que utilitzen Internet (92,3%)
supera el dels homes (86,5%). Per tant, la bretxa a la qual es feia referència en el paràgraf
anterior, que afectava les persones de 55 a 64 anys, se suavitza en el cas dels homes (35,1%)
i s’amplifica en el cas de les dones (18,8%).
Pel que fa a l’equipament TIC a les empreses, s’aprecia que l’ús de l’ordinador (99,2%)
i l’accés a Internet (97,9%) s’han estès a gairebé la totalitat de les empreses. Les tecnologies
menys esteses són la pàgina web (62,8%), la intranet (26,8%) i les xarxes externes (20,6%).
El nivell d’equipament a Catalunya és superior al d’Espanya en totes les tecnologies analitzades però només supera el de la UE-27 en l’ús de l’ordinador i d’Internet. L’evolució que
ha seguit l’ús d’algunes tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses és de
creixement moderat, a excepció de la pàgina web.
La situació de les empreses de 10 persones assalariades o menys manifesta una utilització
bastant més reduïda en totes les tecnologies analitzades. La diferència més petita és de 26
punts percentuals en l’ús d’ordinadors i la diferència més gran és de 49 punts percentuals en
la disponibilitat de pàgina web.
A Catalunya, l’any 2008, el 33,5% de les persones que han utilitzat Internet ho han fet per
interactuar amb l’Administració pública. Aquest percentatge supera el d’Espanya (29,0%) i
el de la UE-27 (28,0%).
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Quant a les empreses, aquestes mostren un ús del govern electrònic (69,1%) més intensiu que
les persones. L’ús de l’administració electrònica que fan les empreses catalanes és lleugerament
superior al d’Espanya (64,0%) i similar al de la UE-27 (68,0%). Segons el propòsit de l’e-govern,
destaca l’elevada interacció en la cerca d’informació i l’obtenció d’impresos, seguida de la tramesa
de documents, la gestió electrònica completa i, en darrera posició, la licitació pública.
Augmenten de manera considerable els serveis d’Internet utilitzats per motius particulars
per cercar informació sobre temes de salut, que passen de representar, l’any 2008, el 43,0%
dels individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos, al 59,9%
l’any 2009. A Espanya i a la UE-27 l’ús de l’e-salut per cercar informació és lleugerament
inferior al de Catalunya i no presenta uns creixements tan alts.
Les dades de comerç electrònic han canviat a l’INE i a Eurostat. Amb els indicadors dels
quals es disposa, s’aprecia que el percentatge de persones que compren (29,0%) i venen (8,6%)
a través d’Internet augmenta, trencant la tendència de manteniment (en el cas de les compres)
o de reducció (en el cas de les vendes) que va tenir lloc l’any 2008. També s’aprecia que l’ús
de l’e-comerç a Catalunya és lleugerament superior al d’Espanya. Els registres de la UE-27,
pel que fa a les persones que compren a través d’Internet, són superiors als de Catalunya.
Els productes més comprats a través d’Internet són els serveis de transport i allotjament
per a viatges i les entrades d’espectacles, mentre que els menys comprats són els vídeos o
música, els serveis financers i de telecomunicacions i les medecines. Respecte del patró de
compra espanyol, s’aprecia, a Catalunya, una presència lleugerament inferior (5 punts percentuals) de llibres, revistes i similars i productes per a la llar. Respecte del patró de compra
de la UE-27, també s’aprecia, a Catalunya, una presència inferior d’aquest tipus d’articles, a
més a més de la roba o material esportiu i dels vídeos o música.
En l’àmbit empresarial, el percentatge sobre el volum de negoci de la venda per Internet
de les empreses augmenta del 5,1% de l’any 2007 al 5,9% l’any 2008. La situació d’Espanya i de la UE-27 amb relació a aquest indicador es desconeix. El que sí que se sap és que el
percentatge sobre el volum de negoci de la facturació de les empreses procedent del comerç
electrònic és del 10,0% en el cas d’Espanya i del 13% en el cas de la UE-27.
La comparació internacional del pes de l’ocupació del sector manufacturer productor de
TIC en el total de l’ocupació de l’economia revela una dimensió petita a Catalunya (0,24%),
a molta distància del pes del sector en les economies capdavanteres com són el Japó (1,63%)
o Finlàndia (1,31%). La tendència a la reducció de la participació relativa del sector en termes
d’ocupació que s’observa a Catalunya, malgrat la contenció de l’any 2007, també es constata
en la majoria dels països analitzats.
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El pes del sector serveis en l’ocupació total de l’economia trenca l’any 2007 (2,23%) una
tendència a la disminució que s’havia anat registrant almenys des de l’any 2003 (2,42%).
Aquesta situació s’emmarca en una dinàmica internacional de millora del creixement del sector en l’ocupació total de l’economia a partir de la segona meitat de la dècada. En particular,
la tendència que està seguint Catalunya és molt semblant a la de Bèlgica, Itàlia i Àustria. De
tota manera, els nivells d’importància relativa del sector en l’ocupació total de l’economia
estan a molta distància dels nivells de les economies capdavanteres com Finlàndia (3,67%),
França (3,64%) i Luxemburg (3,64%).
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3.III

mercat de treball

1. ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL
• Durant l’any 2009 la població ocupada de 16 a 64 anys ha retrocedit el 8,9%, i ha deixat la taxa d’atur en el 16,4%.
• L
 a pèrdua de llocs de treball s’ha concentrat entre la població jove, masculina i estrangera, i sobre la població
que treballava amb contracte temporal.
• E
 l descens de l’ocupació ha estat més intens en la indústria i la construcció. La població no qualificada i la
qualificada en activitats manuals han estat les que han patit una major davallada en l’ocupació.
• La situació de crisi ha fet créixer l’atur de llarga durada, que afecta el 35,3% de les persones desocupades.

L’any 2009 ha estat marcat per la intensa pèrdua d’ocupació a Catalunya, fet que ha deixat,
de mitjana, una taxa d’ocupació del 64,8% (6,3 punts percentuals menys que l’any 2008) i
una taxa d’atur del 16,4% (7,3 punts percentuals més que l’any 2008) entre la població de 16
a 64 anys. Així mateix, la població activa que s’ha ressentit de les dificultats de trobar feina,
i la població en edat de treballar, han perdut el 0,4% en ambdós casos.
Per col·lectius, els més perjudicats per la conjuntura econòmica desfavorable durant el 2009
han estat els més joves, amb pèrdues de població ocupada del 26,4% entre els menors de 25
anys i del 13,9% entre els individus de 25 a 34 anys, molt per sobre del retrocés del 8,9% de
la població ocupada a Catalunya. També destaca la pèrdua de població ocupada entre la població de nacionalitat estrangera (-16,6%) i entre la població masculina (-11,3%).
Així mateix, destaca el descens de població ocupada no qualificada (-15,9%) i de la població qualificada manual (-18,3%), en què s’ha concentrat la pèrdua de llocs de treball durant
l’any 2009. També la població amb estudis de secundària o inferiors s’ha vist afectada més
intensament per la pèrdua d’ocupació.
Sectorialment, la reducció de l’ocupació ha estat molt concentrada en la indústria i la
construcció, que, tot i que agrupen només el 30% de la població ocupada, “produeixen” el
63,87% de la pèrdua de llocs de treball. Tanmateix, la davallada també ha estat important en
algunes branques del sector serveis, com la intermediació financera i activitats immobiliàries
o en la categoria d’altres serveis. Destaca, així mateix, l’augment de la població ocupada que
treballa a l’Administració pública, educació i activitats sanitàries.
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La temporalitat s’ha reduït de manera considerable fins a situar-se al 18,0% de mitjana
l’any 2009 (3,3 punts percentuals menys que el 2008) a conseqüència de la major destrucció
d’ocupació de la població ocupada amb contracte temporal (-23,0%). Cal ressaltar les diferències entre sector públic i sector privat pel que fa a la temporalitat. Així, si al sector privat la
temporalitat ha disminuït 4,1 punts percentuals fins a situar-se al 16,8%, al sector públic s’ha
incrementat 0,8 punts percentuals, i ha arribat al 24,7%. Això fa que la taxa de temporalitat
del sector públic estigui cada cop més allunyada de la del sector privat.
La taxa d’atur s’ha situat, de mitjana, al 16,4%, si bé destaquen alguns col·lectius com
ara els menors de 25 anys, amb un 37,1% d’atur; les persones de nacionalitat estrangera, amb
una taxa del 29,1%, o el fet que la taxa d’atur masculina (17,2%) superi la femenina (15,3%).
L’atur de llarga durada s’ha incrementat també considerablement, i ha arribat al 35,3%
de la població desocupada a finals de l’any 2009. Per llars, la concentració de l’atur ha estat
també remarcable, amb més d’un 8,0% de les llars amb tots els seus membres actius en situació d’atur a finals del 2009.

2. Polítiques d’ocupació
• Una part del conjunt de mesures contra els efectes de la crisi econòmica s’ha adreçat a la lluita contra l’atur.
• E
 n els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 es destinen 580,4 milions d’euros a la política
de foment de l’ocupació, un 39,3% més que l’any anterior.
• G
 airebé el 40% de la despesa pressupostada a Catalunya en polítiques actives es concentra en accions incloses dins el Programa de qualificació professional (229,2 milions d’euros). Destaca també el pes de la despesa
en promoció de l’ocupació (30,7%, 178,5 milions d’euros) i en polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació
(23%, 138,9 milions d’euros).
• P
 el que fa a les prestacions d’atur, l’any 2009 la mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions d’atur
a Catalunya s’ha situat en 416.987 persones, gairebé el 55,8% més que l’any anterior.
• S’han destinat 5.675 milions d’euros a satisfer prestacions d’atur a Catalunya, el 57,6% més que l’any anterior.
• La taxa de cobertura de les prestacions d’atur s’ha situat en el 84,6%.
• El 55% de les persones beneficiàries de prestacions d’atur són homes.
• P
 er tipus de prestació, tot i que el 71,7% de les persones beneficiàries perceben una prestació contributiva, les
que perceben una prestació assistencial han augmentat enguany el 84,3% respecte de l’any anterior.

Una part del conjunt de mesures contra els efectes de la crisi econòmica s’ha adreçat a la
lluita contra l’atur. Així es reconeix tant en el Pacte mundial per a l’ocupació (OIT) com a
escala europea, estatal i autonòmica.
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En l’àmbit estatal, les mesures de lluita contra l’atur —algunes de les quals aprovades
sense el suport total dels agents socials— s’afegeixen a les ja adoptades en el marc del Pla
espanyol per a l’estímul de l’economia i l’ocupació, i s’han destinat a mantenir i fomentar
l’ocupació i a augmentar la protecció de les persones aturades.
En l’àmbit de Catalunya, enguany cal destacar, com a resultat del diàleg entre el Govern
i els agents socials, l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012 i els
30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya. D’una banda, l’Acord recull la voluntat d’afavorir l’emancipació juvenil mitjançant la
signatura d’un acord que tingui per objectiu reduir la precarietat, la temporalitat i la sinistralitat dels joves en el mercat de treball. De l’altra, els 30 compromisos indiquen les prioritats
polítiques, econòmiques i socials que marcaran l’esdevenir de la societat i l’economia catalanes durant la primera meitat del segle XXI, tot tenint com a full de ruta de la política socioeconòmica l’Acord estratègic.
Pel que fa a les polítiques actives, enguany s’ha produït un increment del 39,3% de la
despesa pressupostada en polítiques actives a Catalunya, que arriba a 580,4 milions d’euros.
Gairebé el 40% de la despesa pressupostada a Catalunya en polítiques actives es concentra en accions incloses dins el Programa de qualificació professional (229,2 milions d’euros).
Destaca també el pes de la despesa en promoció de l’ocupació (30,7%, 178,5 milions d’euros)
i en polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació (23%, 138,9 milions d’euros), i 3,4 milions
d’euros en assessorament i intermediació, als quals caldria afegir l’increment d’orientadors
laborals de les oficines de treball de la Generalitat (OTG).
Quant a les prestacions d’atur, l’any 2009 ha augmentat la tendència a l’alça que els darrers anys havia experimentat el nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur. Així,
la mitjana de persones beneficiàries de prestacions d’atur a Catalunya ha augmentat gairebé
el 55,8% respecte de l’any precedent i se situa en 416.987 persones. En l’àmbit estatal, l’augment de la mitjana anual de persones beneficiàries ha estat del 47,7% i ha arribat a 2.680.369
persones de mitjana anual.
La taxa de cobertura bruta de les prestacions d’atur s’ha situat en el 84,60% a Catalunya,
superior al 75,43% d’Espanya i superior també a la registrada l’any anterior, del 83,94% i el
73,44%, respectivament.
El 55% de les persones beneficiàries de prestacions d’atur són homes, dada que es correspon amb el creixement més elevat de la desocupació entre els homes.
Per tipus de prestació, el 71,7% (299.141 persones) del total de persones beneficiàries d’una
prestació d’atur a Catalunya reben una prestació contributiva. El 27,1% (113.054 persones)
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perceben una prestació del nivell assistencial i la resta, la renda activa d’inserció (4.792 persones). Respecte de l’any passat, si bé les persones beneficiàries de prestacions contributives
continuen tenint més pes, són les que perceben prestacions del nivell assistencial les que més
han augmentat.
Pel que fa al total de persones beneficiàries de prestacions d’atur a Catalunya, el 42,9% són
homes que reben una prestació contributiva, el 28,8% (120.176) dones que reben una prestació contributiva, el 14,6% (61.091) dones que reben una prestació assistencial i el 12,46%
(51.964) homes que reben una prestació assistencial. Respecte de l’any anterior, l’augment
més important ha estat entre els homes que perceben una prestació del nivell assistencial. Enguany cal destacar les persones beneficiàries del Programa temporal de protecció per desocupació i inserció. Al mes de desembre, 26.553 persones es beneficiaven d’aquesta prestació
a Catalunya, el 62% de les quals són homes. El 83,5% de les persones beneficiàries d’aquest
programa tenien més de 25 anys.
La mitjana anual de l’import mitjà brut de la prestació contributiva percebuda l’any 2009
és de 888,9 euros, aproximadament uns 30 euros menys que la mitjana de l’any anterior.
Pel que fa al període consumit en les prestacions contributives, el major nombre de beneficiaris es concentra en prestacions de durada curta, essent la mitjana de període consumit de
7 mesos, una mica superior a l’any anterior, que fou de 6 mesos i mig.
Quant a la causa d’accés a la prestació contributiva d’atur, el major pes (44%) el continuen tenint les persones que han accedit a la prestació per decisió empresarial d’extinció de
la relació laboral sense necessitat que la persona treballadora impugni la decisió i aquelles
que hi accedeixen per la finalització del contracte temporal (32,6%). Han guanyat un cert
pes les prestacions causades per causes objectives, que han passat de representar el 5% al
8%, i les prestacions causades per expedients de regulació d’ocupació extintius, que han
passat del 4% al 5,6%.
L’import mensual de les prestacions assistencials i de la renda activa d’inserció és del 80%
de l’IPREM, és a dir, per al 2009, 421,79 euros.
Pel que fa al període consumit en les prestacions assistencials, el nombre mitjà de mesos
consumit ha estat de 14,2. Per sexes, s’aprecia que el període és superior per a les dones (16,9
mesos), mentre que la mitjana consumida pels homes és d’11,1 mesos.
Amb referència a la causa d’accés a la prestació assistencial d’atur, les dades en l’àmbit
estatal indiquen que haver esgotat el subsidi destinat a menors de 45 anys passa a ser la primera causa d’accés a aquesta prestació (31,2%), seguida del subsidi destinat a més grans de
52 anys (26,6%) i de la manca de cotitzacions suficients per accedir a una prestació contri-
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butiva (18,3%). Sota la categoria “altres”, a partir del mes d’agost, s’inclouen les persones
beneficiàries del Programa temporal de protecció per desocupació i inserció establert pel Reial
decret llei 10/2009. Ateses les dades del mes de desembre del 2009, el 29% de les persones
són beneficiàries del subsidi destinat a menors de 45 anys, el 22,6% s’agrupen sota la causa
genèrica “altres” i el 20,5% són beneficiàries del subsidi per a més grans de 52 anys.
El Programa temporal de protecció per desocupació i inserció i l’augment del nombre de
persones beneficiàries, especialment en el nivell contributiu, han provocat un augment de la
despesa en prestacions d’atur. S’han destinat 5.675 milions d’euros a satisfer prestacions d’atur
a Catalunya, el 57,6% més que l’any anterior. Aquest import ha representat el 18% de la despesa
total en prestacions d’atur a escala estatal, que s’ha situat en 32.279 milions d’euros, el 47,5%
més que l’any anterior, lluny dels 19.615 milions pressupostats inicialment per a l’any 2009.
Per tipus de prestació, el 87,6% de l’import de les prestacions d’atur s’ha destinat al pagament de prestacions contributives, l’11,9% a prestacions del nivell assistencial i la resta a
la renda activa d’inserció.

3. Relacions laborals
3.1. Negociació col·lectiva

• D
 urant l’any 2009 les negociacions de convenis han sofert un retard, atesa la influència de la situació de recessió econòmica. Per tal de desbloquejar la negociació col·lectiva, els agents socials han signat en l’àmbit estatal
un document de compromís d’actuació sobre la negociació col·lectiva pendent de l’any 2009.
• L
 ’any 2009 s’han subscrit 1.060 convenis col·lectius a Catalunya, segons les dades del Departament de Treball
actualitzades en data 31 de març de 2010.
• D
 els 1.418 convenis vigents a Catalunya, el 59,9% són d’àmbit provincial, segons les dades del Departament
de Treball actualitzades en data 30 d’abril de 2010.
• El 93,7% del total dels acords tenen vigència plurianual.
• L
 a jornada mitjana pactada l’any 2009 a Catalunya és de 1.743,4 hores. Pel que fa als convenis a tot l’Estat
espanyol, la jornada anual pactada és 8,7 hores superior que a Catalunya.
• L
 ’any 2009 s’ha pactat un nombre superior d’hores en els acords de vigència anual que en els de vigència plurianual, a diferència de l’any anterior.
• L
 ’increment salarial pactat l’any 2009 ha estat del 2,42% i, un cop revisat, del 2,43%. Segons la naturalesa, els
acords estatutaris tenen un increment salarial superior que la resta.

L’any 2009 els agents socials, atès el retard en les negociacions de convenis, han signat
un document de compromís sobre la negociació col·lectiva pendent de l’any 2009, en el qual
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les parts signants diferencien entre els conflictes relatius als convenis en vigor amb la revisió
salarial pactada i els produïts en la negociació dels convenis pendents de renovació. D’altra
banda, les confederacions empresarials i sindicals assumeixen el compromís d’iniciar, abans
de finalitzar l’any, un procés de concertació d’un acord interconfederal, amb l’objectiu de
restaurar el diàleg i pal·liar la conflictivitat.
Segons les dades del Departament de Treball, actualitzades en data 31 de març de 2010,
durant l’any 2009 s’han subscrit 1.060 convenis col·lectius a Catalunya. D’acord amb la seva
naturalesa, els que tenen més pes són els convenis col·lectius estatutaris, els quals representen el 91,1% del total dels acords col·lectius. Dins d’aquesta categoria, el 96,6% dels acords
són estatutaris.
Pel que fa a l’àmbit de negociació, el 82,6% són acords d’empresa. No obstant això, i seguint amb la tendència dels anys anteriors, la major part d’empreses i de treballadors estan
afectats per acords d’àmbit sectorial.
Segons el sector d’activitat econòmica, la major part dels acords, el 60,5%, pertanyen al
sector serveis.
Si s’analitzen els acords segons el seu àmbit territorial, es manté la tendència dels anys
anteriors, és a dir, Barcelona és la província amb un nombre més elevat d’acords i de persones
treballadores afectades. En canvi, Lleida és la que en té un nombre menor.
A Catalunya, segons les dades facilitades pel Departament de Treball, actualitzades en data
30 d’abril de 2010, hi ha 1.418 convenis vigents. D’aquests convenis, el 59,9% són d’àmbit
provincial, el 34,5% són d’àmbit estatal i la resta, el 5,6%, són d’àmbit autonòmic. Pel que
fa al nombre d’empreses i persones treballadores afectades, els acords d’àmbit provincial són
els que n’afecten un nombre més alt.
Quant a la vigència dels acords, el 93,7% del total dels acords tenen vigència plurianual.
Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades, la major part, és a dir, el 96,8%
del total d’empreses afectades i el 89,8% de persones treballadores afectades, estan subjectes
a acords d’àmbit sectorial i vigència plurianual.
La jornada mitjana anual pactada l’any 2009 és de 1.743,4 hores l’any. Tal com succeïa els anys
anteriors, el nombre d’hores pactades és superior en els acords d’àmbit sectorial que en els acords
d’àmbit d’empresa. Pel que fa als convenis col·lectius a tot l’Estat espanyol, la jornada anual pactada és de 1.752,1 hores, en termes absoluts, 8,7 hores més que a Catalunya. Segons la naturalesa
dels convenis, els acords de funcionaris d’àmbit d’empresa són els que pacten un nombre menor
d’hores. En canvi, els acords extraestatutaris sectorials són els que pacten un nombre d’hores més
alt. Si s’analitza la jornada tenint en compte la vigència dels acords col·lectius, l’any 2009 s’ha

44

RESUM EXECUTIU

pactat un nombre superior d’hores en els acords de vigència anual que en els de vigència plurianual, a diferència de l’any anterior. La diferència entre les hores pactades en els acords de vigència
anual i els de vigència plurianual és menor en els acords sectorials que en els acords d’empresa.
L’increment salarial pactat l’any 2009 ha estat del 2,42% i, un cop revisat, del 2,43%. Atenent a
la naturalesa dels acords, enguany els acords col·lectius estatutaris tenen un increment salarial del
2,42%, que és superior al dels acords extraestatutaris (1,72%), els acords de funcionaris (1,72%)
i els acords mixtos EBEP (2%). En aquest aspecte s’observa un canvi de tendència respecte de
l’any 2008, en què l’increment salarial pactat més elevat va ser el dels acords extraestatutaris.
L’any 2009 el 37,8% dels acords d’empresa tenen clàusula automàtica i, dins d’aquesta categoria, els que tenen més pes són els que tenen clàusula retroactiva ja que representen el 84,9%
dels acords d’empresa amb clàusula prevista. Pel que fa als acords d’àmbit sectorial, el 62,5%
tenen clàusula automàtica i, en el 84,3% d’aquests, la clàusula és retroactiva.

3.2. La conflictivitat laboral

• L
 ’any 2009 han disminuït el 54,5% les persones treballadores que han participat en una vaga, les jornades
(-69,7%) i les hores no treballades (-70,1%), tot i que s’han dut a terme 138 vagues, 5 més que l’any 2008.
• P
 el que fa als expedients de regulació d’ocupació, s’ha produït un increment del 422,2% respecte de l’any anterior. Els expedients amb un augment més significatiu han estat els que tenen com efecte la reducció de la jornada.
• 1 .233 empreses han estat sotmeses al procediment concursal. Això suposa un augment del 97,1%. En tot l’Estat
les dades són de 4.984 empreses i el 104,1%, respectivament. L’activitat econòmica principal de les empreses
concursades és la construcció.
• E
 n matèria de solució extrajudicial de conflictes, enguany destaca l’increment del 55,5% de les conciliacions
individuals sense avinença, respecte de l’any 2008. L’any 2009 s’ha produït un augment del 14,7% respecte
de les quantitats acordades l’any 2008.
• L’any 2009 es produeix un increment del 10,1% pel que fa als acomiadaments efectius.
• L
 es conciliacions col·lectives han augmentat el 22,4% respecte de l’any 2008, la qual cosa representa un canvi
de tendència en relació amb l’any anterior.
• Q
 uant a l’activitat del Tribunal Laboral de Catalunya, el nombre d’arbitratges ha implicat un decrement del
34,6% respecte de l’any 2008; en canvi, el nombre de conciliacions ha augmentat el 8,9%.
• El 81,9% de les conciliacions del Tribunal Laboral de Catalunya han estat tramitacions efectives.

L’any 2009, a Catalunya s’han dut a terme 138 vagues, cinc més que l’any 2008. No obstant això, s’ha produït un decrement del 54,5% pel que fa a les persones treballadores que hi
han participat. Amb referència a les jornades i hores no treballades, s’ha produït un descens del
69,7% i del 70,1%, respectivament. Pel que fa als sectors d’activitat, s’ha produït un augment de
les vagues en els sectors de l’agricultura, la indústria i els serveis i un decrement en el sector de
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la construcció. L’índex d’incidència de les vagues8 l’any 2009 ha estat del 60,1%, la qual cosa
representa un augment respecte de l’any 2008, que va ser del 50,9%. Quant a la finalització de
les vagues, de les 138 vagues que s’han dut a terme, n’han acabat 135. Amb referència al resultat de les vagues, quatre han acabat amb acord, una amb manteniment total de la postura dels
empresaris i 45 sense predomini de cap de les parts. D’altra banda, 85 vagues han acabat sense
acord. Enguany no s’ha registrat cap tancament patronal a Catalunya.
Els motius de les vagues han estat els següents: 47 vagues s’han fet amb motiu de la
presentació d’un expedient de regulació d’ocupació; 29 vagues, per impagament de salaris; 22 vagues s’han fet com a mesura de pressió en cas d’anunci de tancament patronal; 14
vagues, per incompliment d’acords o normes legals; 12 vagues han estat per causes d’organització o sistemes de treball. Les 14 vagues restants han estat motivades per altres causes laborals, com acomiadaments, sancions o altres mesures disciplinàries (5 vagues); les
millores independents del conveni (3 vagues); altres mesures de política economicosocial
(3 vagues); pressió per negativa a negociar un conveni (una vaga); pressió durant la negociació del conveni (una vaga), i interpretació de clàusules del conveni vigent (una vaga).
En relació amb els motius de les vagues de l’any 2008, destaca un augment de 20 vagues
causades per impagament de salaris, un increment de 13 vagues motivades per la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació i un decrement de 8 vagues causades per la
negativa a negociar un conveni.
Pel que fa als expedients de regulació d’ocupació, s’ha produït un increment molt significatiu, del 422,2%, respecte de l’any anterior. Quant al nombre de persones treballadores
afectades per aquests, també s’ha produït un augment del 230,9%. Dels 3.565 expedients
autoritzats, el 96,1% han estat pactats entre els representants de l’empresa i els representants dels treballadors. Els efectes que han tingut un increment més significatiu han estat
els de reducció de la jornada (el 885,7% més respecte de l’any anterior). En relació amb
els motius que s’han al·legat per presentar els expedients autoritzats, es constata un augment respecte de l’any anterior de les causes derivades de la producció. Si s’analitzen els
expedients segons l’àmbit territorial, el 84,7% de les persones afectades pels expedients
pertanyen a la província de Barcelona.
1.233 empreses han estat sotmeses al procediment concursal. Això suposa un augment del
97,1%. En tot l’Estat les dades són de 4.984 empreses i el 104,1%, respectivament. Pel que
fa a la naturalesa jurídica de les empreses concursades, el 72,4% són societats de responsabilitat limitada. Amb referència a l’activitat econòmica principal de l’empresa, cal destacar les
empreses del sector de la construcció (358 empreses concursades).

8.
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En matèria de solució extrajudicial de conflictes, les conciliacions individuals han augmentat el 33,1% respecte de l’any 2008. Quant a la forma d’acabament de les conciliacions,
seguint la tendència de l’any anterior, el percentatge més elevat sobre el total, el 43,1%, correspon a conciliacions intentades sense efecte, és a dir, aquelles que es produeixen quan no
apareix la part o les parts demandades. El 37% de les conciliacions individuals per acomiadament acaben amb avinença, la qual cosa representa un decrement de 5,7 punts percentuals
respecte de l’any anterior. Enguany destaca un increment del 55,5% de les conciliacions individuals sense avinença, respecte de l’any 2008. En relació amb les quantitats acordades en
les conciliacions individuals, l’any 2009 s’ha produït un increment del 14,7% respecte de les
quantitats acordades l’any 2008.
Pel que fa a les conciliacions individuals per motiu d’acomiadament, el 36,2% s’han
convertit en acomiadaments efectius en el mateix acte de la conciliació. Contràriament a la
tendència observada en els anys anteriors, l’any 2009 es produeix un increment dels acomiadaments efectius (del 10,1%), la qual cosa podria ser atribuïda a la conjuntura econòmica.
Amb referència a les conciliacions col·lectives, s’ha produït un augment del 22,4% respecte
de l’any 2008, la qual cosa representa un canvi de la tendència observada l’any anterior. Les
empreses i persones treballadores afectades també han augmentat respecte de l’any anterior,
el 27,9% i el 41,9%, respectivament. Pel que fa a la forma d’acabament, el 72,3% de les conciliacions col·lectives acaben sense avinença entre les parts.
Quant a les mediacions dutes a terme a Catalunya durant l’any 2009, n’hi ha hagut 553,
la qual cosa significa un augment del 4,7% respecte de l’any anterior. La major part de les
mediacions, el 51,4%, s’han dut a terme com a conseqüència de la convocatòria d’una vaga.
Pel que fa a l’activitat del Tribunal Laboral de Catalunya, el nombre d’expedients ha augmentat el 7,7% respecte de l’any 2008. L’any 2009 s’ha produït un decrement del 14,9% de les
empreses afectades respecte de l’any 2008. En canvi, el percentatge de persones afectades pels
expedients ha augmentat el 83,2%. D’aquests expedients, el 98,3% han estat conciliacions i la
resta, l’1,7%, arbitratges. El nombre d’arbitratges ha implicat un decrement del 34,6% respecte
de l’any 2008; en canvi, el nombre de conciliacions ha augmentat el 8,9%. Amb referència al
resultat de les conciliacions, el 81,9% han estat tramitacions efectives.
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4. Seguretat laboral i salut

• Disminueix el 12,1% el nombre d’accidents laborals a Catalunya.
• El nombre d’accidents laborals amb baixa és de 113.067, el 23,6% menys que l’any 2008.
• E
 l nombre d’accidents laborals sense baixa és de 150.212 i es distribueix entre sectors econòmics de manera
semblant als accidents laborals amb baixa.
• L
 ’índex d’incidència dels accidents laborals amb baixa disminueix (-18,2%). Malgrat tot, s’observa un repunt
dels accidents mortals (9%).
• Els accidents in itinere han estat 15.604, el 83,9% dels quals es concentren a la província de Barcelona.
• En termes relatius, la sinistralitat afecta en major mesura les persones que tenen contractes eventuals.
• E
 ls serveis són el sector amb més accidents registrats però la construcció presenta un risc més elevat
d’accidentalitat.
• L
 a Inspecció de Treball ha fet 34.492 actuacions i 1.138 actes d’infracció en matèria de seguretat i salut laboral de gener a setembre del 2009.
• E
 l Govern de la Generalitat crea el registre de les empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria
de prevenció de riscos laborals i en publica els resultats.
• L
 ’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball actuarà sobre les condicions de seguretat en el sector
de la construcció.

El nombre d’accidents laborals a Catalunya mostra un lleuger descens en contrast amb les
dades registrades al 2008. En conjunt, el nombre d’accidents, en jornada laboral i in itinere
(aquells que tenen lloc a l’anada o la tornada del centre de treball o a l’inici o la fi de la jornada), han baixat el 12,1%. Aquest descens adquireix més força si es té en compte que el nombre
de persones ocupades de 16 a 64 anys el 2009 ha disminuït el 8,9% segons les dades de l’EPA.
Els accidents laborals amb baixa han estat 113.067 i han disminuït el 23,6% respecte de
l’any 2008 (34.852 accidents menys). Pel que fa a l’índex d’incidència dels accidents laborals9
amb baixa, s’observa una reducció del 18,2%, que continua la tendència a la baixa registrada en els darrers anys. Atenent a la gravetat, té lloc un repunt (9,0%) de l’índex d’incidència
dels accidents mortals però ha baixat l’índex dels accidents lleus (-18,2%) i, especialment, el
dels accidents greus (-24,7%).
L’accidentalitat dels homes és més elevada que la de les dones. Les dades mostren que
són els homes els que han patit el 71,6% dels accidents en jornada laboral amb baixa (81.001
accidents patits pels homes enfront dels 32.066 patits per les dones). Aquesta accidentalitat
9.
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més gran dels homes no guarda una relació directa amb la seva participació en el mercat de
treball, on el 52,1% de les persones ocupades assalariades són homes. Malgrat l’equilibri en
la població ocupada, cal tenir en compte que l’exposició a riscos que poden ocasionar accidents físics és més elevada en alguns sectors o branques econòmiques en les quals els homes
estan representats en major mesura, com ara la construcció, sector molt masculinitzat on el
percentatge de dones ocupades és del 9,9%. Aquest desequilibri de l’accidentalitat entre els
dos gèneres es fa més evident a mesura que el nivell de gravetat s’incrementa.
Atenent al tipus de contracte, la sinistralitat afecta en major mesura les persones que tenen contractes fixos. Del total d’accidents en jornada laboral amb baixa, el 71,6% són patits
per persones que tenen un contracte fix (80.942 accidents). Aquesta proporció més elevada
es manté en qualsevol dels nivells de gravetat.
La major incidència de la sinistralitat entre el col·lectiu de persones amb contracte fix és
lògica, atès que al 2009, segons dades de l’EPA, el 83,1% de la població ocupada assalariada
té aquest tipus de contracte. El 16,9% restant tenen un contracte eventual, però és rellevant
que el 27,4% del total d’accidents es produeix en aquest col·lectiu (30.998 accidents).
Cal destacar que el percentatge més elevat d’accidents laborals amb baixa és degut a sobreesforç físic, trauma psíquic, radiacions, soroll, llum o pressió. Si a aquest conjunt de causes
s’afegeixen la de xoc o cop contra un objecte mòbil o immòbil, i la de contacte amb “agent
material” tallant, punxant o dur, s’obtenen les quatre possibles formes o contactes que ocasionen el 85,1% dels accidents a Catalunya. Aquestes causes són similars a les registrades al
conjunt de l’Estat espanyol, on assoleixen el 86,5% dels accidents. Tot i així, a Espanya el
xoc o cop contra objecte immòbil és més freqüent i implica el 23,9% dels accidents, mentre
que la causa provocada per sobreesforç físic, trauma psíquic, radiació, soroll, llum i pressió
es redueix fins al 38,6%, i la de xoc o cop contra un objecte mòbil fins al 14,1%.
Les causes més freqüents dels accidents mortals a Catalunya segons el Departament de
Treball 10 són les naturals (vessaments cerebrals i infarts, etc.) i les traumàtiques (caigudes
en alçada, cops, colgaments, contactes amb corrent elèctric, etc.), que assoleixen el 43,9% i
el 43,0% dels accidents, respectivament (47 i 46 accidents). Els accidents mortals de trànsit
constitueixen el 13,1% dels sinistres (14 accidents).
Un fet rellevant té lloc en els accidents de trànsit, que mostren una progressió a la baixa
molt marcada els darrers anys. Així, si al 2006 es van produir 36 accidents mortals de trànsit
que constituïren el 25,2% dels accidents, enguany la xifra ha descendit fins al 13,1%.

10. Són les úniques dades publicades sobre les causes dels accidents a Catalunya segons els registres del Departament
de Treball analitzats en aquest apartat. Segons nota de premsa del mateix Departament de Treball de 8 de febrer
de 2010.
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Els serveis són el sector amb el nombre més alt d’accidents registrats per a tots els nivells de gravetat (61.815 en total; 61.393 de lleus, 365 de greus i 57 de mortals). Els segueix
la indústria (29.488 accidents totals; 29.259 de lleus, 209 de greus i 20 de mortals), encara
que la construcció supera aquest sector en accidents greus i mortals (19.730 accidents totals; 19.488 de lleus, 214 de greus i 28 de mortals). L’agricultura és el sector que registra
menys accidents en jornada de treball amb baixa (2.034 accidents totals; 2.003 de lleus, 29
de greus i 2 de mortals).
De totes maneres, l’estudi dels índexs d’incidència permet observar amb detall que la construcció presenta un risc més alt de patir un accident, amb uns índexs (9.141,3) que mostren
valors quasi tres vegades per sobre dels observats als serveis (3.317,3). La indústria (6.240,0)
es manté en segon lloc. L’agricultura (4.239,7), en darrer terme en nombre d’accidents, se
situa en tercer lloc quan s’estudien els índexs d’incidència.
Amb referència als accidents en jornada laboral sense baixa a Catalunya, aquests han estat
150.212, xifra que suposa un descens respecte al 2008 del 0,6% (928 accidents menys). La
proporcionalitat dels accidents entre els sectors econòmics és molt similar a la que s’observa
en els accidents amb baixa. En aquest cas, el 54,8% s’han produït als serveis, el 28,7% a la
indústria, el 15,4% a la construcció i l’1,1% a l’agricultura.
Finalment, el nombre d’accidents in itinere a Catalunya ha disminuït lleugerament, el
13,7% (2.531 accidents menys). En total s’han registrat 16.007 accidents, dels quals 15.604
han estat lleus, 353 greus i 50 mortals. Percentualment, respecte al 2008 la davallada més intensa i important ha estat la dels accidents lleus, que han baixat el 13,9%, seguits dels accidents
greus, que han disminuït el 5,4%. Per contra, els accidents mortals han sofert un increment
del 31,6% (12 accidents més). En nombres absoluts destaca el descens de 2.523 accidents
lleus menys. Per demarcacions territorials, el 83,9% dels accidents in itinere es concentren a
Barcelona, el 6,7% a Girona, el 5,9% a Tarragona i el 3,4% a Lleida. Barcelona ha registrat
13.432 accidents (13.112 de lleus, 291 de greus i 29 de mortals); Girona, 1.075 (1.045, 18 i
12, respectivament); Lleida, 548 (535, 9 i 4), i Tarragona, 952 (912, 35 i 5).
Pel que fa a les malalties professionals, el nombre de notificacions realitzades a Catalunya l’any 2009, segons les dades registrades mitjançant el sistema CEPROSS, arriba a 3.650.
Aquesta xifra suposa el 21,7% de les notificacions realitzades a l’Estat espanyol. Del total de
notificacions fetes, el 66,0% han estat notificacions amb baixa, dada que implica una lleu reducció de les baixes respecte a l’any precedent quan aquestes representaven el 67%.
Tot i seguint la seva tramitació, al 2009 s’han tancat 2.451 notificacions com a malalties
professionals (el 24,9% del total d’Espanya).
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Les malalties professionals més comunes a Espanya, el 78,5%, són causades per agents
físics i especialment estan provocades per postures forçades i moviments repetitius en el treball (el 77,4% en els homes i el 79,9% en les dones). Tot i que no es disposa de dades desagregades per a Catalunya, cal suposar que les causes de les malalties professionals no estan
gaire allunyades de les registrades en tot l’Estat espanyol, i més si es considera que una de
cada quatre notificacions tancades s’ha fet a Catalunya.
Al llarg del 2009 les empreses que han superat els límits de sinistralitat a Espanya han
estat 164 (220 al 2008), 36 de les quals són empreses de Catalunya. Tal com s’ha esmentat,
aquestes 164 empreses superen els límits establerts, i només representen l’1,8% de les empreses amb alguna malaltia professional.
Les activitats econòmiques amb major nombre d’empreses amb un risc més elevat de superar els límits establerts al sistema d’alerta a Catalunya són: les activitats hospitalàries (13 de
les 36 empreses de Catalunya), processament i conserves càrnies (3), manteniment i reparació
de vehicles (2), comerç al detall en establiments no especialitzats (2) i activitats de medicina
general (2). Aquestes cinc activitats econòmiques concentren el 61,1% de les empreses considerades al sistema d’alerta.
A Catalunya la primera mesura presa pel Govern, que va inaugurar les actuacions de vigilància i control de la seguretat i salut laboral l’any 2009, va ser l’aprovació de la creació d’un
registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos
laborals, a través del qual es faran públics els noms de les empreses que cometin infraccions
molt greus en la prevenció de riscos per als seus treballadors i treballadores. Aquesta llista,
publicada al DOGC i al web del Departament de Treball, ha registrat al mes de desembre les
dades de quatre empreses sancionades i a les quals s’han imposat multes de fins a 120.020 euros.
A escala estatal, en l’àrea de prevenció de riscos laborals del Pla integrat d’actuació per a
l’any 2009 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), s’ha previst prioritzar els objectius i les línies d’actuació fixades a l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball
2007-2012. En particular, les mesures s’orienten a actuar sobre les condicions de seguretat
en el sector de la construcció, atès el seu pes en la sinistralitat total, especialment en aquella
que té un caràcter més greu.
Les actuacions de la Inspecció de Treball realitzades a Catalunya en l’àrea de seguretat i
salut laboral han estat 34.492 entre els mesos de gener i setembre del 2009 (darrera dada disponible). Aquestes actuacions suposen el 12,8% de les realitzades arreu d’Espanya, tot i que
el nombre de treballadors i treballadores afectats arriba al 34,2% i el nombre de recàrrecs al
29,8% del total de l’Estat.
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En aquest mateix període el nombre d’infraccions en acta ha estat de 3.076, xifra lleugerament inferior a la registrada l’any precedent en els mesos de referència, però cal tenir en
compte que una mateixa acta d’infracció pot contenir una o més infraccions acumulades. Les
actuacions en matèria de seguretat i salut laboral realitzades signifiquen el 37,0% del total
d’actuacions de la Inspecció de Treball a Catalunya, si bé el nombre de treballadors i treballadores afectats arriba al 52,1%.
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4.IV

situació del treball autònom a Catalunya

1. Marc normatiu
Entre el conjunt de mesures aprovades enguany per fer front als efectes de la crisi econòmica, n’hi ha que s’han adreçat específicament a les persones treballadores autònomes.
Entre aquestes mesures, destaquen l’augment, fins al 80%, del límit de pagament únic de
la prestació d’atur destinada a inversió per a les persones joves fins a 30 anys i les dones fins
a 35 anys que iniciïn una activitat com a persones treballadores autònomes; l’establiment
d’una bonificació de les quotes de la Seguretat Social per afavorir que els treballadors autònoms contractin indefinidament el seu primer treballador o treballadora, i l’eliminació del
límit d’edat per a la contractació, per part de les persones treballadores autònomes, dels fills
o filles que tinguin dificultats especials d’inserció laboral. Destaquen també les mesures per
pal·liar les dificultats de liquiditat de les persones treballadores autònomes i les petites i mitjanes empreses; l’elevació del límit exempt de l’obligació d’aportar garantia a les sol·licituds
d’ajornament o fraccionament d’impostos, i la facilitació del rescat dels plans de pensions.
D’altra banda, en desplegament de la Llei de l’Estatut del treball autònom (LETA), s’ha
aprovat la normativa que regula el contracte de les persones treballadores autònomes dependents i que crea el Registre estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms i
regula el procediment per a la inscripció de les associacions professionals de treballadors autònoms en l’àmbit estatal.
Enguany, en l’àmbit estatal, ha continuat la tramitació de la regulació de la prestació per
cessament involuntari de l’activitat dels treballadors autònoms. En aquesta línia, un dels 30
compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya
acordats entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els agents socials és l’establiment
d’un ajut temporal per a treballadors autònoms.
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2. Anàlisi del treball autònom segons tipologies i
	sectors d’activitat
• El nombre de persones que treballen per compte propi s’ha reduït el 10,1%.
• A
 quest descens s’ha produït sobretot en el sector de la construcció i a la indústria i ha afectat més els homes
que les dones.
• A
 quest canvi de conjuntura no ha modificat la tendència dels darrers anys: la dona i els treballadors qualificats
han augmentat el seu pes dins del treball autònom.
• L
 a qualificació més alta de l’ocupació femenina, unida a la seva especialització sectorial, ha fet que la dona
hagi mostrat un millor comportament dins del treball autònom.

L’any 2009, l’EPA estima el nombre de persones que treballaven per compte propi a Catalunya en 523.948, el 10,1% menys que un any abans. Aquesta davallada s’ha produït sobretot
pel descens del nombre d’autònoms que treballen als sectors de la construcció i la indústria.
El nombre d’autònoms que treballen al sector serveis no ha minvat tant. Aquesta distribució
de les pèrdues sectorials del treball autònom pot explicar també el fet que hagin estat molts
més els homes que les dones els qui han abandonat l’activitat.
El canvi de cicle, a banda de contribuir a la reducció del nombre de persones del col·
lectiu, no ha modificat el fet que cada cop hi hagi una proporció més alta d’empresaris amb
assalariats, que són els que millor han aguantat de moment la conjuntura adversa. Tampoc
ha frenat l’augment dels professionals lliberals, directius, tècnics i professionals científics i
intel·lectuals. De fet, aquestes ocupacions de més qualificació són les úniques en les quals ha
augmentat el treball autònom. D’altra banda, aquestes ocupacions mostren també, de manera
indirecta, el perfil formatiu del nou autònom, que, tal com havia succeït fins ara, esdevé cada
cop més una persona amb estudis superiors. Aquesta darrera asseveració és sobretot certa en
el cas de la dona, que s’incorpora amb un perfil formatiu cada cop més alt i en ocupacions
més qualificades. Aquest últim factor, que també s’ha observat aquests darrers anys, explica
el millor comportament de l’ocupació femenina en aquests moments, atès que es tracta de
dones cada cop més ben formades. De fet, el nombre de dones amb estudis superiors ha augmentat dins del col·lectiu.
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3. Anàlisi del treball autònom registrat a la
Seguretat Social segons tipologies i sectors
• E
 l nombre de persones registrades a la Seguretat Social que treballen per compte propi a finals del 2009 és de
550.123, la qual cosa suposa un descens del 5,3%.
• E
 ntre els autònoms afiliats cada vegada hi ha més dones, més persones que es dediquen al sector serveis i la
mitjana d’edat és cada cop més alta.
• L
 a majoria dels afiliats treballen al sector serveis, són sobretot homes entre 41 i 54 anys, amb més de cinc anys
d’experiència i que cotitzen per la base mínima.

A finals de l’any 2009, el nombre de persones que cotitzaven a la Seguretat Social i que
treballaven per compte propi era de 550.123, de les quals 549.560, una proporció molt alta,
cotitzaven en el règim especial de treballadors autònoms (RETA). Aquest col·lectiu ha disminuït el 5,3% respecte de l’any anterior. Aquests resultats són un reflex de la situació actual
de crisi econòmica.
De l’anàlisi del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits, en podem extreure el perfil modal
del col·lectiu. L’any 2009 aquest perfil es correspon amb el d’un col·lectiu de persones que
majoritàriament treballen al sector serveis (72,4%), que són sobretot homes (67,5%), que desenvolupen la seva activitat sense assalariats a càrrec (82,1%), que no practiquen cap altra
activitat per compte d’altri (95,1%), d’una franja d’edat entre els 40 i els 54 anys (43,1%),
majoritàriament de nacionalitat espanyola (92,8%), amb més de cinc anys d’experiència al
seu negoci (61%) i que cotitzen principalment per la base mínima (80%).
La tendència marcada per les variacions interanuals del nombre d’autònoms pròpiament
dits apunten a una presència cada cop més important de la dona en el col·lectiu, així com de
persones que treballen en el sector serveis. També es pot deduir, a partir de l’anàlisi de la distribució per edats, un progressiu envelliment del col·lectiu.
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4. La protecció social del treball autònom
• L’any 2009 l’afiliació al RETA disminueix de manera important, el 5,3%.
• E
 l 31 de desembre de 2009 a Catalunya es perceben un total de 279.896 pensions contributives en el marc del
RETA, l’1,6% més que l’any anterior.
• R
 especte a Espanya, suposen el 15,2% de les pensions percebudes en el marc del RETA i el 3,2% del total de
pensions contributives del sistema de la Seguretat Social.
• L
 es pensions del RETA representen el 18,2% del total de pensions contributives percebudes a Catalunya l’any
2009, un percentatge lleugerament superior al de l’any 2008, en què van significar el 17,4%.
• El 64,6% de les pensions en el marc del RETA són de jubilació.
• El 58,1% de les persones beneficiàries són dones i les seves pensions són més baixes.
• L
 a majoria de les pensions d’incapacitat i jubilació són percebudes per homes i les de viduïtat i en favor de
familiars per dones, com a conseqüència de la seva diferent relació amb el mercat de treball.
• L
 a quantia mitjana de les pensions del RETA és inferior en 25 euros a l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya i a l’import mitjà de les pensions percebudes en el conjunt del sistema de la Seguretat Social.

El nombre de persones afiliades al règim especial de treballadors autònoms (RETA) va
créixer entre els anys 2005 i 2008, però l’any 2009 s’observa una davallada important de
l’afiliació en aquest règim (el 5,3% respecte de l’any anterior). L’afiliació al règim especial
del mar per compte propi (REM) s’ha reduït al llarg dels darrers cinc anys (2005-2009). I
també ha disminuït l’afiliació al règim especial agrari per compte propi (REA) fins a la seva
integració al RETA l’1 de gener del 2008.
L’afiliació al RETA representa el 17,6% del total de les persones afiliades a Catalunya.
El percentatge de persones afiliades al REM per compte propi és del 0,02% respecte al total
de l’afiliació.
L’any 2009 s’ha incrementat el nombre de pensions percebudes en el marc del RETA, seguint la tendència d’anys anteriors. La majoria d’aquestes pensions són de jubilació (el 64,6%).
La majoria de les persones beneficiàries són dones (el 58,1%). Les pensions de viduïtat i en
favor de familiars predominen entre les dones, i les de jubilació i incapacitat entre els homes,
com a conseqüència de la seva diferent relació amb el mercat de treball.
La quantia mitjana de les pensions del RETA l’any 2009 és de 538,55 euros mensuals, el
5,2% més que la mitjana de l’any 2008. Aquest import és inferior al de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, fixat en 563,49 euros per a l’any 2009. L’import mitjà de la
pensió del RETA és més baix quan la persona beneficiària és una dona que quan és un home.
Aquest import és inferior a l’import mitjà de les pensions percebudes en el conjunt del sistema de la Seguretat Social.
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5. Foment de l’activitat emprenedora
Des de les diferents administracions es duen a terme mesures de foment de l’activitat emprenedora:
• E
 l nombre de persones que han capitalitzat l’atur a Catalunya baixa el 3,4% en relació amb l’any anterior,
malgrat que el nombre potencial de persones que podien fer-ho puja el 47%.
• L
 ’ICO ha subvencionat 420 operacions d’ajuts als autònoms, el 38,2% més que l’any anterior, amb més de 13
milions d’euros, el 13,7% més que el 2008.
• L
 es principals mesures d’àmbit estatal són la capitalització de la prestació d’atur i els préstecs per a emprenedors que facilita l’ICO.
• E
 n l’àmbit autonòmic cal destacar el Pla Inicia: per a la creació d’empreses, així com les subvencions destinades a diferents activitats: a les iniciatives I+O, a les actuacions dels ens locals de foment de l’emprenedoria i
les adreçades a canalitzar les iniciatives emprenedores a través de l’economia cooperativa.

La iniciativa emprenedora com a via de creació d’ocupació i reducció de l’atur s’ha
fomentat des de diferents institucions, tot i que en l’actual context les mesures endegades
no han estat suficients per incrementar l’ocupació per compte propi, tal com s’ha constatat
en aquest capítol.
En l’àmbit estatal, una de les principals mesures és la capitalització de la prestació d’atur
contributiva, la normativa de la qual s’ha modificat per facilitar-ne l’accés a les persones
joves i les dones. Tot i aquesta modificació i l’augment de les persones que perceben una
prestació d’atur contributiva (el 47% més a Catalunya respecte el 2008), no s’ha incrementat el nombre de persones que capitalitzen la prestació, sinó que han decrescut (el 3,4%).
Aquesta davallada trenca la tendència creixent del nombre de capitalitzacions registrada
els darrers anys.
Una altra mesura estatal que cal destacar són les línies d’ajuts que convoca l’Institut de
Crèdit Oficial, com ara la línia “Emprenedors”, destinada a finançar en condicions preferents
la creació de noves empreses o l’inici de noves activitats professionals per part d’autònoms.
L’any 2009 s’han subvencionat 420 operacions (el 38,2% més que el 2008). L’import total
del préstec atorgat és de 13.249.115,6 euros (el 13,7% més que el 2008) i suposa una inversió
total de 20.442.698,6 euros (que significa un increment del 14,4%).
A escala autonòmica, cal destacar el Pla Inicia: per a la creació d’empreses, endegat pel
Departament de Treball a mitjan 2008. Una de les principals mesures d’aquest pla és la Xarxa Inicia, en què 174 entitats i 400 tècnics i tècniques han proporcionat formació i assessorament a unes 35.000 persones durant el 2009 i han promogut la creació i consolidació de
5.527 empreses a Catalunya.
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Altres iniciatives autonòmiques són les subvencions a les iniciatives I+O, que arriben fins
a 1.323.695 euros, el 26,3% menys que l’any anterior, i que han permès crear 223 llocs de treball (mentre que el 2008 se’n van crear 284), així com les subvencions per finançar iniciatives
emprenedores amb el suport dels ens locals (per un import total de 5.233.015,7 euros) i les
previstes en el marc de la línia de suport a l’economia cooperativa, que van ser de 2.838.926
euros, quantia que representa més de la meitat de l’import destinat al foment de l’economia
cooperativa (el 53%), fet que reflecteix la relació existent entre la iniciativa emprenedora i
l’economia cooperativa.
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5.V

CONDICIONS DE VIDA

1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA
• L
 ’1 de gener de 2009 la població catalana és de 7.425.420 persones, amb 111.342 més que l’any anterior, fet
que suposa un creixement de l’1,5%.
• L
 ’estructura per edats reflecteix una població envellida, atès que el 16,3% de la població té més de 65 anys
enfront del 15% que té menys de 15 anys.
• L
 a població estrangera és d’1.189.279 persones, el 15,9% del total de la població. L’increment de població de
nacionalitat estrangera en 85.498 individus suposa una xifra clarament menor que l’any anterior.
• D
 ’aquesta població estrangera, el 25,8% són persones d’origen comunitari i el 74,2% són persones
extracomunitàries.
• Continua la davallada del nombre de nul·litats, separacions i divorcis, a causa de la conjuntura econòmica.
• Es constata una major presència de noves formes familiars a la societat catalana.
• La població catalana resident a l’estranger arriba a 144.002 persones.
• C
 al destacar dues iniciatives públiques en relació amb la immigració: la nova Llei d’estrangeria i el Pla de
ciutadania i immigració 2009-2012.

La població de Catalunya en data 1 de gener de 2009, segons el padró continu d’habitants,
és de 7.475.420 persones. El 15,9% de la població catalana és de nacionalitat estrangera, gairebé un punt percentual més que el 2008. Aquest col·lectiu constitueix el 21,1% de les persones estrangeres residents a Espanya.
En comparació amb l’any passat, l’increment de la població, en termes absoluts, ha estat
de 111.342 persones; d’aquestes, 85.489 són de nacionalitat estrangera. Aquesta xifra d’increment de població estrangera, de tota manera, és força menor que el creixement que es va
produir entre els anys 2007 i 2008 (131.283).
El 50,3% de la població resident són dones, percentatge que va de menys a més a mesura
que s’avança en l’edat. L’estructura per edats reflecteix una població envellida. Una dada indicativa d’aquest fet és que el 16,3% de la població té més de 65 anys enfront del 15% que té
menys de 15 anys. Tot i que l’índex d’envelliment11 ha anat disminuint des del 2001, en gran
part gràcies al contingent de persones estrangeres amb edats més joves que han anat arribant

11. Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
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durant els darrers anys, en canvi, l’índex de sobreenvelliment no ha deixat de créixer (població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més).
En el moviment natural de la població es detecta un creixement del nombre de naixements —89.024 el 2008—, amb xifres similars a les que hi havia a finals dels anys setanta.
Tot i així, la pauta de fecunditat continua molt per sota de la registrada aleshores, encara
que la seva evolució és positiva. Així, el 2008, el nombre mitjà de fills per dona era d’1,54,
lluny dels 2,1 fills de 1979. La contribució de les dones estrangeres al creixement del nombre de naixements és molt rellevant, atès que gairebé 3 de cada 10 nadons té mare estrangera. És també significativa la davallada del nombre d’adopcions a Catalunya: s’ha passat
de les 1.502 adopcions internacionals del 2004 a les 826 fetes el 2008. Si bé les adopcions
nacionals sí que han crescut, la seva magnitud encara no és gaire rellevant si ho comparem
amb les internacionals.
Probablement a causa de la conjuntura econòmica, des del 2007 es detecta una davallada
important del nombre de nul·litats, separacions i divorcis. L’any 2008 la xifra era de 21.913,
gairebé 3.900 procediments menys respecte de l’any anterior, i 5.500 menys respecte del 2006.
En la Memòria d’enguany s’han analitzat dades en relació amb les llars i famílies provinents de l’Enquesta demogràfica de Catalunya realitzada el 2007. Segons l’enquesta, al territori
català, al 2007 hi havia gairebé 2,8 milions de llars amb una dimensió mitjana de 2,6 persones
per llar. Les llars amb 2 persones representen el 33,4% del total; amb 3 persones, el 23,2%, i
amb 2, el 23,9%. Les llars unipersonals absorbeixen el 19,5% del total.
L’enquesta posa de manifest la presència significativa de noves formes familiars a la
societat catalana. Així, les famílies reconstituïdes —formades per una parella, casada o no,
i amb almenys un fill nascut d’una unió precedent— representen el 6,2% del conjunt de
parelles/matrimonis amb fills. Les famílies monoparentals absorbeixen el 8,7% de les llars,
percentatge que s’eleva fins al 18,2% si es prenen com a referència les llars compostes per
nuclis amb fills.
Enguany és el primer any que es troben disponibles les dades referents a la població catalana resident a l’estranger. La població catalana resident a l’estranger registrada a les oficines consulars o a les seccions consulars de les missions diplomàtiques d’Espanya, en data 1
de gener de 2009 és de 144.002 persones. El 43,9% dels residents a l’estranger va néixer al
seu actual país de residència —la meitat a Amèrica del Sud, mentre que el 41,3% va néixer
a Catalunya, la gran majoria a Barcelona. El 53,7% viu habitualment en sis països: França,
Argentina, Andorra, Alemanya, Suïssa i Veneçuela.
Tot i la situació econòmica i a la posada en marxa de diversos programes de retorn voluntari de treballadors estrangers no comunitaris als seus països d’origen, l’arribada de persones
d’altres nacionalitats segueix sent rellevant.
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En conjunt, a Catalunya hi ha un total de 159 nacionalitats diferents, cinc més que l’any
anterior. No s’observen canvis remarcables pel que fa al seu origen, tret del creixement relatiu,
respecte de l’any anterior, de les persones originàries de la Xina i el Pakistan.
A la Memòria s’han volgut destacar algunes iniciatives públiques en relació amb la immigració. En primer lloc, la nova Llei d’estrangeria, la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre,
de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social. A grans trets, les modificacions més destacades s’orienten
a combatre la immigració clandestina. No és menor l’espai que el legislador dedica a l’àmbit
del reagrupament familiar, en què destaca la limitació del reagrupament dels ascendents de la
persona immigrant. En aquest àmbit, precisament, es troba una de les principals novetats de
la norma, facilitar el dret del treball als familiars reagrupats des del mateix dia de l’arribada
a Espanya.
També és remarcable el traspàs de competències en matèria d’autoritzacions inicials de
treball a la Generalitat de Catalunya. Aquest fet ha comportat l’augment del nombre d’oficines públiques de la Generalitat en les quals es pot fer aquest tràmit.
I, per acabar, el desembre del 2009 s’ha aprovat el Pla de ciutadania i immigració 20092012. Aquest document dóna continuïtat al Pacte nacional per a la immigració signat al 2008.
Els tres eixos d’aquest pla són: gestionar els fluxos migratoris i l’accés al mercat de treball;
adaptar els serveis públics a una societat diversa i a l’augment demogràfic viscut en els últims
anys, i promoure la integració de les persones immigrades en una cultura pública comuna.

2. SALUT
• E
 s confirma el bon estat general de salut de la població de Catalunya l’any 2009, des d’una
perspectiva comparativa internacional. L’únic canvi epidemiològic destacable respecte de l’any anterior és
l’aparició de la grip pandèmica H1N1 i els seus impactes sociosanitaris.
• T
 ot i això, es detecten tendències desfavorables pel que fa a l’activitat física, l’obesitat infantil, els trastorns de
la conducta alimentària (TCA) i el consum d’alcohol en persones joves.
• E
 s constata una incidència elevada de les principals malalties de declaració obligatòria (MDO) en la població
de Catalunya i augmenta el nombre de casos diagnosticats d’hepatitis víriques, legionel·losi, paludisme, tos
ferina, malaltia meningocòccia i en general de les infeccions de transmissió sexual (ITS).
 ’any 2009, els indicadors disponibles sobre els recursos i l’activitat del sistema sanitari suggereixen un increment
• L
de l’eficiència. Els nivells de satisfacció respecte de la prestació dels serveis es mantenen en posicions elevades.
• E
 l sistema sanitari català continua amb el procés d’incorporació de les principals tendències de política pública sanitària en l’àmbit internacional. Destaca, d’una banda, l’adaptació de l’oferta de serveis i, de l’altra,
l’aprovació de la Llei de salut pública.
• El pressupost de salut creix respecte de l’any anterior però a un ritme inferior (el 3,9% vs. el 6%).
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Les dades epidemiològiques disponibles l’any 2009 confirmen una vegada més el bon estat
general de salut de la població de Catalunya des d’una perspectiva comparativa internacional.
L’únic canvi destacable respecte del 2008 correspon a l’emersió de la grip pandèmica H1N1
després dels mesos d’estiu i als seus efectes en l’àmbit sanitari, econòmic i social.
En aquest sentit, cal destacar els esforços realitzats per contenir la grip pandèmica a Catalunya, com ha succeït a escala internacional, a través de l’activació de les mesures de defensa
col·lectiva previstes en el Reglament sanitari internacional revisat (RSI 2005).
L’any 2009 s’ha dut a terme l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius del Pla de
salut de Catalunya a l’horitzó 2010, el qual adopta el compromís de reduir progressivament
les desigualtats per raó de sexe, territori i classe social, entre d’altres. Es constaten tendències desfavorables pel que fa a l’activitat física, l’obesitat infantil, els trastorns de la conducta
alimentària (TAC) i el consum d’alcohol en persones joves.
Per contra, el consum de tabac i la sinistralitat a la xarxa viària presenten una evolució
globalment positiva gràcies sobretot a l’abandonament de l’hàbit de fumar i la reducció del
nombre de persones mortes en accidents de trànsit, respectivament. Tanmateix, es posa de
manifest l’elevada prevalença del tabaquisme en les dones joves, així com l’augment de la
mortalitat en accidents relacionats amb l’ús de la motocicleta i la bicicleta.
La lectura és més ambigua en el cas de les drogues psicoactives no institucionalitzades,
atès que hi ha tendències favorables en termes de mortalitat per reacció adversa a les drogues
i d’infecció per VIH en les persones consumidores d’opiacis i cocaïna, i negatives en termes
de prevalença del consum de drogues, sobretot pel que fa a la població jove.
En relació amb les principals malalties de declaració obligatòria (MDO), s’observen patrons epidemiològics diferenciats però una incidència en qualsevol cas elevada. Disminueix
el nombre de casos notificats de sida, tuberculosi (tot i que la seva evolució recent no ha estat
favorable) i parotiditis, però n’augmenta el d’hepatitis víriques, legionel·losi, paludisme, tos
ferina i malaltia meningocòccia.
Les infeccions de transmissió sexual (ITS) descriuen una tendència general a l’alça que es
diversifica més recentment i en relació amb les quals es van consolidant perfils de risc al voltant de la gent jove de menys de 25 anys d’edat, els homes que tenen sexe amb homes (HSH),
les persones d’origen immigrat, les persones VIH-positives i les dones en edat reproductiva.
L’any 2009, els indicadors disponibles sobre els recursos i l’activitat del sistema sanitari suggereixen un increment de l’eficiència. Tot i que l’activitat sanitària s’intensifica enmig
d’un context caracteritzat, d’una banda, per l’increment del nombre de persones inscrites en
el Registre Central d’Assegurats (RCA) i, de l’altra, per la moderació del ritme de creixement
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dels recursos, els nivells de satisfacció respecte de la prestació dels serveis es mantenen en
posicions elevades.
La població de Catalunya expressa una valoració particularment positiva pel que fa al tracte
i la relació amb el personal del sistema sanitari, així com a la neteja i el confort de les instal·
lacions. Contràriament, els aspectes que mereixen una opinió més negativa són, un any més,
els que remeten a la dimensió organitzativa i temporal dels serveis (puntualitat, freqüentació i
selecció del dia de les consultes), així com al funcionament dels serveis d’urgències a l’atenció
primària (l’horari dels CAP d’urgències i l’atenció de problemes urgents).
El sistema sanitari català continua incorporant en el seu si algunes de les tendències internacionals més característiques dels països occidentals. En l’àmbit de l’atenció primària té
lloc un increment dels recursos —equips d’atenció primària (EAP), personal mèdic i personal
d’infermeria— i s’aconsegueix estabilitzar la freqüentació de les persones usuàries després
d’un període d’intensificacions ininterrompudes.
En l’àmbit de l’atenció hospitalària destaca el desplaçament del sistema cap a una activitat
més ambulatòria que no requereix ingressar les persones malaltes. Es manté la tendència cap a
la reducció del nombre de llits i la durada mitjana de l’estada, malgrat que la taxa de llits dels
hospitals generals d’aguts ja se situava molt per sota de la mitjana de l’OCDE.
En l’àmbit de l’atenció sociosanitària es constata una ampliació dels recursos destinats a
les unitats d’internament de mitjana durada i, sobretot, als hospitals de dia i als equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA) en detriment, però, de l’activitat dels programes d’atenció domiciliària (PADES) i les unitats especialitzades de suport geriàtric i pal·liatiu (UFISS).
Els serveis d’urgències mèdiques (nivell d’atenció primària) incrementen els seus recursos
i activitat i s’avança envers la racionalització de les emergències mèdiques (nivell d’atenció
especialitzada), tot adequant l’oferta i la demanda de serveis (es redueix el nombre de peticions que es concreten en intervencions).
Finalment, els diferents serveis d’atenció a la salut mental (hospitalització, ambulatoris,
hospitals de dia i centres de dia) incrementen els seus recursos i/o nivell d’activitat —particularment en relació amb la població infantil i jove—, en línia de continuïtat amb el Pacte
europeu per a la salut mental i el benestar.
En relació amb la salut pública, destaca l’aprovació de la Llei de salut pública, una iniciativa
pionera a l’Estat espanyol adreçada a prevenir els riscos que afecten la salut col·lectiva, d’una
banda, i a promocionar els hàbits de vida saludables, de l’altra, més que no pas a combatre la
malaltia. A través d’aquest pas, el Govern es compromet a fer dels serveis de protecció i promoció de la salut un dret de ciutadania i situa la salut pública al capdavant de les seves prioritats.
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El pressupost de despeses de salut creix respecte de l’any anterior però a un ritme inferior
en comparació amb el 2008 (el 3,9% vs. el 6%). La caiguda del PIB fa que la participació de
les despeses de salut sobre aquest valor augmenti del 4,6% al 5%, encara que disminueix en
relació amb el pressupost total de la Generalitat (el qual s’incrementa) del 26,9% al 26,3%.
A partir de la informació del Ministeri de Sanitat i Consum i el Departament de Salut es
pot inferir que la dimensió del sector sanitari públic a Catalunya és inferior a la dimensió que
té a Espanya i al conjunt de l’OCDE.

3. EDUCACIÓ

• 1 de juliol de 2009: aprovació de la primera Llei d’educació catalana.
• En un context de crisi econòmica, creix l’interès de les persones vers l’educació i la formació professional.
• E
 l curs 2008-2009 hi ha una certa desacceleració en l’entrada de població immigrada en el sistema educatiu
català: creix el 8,5%, mentre que el curs anterior fou del 13,6%.
• Progressiva millora en els indicadors de rendiment de l’alumnat d’ESO: creix la taxa de graduació.
• S
 ’incrementa el 4,47% el pressupost del Programa d’educació de la Generalitat de Catalunya i assoleix els
6.028,3 milions d’euros per a l’any 2009. Aquest creixement se situa per sota del creixement de les despeses
de les administracions publiques de Catalunya (6,4%) l’any 2009.
• La despesa privada en educació representa el 16,7% de la despesa total en educació.

La principal novetat a destacar en l’àmbit català és l’aprovació de la primera Llei d’educació, la Llei 12/2009, de 10 de juliol. Aquesta llei, que disposa d’un ampli suport polític però
no de tota la comunitat educativa, té per objectiu regular el sistema educatiu no universitari
de Catalunya i preveu una sèrie d’instruments per millorar-ne el funcionament, com ara l’autonomia de centres, lligada a l’avaluació i el rendiment de comptes, la definició del Servei
d’Educació de Catalunya, canvis en la direcció dels centres i en la carrera professional del
professorat, una major participació de les famílies, la concepció de l’Administració local com
a administració educativa i la consolidació del model lingüístic català, entre d’altres.
En un any marcat per la recessió, la millora de l’educació i la qualificació de les persones
ha estat una de les solucions proposades per superar l’actual situació. En aquest sentit, diferents
indicadors reflecteixen un major interès de la població per millorar les seves capacitats, com
ara l’increment de l’alumnat en la formació professional inicial —el curs 2008-2009 augmenten el 8,4% en els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i el 6% en els cicles formatius de
grau superior (CFGS) i els programes de qualificació professional inicial (PQPI) (10,6%)—,
així com l’increment del nombre de persones que es presenta a les proves d’accés a l’FP i a
les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
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Com a conseqüència de l’increment de l’alumnat d’FP, aquest representa gairebé la meitat
de l’alumnat dels ensenyaments postobligatoris de règim general (FP i batxillerat): passa de
concentrar el 47,3% de l’alumnat el curs 2007-2008 al 49% el curs 2008-2009.
La major propensió de les persones cap a l’educació no només està motivada per la situació
econòmica, sinó que també pot estar afavorida per la implementació d’una sèrie de mesures
per flexibilitzar els diferents ensenyaments i ampliar-ne les vies d’accés. En aquest sentit, cal
destacar el desenvolupament de la formació a distància a través de l’Institut Obert de Catalunya, que imparteix ESO, batxillerat i formació professional.
La desacceleració en l’entrada de població immigrada en el sistema educatiu català queda
reflectida en la menor taxa de creixement que aquesta registra el curs 2008-2009 respecte de
l’anterior, si bé continua sent positiva. Així, l’alumnat d’origen immigrat creix el 8,5% el curs
2008-2009, mentre que el curs anterior va fer-ho amb més intensitat, el 13,6%.
Pel que fa als ensenyaments de règim general, cal destacar que els indicadors de rendiment
escolar de l’alumnat de l’ESO milloren respecte dels cursos anteriors, en particular, la taxa
de graduació, que passa del 72,6% el curs 2002-2003 al 81,9% el curs 2008-2009. Aquesta
millora suposa un avanç positiu en la consecució dels indicadors europeus de referència en
aquest àmbit. Pel que fa al batxillerat, la taxa de graduació també millora respecte dels anys
precedents, mentre que les taxes de graduació dels cicles formatius no pateixen canvis significatius, tot i que des del 2005 es detecta una lenta recuperació.
Cal destacar també que, per a l’any 2009, el pressupost del Programa d’educació de la
Generalitat de Catalunya és de 6.028,3 milions d’euros, el 4,47% superior a l’import de l’any
2008. En termes de PIB, aquesta despesa se situa en el 3,09% i augmenta 0,24 punts percentuals respecte de l’any anterior, increment que es concentra en l’educació general (0,19 punts
més). En canvi, el pressupost del Programa d’educació, quan es compara amb el pressupost
del sector públic, que representa el 16,30%, disminueix 0,31 punts percentuals. En termes de
població, la despesa en educació és de 806,4 euros per càpita, el 2,91% superior a l’import
de la de l’any 2008.
La despesa pública del pressupost liquidat en educació no universitària és de 5.070,4 milions d’euros l’any 2008 i creix el 9,2% respecte de l’any 2007. El càlcul de l’evolució de la
despesa no universitària per alumne feta per la Generalitat de Catalunya per nivells educatius
i tipus de centre informa que en tots els casos analitzats augmenta, a excepció de la corresponent als centres públics d’educació secundària, que també havia disminuït l’any 2007. Destaca el fort creixement de la despesa per alumne en els centres públics d’educació infantil de
primer cicle de titularitat de la Generalitat. El curs 2008-2009 l’alumnat d’educació infantil
de primer cicle s’ha incrementat el 5,2% (l’11,5% en els centres públics), fruit de l’esforç de
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les administracions educatives per augmentar la dotació de places públiques, en el marc del
programa Educa 3.
Quant a l’educació universitària, el pressupost liquidat de despeses de les universitats públiques de l’any 2008 puja a 1.513,9 milions d’euros, la qual cosa significa un augment del
8,3% respecte de l’any 2007.
Per acabar, amb referència a la despesa privada en educació, les dades que proporciona
l’Enquesta de pressupostos familiars de l’INE revelen que aquesta despesa és de 1.157,0 milions d’euros a Catalunya l’any 2008, el 15,8% superior a la xifra de l’any 2007. Es constata que la despesa privada en educació representa el 16,7% de la despesa total en educació i
l’1,22% de la despesa privada total.

4. HABITATGE
• L
 ’any 2009, el mercat de l’habitatge a Catalunya ha experimentat una forta contracció, que s’acumula a la del
2008, i que significa per al 2009 una reducció del 26,8% del valor real de la construcció residencial.
• L
 es entitats de crèdit espanyoles han traslladat parcialment la rebaixa de l’euríbor al mercat hipotecari espanyol,
si bé es mantenen les restriccions a l’hora de facilitar finançament a famílies i empreses.
• L
 a demanda global d’habitatge es redueix tant pel que fa al motiu residencial com, més intensament, pel que
fa al motiu d’inversió.
• E
 s manté una oferta relativament creixent, si bé menor, en el conjunt dels mercats de l’habitatge, amb un desplaçament de l’oferta més intens cap al mercat de segona mà i de lloguer.
• A
 questes condicions del mercat s’han traduït en una reducció generalitzada dels preus en els diferents mercats
de l’habitatge a Catalunya.
• L
 a política d’habitatge en el conjunt de l’Estat es continua instrumentant principalment a través de beneficis
fiscals a la compra. La Generalitat de Catalunya introdueix en el tram autonòmic de l’IRPF una deducció per
rehabilitació de l’habitatge habitual.
• P
 aral·lelament, tant l’Estat com la Generalitat amplien per al 2009 les subvencions directes a oferents i demandants d’habitatge protegit a Catalunya, que s’aproven per un valor de 343,2 milions d’euros.
• D
 e totes maneres, es redueix el 12,5% el nombre d’habitatges iniciats amb protecció oficial de nova construcció, fins a 8.833 habitatges nous iniciats.

L’any 2009, el mercat de l’habitatge a Catalunya ha experimentat una forta contracció, que
s’acumula a la del 2008, en un context on, malgrat que les entitats de crèdit espanyoles han
traslladat parcialment la rebaixa de l’euríbor al mercat hipotecari espanyol, s’han mantingut
els recels de les institucions financeres a l’hora de facilitar finançament a famílies i empreses.
El deteriorament de l’activitat econòmica espanyola al llarg del 2009 i les incerteses sobre la
seva evolució futura, amb el consegüent efecte negatiu sobre la qualitat creditícia d’empreses
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i famílies i l’augment dels crèdits dubtosos, s’han traduït en un enduriment de les condicions
del crèdit durant el 2009.
Així, les restriccions creditícies, conjuntament amb l’important increment de l’atur, el dèbil creixement de les rendes salarials i les expectatives negatives sobre l’evolució del preu de
l’habitatge, han provocat l’any 2009 una reducció global de la demanda d’habitatge tant pel
que fa al motiu residencial com, més intensament, pel que fa al motiu d’inversió.
Aquesta contracció en el mercat de l’habitatge ha tingut com a conseqüència una reducció
en termes reals del valor de la construcció residencial del 26,8%. Així, l’any 2009 s’inicien
12.358 habitatges, amb una caiguda del 55,2% respecte de l’any 2008, que es reprodueix en
tots els grans àmbits territorials de Catalunya.
L’estoc dels habitatges acumulats en oferta dels darrers anys, les noves, si bé menors, promocions d’habitatge que han entrat en el mercat i les dificultats financeres del sector immobiliari han mantingut una oferta creixent en el mercat, més intensa en el de segona mà i el de
lloguer, però que conjuntament amb la reducció de la demanda han tingut com a resultat una
caiguda del preu dels habitatges de compra i de lloguer.
En el cas dels habitatges nous lliures, els preus de compra s’han reduït el 10,2% respecte del 2008 en el conjunt de Catalunya, com a conseqüència de la caiguda dels preus
en tots els grans àmbits. Al mateix temps, el nombre de transaccions d’habitatge lliure
nou a Catalunya (i en totes les seves províncies) s’ha reduït el 30,9%, a la vegada que es
mantenen per al conjunt de Catalunya la dificultat de comercialització de les promocions
d’obra nova en oferta.
En el mercat de l’habitatge de segona mà també ha tingut lloc una caiguda dels preus, del
4,5% en termes mitjans. A la vegada, el nombre de transaccions en aquest mercat s’incrementa
lleugerament, el 2,2%, si bé encara amb nivells molt inferiors a les de fa dos anys.
El mercat de l’habitatge protegit també s’ha vist afectat per les restriccions de crèdit amb el
resultat consegüent en els preus de venda, que s’han reduït de mitjana l’any 2009 a Catalunya
el 2,2%, paral·lelament a una reducció del nombre de transaccions en el mercat de l’habitatge
nou protegit del 19,9% respecte del 2008.
El mercat de lloguer, que segueix recollint part de la demanda que no pot accedir a la
compra, s’ha expandit respecte del 2008, amb un increment dels nous contractes del 22,1%.
Tot i així, l’increment de l’oferta d’aquesta forma de tinença ha repercutit en una baixada del
lloguer anual mitjà del 6,4%.
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La política d’habitatge en el conjunt de l’Estat es continua instrumentant principalment
a través de beneficis fiscals a la compra, que reben un cert impuls per mitjà de l’ampliació
dels terminis de transmissió de l’habitatge habitual per gaudir de l’exempció per reinversió
en habitatge habitual i de l’ampliació dels terminis dels comptes habitatge per gaudir de la
deducció per inversió en habitatge habitual. El conjunt de beneficis fiscals a l’habitatge per al
2009 a escala estatal s’estima en 9.524,4 milions d’euros. Paral·lelament, l’Estat amplia per
al 2009 les subvencions directes a oferents i demandants d’habitatge fins a 1.616,4 milions
d’euros, amb un increment del 17,0% respecte del 2008.
Pel que fa a la política d’habitatge per part de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici
2009 els pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen una despesa global (despesa
efectiva i despesa fiscal) en política d’habitatge de 1.367,1 milions d’euros, el 13,6% menys
que en els pressupostos del 2008.
En despesa efectiva, la Generalitat té pressupostats 824,3 milions d’euros en la política de
despesa d’habitatge (programa 43 dels pressupostos), el 2,2% de tot el pressupost del sector
públic, que significa un modest increment d’11,0 milions d’euros en aquesta política, l’1,3%
més que el 2008.
Es redueix l’impacte pressupostat dels beneficis fiscals en matèria d’habitatge fins a 690,7
milions d’euros, el 26,6% menys que en l’exercici 2008, com a conseqüència de les previsions
de caiguda de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. S’incrementa el 2% la previsió de beneficis fiscals, a la compra, el lloguer i la rehabilitació, a través
de la part autonòmica de l’IRPF. Cal destacar, en aquest sentit, la introducció a partir del 2009
de la deducció per la rehabilitació de l’habitatge que constitueixi o hagi de constituir l’habitatge habitual del contribuent.
Quant a les subvencions a la política d’habitatge de la Generalitat i de l’Estat a Catalunya en termes globals, l’any 2009, l’import dels ajuts aprovats en relació amb les actuacions
protegides ha estat de 343,2 milions d’euros, amb un increment del 39,2% respecte del 2008.
Aquest increment és el resultat combinat d’un augment del 33,5% del nombre d’actuacions/
beneficiaris associats a aquestes subvencions, que han estat de 139.457 beneficiaris, amb un
augment del 17,0% de l’import mitjà de subvenció per actuació/beneficiari que, després de
dos anys consecutius de caiguda, ha assolit el valor de 2.730,7 euros per actuació/beneficiari.
La part més important de les subvencions es destina als ajuts al lloguer, que acumulen el
39,6% del total, i s’incrementen respecte del 2008 el 66,6% com a conseqüència de l’augment
tant del nombre de beneficiaris, del 34,7%, com de l’import mitjà dels ajuts, del 23,6%. En
segon lloc, hi ha els ajuts a la rehabilitació d’habitatges, que acumulen el 33,2% dels ajuts, i
s’incrementen respecte del 2008 el 8,8%, amb una reducció del 2,8% de l’import mitjà dels
ajuts i un augment de l’11,9% del nombre d’habitatges beneficiaris. El tercer grup d’ajuts
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són els destinats a la promoció i l’accés a l’habitatge, que acumulen el 24,4% del total, i han
incrementat el seu valor el 52,8%, en aquest cas per un destacat augment de l’import mitjà
dels ajuts, del 72%, que compensa la reducció de l’11,2% del nombre d’habitatges subvencionats. I, finalment, la part més petita dels ajuts es destina a la compra o urbanització del sòl,
que acumula el 2,5% dels ajuts, i s’ha incrementat el 79,9% respecte del 2008, com a resultat d’un augment del 8,3% de l’import mitjà dels ajuts i un increment del 66,5% del nombre
d’habitatges beneficiaris.
El nombre d’habitatges iniciats amb protecció oficial de nova construcció12 a Catalunya,
l’any 2009, és de 8.833 i s’ha reduït el 12,5% respecte de l’any 2008; tot i així, és la tercera xifra més elevada en els darrers tretze anys (1996-2008) en què, de mitjana, s’han iniciat
6.751 habitatges protegits per any.
De totes maneres, aquesta xifra és encara lluny de les necessitats d’una part cada vegada
més gran de la població amb dificultats d’accés a l’habitatge. El pes d’aquest tipus de promocions sobre el total de promocions lliures i protegides s’ha situat l’any 2009 prop del 71,5%,
com a conseqüència de la caiguda tan forta en el nombre d’habitatges lliures iniciats.
Atenent al tipus de promoció dels habitatges iniciats amb protecció, s’observa que l’habitatge social en sentit estricte,13 amb 3.610 habitatges, representa el 40% del total i s’ha reduït
1,2 punts percentuals respecte de l’any 2008. Pel que fa a les promocions de lloguer protegit, representen el 46,5% del total de la protecció i s’han incrementat 7,1 punts percentuals
respecte de l’any 2008, mentre que les promocions d’habitatge de compra en signifiquen el
51,3% i s’han reduït 5,1 punts percentuals. La remodelació de barris representa el 2,1% dels
habitatges protegits i s’ha reduït 2,2 punts percentuals.

12. Mesurada a través de les dades d’habitatges iniciats facilitades per la Secretaria d’Habitatge. Aquesta xifra no
inclou els 194 habitatges de protecció oficial associats al Programa de remodelació de barris, ja que no són
habitatges de nova construcció. Amb aquesta figura, la suma total d’habitatges iniciats amb protecció oficial el
2009 és de 9.027 habitatges, amb una reducció respecte del 2008 del 14,4%.
13. Inclou les figures de remodelació de barris, protecció oficial en règim especial (venda adreçada a famílies amb
rendes baixes), lloguer a 25 anys i lloguer a 30 anys.
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5. PROTECCIÓ SOCIAL, SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA

• L
 a Comissió Europea assumeix la gravetat de la recessió i assenyala que la contribució de la política social és
fonamental. Són reptes per a Espanya: trencar amb la transmissió intergeneracional de la pobresa —protegint
especialment la població infantil—, la inclusió activa dels grups vulnerables, la sostenibilitat del sistema públic
de pensions i l’increment del subministrament de cures de llarga durada.
• E
 n l’actual context de crisi econòmica es preveu un augment de les situacions de vulnerabilitat i, per tant, de
la demanda de prestacions i serveis socials. Les situacions de vulnerabilitat ja no són privatives de determinats col·lectius.
• L
 ’any 2008, el 16,6% de la població de Catalunya viu amb menys de 729 euros mensuals. Les llars monoparentals amb fills dependents i les llars amb dues persones adultes amb tres o més fills dependents han augmentat
el seu risc de pobresa de manera important.
• L
 es persones beneficiàries de l’RMI l’any 2009 augmenten el 73,4%. El Govern català ha aprovat mesures
d’urgència per facilitar l’accés a l’RMI.
• El sistema públic de pensions és fonamental per pal·liar les situacions de precarietat, sobretot en edats avançades.
• L
 ’any 2009, s’ha continuat amb el desplegament de la Llei de serveis socials i amb el desenvolupament de
l’SCAAD a Catalunya. El nombre de sol·licituds registrades en data 30 de novembre de 2009 és de 188.723,
de les quals s’han valorat el 99%.
• Les persones cuidadores no professionals continuen sent el referent sobre el qual recolza l’SCAAD.

La despesa d’Espanya en protecció social sobre el PIB l’any 2007 és del 21%, 5,2 punts
percentuals menys que la mitjana de la UE-27. L’Estat espanyol i Catalunya han augmentat
l’any 2009 la seva despesa en protecció social.
L’any 2009 el pressupost de la Seguretat Social continua presentant superàvit (9.250 milions d’euros, el 15,2% més que l’any 2008), malgrat que disminueix significativament la ràtio entre el nombre de persones afiliades i perceptores de pensions. D’altra banda, l’evolució
del Fons de reserva de la Seguretat Social presenta un increment del 4,9% l’any 2009, el més
baix des que es va constituir.
La Comissió Europea, en el seu Informe conjunt sobre protecció i inclusió social 2009, assumeix que la gravetat de la recessió reclama la necessitat de vigilar atentament les seves conseqüències socials, i que és fonamental la contribució de la política social. En aquest sentit, la
Comissió posa en relleu que la protecció social és un element estabilitzador fonamental, i que
s’han de combinar mesures d’activació amb nivells adequats de prestacions i de serveis socials.
La Comissió continua recomanant a Espanya que estableixi mesures per lluitar contra la
transmissió intergeneracional de la pobresa, que intensifiqui els esforços per promoure la inclusió activa dels grups vulnerables, que supervisi la sostenibilitat del sistema públic de pensions, i també que incrementi el subministrament de cures de llarga durada.
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En els darrers mesos, l’atur ha augmentat considerablement a la UE en conjunt i, especialment, a Espanya i a Catalunya. En aquest context, es pot preveure l’augment de les situacions
de vulnerabilitat social i, per tant, de la demanda de prestacions i serveis socials.
A la vegada, per fer front a aquesta demanda, els sistemes de protecció social i de serveis socials s’han de modernitzar, és a dir, adaptar-se a les noves situacions de necessitat i
d’exclusió, que ja no són privatives de determinats col·lectius, sinó que estan associades a
determinades etapes del cicle vital que exposen les persones que les travessen a situacions de
més precarietat.14 Així, les situacions de vulnerabilitat social s’estenen a persones que mai no
haurien pensat que s’hi trobarien.
L’any 2008, el 16,6% de la població de Catalunya es troba en risc de pobresa, és a dir,
disposa d’uns ingressos inferiors als 729 euros mensuals. D’altra banda, les persones més
afectades per la pobresa a Catalunya l’any 2008 són les dones de 65 anys i més. No obstant
això, són les persones de menys de 16 anys les que presenten una intensitat de la pobresa més
elevada, especialment les dones. Les llars monoparentals amb fills dependents i les llars amb
dues persones adultes amb tres o més fills dependents han augmentat el seu risc de pobresa
de manera important.
La Comissió Europea incideix, respecte a Espanya, en el problema de la pobresa infantil.
La composició de la llar i la vinculació dels progenitors amb el mercat de treball són factors
determinants de la pobresa infantil. Així mateix, el sistema públic de benestar està poc desenvolupat en l’àmbit de les prestacions i els serveis a la infància.
L’any 2009 les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció (RMI) augmenten el
73,4%: és una mostra de l’increment de les situacions de vulnerabilitat generades per la pèrdua
sobtada d’ingressos de moltes famílies, bé perquè han perdut la feina o bé perquè han esgotat
les prestacions a les quals tenien dret. L’RMI ha assumit un paper important a l’hora d’amortir
les conseqüències socials de l’atur en els col·lectius més vulnerables. Els homes són els que
més creixen com a demandants de l’RMI l’any 2009 (el 122,8% en un any).
El sistema públic de pensions contribueix a pal·liar les situacions de precarietat, sobretot
en edats avançades. La taxa de risc a la pobresa disminueix 17,1 punts després de totes les
transferències socials. Les persones de 65 anys i més redueixen la seva taxa de pobresa 57,7
punts percentuals després de totes les transferències socials. No obstant això, les persones
menors de 16 anys la redueixen només 4,8 punts.

14. Fundació Caixa de Catalunya, Obra Social. Informe de la inclusió social a Espanya 2009. Barcelona, setembre
de 2009.
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El Govern català ha aprovat mesures d’urgència per facilitar l’accés a l’RMI fonamentades en el context socioeconòmic actual de greu crisi econòmica, i ha aprovat el Decret
llei 1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda
mínima d’inserció.
Al llarg de l’any 2009 s’ha continuat amb el desplegament de la Llei de serveis socials i
amb el desenvolupament del sistema català per a l’autonomia i atenció a la dependència (SCAAD). Quant al desplegament de la Llei de serveis socials, mitjançant el Decret 202/2009, de
22 de desembre, es desenvolupen els òrgans de participació ciutadana i associativa i els de
coordinació previstos a la Llei de serveis socials, així com la intervenció d’aquests òrgans en
l’elaboració del Pla estratègic de serveis socials, també previst a la mateixa llei. Precisament,
enguany s’ha iniciat l’elaboració del Pla estratègic de serveis socials de Catalunya 2010-2013,
que servirà de base per a l’elaboració de les properes carteres de serveis socials. En aquest
sentit, també està en procés d’elaboració el Decret que ha d’aprovar la Cartera de serveis socials per al període 2010-2011.
D’altra banda, s’ha continuat amb el desenvolupament de l’SCAAD. El nombre de sol·
licituds registrades en data 30 de novembre de 2009 (acumulat des de l’entrada en vigor de la
Llei) és de 188.723. El 65% les han formulat dones. El 60% de les persones sol·licitants tenen
més de 80 anys. De les 188.723 sol·licituds registrades, se n’han valorat 187.098 (el 99%).
La majoria de les valoracions es concentren en els graus més aguts de la dependència (gran
dependència i dependència severa). No obstant això, la majoria de les valoracions amb grau
III (gran dependència) es van dur a terme el primer any de desplegament de la Llei 39/2006;
posteriorment, els graus inferiors han anat guanyant importància.
El reconeixement oficial del grau i nivell de dependència fruit de les valoracions realitzades comporta el dret a accedir a determinades prestacions per part de la persona beneficiària.
De les 187.098 valoracions, 133.942 són les que tenen dret a rebre alguna prestació, atès
que corresponen als graus III i II. Per atendre aquestes 133.942 valoracions amb dret, s’han
elaborat 99.496 programes individuals d’atenció (PIA), que suposen el 74% de les valoracions
amb dret. La majoria de les prestacions reconegudes són de caràcter econòmic; en concret, les
destinades a la persona cuidadora no professional són les més nombroses. Per tant, les persones cuidadores no professionals continuen sent el referent sobre el qual recolza l’SCAAD. La
despesa d’Espanya en protecció social sobre el PIB l’any 2007 és del 21%, 5,2 punts percentuals menys que la mitjana de la UE-27. La despesa en protecció i promoció social d’Espanya
l’any 2009 ha crescut el 10% en termes interanuals. En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya,
la despesa en protecció social l’any 2009 s’ha incrementat el 17,5%.
L’any 2009 el pressupost de la Seguretat Social (la diferència entre ingressos i despeses
no financeres) presenta un superàvit de 9.250 milions d’euros, el 15,2% més que el de l’any

72

RESUM EXECUTIU

2008. De totes maneres, l’execució del pressupost presenta una reducció d’aquest superàvit
a causa de la disminució dels drets reconeguts i de la recaptació. Així, la diferència entre els
drets reconeguts i les obligacions reconegudes es redueix a 8.502 milions d’euros, el 51,6%
menys que la diferència de l’any anterior, i el saldo entre la recaptació i els pagaments realitzats encara és més baix, de 6.438 milions d’euros, el 52,4% menys que el de l’any 2008.
No obstant això, l’any 2009 disminueix, tant a Catalunya com a Espanya, la ràtio entre el
nombre d’afiliacions i de pensions (del 2,27, corresponent a l’any 2008, al 2,09, corresponent
a l’any 2009). D’altra banda, l’evolució del Fons de reserva de la Seguretat Social presenta
un increment del 4,9% l’any 2009, el més baix des que es va constituir. L’increment del Fons
ha estat protagonitzat quasi exclusivament per l’augment del rendiment net que genera la inversió dels seus actius.
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6.VI

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

1. Context
• E
 s confirma el pitjor escenari del Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC): la concentració de
diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera ha assolit les 394 parts per milió (ppm) i la taxa d’escalfament s’ha accelerat; malgrat això, a la cimera de Copenhaguen no s’ha assolit cap acord vinculant.
• A Catalunya, les emissions s’han reduït el 5,3% entre 2007 i 2008 i se situen el 36% per sobre de l’any base (1990).
• El 2009 ha estat un any càlid amb temperatures entre 0,5 i 1,5 ºC superiors a la mitjana climàtica.

L’any 2009 ha estat un any de crisi sistèmica (econòmica, energètica, mediambiental i
climàtica). En primer lloc, l’augment de la pressió sobre les matèries primeres i els recursos
naturals ha afectat l’economia dels països desenvolupats però, paradoxalment, la crisi ha tret
els temes ambientals de l’agenda internacional. La irrupció dels EUA i la Xina i la fallada del
sistema de negociacions de la cimera de Copenhaguen han impossibilitat l’assoliment d’un
acord vinculant sobre reducció de les emissions i d’objectius i mecanismes de supervisió i
verificació. Tanmateix, la UE ha continuat incorporant a totes les polítiques la lluita contra el
canvi climàtic i el foment de l’economia sostenible.
En segon lloc, pel que fa a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH), tot i
la recessió econòmica, s’ha confirmat el pitjor escenari del Panel Intergovernamental del
Canvi Climàtic (IPCC): la concentració de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera ha assolit les 394 ppm, i la Xina i l’Índia en són en part responsables. A l’Estat espanyol, les
emissions s’han reduït el 7,7% entre 2007 i 2008, i s’han situat el 40% per sobre de les de
l’any base (1990), i probablement el 8,2%, entre 2008 i 2009.15 A Catalunya, l’estimació
de la reducció de les emissions entre 2007 i 2008 ha estat del 5,3%, i s’han situat el 36%
per sobre de les de l’any base (1990). La caiguda de l’activitat econòmica ha fet baixar
el preu mitjà de la tona de CO2, que el 2008 va ser de 17,5 euros i el 2009 de 12 euros.
A partir de l’any 2012, els drets d’emissió deixaran de ser gratuïts i la UE els assignarà
mitjançant subhasta.
En tercer lloc, pel que fa a l’observació del clima, l’IPCC ha confirmat que la taxa d’escalfament s’ha accelerat. Enguany s’han enregistrat fenòmens climàtics extrems com ara la
tempesta hivernal Klaus, que, amb ratxes de vent màximes superiors als 100 km/h, ha provocat danys nombrosos a Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l’any 2009
15. Avanç de l’estimació d’emissions GEH 2009. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
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ha estat un dels més càlids de les darreres dècades a gairebé tot Catalunya i les temperatures
han estat entre 0,5 i 1,5 ºC superiors a la mitjana climàtica. Enguany s’han produït diversos
episodis de precipitació que han acumulat quantitats destacades de més de 90 mm en només
vint-i-quatre hores, sobretot la tardor i l’hivern del 2009.
Quant a l’observació dels impactes, en les regions polars els gasos d’efecte d’hivernacle
han revertit el cicle natural i la tendència al refredament i el 2009 ha estat el tercer any amb
el nivell de glaç marí més baix. D’altra banda, el nivell del mar augmenta a un ritme de 5
mm l’any a Catalunya, per sobre de la mitjana per a tot el món (de 3 mm l’any), i provoca la
salinitat de les aigües interiors. La distribució espacial de les espècies i plagues forestals ha
canviat, així com la durada de les estacions.
D’altra banda, la societat catalana ha incorporat els criteris ambientals a la vida quotidiana
molt lentament: la preocupació pel canvi climàtic és el 7% inferior a la dels europeus. L’estalvi
i l’eficiència en el consum d’aigua i energia i el reciclatge són les pràctiques més esteses, però
la consciència ambiental no es manifesta en el transport, la compra de béns o la disposició a
pagar més per l’ús d’energies renovables.
Finalment, durant el 2009 s’ha observat un cert abandonament de les polítiques de mitigació en favor de les d’adaptació, però encara hi ha barreres, sobretot socials, que demoren les
mesures. Tanmateix, la UE ha aprovat la limitació de les emissions de CO2 dels vehicles en
130 g/km el 2015 i 95 g/km el 2020. A Catalunya destaquen les línies de préstec destinades
a finançar l’estalvi energètic i el confort tèrmic, i les subvencions als ens locals per reduir les
emissions i fomentar el transport públic i la mobilitat sostenible.
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2. Estat del medi ambient
• A les conques internes l’aigua embassada durant el 2009 ha estat, de mitjana, el 81% de la capacitat màxima.
• E
 l 2008, el consum d’aigua no subjecta a cànon es va reduir el 4,6%. El 2009, la demanda d’aigua total (incloent-hi la subjecta a cànon) s’ha reduït el 5%, encapçalada per la indústria i l’agricultura.
• E
 l 2009 s’han produït 6,5 hm3 d’aigua dessalada destinada, principalment, a recuperar aqüífers i s’han reutilitzat 51 hm3 d’aigua regenerada, el 7,6% de l’aigua tractada, sobretot per a reg.
• L
 a qualitat de les aigües ha millorat, tot i que la dels rius, especialment en la part baixa, encara es considera
moderada o dolenta.
• L
 a gestió de les pesqueres europees ha estat incorrecta, el 88% estan sobreexplotades. A Catalunya, les captures
de peix, la producció aqüícola i la recaptació han disminuït el 2009.
• M
 illora globalment la qualitat de l’aire; no obstant això, s’han superat els objectius normatius de partícules
inferiors a 10 micres (PM10) i diòxid de nitrogen (NO2) a les àrees de Barcelona i del Vallès – Baix Llobregat i els aconsellats per l’OMS a tot Catalunya; també se superen els objectius d’ozó troposfèric a sis zones.
• E
 l 2009 ha augmentat les superfícies dedicades a conreus energètics i de producció ecològica i integrada han
augmentat el 845% i el 13%, respectivament.
• El 2009 s’han gestionat de manera sostenible el 28% dels boscos privats i el 63% dels públics.
• E
 l 2008, en un context d’augment de la població, els residus municipals s’han reduït el 0,8% i la recollida selectiva ha augmentat l’1,2%.
• Els residus industrial s’han reduït el 6,2% i el pes de la valorització externa també.
• La capacitat de tractament de les instal·lacions de compostatge i biometanització és inferior a les entrades.

L’aigua
A Catalunya, l’aigua és el recurs de risc que condiciona la política ambiental, en dos
sentits: d’una banda, el 15% de la superfície urbanitzada del país està en zona inundable, la
qual cosa obliga a més de la meitat dels municipis catalans a tenir plans d’emergència en cas
d’inundacions, i, de l’altra, les sequeres recurrents, com la viscuda els darrers anys. No obstant això, l’aigua embassada a les conques internes durant l’any 2009 ha estat el 81% de la
capacitat màxima, de mitjana, amb un mínim del 66% al mes de desembre i un màxim del
92% al mes de maig.
La qualitat de l’aigua dels rius ha millorat, tot i que més de la meitat dels trams la tenen moderada o dolenta, sobretot els baixos. El 95,3% de les platges tenen una qualificació
d’excel·lent i el 4,7% restant, bona. Aquesta temporada, la presència de meduses ha estat inferior a l’anterior. En aquest sentit, Catalunya disposa de 368 estacions depuradores el 2009,
amb una capacitat de tractament equivalent a una població de més de 15 milions d’habitants.
Tanmateix, els contaminants químics de les aigües residuals més problemàtics són els emergents i no regulats: fàrmacs, sobretot antibiòtics, productes d’higiene personal, cremes solars,
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fragàncies, a banda dels inclosos en la Directiva marc de l’aigua com ara els metalls pesants,
els pesticides i els hidrocarburs.
Durant el 2008, el consum d’aigua declarat per les entitats subministradores16 es va reduir
el 7,6% respecte de l’any anterior, sobretot l’industrial (el 6,5%), atès que el nombre d’abonats industrials va disminuir (el 2,2%), però també el domèstic (el 4,4%), tot i que el nombre
d’abonats domèstics va augmentar (l’1,1%). El 2009, la demanda per a tots els usos consumptius (agrícola, industrial, urbà i recreatiu) s’ha reduït el 5% respecte del 2008. La industrial
és la que ho fa més (el 38%), seguida de l’agrícola (el 7%); en canvi, la demanda urbana i
recreativa ha augmentat (el 16%).
El 2009, les dessalinitzadores catalanes han produït 6,5 hm3 d’aigua (ITAM Tordera), destinada, principalment, a la recuperació de l’aqüífer. Enguany s’ha incorporat un nou recurs
hídric, la dessalinitzadora del Prat de Llobregat. Quant a la depuració, 24 noves depuradores
han entrat en funcionament, i l’aigua regenerada s’ha destinat, principalment, al reg. D’altra
banda, la reutilització ha estat de 51 hm3 d’aigua depurada, el 7,6% de l’aigua tractada a les
depuradores públiques. Finalment, pel que fa a la regeneració i recàrrega d’aqüífers, enguany
s’han recarregat artificialment amb 5,8 hm3/any d’aigua regenerada els aqüífers de la Tordera,
el Daró i el delta del Llobregat.
Amb relació a la pesca i l’aqüicultura, s’ha constatat la no-idoneïtat de la política pesquera
europea de les darreres dècades, ja que el 88% de les pesqueres estan sobreexplotades i la mateixa UE ha reconegut que any rere any ha aprovat captures el 50% per sobre de les recomanades pels científics. El 2009 s’ha publicat el Llibre verd sobre la reforma de la política pesquera
comuna (PPC), que ha d’iniciar el procés de consultes que conclourà en una nova reforma.
A diferència del context europeu, a Catalunya les captures de peix del 2009 han disminuït
gairebé el 0,2% i la recaptació, el 5%, la qual cosa incideix en la caiguda de la renda pesquera,
any rere any. La producció de l’aqüicultura, com a complement de la pesca extractiva, s’ha
reduït gairebé el 6% respecte del 2008 i la recaptació, el 7%.

Els ecosistemes i la biodiversitat
La petjada ecològica de les capitals de demarcació de Catalunya depassa, pel que fa al
consum de recursos (aigua i sòl) i generació de residus, allò que correspon al terme municipal: Barcelona el 83%, Tarragona el 55%, Girona el 45% i Lleida el 16%. La pèrdua de
biodiversitat d’organismes i sistemes implica un risc molt elevat per a l’economia catalana.
Catalunya té vuit espais protegits amenaçats per la urbanització i la contaminació de les
16. No inclou el consum subjecte a cànon industrial ni l’agrícola.
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aigües: el delta de l’Ebre és el més evident, però també ho són el Baix Ter, les illes Medes,
la costa del Maresme i el delta del Llobregat; a més, es confirma la presència i expansió de
diverses espècies invasores. A Catalunya, la Xarxa Natura 2000 ocupa 957.000 hectàrees
terrestres i 83.104 de marines.

L’aire
El 2009, la UE ha aprovat la Directiva que regula els compostos orgànics volàtils com el
benzè, que són cancerígens i que intervenen en la formació d’ozó troposfèric. La UE ha concedit a l’Estat espanyol una excepció temporal a la norma comunitària de qualitat de l’aire
per a les partícules inferiors a 10 micres.
Pel que fa a la contaminació atmosfèrica per partícules inferiors a 10 i 2,5 micres (PM10
i PM2,5), associada a l’increment de la mortalitat i morbiditat, el 2009 totes les comarques
catalanes han superat els valors límits de PM10 aconsellats per l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) de 20 µ/m3. Tanmateix, s’observa una tendència a la disminució dels valors
límits normatius del 5%, excepte a les zones del Pirineu, les Terres de Ponent i les Terres de
l’Ebre. El valor límit anual i diari s’ha superat en diversos punts de l’àrea de Barcelona i del
Vallès – Baix Llobregat.
A Catalunya, els nivells globals de diòxid de nitrogen (NO2) han augmentat i la superació
de l’objectiu anual de qualitat de l’aire del NO2 s’ha produït en punts de trànsit urbà de l’àrea
de Barcelona i del Vallès – Baix Llobregat. Pel que fa al contaminant secundari ozó troposfèric, l’objectiu per a la protecció de la salut humana ha augmentat lleugerament respecte de
l’any anterior i s’han enregistrat 60 hores de superació del llindar d’informació a la població
a diverses zones: l’àrea de Barcelona, el Camp de Tarragona, la plana de Vic, l’alt Llobregat,
el Pirineu oriental i les Terres de Ponent.

El sòl
A Catalunya, la superfície forestal continua sent del 64%, la de conreus del 27%, i el territori urbanitzat i les infraestructures, del 6%. En primer lloc, pel que fa a la gestió del sòl, el
total d’emplaçaments potencialment contaminats identificats a Catalunya ha assolit la xifra de
1.951. Els principals contaminants continuen sent els olis minerals (35%) i els metalls pesants
(23%). S’observa una reducció dels sòls contaminats per activitats industrials i un augment
dels sòls comercials i dels antics abocadors.
Amb relació a l’agricultura, la política agrària comuna (PAC) ha iniciat el camí de la reforma prevista per a l’any 2013, que afectarà la política d’ajuts, en un context de reducció de
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la població rural i de les terres de conreu. Enguany s’ha obert el debat sobre el tipus d’agricultura i ramaderia necessàries per alimentar la població i preservar els recursos naturals; en
aquest context, l’agricultura catalana ha iniciat el camí cap a la venda directa dels productes
agrícoles i la disminució en l’ús de fitosanitaris i fertilitzants.
La superfície de conreus energètics per a biocombustibles ha augmentat, sobretot la colza.
Catalunya ha destinat 102.460 hectàrees a la producció ecològica i integrada, el 5,3% de totes les terres destinades a l’explotació agrària, el 13% més que el 2008. Catalunya ha liderat
la producció ecològica de l’Estat espanyol el 2009, amb 1.063 productors i 641 operadors.
L’agricultura ecològica ocupa el 70% de la producció agrícola sostenible, i la producció integrada, que ha consolidat la recuperació després de la davallada del 2007, el 30% restant.
Finalment, pel que fa als boscos, la demanda de serveis forestals ha augmentat els darrers
anys; de fet, Catalunya necessitaria una superfície forestal de 14,2 milions d’hectàrees de
bosc per compensar les emissions de més de 7 milions d’habitants. Els boscos de Catalunya
fixen una mitjana d’1,5 milions de tones de carboni l’any, és a dir, 11,3 tones de carboni per
hectàrea i any.
El 2008 les rompudes forestals, en boscos públics i privats, van ser de 538 ha, i els incendis
van afectar 577 ha de bosc; tanmateix, només es van repoblar 93 ha. Dels gairebé 2 milions
d’hectàrees de superfície forestal a Catalunya (el 76%, privada, i el 24%, pública) s’han gestionat de manera sostenible el 28% dels boscos privats, majoritàriament amb plans tècnics de
millora i gestió forestal (PTMGF), i el 63% dels boscos públics.
El 2009 s’han produït 746 incendis, 325 més que l’any 2008, que han afectat 3.541 ha, el
0,03% del total de la superfície forestal de Catalunya. Les negligències, els incendis intencionats i els accidents, per aquest ordre, en són les causes principals i sumen el 73% del total.

Residus
Les normatives mediambientals vigents donen molta importància a la prevenció de residus. A Catalunya els ens locals han de garantir la recollida selectiva de la fracció orgànica, el
reciclatge i el tractament dels residus municipals, i des del juliol del 2009 els abocadors han
de respectar la normativa comunitària i reduir la quantitat de residus urbans biodegradables
que s’hi dipositen a la meitat respecte de l’any 1995.
L’any 2008 s’han generat a Catalunya 173 milions de tones de residus: el 25% són municipals; el 32%, industrials, i el 43% provenen de la construcció.

79

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

Mentre que la població catalana ha crescut el 31% entre 2007 i 2008, els residus generats
s’han reduït el 0,8%. De les 4,3 milions de tones de residus municipals, se n’han recollit selectivament el 34,4%, l’1,2% més que el 2007. Els residus voluminosos (mobles, electrodomèstics) han disminuït, possiblement a causa de la crisi, i han augmentat la poda i jardineria,
el tèxtil, els medicaments i els envasos lleugers. La ràtio de generació de residus urbans per
habitant també s’ha reduït i és d’1,59 kg/habitant/dia. Enguany s’han recollit selectivament
el 21,5% dels residus orgànics generats, el 4,3% més que el 2007, en gairebé la meitat dels
municipis catalans. Del 65,6% restant, que forma la fracció resta, el 43% s’ha destinat a dipòsit controlat, el 13% a incineració i el 10% a tractament.
Pel que fa als residus industrials i de la construcció, els processos productius de les empreses del país han generat 5,1 milions de tones de residus i les depuradores 0,53 milions de
tones, el 6,2% menys que el 2007. El 89% dels residus generats no són perillosos, i dels que
ho són, l’11%, gairebé la meitat són residus de processos químics. Enguany s’han valoritzat el
68% del total de residus declarats per les indústries, el 5% menys que el 2007, i gairebé el 59%
de les depuradores. L’opció majoritària és la valorització material externa. En la construcció
i demolició s’han generat 7,4 milions de tones de residus, el 82% dels quals s’han destinat a
dipòsit controlat de runes i el 18% a plantes de reciclatge.
Les entitats gestores han gestionat 10,2 milions de tones de residus (Mt), el 87% dels residus, i s’han valoritzat el 64% de les entrades.

3. Recursos energètics
• C
 atalunya té una dependència energètica del 76,6%. El 2009 s’ha revisat el Pla de l’energia 2006-2015. L’objectiu de consum de renovables s’ha revisat a la baixa, però no el pes relatiu.
• E
 l 2008, Catalunya té el consum d’electricitat més alt de l’Estat, el 18% del total. Les centrals nuclears i de
cicle combinat són al capdavant de la producció d’electricitat, seguides de la cogeneració. De les renovables
destaca la hidràulica i l’eòlica. El saldo d’intercanvi energètic és importador.

Malauradament, en el moment de redactar la Memòria d’enguany, l’Institut Català de
l’Energia (ICAEN) no tenia disponibles les dades de consum i producció d’energia del 2008,
que han constituït el nucli d’aquest apartat a les memòries anteriors.
Aquest any 2009, la crisi econòmica ha provocat una davallada de les inversions del sector
energètic, però també de la demanda energètica i les emissions de CO2, de manera que la previsible crisi del petroli s’ha endarrerit. La producció de petroli, de 85 milions de barrils al dia,
és estable, però els principals jaciments del món estan en declivi (el 6,7% anual) i l’extracció
dels nous és molt costosa. En aquest context, l’oferta mundial d’energia nuclear ha guanyat pes.
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En primer lloc, amb referència a la política energètica, les alternatives per incrementar la
seguretat energètica de la Unió Europea tenen a veure amb l’establiment de reserves mínimes
de petroli, la construcció de nous gasoductes d’interconnexió (projectes MEDGAZ i Nabucco), l’emmagatzematge i la distribució de gas natural liquat (GNL), i la inversió en energies
renovables, que el 2008 va superar la fòssil.
Pel que fa a la dependència energètica, la UE-27 importa gairebé el 55% de l’energia que
consumeix, l’Estat espanyol el 78,4% i Catalunya el 76,6%. En aquest context, l’estalvi i
l’eficiència energètica són clau per a la Unió Europea.
La política energètica catalana també ha apostat per un nou model energètic basat en l’estalvi i l’eficiència, la gestió de la demanda, l’adequació de les infraestructures i la conscienciació ciutadana. En aquesta línia, s’ha aprovat la revisió del Pla de l’energia de Catalunya
2006-2015, que n’actualitza els objectius ja que algunes tecnologies renovables han superat
o superaran els objectius fixats (fotovoltaica, termoelèctrica i biogàs), i d’altres no arribaran
a assolir-los (biomassa) o els assoliran a un ritme més lent (eòlica). L’objectiu del consum
d’energia primària renovable s’ha reduït el 8,3%; en canvi, la participació relativa en el conjunt ha augmentat fins al 10% l’any 2015, amb l’eòlica al capdavant (25,8%), seguida de la
hidràulica (18,6%), els biocombustibles (16,3%) i la biomassa (11,3%).
En segon lloc, amb referència al consum d’energia i la producció d’electricitat, la demanda
d’energia primària al món s’ha incrementat el 40% el 2008 respecte del 2007, amb els països
que no són de l’OCDE al capdavant, concretament la Xina i l’Índia, tot i que durant el 2009
la demanda d’electricitat mundial ha caigut. El consum d’electricitat a l’Estat espanyol ha
augmentat l’1,1% el 2008, però ha baixat el 2009. Enguany, la intensitat energètica ha millorat i el percentatge d’energies renovables sobre l’energia primària total consumida ha estat
del 9,1%, gràcies a l’augment de la producció d’energia eòlica.
Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat que té el consum d’electricitat més alt,
el 18% del total: En canvi, ocupa el 8è lloc en el rànquing de potencia eòlica instal·lada. El
2008, la producció d’electricitat de règim ordinari a Catalunya va ser de 37.821 GWh, amb
les centrals nuclears i de cicle combinat al capdavant. La producció de règim especial va ser
de 5.873 GWh, amb un clar predomini de les centrals de cogeneració. De les renovables, la
més important va ser la hidràulica (el 36%), seguida de l’eòlica (35,8%), i representen gairebé el 15% i el 2% del conjunt de l’Estat espanyol, respectivament. A Catalunya, el saldo
d’intercanvis energètics, de 5.407 GWh, és importador, a diferència del saldo del conjunt de
l’Estat espanyol que és exportador.
Finalment, pel que fa a les energies renovables i als combustibles alternatius, si es té en
compte la petjada ecològica, les emissions de CO2 i l’abundància de recursos, l’energia eòlica i la solar de concentració encapçalen les millors alternatives de producció d’electricitat.
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4. Medi ambient i empreses
• E
 l sector de les energies renovables ha creat 6.336 llocs de treball directes i ocupa 15.432 persones a Catalunya, i els espais protegits, prop de 1.000.
• E
 l 2008, la inversió i despesa de les indústries catalanes en protecció del medi ambient ha representat el 21%
del conjunt de l’Estat. La inversió s’ha reduït el 0,7%. La despesa corrent, que duplica la inversió, és el 28%
del conjunt de l’Estat, més que el PIB de la indústria, del 25%.
• E
 nguany s’ha modificat l’EMAS amb nous requisits. El 2009, en un context de reducció dels ajuts, les empreses catalanes certificades EMAS han augmentat el 7%, sobretot les petites i les grans.

Enguany, el sector de l’automòbil ha començat a produir models d’emissions més baixes
(híbrids i elèctrics), que depenen menys del petroli. El nou sistema d’impostos basat en les
emissions de CO2 del vehicle ha estat un incentiu. Així, el 2008, els fabricants d’automòbils
de l’Estat espanyol van reduir el consum de combustible i les emissions el 3,4% respecte del
2007, i es van situar en els 148 g/km. D’altra banda, a Catalunya, la petita i mitjana empresa
ha liderat la facturació electrònica, sobretot en el sector de la distribució; les factures telemàtiques emeses representen el 48% del total de l’Estat espanyol.
A Catalunya, el sector del medi ambient, en concret, de les energies renovables ha creat
6.336 llocs de treball directes i ocupa, a temps parcial o complet, 15.432 persones. Malauradament, la crisi econòmica i la regulació de les energies renovables i dels pagaments directes
als productors han frenat l’expansió del sector. Els espais protegits han generat prop de 1.000
llocs de treball a Catalunya.
La despesa i la inversió de les empreses industrials catalanes en protecció del medi ambient ha estat de 627 milions d’euros, gairebé el 21% del total del conjunt de l’Estat. Catalunya
és la comunitat autònoma que més ha invertit en protecció del medi ambient el 2007. Això no
obstant, la inversió en equips independents i integrats s’ha reduït el 0,7% respecte de l’any
anterior. El sector d’activitat econòmica més inversor és la indústria manufacturera, i les inversions de més pes han estat les destinades a reduir les emissions atmosfèriques (33%), gestionar les aigües residuals (29%) i els residus (19%). Quant a la despesa corrent en protecció
del medi ambient, la de les empreses catalanes representa el 28% de la total de l’Estat, percentatge superior al pes del PIB de la indústria catalana en el conjunt de l’Estat, del 25%. A
Catalunya, la despesa corrent (432 Me) gairebé ha duplicat la inversió en equips (227 Me).
Finalment, pel que fa a les bones pràctiques ambientals a l’empresa, les dificultats en el
subministrament i el cost de les matèries primeres i l’energia han fet canviar els sistemes de
gestió de les empreses cap a una millor integració de l’empresa amb el medi ambient. En
aquest sentit, l’Estat espanyol, amb 16.443 certificats ISO 14001 el 2008, ocupa el tercer lloc
en el rànquing de 155 països. Enguany, l’EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) s’ha
modificat amb la finalitat que les organitzacions de fora del territori de la UE hi participin i
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les registrades apliquin nous requisits. Així, de les 7.400 instal·lacions registrades a la UE,
249 són catalanes. L’any 2009 les empreses catalanes certificades EMAS han augmentat el
7% respecte del 2008. Tres de cada cinc empreses certificades són pimes, la majoria petites
empreses (el 41%). El nombre de petites i grans empreses certificades EMAS ha augmentat
el 30% i el 13%, respectivament; en canvi, el d’empreses mitjanes ha disminuït el 13%. Els
serveis, amb l’hostaleria i les activitats recreatives al capdavant, en signifiquen el 37%, la indústria el 36% i l’Administració pública el 14%.
El 2009, la dotació d’ajuts per a sistemes de gestió mediambiental a Catalunya s’ha reduït
el 28% respecte del 2008. El 54% s’han destinat a empreses i el 46% a ens locals.
Amb referència als distintius de qualitat ambiental, Catalunya ha tingut 51 ecoetiquetes,
9 més que l’any 2008, que representen el 93% dels atorgament de l’Estat espanyol i el 5%
dels de la UE. Catalunya també disposa de 245 distintius de garantia de qualitat ambiental, el
80% d’empreses de serveis i el 20% d’empreses de productes. Durant el 2009, a banda dels
39.600 euros de subvencions del sistema de distintius de qualitat ambiental (etiqueta ecològica de la UE i distintiu de garantia de qualitat ambiental), s’ha obert una línia d’ajuts nova,
per a accions de promoció, comunicació o millora ambiental adreçada a empreses catalanes
que tinguin un sistema de gestió ambiental o etiqueta ecològica.

5. Normativa
• L
 ’Acord de Copenhaguen clou, per sota de les expectatives inicials, la quinzena reunió de la Conferència de
les Parts de la Convenció marc de les Nacions Unides per al canvi climàtic.
• E
 n els àmbits europeu, estatal i català, s’han continuat desenvolupant els mecanismes de lluita contra el canvi
climàtic, tant des del vessant de la mitigació com de l’adaptació.
• E
 n matèria de residus destaca, en l’àmbit estatal, l’aprovació del Pla nacional integrat de residus 2008-2015 i,
en l’àmbit català, l’aprovació del Text refós de la Llei reguladora dels residus.
• L’any 2009 també s’ha aprovat la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats.

Aire i protecció de l’atmosfera
En relació amb la mitigació del canvi climàtic, la quinzena reunió de la Conferència de les
Parts de la Convenció marc de les Nacions Unides per al canvi climàtic, feta a Copenhaguen
del 7 al 18 de desembre de 2009, s’ha clos amb uns resultats clarament per sota de les expectatives inicials, que se centraven a arribar a un acord marc general que quantifiqués els esforços
econòmics i la limitació d’emissions de CO2 per substituir el Protocol de Kyoto. La Conferència acaba prenent nota de l’Acord de Copenhaguen, que no és jurídicament vinculant i al qual
els països hauran d’adherir-se formalment atès que no va poder ser aprovat per unanimitat.
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L’Acord reconeix la necessitat de limitar l’augment de les temperatures per sota dels 2 graus
Celsius respecte dels nivells preindustrials, però no fixa objectius de reducció de les emissions
sinó que emplaça els estats que conformen l’annex I del Conveni marc de les Nacions Unides
sobre el canvi climàtic a presentar, abans del 31 de gener de 2010, els seus compromisos de
reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per al 2020, i la resta de països a implementar accions de mitigació del canvi climàtic, que seran voluntàries per als països menys
desenvolupats i els petits estats insulars en vies de desenvolupament. D’altra banda, l’Acord
estableix el compromís col·lectiu dels països desenvolupats de finançar els països en desenvolupament, amb un repartiment equilibrat entre mitigació i adaptació.
La UE ha reiterat els compromisos adquirits amb l’aprovació del paquet de mesures «Energia i clima», que enguany s’ha adoptat formalment i s’ha anat concretant, entre d’altres, en
la millora i ampliació del règim comunitari de comerç d’emissions; en l’aprovació del marc
jurídic per a la implantació de solucions tecnològiques de captura i emmagatzemament de
CO2; en l’establiment del full de ruta de la política energètica sostenible, i en la determinació de la contribució mínima de cada estat membre al compliment del compromís de la Unió
Europea de reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per al període comprès
entre els anys 2013 a 2030.
En l’àmbit estatal, en desplegament de les mesures del paquet «Energia i clima», es troben
en tramitació la modificació del règim de comerç de drets d’emissió i la regulació de l’emmagatzematge geològic del carboni.
En l’àmbit català, cal fer referència a la revisió del Pla de l’energia 2006-2015 i a l’aprovació del nou Decret regulador de la tramitació dels parcs eòlics i fotovoltaics amb l’objectiu
de simplificar el tràmit d’autorització i racionalitzar-ne la instal·lació sobre el territori.
En relació amb l’adaptació al canvi climàtic, destaca l’aprovació del Llibre blanc de l’adaptació al canvi climàtic i l’inici de l’elaboració d’un marc europeu per a l’adaptació de la UE
al canvi climàtic, com a corol·lari indispensable a l’estratègia de reducció de les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle.
Pel que fa a les altres normes relatives a la qualitat de l’aire i l’atmosfera, cal fer referència a la pròrroga del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire de 40 municipis
de la regió metropolitana de Barcelona declarats zones de protecció especial de l’ambient
atmosfèric.
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Aigua
En matèria d’aigua destaca que, en l’àmbit català, en compliment de la Directiva marc
de l’aigua, s’ha aprovat la delimitació de l’àmbit territorial del districte de conca fluvial
de Catalunya com a àmbit de planificació de la política d’aigua i que, ateses les condicions meteorològiques favorables, s’han derogat les mesures excepcionals i d’emergència
en relació amb la utilització dels recursos hídrics i s’ha substituït la Taula Nacional de la
Sequera per la Taula de l’Aigua, amb l’objectiu de desenvolupar les propostes dels Debats de l’Aigua.

Residus
En matèria de residus destaca, en l’àmbit estatal, l’aprovació del Pla nacional integrat de
residus 2008-2015 i, en l’àmbit català, l’aprovació del Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

Altres normes
En l’àmbit català destaca també l’aprovació de la Llei de protecció contra la contaminació
acústica i la Llei sobre prevenció i control ambiental de les activitats, que té per objectiu simplificar els procediments, garantir una major eficiència i menors costos administratius sense
reduir els requeriments mediambientals exigibles a les empreses.
Finalment, cal fer referència a l’inici del procés d’elaboració de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya, que ha de ser el full de ruta que estableixi els objectius
i les línies d’actuació que garanteixin l’evolució de Catalunya cap a escenaris de més sostenibilitat social, econòmica i ambiental, prenent com a horitzó l’any 2026.
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Previsiblement, l’any 2010 el creixement econòmic serà negatiu.
L’any 2009 s’ha produït un ajust ràpid i molt intens de l’economia, amb el descens més
important en els últims trenta anys de l’activitat econòmica i la consegüent caiguda de l’ocupació. És previsible que en conjunt, com a mitjana anual, el 2010 el creixement econòmic sigui
negatiu, tot i que la comptabilitat nacional avança ja des de mitjan any una certa recuperació,
que serà inevitablement lenta i molt gradual, però que necessàriament hauria de pivotar més
sobre les branques d’activitat més productives i les de més potencial de generació d’ocupació.
El baix creixement de la productivitat ha estat un dels grans dèficits del patró de creixement
durant el darrer cicle expansiu de l’economia i la crisi actual ha posat en evidència que la
seva millora serà precisament una de les pedres angulars que acabarà dirimint quan i com de
reforçada podrà encarar l’economia catalana una senda de creixement sostenible i generadora d’ocupació. Aquest fet és una condició necessària a mitjà i llarg termini per incrementar la
competitivitat exterior de l’economia catalana.
La recuperació econòmica estarà associada a tres factors fonamentals: la resolució
positiva dels desequilibris del sistema financer; la diversificació i reorientació de
l’estructura productiva; l’adopció de reformes estructurals que facilitin el creixement
de la productivitat total dels factors.
No obstant això, la viabilitat de l’escenari de recuperació estarà ineludiblement associada
a tres factors fonamentals i, alhora, complementaris: la resolució positiva de les incerteses i
els desequilibris que afecten el sistema financer —que continuaran constrenyent, per la manca de crèdit, de manera molt seriosa l’activitat econòmica durant l’any 2010—; la diversificació i reorientació de l’estructura productiva, i, per acabar, i no menys important, l’adopció
de reformes estructurals que facilitin i incentivin el creixement de la productivitat total dels
factors. Tot i això, la retirada dels estímuls a l’economia pot dificultar la sortida de la crisi, la
recuperació econòmica i la creació d’ocupació.
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En el moment d’aprovació d’aquesta Memòria, el procés de diàleg social tripartit per tal
de consensuar una reforma laboral ha acabat sense acord. El Govern ha aprovat una reforma
que ha estat valorada com a insuficient per les organitzacions empresarials i de manera negativa pels sindicats. Aquests últims han convocat una vaga general per a la tardor. És previsible
que també s’adoptin reformes en el marc del Pacte de Toledo, que s’haurien de fer amb el màxim consens polític i social. Durant el 2010 estem assistint a una reestructuració del sistema
financer. Així mateix, és necessària una reforma de la regulació dels mercats de productes i
serveis que elimini les rigideses regulatòries i institucionals que redunden innecessàriament
en un increment dels costos i alteren la competència entre empreses.
Pel que fa a l’estructura productiva, sense qüestionar la necessitat d’un canvi en el model de creixement (plantejat ja de manera recurrent i que només serà factible a mitjà i llarg
termini), es constata que, en els darrers dos anys, la mateixa crisi ha provocat un cert ajust
del mapa sectorial de la producció, colpejant especialment l’ocupació i la generació de valor
afegit als sectors de la construcció residencial, immobiliari i a bona part de la indústria manufacturera. Aquesta evolució ha propiciat l’increment de la productivitat aparent del treball
i la reducció tant de la temporalitat en el mercat de treball com dels costos laborals unitaris,
tot i que és evident que aquests resultats s’han produït per una via no desitjable ni desitjada
com és la forta destrucció d’ocupació. Però també és cert que aquest procés s’està saldant,
entre d’altres, amb una pèrdua de pes de sectors de més baix creixement de la productivitat
i que la distribució sectorial de l’activitat o el mix productiu resultant d’aquest ajust és més
compatible amb l’objectiu i la necessitat de mantenir en el futur creixements estables de la
productivitat i, per extensió, de la competitivitat de l’economia.
En aquest mix sectorial, hi ha determinades tipologies d’activitats que previsiblement
poden tenir un major potencial de creixement futur i, en conseqüència, poden ser especialment rellevants per encetar un camí de recuperació a mitjà termini. Destaca, en primer lloc,
el conjunt de branques d’activitat amb més contingut tecnològic com ara la biotecnologia;
la fabricació de maquinària i material elèctric; les energies renovables; el tractament de
residus; l’aeroespacial; la informàtica, i les telecomunicacions i determinades activitats de
serveis avançats a les empreses. En segon lloc, activitats molt permeables al comerç exterior
i molt sotmeses al procés de globalització —química, fabricació de maquinària i material
elèctric i una part significativa del sector agroalimentari, i dins del terciari, els serveis a les
empreses i financers. Addicionalment, i amb independència de l’especialització productiva,
hi ha sectors d’activitat —considerats tradicionals— que presenten un bon posicionament
en intensitat en R+D en relació amb la UE i amb la resta de l’Estat, com són el tèxtil o l’alimentació i on a més disposem d’una especialització productiva més elevada. El dinamisme
d’aquest ventall d’activitats podria contribuir de manera significativa a la consolidació del
sector exterior com a contribuïdor net al creixement de l’economia, a diferència del que ha
succeït en el darrer cicle expansiu.
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Altres factors que poden dificultar l’escenari de recuperació: la retirada dels estímuls
del sector públic a l’economia; la continuïtat de l’ajust de l’economia a nivell internacional; els dèficits fiscals excessius i les possibles tensions en l’evolució dels preus.
Això no obstant, hi ha altres factors que poden dificultar l’escenari de recuperació l’any
2010.
En primera instància cal ser conscients que l’ajust a escala internacional es pot haver produït encara de manera parcial. La gran quantitat d’ajudes que s’han concedit i les polítiques
anticícliques han fet que en molts països la correcció de la producció no s’hagi traduït en un
empitjorament significatiu del mercat de treball. Molts països han presentat evolucions de la
productivitat aparent del treball negatives. No obstant això, aquesta estratègia, encaminada a
consolidar la capacitat productiva en moments d’adversitat, només esdevé eficaç en la mesura
que la recuperació permeti reprendre nivells de producció similars als anteriors a la crisi. En
aquest context, caldrà veure si les ajudes, especialment aquelles que fomenten directament o
indirecta l’activitat econòmica, es podran mantenir. Si no fos així, la recuperació global podria perillar.
D’altra banda, els estímuls destinats a sostenir la demanda també es retiraran. La discussió
raurà en la major o menor velocitat de la seva retirada. De fet, tant les polítiques d’estímul a
la demanda com les de consolidació de l’oferta abans esmentades acaben a la llarga generant
deute i accentuant els dèficits fiscals. La necessitat de mantenir equilibris fiscals es traduirà,
d’ara endavant, en retallades dels estímuls esmentats prèviament. Entra, doncs, dins de l’esfera d’allò possible que la recuperació, per la via de la demanda, també es debiliti en la mesura
que es redueixin els estímuls, obligats per dèficits fiscals que es puguin considerar excessius.
Aquest escenari podria propiciar una nova frenada del creixement i la repuntada de l’atur, o
bé una pressió deflacionista provinent del mercat de treball, en aquells casos en què entrem
en un context de retallada progressiva de salaris.
Finalment, cal assenyalar que els ajuts públics cap al sistema financer no han arribat suficientment a l’economia real. La millora de finançament derivada de les mesures públiques
no pot quedar-se només en els bancs i les caixes, ha d’arribar a les empreses i les famílies.
Quant als comptes del sector públic, a Catalunya, i seguint la línia dels estímuls esmentada anteriorment, els pressupostos aprovats l’any 2010 presenten un marcat caràcter anticíclic
—amb un creixement nominal de la despesa del 7,2% en termes homogenis respecte del
2009—, amb la voluntat de mantenir les polítiques socials i la protecció als sectors més vulnerables de la societat. Tanmateix, els esdeveniments en els mercats financers internacionals
els primers mesos del 2010 i les mesures de consolidació fiscal de les administracions públiques, que com a resposta davant d’aquesta situació han establert el Govern central —a través
del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a
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la reducció del dèficit públic—, i el Govern de la Generalitat —a través del Decret llei 3/2010,
de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic—, han canviat el mapa plantejat i fan preveure menys contribució
directa de les administracions públiques al creixement de l’economia catalana. Malgrat tot,
també planteja incerteses en relació amb els seus efectes directes sobre la demanda interna
per la repercussió que la reducció de les rendes salarials del sector públic pugui tenir sobre
la contenció del consum.
Finalment, serà important seguir l’evolució dels preus. La progressiva represa del creixement de les economies emergents mantindrà una pressió a l’alça de la demanda de productes
bàsics, ja siguin energètics o no. Aquesta tensió en la demanda de productes de baixa elasticitat implicarà possiblement un progressiu augment dels seus preus. A Catalunya, aquesta
evolució dels preus dels productes bàsics es pot traduir en una progressiva inflació de costos.
Si s’acabés consolidant una depreciació significativa de l’euro, aquest progressiu encariment
de les matèries primeres s’intensificaria a Catalunya.
Serioses dificultats per assolir els objectius del Pacte nacional per a la recerca.
En el context actual, més que mai, la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I),
les infraestructures i el model energètic i de sostenibilitat continuen sent factors clau i estratègics que ofereixen clars avantatges comparatius i competitius a l’economia.
Així, a Catalunya, pel que fa a l’R+D+I, si les despeses internes en recerca i desenvolupament creixessin prop del 8%, per sota del creixement de l’any 2008, es podria aconseguir
l’objectiu del Pacte nacional per a la recerca i la innovació en matèria d’R+D que consisteix
a situar l’any 2010 les despeses internes en R+D en el 2% del PIB, tot i que aquesta fita s’assoliria, en gran part, com a conseqüència de la reducció del PIB. Assolir aquest objectiu implicaria que la inversió en R+D s’ha considerat una despesa clau per poder millorar la competitivitat de l’economia catalana. De tota manera, és un objectiu prou difícil d’assolir, atès que
la despesa pública, motor del creixement de l’R+D durant els darrers anys, difícilment podrà
continuar mantenint la mateixa intensitat. Tot i això, el desplegament de la nova estructura de
governança de l’R+D i l’aprovació del nou Pla de recerca haurien de millorar l’eficiència de
la despesa pública en aquest camp.
Es mantindrà la tendència negativa en innovació.
Si bé el sector privat ha mantingut la seva despesa en R+D, menys afectada pel clima
econòmic atesa la seva naturalesa de despesa a mitjà i llarg termini, pel que fa a la innovació,
l’any 2008 ha estat un mal any, especialment per a les grans empreses. La crisi ha comportat,
en molts casos, la reducció d’inversions en aspectes com la compra de maquinària, l’adquisició de patents o la contractació de serveis d’R+D externs. Consegüentment, tot plegat fa
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preveure que la tendència negativa en l’àmbit de la innovació es mantindrà fins que no hi hagi
elements que permetin consolidar la percepció que la crisi està remetent.
Quant a les perspectives d’inversió en infraestructures, es poden veure limitades pel dèficit
públic a curt i mitjà termini, per la qual cosa caldrà recórrer, també, a la col·laboració publicoprivada. Caldrà veure si aquesta limitació afecta de la mateixa manera totes les inversions,
o si el diferent rendiment d’aquestes farà que es concentri l’esforç en les més rendibles i es
posposin les de menys rellevància.
Amb referència a l’ús de les infraestructures, és previsible que es recuperi lleugerament
a mesura que millori la conjuntura econòmica, sense arribar als nivells anteriors a la crisi en
els propers anys. Caldrà veure, però, com incideix aquesta conjuntura sobre els preus dels
carburants, i com això afecta l’ús de les diferents infraestructures. Així doncs, és previsible
que aquelles infraestructures que serveixen a modes de transport energèticament més eficients
recuperin abans el trànsit que aquelles que serveixen a modes menys eficients.
Preocuparà l’escassetat de matèries primeres i recursos energètics.
De fet, i ja en l’àmbit de l’energia, l’escassetat de matèries primeres i recursos energètics
pot afectar la base econòmica del país i de les empreses i pot condicionar l’estratègia de futur. En aquest sentit, la posada en marxa dels objectius existents en matèria de lluita contra el
canvi climàtic i d’energia forma part de l’Estratègia Europa 2020, l’estratègia de la UE que
s’aprovarà enguany i que fixa la sostenibilitat com una de les prioritats.
Resultarà prioritària la inversió en estalvi, en eficiència energètica i energies renovables. És previsible que es promourà el debat sobre l’energia nuclear i sobre el sistema
de primes a les fonts renovables.
Es preveu que la producció de petroli continuï estancada, amb el consegüent increment de
preus que aquest fet comportarà. Tot i així, els combustibles fòssils seguiran al capdavant del
mix energètic. En aquest context, la política energètica d’Europa, la catalana i la de la resta de
l’Estat hauria d’accelerar l’orientació cap a la garantia de subministrament i la reducció del grau
de dependència energètica. En aquesta estratègia resulta prioritària la inversió en l’estalvi i l’eficiència energètica, encara amb molt marge per recórrer, i en les energies renovables. S’hi preveu
impulsar el debat de l’energia nuclear. Els nous objectius de la revisió del Pla de l’energia de
Catalunya s’aniran assolint, tot i que l’energia eòlica pot plantejar més dificultats.
En un context d’estabilització —amb alces moderades— de la demanda de l’electricitat i
de creixement de les aportacions per part de les fonts renovables, es preveu un debat intens a
l’entorn del sistema de primes a les energies renovables, amb una agudització dels conflictes
interns del sector, no només entre energies tradicionals i renovables, sinó també entre el gas
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i el carbó, l’eòlica i la termosolar amb la fotovoltaica, i entre els decisors polítics, els reguladors, les empreses productores i els mateixos territoris.
Davant de la lluita contra la crisi econòmica, els temes ambientals tindran poca
presència en l’agenda internacional a curt termini.
En matèria de sostenibilitat, els temes ambientals continuaran tenint poca presència en
l’agenda internacional. Després de l’acord de mínims de la quinzena Conferència de les Parts
del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, s’han reprès les negociacions sobre la lluita contra el canvi climàtic, si bé amb poques esperances d’aconseguir un
acord global sobre el clima per a després del 2012, any d’expiració del Protocol de Kyoto. No
sembla que l’acompliment de les prediccions més negatives sobre el canvi climàtic sigui un
incentiu suficient per poder fer una predicció més positiva en aquest terreny.
El cert és que, malgrat la reducció general de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH), en part conseqüència de la mateixa crisi econòmica, el creixement de l’activitat
productiva de països de les dimensions de la Xina i l’Índia fa impossible que els objectius de
Kyoto s’assoleixin amb les polítiques i mesures actuals.
Millora en la gestió de l’aigua, mitjançant el Pla de gestió de conca fluvial.
L’aigua seguirà sent l’àmbit prioritari de la política ambiental. La planificació i la gestió
del risc de sequera i inundació dependran de la idoneïtat de les mesures que ja s’han adoptat
i que en alguns casos estan en procés de desenvolupament, relacionades amb la dessalinització, depuració, regeneració i reutilització, entre d’altres. Amb l’aprovació del Pla de gestió
del districte de conca fluvial de Catalunya, es disposarà d’una eina de primer ordre per poder
planificar els recursos hidrològics de Catalunya, tot i que cal tenir present que aquest pla de
gestió no incorpora la conca hidrogràfica de l’Ebre, si bé preveu fer propostes de mesures i
de gestió que trametrà a la Confederació de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre.
L’aprovació dels diversos programes sectorials de residus ha de comportar una millora en l’eficiència.
En l’àmbit català, després d’aprovar a principis d’any el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, continua el procés de tramitació —tot i que amb
endarreriment— dels programes de gestió de residus PROGRIC (industrials), PROGREMIC
(municipals) i PROGROC (construcció). L’Agència de Residus de Catalunya i els ens locals
continuaran amb la implantació de la recollida selectiva i el tractament de la fracció orgànica.
S’espera que la destinació a dipòsit controlat es redueixi. La crisi farà que els residus industrials i de la construcció disminueixin i que n’augmenti la valorització.
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L’actual conjuntura econòmica possiblement reduirà les inversions de les empreses en
protecció ambiental, com en d’altres, però no afectarà els sistemes de gestió ambiental que
estiguin ben integrats en les organitzacions, de manera que s’estima que continuarà el procés
de desacoblament de les emissions de CO2, sobretot si s’estableixen incentius fiscals adequats.
La crisi econòmica continuarà provocant una evolució negativa del mercat de treball.
L’escenari de crisi continuarà marcant el to negatiu en el mercat de treball durant l’any
2010. Cal esperar que la pèrdua de població ocupada es moderi a mesura que el PIB torni a
créixer. El que no sembla factible és que a curt termini es pugui generar ocupació en termes nets.
El desànim pot guanyar protagonisme entre els qui porten temps a l’atur o arriben a l’edat
de treballar, la qual cosa pot fer que part d’aquestes persones passin a la inactivitat o es mantinguin al sistema educatiu o hi retornin, reduint les taxes d’activitat. Segons la magnitud
d’aquests fluxos, això podria comportar també la reducció de les taxes d’atur.
Sembla evident que la conjuntura econòmica està actuant com un intens fre al procés migratori cap a Espanya i Catalunya. Caldrà observar si fins i tot produeix un procés migratori
de signe invers al que s’ha experimentat durant els darrers anys.
Pel que fa a la temporalitat, és previsible que, a mesura que es recuperi l’economia, i per
tant l’ocupació, torni a aparèixer amb força i sigui un dels aspectes que poden facilitar l’augment de les persones ocupades, però perpetuant el problema de la dualitat del mercat de treball.
Caldrà estar atents a com evoluciona el dèficit fiscal, i en quina mesura això afecta la població ocupada al sector públic i les prestacions per desocupació. En el primer cas, l’elevada
temporalitat existent al sector públic (24,7%) pot motivar la no-renovació d’alguns contractes,
la qual cosa incrementaria el nombre de persones desocupades.
Finalment, convé mencionar la conflictivitat laboral i social que es pot generar amb les
mesures adoptades pel Govern, la persistència d’elevades taxes d’atur, i un major volum de
persones en situació d’atur de llarga durada i atur concentrat en determinades llars.
Serà necessari enfortir la negociació col·lectiva, així com reformar les polítiques
d’ocupació i millorar-ne la seva avaluació.
Les polítiques d’ocupació i la negociació col·lectiva es presenten com a eines indispensables per governar les pressions sobre el mercat de treball. En aquest context, les polítiques
d’ocupació, tant passives com actives, haurien de tenir un lloc destacat en el debat polític i
econòmic i en el diàleg social.
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Les polítiques actives d’ocupació probablement necessitaran una reforma per donar resposta als nous perfils de persones aturades, i assegurar que es puguin cobrir les necessitats
ocupacionals que es produeixin en els diferents sectors d’activitat econòmica. Així mateix,
caldrà millorar l’avaluació de les polítiques actives i l’elaboració de propostes per incrementar-ne l’eficiència i l’estudi de les actuals prestacions d’atur, incloent-hi la prestació extraordinària aprovada enguany.
En l’àmbit català, caldrà esperar el desplegament dels 30 compromisos per a l’ocupació,
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya acordats entre el Govern i els
agents socials a finals del 2009, entre els quals s’incorpora l’objectiu d’impulsar les polítiques
d’ocupació i reactivar l’economia per mantenir i generar ocupació.
Per la seva banda, el 2010 és un any en el qual la negociació col·lectiva ha estat influenciada per la situació de recessió econòmica. En aquest sentit, és destacable l’existència d’un
acord interconfederal en el qual, a més de determinar les pautes de creixement dels salaris per
al període 2010-2012, els firmants es comprometen a acordar, al llarg de l’any, els canvis en la
negociació dels convenis, per adequar-los a la nova realitat econòmica i productiva. Tanmateix,
aquesta perspectiva es pot veure afectada per la reforma laboral aprovada pel Govern de l’Estat.
Consegüentment, caldrà enfortir el paper de la negociació col·lectiva i establir criteris i
orientacions per tal d’afrontar en millors condicions els processos de negociació en la situació
actual d’inestabilitat econòmica i de l’ocupació. Així doncs, la negociació col·lectiva hauria
d’encaminar-se a esdevenir un instrument adequat per al manteniment i la recuperació de
l’ocupació, així com per al foment de l’estabilitat en l’ocupació; l’establiment de marcs que
permetin a les empreses mantenir i millorar la seva posició en el mercat i la seva productivitat,
i l’adaptabilitat interna enfront de les circumstàncies exteriors canviants, negociant els canvis
amb els representants dels treballadors.
L’evolució de l’economia i el mercat de treball serà la pedra angular que dirimirà el desenvolupament dels pilars de l’estat del benestar i el seu paper vertebrador de la cohesió social.
El manteniment de l’estat del benestar travessa per un període de contenció de la despesa, un
certa estabilització quantitativa de la població i un previsible creixement de la demanda de
serveis per fer front a la difícil situació econòmica. Donar resposta amb garanties a aquest
escenari comporta un major esforç d’eficiència del sistema però també és previsible que la
recerca de noves vies de finançament per al sosteniment de l’actual estat del benestar entri
amb força en l’agenda política d’aquests propers anys. En aquesta línia, la determinació de
les mesures a curt termini ha de ser congruent amb la direcció de les reformes que s’han de
dur a terme pensant en el llarg termini, que han d’estar orientades a establir un finançament
suficient de l’estat del benestar.
Caldrà valorar els canvis en l’evolució demogràfica: menor creixement de la població.
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A banda de les constriccions de caire econòmic, el sosteniment de les polítiques de benestar social està clarament condicionat per l’evolució demogràfica. En aquest àmbit, tal com
confirmen les primeres dades disponibles del padró municipal en data 1 de gener de 2010, no
és previsible repetir percentatges de creixement de la població com els viscuts en els darrers
anys. En l’actual context econòmic i social, els fluxos migratoris seran més equilibrats pel
que fa a les entrades i sortides de persones del nostre territori.
A aquesta nova realitat cal afegir que des de principis de l’any 2009 la natalitat ha entrat
en declivi, producte no només del context econòmic, sinó també de l’arribada de les generacions “buides” dels anys vuitanta, que pel sol fet de ser un contingent menys nombrós ja feien
preveure una reducció de la natalitat.
Aquest escenari planteja serioses inquietuds pel que fa als canvis en l’estructura de la
població i els possibles reptes als quals caldrà fer front a curt i mitjà termini. D’una banda,
l’estabilització quantitativa de la població catalana pot suposar, en una primera lectura, un
cert alleugeriment de la pressió que darrerament havien rebut diversos serveis públics, com
l’educació o la salut, per poder satisfer les necessitats d’una població amb uns índexs de creixement molt importants. Però, d’altra banda, una reducció del saldo migratori i un declivi
de la natalitat comportarien una acceleració del procés d’envelliment de la població: caldrà
valorar si aquest nou escenari demogràfic, a més d’implicar una major demanda de serveis
vinculats amb la protecció social i la salut, podria tenir un impacte a mitjà i llarg termini en
altres àmbits de l’estat del benestar com ara el model de sostenibilitat del sistema de pensions
de la Seguretat Social, afectat especialment per la reducció del nombre de persones afiliades
en alta a causa de l’increment de la desocupació.
Serà crucial, mantenir –com a mínim– i, si és posible, augmentar el nivell de despesa
actual en educació.
Invertir en educació, més que mai, es converteix en una línia d’acció imprescindible per
poder superar amb les millors garanties la situació actual de crisi econòmica. Aquesta idea,
comuna entre tots els agents econòmics i socials, s’ha de tenir present a l’hora de distribuir
la despesa pública, en un context previsible d’austeritat pressupostària, per la qual cosa, i en
el pitjor dels escenaris, s’hauria de mantenir el nivell de despesa pública en educació respecte al PIB assolit després dels creixements efectuats durant els darrers anys, ja que no podem
obviar que, malgrat aquests darrers increments, Catalunya encara es troba molt per sota de la
mitjana de la Unió Europea.
Durant els propers mesos cal esperar que continuï el desplegament de la Llei d’educació, en especial, el Decret d’autonomia de centres, la regulació de la funció directiva i la
posada en marxa de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. Tot i això, aquest
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procés de diàleg no es preveu senzill davant la manca d’acord que hi ha entre el Govern i
la comunitat educativa.
Tendència a la reducció de l’abandonament escolar prematur.
Cal preveure la consolidació de la tendència de reducció de l’abandonament escolar prematur, amb l’objectiu d’apropar-se a la mitjana europea. Aquest afany per combatre l’abandonament escolar pot ser afavorit per: la reducció de “l’efecte crida” que fins ara exercia el
mercat de treball, fruit de la seva davallada; la continuïtat dels esforços de flexibilització per
facilitar l’entrada i la permanència al sistema educatiu, com són les proves d’accés als diferents
cicles, la potenciació de la formació a distància, la formació en alternança amb el treball, els
programes de qualificació professional inicial (PQPI) o el programa Qualifica’t.
Major penetració de la Formació Professional, més adaptable a les necessitats de
l’activitat econòmica.
Cal esperar també que continuï incrementant-se la penetració dels estudis de formació
professional, com una de les garanties més importants per potenciar la millora de l’ocupabilitat en un mercat del treball cada vegada més exigent i competitiu. Tot i els avenços, caldrà
fer un esforç addicional per adequar els itineraris formatius, de manera més sistemàtica, a
les necessitats de l’activitat econòmica, i tenint presents les previsions de demandes futures
d’habilitats que progressivament podrien anar incorporant-se en el desplegament de la formació professional inicial, ocupacional i contínua. En aquest sentit, el paper de l’orientació
professional i acadèmica hauria de ser cada vegada més rellevant.
Caldrà millorar l’eficiència del sistema sanitari.
Un altre pilar fonamental de l’estat del benestar és la sanitat. Cal dir que el punt de partida del sistema sanitari català és positiu; així ho assenyalen diversos indicadors com el nivell
d’accessibilitat, la seva qualitat i la seva despesa, per sota de la mitjana dels països del seu
entorn. Per primer cop, des de principis de segle, no es preveu un increment important de
persones usuàries però, per contra, sí de la demanda de serveis d’atenció a la salut, en gran
mesura per l’augment de l’esperança de vida.
En un context de forta contenció pressupostària i de reducció del dèficit, s’obrirà un altre
cop el debat de com satisfer el finançament sostenible del sistema sanitari i es plantejaran, a
mitjà termini, dilemes de caire polític i social provinents, d’una banda, dels possibles efectes
que se’n puguin derivar sobre la qualitat i l’equitat dels serveis, si no es produeix una millora
substancial de l’eficiència del sistema; i, de l’altra, de l’adopció de mesures destinades específicament a contenir i fins i tot retallar la despesa sanitària.
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Les mesures que haurien de millorar l’eficiència del sistema sanitari exigeixen treure més
profit de les tecnologies de la informació (recepta electrònica, historial clínic compartit, etc.),
millorar el model de prestació de serveis (unificació dels processos assistencials, reducció de
la hiperfreqüentació, utilització de genèrics) i la recerca de fórmules per catalitzar els canvis
pertinents com poden ser l’ús d’incentius a les entitats proveïdores o millorar l’autonomia
en la presa de decisions. Actualment ja s’han posat en marxa mesures per reduir la despesa
farmacèutica per càpita, una de les més elevades de la Unió Europea, però l’actual context fa
preveure que caldrà actuar en el mateix sentit en altres àmbits de la despesa.
Continuaran augmentant les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social.
En el terreny de la protecció social, si l’any 2009 s’ha caracteritzat per un augment molt
considerable de les situacions de vulnerabilitat social i de les situacions de pobresa i exclusió
social, fet que queda palès amb el fort increment de persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció (RMI), el previsible manteniment de la crisi durant els propers mesos permet
afirmar que aquesta tendència malauradament continuarà vigent.
Aquest escenari planteja un ingent repte del sistema de protecció social per poder fer front
a l’increment previsible de demanda dels diversos serveis que ofereix, en un context de restriccions pressupostàries molt acusat. En la mesura que s’accentuï el problema de l’atur de
llarga durada i que comporti l’extinció del dret a la percepció de prestacions d’atur, tant de
caire contributiu com no contributiu, es preveu un important increment de persones susceptibles de ser beneficiàries de la renda mínima d’inserció, com a última xarxa de protecció social, amb el consegüent impacte pressupostari. A més, amb l’aprovació del Decret llei 1/2010,
de 12 de gener, que modifica la Llei 10/1997, de la renda mínima d’inserció, amb el qual es
faciliten les vies d’accés a l’RMI, és previsible que l’increment de persones beneficiàries encara sigui més important.
És en aquest context que és important recordar que el desplegament de les polítiques de
protecció social en l’àmbit estatal encara té molt camí per recórrer, com així ho indica una
despesa en protecció social clarament per sota de la mitjana de la Unió Europea.
Perill d’erosió tant de la qualitat dels serveis socials com del desplegament de la Llei
de la dependència.
Així, el marc econòmic actual, si no es prenen les mesures adients, podria erosionar tant els
indicadors bàsics de qualitat dels serveis socials bàsics com el desplegament del sistema català
per a l’autonomia i atenció a la dependència (SCAAD), en un context de necessària modernització dels serveis socials per poder fer front als reptes que comporten la Llei de promoció
de l’autonomia personal i atenció a la dependència i la Llei de serveis socials de Catalunya.
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La possibilitat de comprar un habitatge continuarà sent inabastable per a una gran
part de la ciutadania, malgrat la millora d’alguns indicadors d’accessibilitat.
Pel que fa a l’habitatge, el reajustament i la racionalització en el sector creditici espanyol
perduraran al llarg del 2010 i tot fa preveure que es mantindran les resistències per part de les
entitats de crèdit espanyoles per traslladar al sector de l’habitatge els recursos i les facilitats
creditícies propiciades per les autoritats monetàries i polítiques.
L’any 2009 han millorat alguns dels elements que configuren els indicadors usuals d’accessibilitat a la compra d’habitatge, principalment com a conseqüència del descens del preu
de l’habitatge i la reducció dels tipus d’interès hipotecaris mitjans. A mitjà termini, és previsible encara una disminució del preu de compra si bé és més difícil que tinguin lloc retalls
addicionals dels tipus d’interès hipotecaris mitjans, tenint en compte que es troben en mínims
històrics. A la vegada, es preveu que les condicions d’accés al crèdit es continuïn endurint al
llarg del 2010, amb menors percentatges de préstec sobre el valor del bé hipotecat i la reducció dels terminis dels préstecs. Així, l’accessibilitat al crèdit té poc marge de millora i continuarà restringint la demanda d’habitatge si no és que es produeix un ajust més fort en el preu
dels habitatges.
També cal tenir en compte que l’elevat percentatge de població en situació d’atur, la reducció de la massa salarial del 5% en termes anuals en el sector públic i les pressions que pugui
generar sobre la negociació col·lectiva, fan preveure també una reducció de la capacitat de
compra d’un nombre de famílies cada vegada més alt.
Així mateix, la supressió de les desgravacions fiscals a la compra d’habitatge de primera
residència per als nivells de renda superiors als 24.107 euros a partir del 2011, la pujada de
l’IVA i de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en la segona
meitat de l’any 2010, si bé podrien anticipar la compra d’habitatge i millorar la disposició
al pagament dels compradors, els seus efectes es revertiran reduint la demanda d’habitatge
a mitjà termini.
Es preveu un lent increment de l’oferta d’habitatge de protecció oficial.
D’altra banda, la reducció de la despesa pública directa en habitatge fa previsible un lent
increment de l’oferta d’habitatge de protecció oficial, amb dificultats per millorar el pes de
l’habitatge social estricte i el pes de les promocions de lloguer. Cal destacar que els pressupostos de la Generalitat per al 2010 preveuen una caiguda en aquesta política del 12,2% respecte dels pressupostos de l’any 2009 com a conseqüència del fort descens del 42,6% en les
inversions reals, mentre que a escala estatal la despesa pública en habitatge es redueix el 7,7%
en els pressupostos del 2010.
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En el capítol de perspectives, la rehabilitació d’habitatges i el condicionament de les llars
a l’eficiència energètica són, entre d’altres, segments del sector de la construcció que tenen
recorregut per endavant.
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Capítol I
L’ECONOMIA A CATALUNYA

1.1.

La conjuntura econòmica

1.1. L’entorn exterior
Entre el tercer trimestre de l’any 2008 i el primer trimestre de l’any 2009 l’economia
global va passar pels moments de crisi més profunda. A partir del segon trimestre del 2009
es va començar a intuir una recuperació dels ritmes de creixement. Aquesta recuperació de
moment sembla que es desenvolupa amb ritmes diferents en les distintes economies; això no
havia succeït en les primeres fases recessives, en què el comportament de tots els països fou
molt uniforme. Aquestes divergències en les pautes de recuperació es poden explicar bé per
la divergència en les mesures anticícliques preses per cada economia, que pot retardar l’ajust
en alguns casos, o bé per la divergència inicial dels desajustos entre els països, atès que no
totes les economies experimentaven els mateixos desajustos estructurals.1
Les economies occidentals han mostrat una recuperació lenta. Els creixements intertrimestrals de finals d’any, en els casos en què n’hi ha hagut, encara han estat febles. Les economies emergents, en canvi, han recuperat creixements més sòlids a mesura que avançava l’any
2009. En aquest context de lenta recuperació, l’economia dels Estats Units ha experimentat
una caiguda mitjana interanual del PIB del 2,5% l’any 2009, mentre que l’any passat aquesta
mateixa economia encara havia crescut el 0,4%. No obstant això, aquesta caiguda ha estat
menys intensa que les que han experimentat altres economies, com ara la del Japó, on ha estat
del -5,2%, o la de la mateixa zona euro, on el PIB ha baixat el 4,1% en termes reals (vegeu
més endavant els gràfics I-4, I-6 i I-7).

1.

BCE. Informe anual 2009.
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La caiguda del PIB en aquestes economies s’ha traduït en augments de la taxa d’atur. Als
Estats Units la taxa s’ha situat en el 9,4%, a la zona euro al 9,3% i al Japó al 5,1%. Aquestes
mateixes economies havien mostrat unes taxes d’atur més baixes l’any 2008.2
L’economia dels Estats Units, seguint un perfil molt similar al d’altres economies occidentals, va començar a créixer a partir del segon trimestre de l’any.3 Aquesta recuperació es va
produir, d’una banda, gràcies a una progressiva estabilització dels mercats financers, acompanyada d’una política de diner barat que va situar el tipus d’interès de referència a nivells
molt propers a zero. De l’altra, la recuperació cal atribuir-la també als efectes de la política
fiscal expansiva, que ha situat el dèficit públic per a l’any 2009 en el 10%. L’anàlisi del creixement de l’economia dels Estats Units per components de demanda ens mostra un retraïment
del PIB, tal com dèiem, del 2,5%. Aquesta caiguda de l’activitat ha estat contrarestada per
una aportació positiva tant de la despesa pública —de 0,4 punts percentuals (pp)—, com del
sector exterior (1,07 pp). No obstant això, aquestes no han estat suficients per compensar la
caiguda del consum i la inversió, amb aportacions negatives de 0,42 i 3,45 punts percentuals,
respectivament.4 Aquesta aportació positiva dels intercanvis amb l’estranger s’ha produït en
un context de forta desacceleració dels intercanvis comercials. En aquest context, i també igual
que en altres economies com per exemple la nostra, la caiguda més intensa de les importacions
que no pas de les exportacions explica la millora del dèficit de la balança per compte corrent
de l’economia nord-americana, que ha passat del 4,9% de mitjana al 2008 al 2,9% al 2009.5
Al Japó, l’activitat econòmica va experimentar un deteriorament profund fins al primer
trimestre del 2009. A partir del segon trimestre, però, va entrar també en una fase de recuperació. La recuperació japonesa es va recolzar en estímuls monetaris i fiscals. El tipus interès
de referència es va situar al 0,1%, i es va acompanyar amb altres polítiques menys convencionals que permetessin augmentar la liquiditat del sistema. Aquesta recuperació incipient de
l’economia japonesa s’ha produït en bona part arrossegada per l’empenta del dinamisme de
les economies de la regió, que han permès la revitalització de les exportacions japoneses.6 No
obstant això, l’economia japonesa ha caigut el 5,2% de mitjana l’any 2009. Aquest retraïment
del PIB ha estat més intens que no pas el que han experimentat altres economies com ara la dels
Estats Units o la mateixa zona euro. En termes de preus, la reducció de l’1,4% de mitjana de
l’índex de preus de consum mostra també el context deflacionista en el qual ha estat submergida l’economia japonesa. Aquesta caiguda dels preus ha estat també més intensa que la que
han experimentat les economies europea i nord-americana (vegeu més endavant el gràfic I-4).
Tanmateix, l’atur, tot i que ha augmentat, s’ha situat al 5,1%. L’evolució de l’ocupació, que ha
baixat menys que el PIB, ha arrossegat a la baixa la productivitat aparent del treball (-2,3%).
2.
3.
4.
5.
6.
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L’any 2008 la taxa d’atur es va situar en el 5,8% als EUA, en el 7,4% a la zona euro i en el 4% al Japó. Eurostat.
Fa referència a variacions intertrimestrals. Bureu of Economic Analysis, EUA, Department of Commerce.
Bureau of Economic Analysis, EUA, Department of Commerce.
BCE. Informe anual 2009, pàg. 34.
BCE. Informe anual 2009, pàg. 35.
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A les economies emergents la recuperació ha permès reprendre taxes de creixement elevades. Ja havien mostrat una gran resistència davant dels primers empits de la crisi. Al primer
trimestre del 2009, el pitjor moment de la recessió en la majoria de països occidentals, l’economia xinesa encara augmentava el 6,2% en termes interanuals.7
A l’Àsia, només algunes economies clarament orientades a l’exportació van mostrar taxes
de creixement negatives a principi d’any fruit de la forta contracció del comerç global.8 No
obstant això, la represa del creixement de les economies de la regió, esperonada pels estímuls
fiscals i monetaris endegats pels diferents governs, ha portat a un creixement mitjà de les
economies emergents de la zona proper al 5,7%.9 L’any 2009, l’economia de la Xina, la més
important de la regió, va créixer el 8,7% de mitjana interanual. Per fer-nos una idea del cost
en termes de creixement de la crisi, un any abans el creixement havia estat del 9,6%, només
0,9 punts percentuals més alt.10
A l’Amèrica Llatina la contracció fou una mica més intensa. El PIB real de la regió es
va contraure el 2,8% interanual el primer trimestre del 2009, i el 3,9% el segon trimestre.11
No obstant això, els sistemes financers no hi van mostrar debilitats.12 Els estímuls fiscals i
monetaris, així com també la millora dels preus de les matèries primeres van fomentar-ne la
recuperació a partir del segon trimestre del 2009. El Brasil, l’economia més gran de la zona,
fou també una de les que va mostrar un millor comportament. Tot i que el PIB del Brasil va
caure el 2,2% interanual al primer trimestre, la ràpida recuperació va corregir el retraïment i
el va situar en un modest -0,2% interanual per al conjunt de l’any 2009.13 Tanmateix, altres
països com Mèxic, més dependents de l’economia nord-americana, han patit un ajust més
dur i perllongat.14

1.2. La conjuntura econòmica a la zona euro
A Europa, la caiguda en termes reals del PIB de la Unió Europea (27 membres) l’any 2009
ha estat del 4,2% interanual de mitjana.15 Aquest decreixement ha estat molt similar al que
ha experimentat la zona euro (-4,1%). Tot i la forta contracció, la disminució del producte en
termes interanuals del primer trimestre, el que va mostrar el decreixement més intens, fou del
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

National Bureau of Statistics of China.
Corea, Malàisia, la R.A.E. de Hong kong, Singapur, Tailàndia i també algunes províncies xineses com ara Taiwan
van experimentar caigudes del PIB. BCE. Informe Anual 2009, pàg. 35.
Ibídem, pàg. 35.
National Bureau of Statistics of China.
Si bé en termes intertrimestrals ja creix el 0,4% a partir del segon trimestre. Informe Anual 2009, pàg. 36.
BCE. Informe anual 2009, pàg. 36.
OCDE.
BCE. Informe anual 2009, pàg. 36.
OCDE.
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5%. A partir del segon trimestre l’economia va començar a caure cada cop menys en termes
interanuals fins a situar-se en el -2,2% el darrer trimestre de l’any (vegeu la taula I-1).
La demanda interna ha estat el component que més ha arrossegat a la baixa el PIB de la
zona euro (ha restat 3,3 punts percentuals). No obstant això, no ha estat l’únic, atès que el
saldo amb l’exterior també ha restat 0,7 punts percentuals al creixement del PIB.
Tot i l’aportació negativa de 3,3 punts al creixement de la demanda interna per al conjunt
de l’any, l’evolució trimestral que mostren les aportacions de la demanda interna al creixement
interanual de cada trimestre perfila unes aportacions negatives cada cop menys intenses. En
el cas del saldo exterior, la frenada de la caiguda passa a ser una lleugera aportació positiva
al creixement interanual al darrer trimestre de l’any.
Dels tres components que conformen la demanda interna cauen, en el conjunt de l’any,
tant el consum privat com la formació bruta de capital. Tot i això, aquestes dues partides moderen la caiguda interanual que presenten per a cada trimestre a mesura que avança l’any.
L’altre component, la despesa pública, creix en termes interanuals per al conjunt de l’any, per
bé que les variacions interanuals de cada trimestre cada cop augmenten amb menys intensitat
a mesura que avança l’any.
Pel que fa al sector exterior, que tal com dèiem ha fet una aportació negativa de 0,7 punts
al creixement del PIB en el conjunt de l’any, han disminuït tant les exportacions com les importacions. No obstant això, en el conjunt de l’any la disminució de les exportacions ha estat
més intensa i més gran en termes absoluts que la de les importacions. Això ha propiciat que
hagi empitjorat el nostre saldo amb l’exterior respecte de l’any anterior.
D’altra banda, tot i el deteriorament que ha presentat el sector exterior l’any 2009 respecte
del 2008, si analitzem com evoluciona la variació interanual de les exportacions i les importacions a mesura que avancen els trimestres, observem que ambdues partides moderen el seu
decreixement interanual. Dins d’aquest context de moderació de la caiguda, les exportacions
moderen més el seu retraïment que no pas les importacions. Aquesta tendència ha estat suficient per corregir progressivament l’aportació negativa al creixement que fa el saldo exterior
fins a arribar a l’aportació positiva del darrer trimestre de l’any. Aquesta aportació positiva
del quart trimestre ens adverteix d’una millora del saldo exterior de la zona euro respecte de
la seva situació al darrer trimestre del 2008.
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TAULA I-1. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE LA DEMANDA.
ZONA EURO, 2008-2009
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).

2008

2009

2009
I

II

III

IV

PIB

0,7

-4,1

-5,0

-4,9

-4,1

-2,2

Demanda interna1

0,8

-3,3

-3,4

-3,7

-3,3

-2,8

Consum privat final

0,4

-1,0

-1,4

-1,0

-1,1

-0,6

Consum públic final
Formació bruta de capital fix
Saldo exterior1

2

2,3

2,4

2,3

2,6

1,8

-0,2

-10,8

-11,4

-11,6

-11,3

-8,8

0

-0,7

-1,6

-1,2

-0,7

0,7

Exportacions

1,2

-12,7

-16,3

-16,6

-13,2

-4,6

Importacions

1,3

-11,4

-12,9

-14,3

-11,9

-6,3

Font: BCE a partir de dades d’Eurostat.
(1) La demanda interna i el saldo exterior són aportacions sobre el total en punts percentuals de la taxa de
creixement.

Des de la perspectiva de l’oferta, la caiguda més intensa del PIB del conjunt de l’any es
produeix al sector industrial (-13,2%) Tanmateix, l’activitat també cau intensament al sector de la construcció (5,8%) i al dels serveis de comerç, transport, comunicacions i hoteleria
(-4,8%), i amb menys intensitat en el d’intermediació financera i serveis immobiliaris i serveis
a les empreses (-1,8%). L’activitat es manté només a l’agricultura (0,2%) i a la branca de més
contingut de serveis de no mercat, la que comprèn l’Administració, l’educació i la sanitat, que
augmenta el seu valor afegit l’1,4%.
TAULA I-2. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE L’OFERTA.
ZONA EURO, 2008-2009
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).

PIB

2008

2009

0,7

-4,1

2009
I

II

III

IV

-5,0

-4,9

-4,1

-2,2

Agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura

1,9

0,2

0,3

0,2

0,3

-0,1

Indústria

-0,6

-13,2

-16,1

-16,4

-13

-7,2

Construcció

-0,8

-5,8

-6,8

-5,9

-5,5

-4,9

Comerç, transport, comunicacions i hoteleria
Intermediació financera, serveis immobiliaris i
serveis a les empreses
Administració pública, educació, sanitat i
altres serveis personals

0,8

-4,8

-5,7

-5,4

-4,9

-3

1,9

-1,8

-1,7

-2,1

-2,1

-1,4

1,6

1,4

1,3

1,6

1,4

1,4

Font: Eurostat i elaboració pròpia.
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Aquest comportament del valor afegit de cada sector difereix també del que s’ha produït
a l’economia catalana l’any 2009, on el sector de la construcció ha mostrat un comportament
més recessiu mentre que el de serveis ha caigut menys.
En general totes les activitats que cauen mostren una moderació de les caigudes interanuals
que recullen les dades per a cada trimestre. Aquest comportament també difereix de les aportacions sectorials al creixement de l’economia catalana, on —tal com es pot veure més endavant— la caiguda del sector de la construcció no ofereix de moment símptomes de moderació.
Tot i aquesta forta contracció, l’evolució de l’economia de l’eurozona ha estat, des del
primer moment, controlada pel Banc Central Europeu. Ja a finals de l’any 2008 l’autoritat monetària de l’eurozona va començar a abaratir progressivament el preu del diner fins a situar-lo
el maig del 2009 en el nivell més baix de la seva història. No obstant això, el tipus d’interès
de referència, que finalment es va situar a l’1%, s’ha mantingut en tot moment per sobre del
que van aplicar les autoritats monetàries, per exemple dels EUA o del Japó. Paral·lelament,
i per tal d’estabilitzar el sistema financer, l’autoritat monetària europea va dur a terme altres
mesures de caire no convencional per reduir la prima que distanciava el preu oficial del diner
del que es cotitzava als mercats interbancaris.16 Entre el paquet de mesures no convencionals
que es va articular destaquem, d’una banda, les polítiques de provisió de liquiditat immediata
a tipus fix (supeditada a determinades garanties), l’ampliació del termini de venciment de les
operacions des dels tres mesos fins a l’any, l’ampliació de la llista d’actius acceptats com a
garantia, l’aprovisionament de liquiditat en divises i, finalment, les compres simples al mercat
de bons garantits.17 Encara que l’economia va començar a mostrar alguns primers símptomes
de recuperació a partir de mitjan any, aquestes polítiques de suport addicional s’han mantingut
fins a finals d’any, atès que la inflació, amb un euro que tendia a enfortir-se moderadament,
tampoc es veia com un problema.

16. BCE. Informe anual, 2009, pàg. 20.
17. Ibídem, pàg. 21.
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GRÀFIC I-1. TIPUS DE CANVI DE DIVERSES DIVISES RESPECTE DE
L’EURO
Unitats: dòlars i lliures per euro, centenars de iens per euro i desenes de iuans per euro.

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

De fet, l’abaratiment progressiu del petroli que es va produir a finals del 2008 fins al primer
trimestre del 2009, i l’encariment que va seguir des de llavors fins a finals d’any, juntament
amb l’evolució de l’euro, van condicionar moderadament l’evolució dels preus a l’eurozona.
L’índex harmonitzat de preus de consum (IPCH) es va situar en taxes interanuals negatives
entre juny i octubre del 2009, arrossegat per la caiguda del preu del cru de finals del 2008, i
va començar a mostrar variacions interanuals positives a partir de llavors i malgrat la revalorització de l’euro, empès per una recuperació del preu del barril en dòlars.18 No obstant això,
tal com indica el gràfic I-2, el valor unitari entre les exportacions i les importacions pràcticament no va variar durant l’any.19

18. BCE. Informe anual, 2009, pàg. 26.
19. L’any 2008 el preu de les importacions va baixar i la relació real d’intercanvi va ser cada cop més favorable a
mesura que avançava l’any, fruit primer de l’evolució de l’euro i després de l’evolució del preu del cru.
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GRÀFIC I-2. RELACIÓ REAL ENTRE ELS PREUS DE LES EXPORTACIONS
DE LA ZONA EURO I LES SEVES IMPORTACIONS, 2007-2008
Unitats: IVUE / IVUI.

Font: elaboració pròpia a partir del les dades d’Eurostat.

De fet, la lleugera depreciació de la divisa europea de finals del 2008 i principis del 2009 va
permetre que la zona euro corregís progressivament el seu saldo per compte corrent a mesura
que avançava l’any. La clau de la correcció es troba a la balança comercial, que corregeix el
seu dèficit i aporta saldos positius a partir del segon trimestre de l’any. D’altra banda, mentre
que la balança de serveis ha mantingut aquests darrers anys el saldo positiu a favor nostre en
tot moment, la balança de transferències, en canvi, ha estat des de fa anys sistemàticament
negativa. La balança de rendes, per bé que ja era quantitativament poc important, va perdre
el signe positiu des de mitjan 2007, any en què va esclatar la crisi, i de moment, a l’espera
d’una recuperació més consistent, encara no s’ha corregit.
En aquest context, tot semblaria indicar que l’euro, amb la cotització que presentava a finals d’any, i insinuant ja una tendència a la baixa, es podria estabilitzar lleugerament per sota
d’aquell valor. No obstant això, la forta vinculació del dòlar amb el iuan, que és perfectament
perceptible al gràfic I-1, ens alerta que probablement la correcció de les divises encara no
sigui definitiva. De fet, el iuan es va apreciar progressivament respecte al dòlar fins a mitjan
2008 i, de llavors ençà, el valor de les dues divises ha mostrat una paritat sorprenentment estable.20 L’evolució de les economies nord-americana i europea ens deixarà veure en un futur
si els ajustos de les divises han estat suficients o no. Tanmateix, i atesa la forta vinculació de
les dues divises, difícilment l’euro pot caure respecte del iuan sense posar en perill la recuperació de l’economia nord-americana i, per extensió, de l’economia global.
20. Des del gener del 2007 fins al juliol del 2008 el dòlar es va depreciar el 12%. Des de llavors fins al mes de març
del 2010 la variació del tipus de canvi entre les dues divises ha estat nul·la (0%). Càlcul elaborat a partir de la
informació del BCE.
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GRÀFIC I-3. EVOLUCIÓ MENSUAL DEL SALDO DE LA BALANÇA PER
COMPTE CORRENT DE LA ZONA EURO I DELS SEUS COMPONENTS,
2007-2009
Unitats: milions d’euros.

Font: BCE i elaboració pròpia.
Dades corregides del comportament estacional i dels efectes del calendari.

Finalment, el gràfic I-4 resumeix el perfil de l’evolució de l’economia japonesa, nordamericana i de la zona euro. En termes de creixement, i tal com dèiem al principi, on ha caigut més el PIB és al Japó (-5,2%). Aquest retraïment dista molt del dels Estats Units (-2,5%),
però no tant del de la zona euro (-4,1%). La caiguda de l’activitat que mostren les economies
és inversament proporcional a l’evolució de la taxa d’atur expressada en variació de punts
percentuals. D’aquesta manera, el Japó és l’economia que presenta la variació més petita (1,1
pp), mentre que els Estats Units té la més gran (3,5 pp). No obstant això, la taxa d’atur de la
zona euro encara és, amb el 9,4%, la més alta de totes.
La menor variació de la taxa d’atur de les economies japonesa i europea es pot interpretar
com una conseqüència del fet que en aquestes economies la correcció en termes d’ocupació
ha estat menys intensa. L’evolució de la productivitat aparent per treballador, que ha caigut el
2,3% al Japó i la zona euro, mentre que ha augmentat lleugerament (0,8%) als Estats Units,
ens referma el fet que la correcció ha estat molt més severa als EUA.

113

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

En aquest context de caiguda de l’activitat, l’economia dels Estats Units ha corregit els
costos laborals unitaris (CLU) per mitjà d’un efecte combinat d’un lleuger increment de la
productivitat aparent i d’un impacte deflacionista moderat sobre els salaris. Al Japó, on l’ajust
en termes de treball no ha permès ajustar la productivitat, la contenció dels CLU ha estat determinada per una reducció lleugerament més intensa dels costos laborals. En aquesta faceta
preocupa, malgrat tot, l’evolució que mostra la zona euro, on l’ajust de moment no s’ha abordat
de manera tan evident. En aquest sentit, i tot i la forta moderació del creixement dels preus,
els costos unitaris han pujat (3,8%). Aquest augment és el resultat d’un efecte combinat del
creixement dels costos laborals i la caiguda de la productivitat.
D’altra banda, l’economia europea ha estat l’única de totes tres on els preus no han caigut. Aquest comportament de la zona euro caldrà veure en quins termes es tradueix si la crisi
global es perllonga, atès que si no es recupera el consum difícilment es podrà evitar finalment
un ajust més intens, ja sigui per la via dels preus o per la via de les quantitats. En aquestes
circumstàncies, i reprenent el fil de l’anàlisi de l’evolució del tipus de canvi, aquest seria un
argument més que podria empènyer l’euro a perdre valor en un futur depenent de la manera
com finalment s’abordi l’ajust.
GRÀFIC I-4. PERFIL DEL CREIXEMENT ECONÒMIC AL JAPÓ, ELS ESTATS
UNITS I LA ZONA EURO (2007-2008)
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges (variació de la taxa d’atur en punts percentuals).

Font: Eurostat i OCDE (CLU).
CLU: costos laborals unitaris en termes nominals. Productivitat: productivitat aparent del treball (persones
ocupades). PIB en termes reals. Els CLU han estat calculats pels serveis estadístics de l’OCDE, i difereixen
lleugerament d’altres aproximacions donades en aquest mateix llibre procedents d’Eurostat.
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No obstant això, l’evolució de l’economia catalana, resumida a la taula I-3, s’aproxima
més al perfil de l’economia nord-americana que no pas al de l’europea. Tot i que la caiguda
del PIB ha estat intensa (-4,1%), aquest ajust s’ha produït sobre la base d’una retallada molt
més intensa del nombre de persones ocupades. La productivitat aparent del treball ha augmentat, doncs, el 3% a Catalunya. Tanmateix, aquest ajust, tot i que ha moderat la inflació,
no s’ha traduït en una caiguda de preus, ni en el mercat de béns i serveis, on el deflactor puja
el 0,5%, ni tampoc al del treball, on —tal com s’analitza més endavant— els costos laborals
han augmentat.21 Tot i això, l’augment de la productivitat aparent del treball ha permès una
disminució dels costos laborals unitaris tant en termes reals com nominals.
TAULA I-3. PERFIL DE L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA A CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges (taxes de creixement, tret de la taxa d’atur, que és en percentatges).

2008

2009

PIB en termes reals

0,4

-4,1

Productivitat aparent del treball en termes reals

0,7

3,0

CLU en termes reals

1,8

-1,0

PIB/h

-0,3

-4,2

Inflació

4,1

0,2

Taxa d’atur

9,0

16,3

Població

0,7

0,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, l’IPC i el padró de l’INE.

1.2.1. Evolució general de l’economia de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània
L’any 2008 la crisi havia començat a afectar al creixement de les economies europees.
Per aquest any, la xifra de PIB per càpita de Catalunya era de 27.540 euros, la més alta de les
cinc economies que conformen l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. L’economia francesa del
Migdia-Pirineus, que amb les estimacions del 2007 la superava lleugerament, ara mostrava
un PIB per càpita lleugerament inferior (27.384 euros).
Les mateixes xifres, un cop corregides per les divergències territorials dels preus, amplien
encara més la distància de Catalunya sobre la resta, atès que el PIB per càpita català valorat en
paritats del poder de compra (PPC) se situava en 29.995 euros. Aquesta renda bruta mitjana
per habitant superava fins i tot la francesa, que baixava fruit dels preus més alts que atribuïm
al conjunt de l’economia francesa. Les dues economies franceses que conformen l’Euroregió,
un cop descomptada la divergència de preus que estima Eurostat, queden superades pel PIB
per càpita en PPC que mostren les economies catalana, balear i aragonesa.
21. Vegeu l’epígraf 1.2. Els costos laborals per treballador i mes a Catalunya han pujat el 2,5% en termes nominals.
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L’any 2008 el creixement que van mostrar les economies de l’Euroregió fou feble. Les que
van créixer més són les del Migdia-Pirineus i les Balears, que van créixer totes dues l’1,3%.
L’economia aragonesa també va augmentar el PIB l’1,1%. L’economia catalana va créixer,
malgrat tot, només el 0,4%, i la del Llenguadoc-Rosselló va caure el 0,3%. Aquest darrer registre de l’economia del Llenguadoc-Rosselló, que ja era la que oferia el PIB per càpita més
baix, ha engrandit encara més la distància, pel que fa al PIB per càpita, entre les economies
de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.
Per a l’any 2009 encara no disposem d’informació sobre les economies franceses; no
obstant això, les economies espanyoles han mostrat registres de creixement molt negatius
en el sentit literal de la paraula. La retracció del PIB ha superat en totes aquestes la caiguda
mitjana del 3,6% del conjunt de l’economia espanyola. La que menys ha decrescut ha estat
l’economia de les Balears, que s’ha retret el 3,8%. La que més ho ha fet ha estat l’aragonesa,
amb una contracció del 4,4% acompanyada d’un procés deflacionista, atès que els preus s’han
reduït també el 0,3%. Catalunya es troba entremig, amb una caiguda del PIB del 4,1%. Aquestes evolucions, tanmateix, s’han traduït en caigudes del PIB per càpita molt similars entre si.
GRÀFIC I-5. PIB PER CÀPITA EN TERMES NOMINALS I EN PARITATS DE
PODER DE COMPRA (PPC) DE LES ECONOMIES DE L’EUROREGIÓ, 2008
Unitats: euros i euros deflactats en PPC (UE-27 = 100).

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

L’economia aragonesa ha patit, tal com dèiem, una forta contracció l’any 2009. L’evolució
interanual de l’economia aragonesa ha estat marcada per dos factors: el primer és el fet que
aquesta economia venia d’un exercici, el del 2008, que havia experimentat una conjuntura
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extraordinàriament bona, fruit de la celebració de l’Exposició Internacional de Saragossa;
l’altre, que afecta també les altres economies de l’Euroregió, és la forta extraversió de la seva
economia, amb un pes cada cop més gran del sector industrial, que la fa molt més propensa a
patir els influxos del retraïment de l’economia global.22 Des del punt de vista de la demanda,
la caiguda de la demanda interna ha estat compensada parcialment per la correcció del desequilibri exterior,23 atès que les importacions han caigut el 24,1%, una intensitat en la reducció
molt superior a la mostrada per les exportacions (-18,7%).24 Per sectors, el que més ha caigut
ha estat el de la indústria i energia (-15%), i la construcció (-5,4%), mentre que en els serveis
el retraïment ha estat més moderat (-0,9%).25
L’economia de les Balears es va retraure el 3,8%. La seva naturalesa eminentment terciària ha estat un dels elements que ha ajudat sens dubte a la seva major contenció en la caiguda.
No obstant això, l’economia balear, molt centrada en els serveis orientats al turisme, també
ha patit, fruit d’aquesta forta extraversió del seu sector terciari, els efectes del cicle depressiu
internacional. D’aquesta manera, tot i que la contracció de la indústria balear ha estat modesta (-3,9%), el sector serveis ha caigut molt més que en altres economies (-3,3%). Tanmateix,
el sector que més s’ha replegat a l’economia balear ha estat el de la construcció, que ha vist
caure la seva producció el 7,6%.26

22.
23.
24.
25.
26.

Govern d’Aragó, Boletín Trimestral de Coyuntura, núm. 28, març 2010, pàg. 12.
Ibídem, pàg. 13.
Ibídem, pàg. 11.
Ibídem, pàg. 11.
CAEB. Departament d’Economia, Coyuntura Económica Balear, avanç 2009, pàg. 3.
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TAULA I-4. TAXES DE CREIXEMENT ANUAL DEL PIB NOMINAL, EL PIB
REAL, EL PIB PER CÀPITA I EL DEFLACTOR DEL PIB DE LES ECONOMIES
DE L’EUROREGIÓ
Unitats: percentatges.

2007-2008
Aragó

PIBn

pob

PIBr

PIBn/h

PIBr/h

Deflactor

3,8

2,3

1,1

1,5

-1,2

2,7

Balears

4,6

4,1

1,3

0,5

-2,7

3,3

Catalunya

2,9

2,1

0,4

0,7

-1,7

2,5

Migdia-Pirineus

3,6

0,9

1,3

2,7

0,4

1,5

Llenguadoc-Rosselló

2,6

1,2

-0,3

1,4

-1,4

2,7

França

2,9

0,5

0,4

2,4

-0,1

1,9

Espanya
2008-2009

3,4

2,1

0,9

1,3

-1,2

2,5

PIBn

pob

PIBr

PIBn/h

PIBr/h

Deflactor

Aragó

-4,7

1,4

-4,4

-6,1

-5,7

-0,3

Balears

-3,7

2,1

-3,8

-5,7

-5,7

0,1

Catalunya

-3,7

1,5

-4,1

-5,1

-5,6

0,5

-

-

-

-

-

-

Llenguadoc-Rosselló
Migdia-Pirineus

-

-

-

-

-

-

França

-

-

-

-

-

-

-3,4

1,3

-3,6

-4,6

-4,9

0,2

Espanya

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

A l’altre costat dels Pirineus la crisi també s’ha deixat notar. Tot i això, a diferència de les
economies espanyoles, l’impacte del declivi de l’activitat constructora ha estat menor allí,
tant al Migdia-Pirineus com al Llenguadoc-Rosselló. Fruit d’aquesta menor dependència dels
ajustos del sector de la construcció, i malgrat que comença l’any 2009 amb retraïments importants de l’activitat en ambdues economies, la recuperació s’hi fa notar abans, i es comença
a parlar de recuperació lenta des de mitjan 2009.27
L’economia del Migdia-Pirineus va experimentar una progressiva millora del sector industrial des del segon trimestre de l’any. De fet, el bon comportament industrial de l’economia
de la regió no es pot desvincular de l’evolució de la companyia Airbus, que l’any 2009 va fer
rècord de vendes, amb un registre de 498 aparells lliurats, 15 aparells més que l’any 2008. Tot
i aquest bon comportament de la companyia Airbus, la recuperació de la resta de l’activitat
industrial ha estat més irregular, atès que no s’ha recuperat la inversió en béns d’equipament,
fruit de la manca de bones perspectives, també per al sector aeronàutic. Pel que fa a l’activitat
agroalimentària i els béns de consum, la recuperació que s’havia produït a partir del segon tri27. Inseé Midi-Pyrenées. La conjunture en Midi-Pyrenées, núm. 6, gener 2010, pàg. 1.
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mestre es va començar a desinflar a partir del tercer. El sector de la construcció va començar
a millorar a partir del tercer trimestre de l’any. Els factors que expliquen aquest redreçament
de l’activitat constructora són la facilitat del crèdit, per una banda, i els estímuls que ofereix
el pla de rellançament de l’economia, per l’altra. No obstant això, la cartera de comandes del
sector no permet preveure tampoc una recuperació estable del negoci immobiliari. El sector
turístic ha estat marcat per la crisi econòmica internacional i pel precedent que establia el bon
any que havia tingut Lourdes com a destinació el 2008. Per aquests motius, el tercer trimestre
de l’any havia caigut el 13% l’ocupació i els turistes estrangers, el 23%.28 Finalment, el comerç
a l’engròs i al detall també ha patit un retrocés l’any 2009, tret de la venda d’automòbils, que
a finals d’any remuntava fruit dels estímuls governamentals a la compra.29
L’any 2009 també ha estat una any de crisi per a l’economia del Llenguadoc-Rosselló.
Tot i que no tenim encara estimacions de creixement per a l’any 2009, sabem que l’ocupació
assalariada a les activitats de mercat ha caigut l’1,4%. La pèrdua de llocs de treball s’ha concentrat sobretot a la indústria i a la construcció. Només ens alerten d’un canvi en la tendència,
d’una banda, el lleuger rebrot de l’ocupació assalariada als serveis de mercat que s’ha produït
el darrer trimestre de l’any, i, de l’altra, el creixement que es torna a produir en l’ocupació
temporal, que havia caigut estrepitosament en començar la crisi.30
Al Llenguadoc-Rosselló, l’activitat industrial va patir una davallada del 7,6% de la xifra
de negocis l’any 2009. La caiguda més forta de l’activitat es va produir al sector productor
de béns intermedis, amb una caiguda propera al 12% de la xifra de negocis. No obstant això, la reculada de les vendes del sector dels béns d’equip va ser també intensa (-11%). Els
béns de consum també van experimentar una caiguda de les vendes del 4,2%, si bé l’activitat
farmacèutica va augmentar lleugerament. L’activitat agroalimentària, de la mateixa manera
que aquí, va aguantar també força bé.31 Pel que fa a la construcció, la caiguda del consum de
ciment ens alerta de la caiguda de l’activitat. Tanmateix, les perspectives del sector han anat
millorant a mesura que avançava l’any i de moment han augmentat les vendes d’habitatges
nous (el 28% en relació amb el 2008), fruit dels estímuls fiscals; a més, pel que fa al mercat
immobiliari, els preus de moment no han baixat de manera general, a diferència d’altres llocs.32
Quant a l’activitat vitivinícola, molt important a la regió, ha caigut per tercer any consecutiu.
La caiguda que arrossega es deriva d’una combinació de males collites, però també d’una reculada de les superfícies cultivades.33 La resta de l’activitat agrària i ramadera tampoc no ha

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ibídem, pàg. 1.
Ibídem, pàg. 2.
Insée, GSTAT. L’anné économique et sociale 2009 en Languedoc-Roussillon, pàg. 10-12.
Ibídem, pàg. 24-25.
Ibídem, pàg. 26.
Ibídem, pàg. 30.
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tingut un bon any.34 Finalment, i ja en el sector serveis, l’activitat turística s’ha mantingut bé
gràcies a l’arribada de turistes francesos. El turisme domèstic, que ha pernoctat sobretot en
càmpings i que cerca el sol i la platja, ha estat la clau per entendre la bona temporada, ateses
les circumstàncies, que ha viscut l’economia del Llenguadoc-Rosselló.35
TAULA I-5. TAXES D’ATUR DE LES DIFERENTS ECONOMIES QUE
CONFORMEN L’EUROREGIÓ, 2008-2009
Unitats: percentatges.

2008

2009

2009
I

II

III

IV

Aragó

7,1

12,8

13,0

13,0

12,0

13,3

Balears

10,2

18,1

19,8

18,2

14,8

19,5

Catalunya

9,0

16,3

16,2

15,9

16,0

17,0

Migdia-Pirineus

7,6

9,1

8,6

9

9,1

9,5

Llenguadoc-Rosselló

10,8

12,7

12,1

12,5

12,7

13,3

França

7,4

9,1

8,6

9,1

9,1

9,6

Espanya

11,3

18,0

17,4

17,9

17,9

18,8

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

Aquesta complexa situació econòmica s’ha traduït en un deteriorament del mercat laboral, que fruit de la crisi ha generat cada cop més atur a totes les economies de l’Euroregió. De
fet, la pujada de les taxes d’atur, d’1,5 i 1,9 punts percentuals, de les economies del MigdiaPirineus i el Llenguadoc-Rosselló ja han estat importants. No obstant això, les taxes de Catalunya, les Balears i l’Aragó han estat francament altes, i la degradació del mercat laboral
sorprenentment intensa a aquest costat del Pirineu.
Tot i les divergències en la intensitat, a banda i banda del Pirineu hem pogut trobar també
certes coincidències. Per exemple, que en aquesta ocasió els homes han estat els que han patit
més durament les conseqüències de la crisi, o que la degradació de les condicions del mercat
de treball amenaça amb un creixement cada cop més intens dels aturats de llarga durada.36
El perfil trimestral de l’evolució de l’atur també ens mostra que, malauradament, i tot i els
primers indicis de recuperació que s’han observat, especialment a les economies franceses, el
creixement de l’atur no s’ha aturat l’any 2009.

34. Ibídem, pàg. 32-33. La producció cerealícola ha caigut (10%); tampoc la fruita dolça ha tingut una bona
campanya, entre altres per les condicions climatològiques, i la llet ha patit també les inclemències dels mercats,
atès que ha caigut fortament el preu percebut pels ramaders.
35. Ibídem, pàg. 34. Han estat prop de 5,2 milions de turistes, majoritàriament francesos, que han consumit vora
22,4 milions de pernoctacions, el 5% més de turistes i el 3,5% més de pernoctacions.
36. Ibídem, pàg. 12.
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1.3. La conjuntura econòmica d’Espanya
L’any 2009 el PIB espanyol s’ha contret de mitjana el 3,7%. No obstant això, el ritme de
decreixement interanual s’ha anat frenant a partir del segon trimestre de l’any. El retraïment
del PIB ha estat conseqüència d’una aportació negativa de la demanda interna de -6,1 punts
percentuals i d’una aportació positiva de la demanda exterior, que fruit de la correcció parcial
del dèficit per compte corrent ha fet una aportació positiva de 2,8 punts.
De les partides que conformen la demanda interna només ha crescut el consum de les
administracions públiques. Malgrat tot, l’impuls de la depesa pública s’ha anat dissipant a
mesura que avançava l’any, i les dades de creixement interanual de cada trimestre emfasitzen
la dificultat per augmentar la despesa en un context de caiguda progressiva dels ingressos de
l’Administració37 i, per extensió, de contenir el dèficit fiscal (l’11,2% l’any 2009). D’altra
banda, tant el consum de les llars com la inversió han mostrat decreixements intensos (-5% i
-14,9% de mitjana interanual per a l’any 2009). No obstant això, ambdues partides han moderat les caigudes interanuals a partir del segon trimestre. En el cas de la inversió en béns
d’equipament, la caiguda, tot i que és més intensa que la de la construcció, s’ha moderat més
a mesura que avançava l’any.

37. Vegeu més endavant l’epígraf 4, que analitza el sector públic i les dificultats que ha patit arran de la caiguda
d’ingressos derivada de la crisi.
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TAULA I-6. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE LA DEMANDA.
ESPANYA, 2008-2009
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.

2008

2009

PIBpm

0,9

Demanda interna

-0,5

Consum de les llars

-0,6

2009
I

II

III

IV

-3,7

-3,3

-6,1

-6

-4,2

-4

-3,1

-7

-6,2

-5

-5,0

-5,5

-6

-5

-3,5

Consum Administració pública

5,2

3,9

5,8

4,6

4,1

0,9

FBC 1

-3,9

-14,9

-14,5

-16,8

-15,9

-12,5

Béns d’equipament i altres

-2,7

-20,6

-19,7

-24

-22,2

-16,6

Construcció

-5,5

-11,1

-11,3

-11,6

-11,4

-10,2

Saldo exterior

2

Exportacions totals

1,4

2,8

3

3,2

2,6

2,2

-0,9

-11,3

-16,6

-14,7

-10,8

-2,9

Exportacions de béns i serveis

-0,3

-11,6

-17,1

-15,7

-11

-2,5

Consum estrangers al territori

-4,3

-9,5

-14

-9,1

-9,3

-5,5

Importacions totals

-4,8

-17,7

-22,3

-21,7

-17

-9,6

Importacions de béns i serveis

-4,8

-17,8

-22,4

-22

-17,1

-9,5

Consum residents a l’estranger

-6,2

-14,2

-19,9

-12,7

-12,2

-12

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

El saldo exterior s’ha corregit gràcies a un retraïment molt més intens de les importacions
(-17,7%) que no pas de les exportacions (-11,3%) en el conjunt de l’any. Tot i que la caiguda
de les exportacions i importacions en termes interanuals es va moderant progressivament cada
trimestre a mesura que avança l’any, aquesta moderació és lleugerament més intensa en el cas
de les exportacions. No obstant això, les aportacions positives al creixement interanual que fa
el sector exterior cada trimestre també es redueixen a mesura que avança l’any.
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TAULA I-7. PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS CONSTANTS PER GRANS
SECTORS. ESPANYA, 2008-2009
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.

2008

2009

Total

0,9

Agricultura

-0,8

Indústria

2009
I

II

III

IV

-3,7

-3,3

-2,4

-3

-4,2

-4

-3,1

-2,5

-2,2

-1,9

-1,5

-13,6

-14,1

-15,6

-14,2

-10,5

Construcció

-1,4

Serveis

2,2

-6,3

-5,8

-6,7

-6,8

-5,8

-1,0

-0,3

-1,3

-1,3

-1,1

Impostos sobre productes

-1,0

-2,0

-1,6

-2,3

-2,4

-1,5

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Per sectors d’activitat, la indústria i la construcció són els sectors que més es retrauen
(-13,6% i -6,3%). L’agricultura, que en el cas de Catalunya mostra un lleuger creixement interanual, en el conjunt de l’economia espanyola es retrau el 2,4%. Els serveis són el sector
d’activitat que menys cau (-1%).
Tots els sectors corregeixen la seva caiguda a partir del segon trimestre de l’any. No obstant
això, la caiguda interanual de la indústria, que per si mateixa ja és la més intensa, es modera
molt més que la d’altres sectors a mesura que avancen els trimestres.
Aquesta caiguda interanual del PIB s’ha produït paral·lelament a un retraïment de l’ocupació encara més intens. La població ocupada s’ha reduït el 6,8%. Aquesta caiguda més intensa
de l’ocupació que no pas del producte ha fet augmentar la productivitat aparent del treball el
3,3%. Si tenim en compte que el cost mensual per treballador ha augmentat de mitjana el 3,5%
al conjunt de l’economia espanyola, això implicaria un augment dels costos laborals unitaris
en termes nominals del 0,2%, el mateix que ha augmentat el deflactor del PIB.38

38. Tal com mostren les dades del gràfic I-7, els costos laborals unitaris en termes reals pràcticament no han variat a
Espanya. Per a una anàlisi més aprofundida de l’evolució dels preus i els costos laborals, vegeu el segon apartat
d’aquest capítol.
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L’ECONOMIA ESPANYOLA EN EL CONTEXT INTERNACIONAL
En la darrera entrega de la Memòria, que corresponia a l’exercici 2008, es va elaborar un requadre en què s’analitzava, de manera comparada, l’evolució econòmica que havia experimentat l’economia espanyola. Enguany, i encara en ple procés d’ajustament, hem cregut encara molt necessari donar continuïtat a aquesta anàlisi comparativa.
Als gràfics I-6 i I-7 es pot veure quina ha estat l’evolució del PIB, de la inflació, del dèficit fiscal, de la població, de
la productivitat aparent del treball i dels costos laborals unitaris en diversos països de dins i fora de la zona euro.
Tal com es pot observar, l’economia espanyola ha caigut el 3,6% en termes reals. Aquesta caiguda ha estat menor
que la que han experimentat el conjunt de la zona euro, o bé la Unió Europea dels 27 països (4,1% i 4,2%, respectivament). No obstant això, el major dinamisme que ha mantingut el creixement demogràfic aquí (on la població
creix l’1,2%, per sobre del creixement del 0,5% que experimenta a la zona euro) ha fet que el PIB per càpita hagi
caigut el 4,7%, per sobre del que ho ha fet al conjunt de l’economia de la zona euro (4,5%).
A part, cal tenir en compte que l’estímul fiscal que ha rebut l’economia espanyola es troba per sota del que s’ha
produït de mitjana a la zona euro. El dèficit fiscal espanyol per a l’exercici 2009 ha estat de l’11,2% del PIB;
aquesta xifra s’allunya del 6,3% del PIB que ha suposat el mateix desequilibri per al conjunt de la zona euro.
Aquesta contribució proporcionalment més forta dels estímuls fiscals agrupa el cas espanyol amb altres països en
què el dèficit també s’ha dilatat. Concretament, ens situa lleugerament per sota dels casos d’Irlanda (14,6%), de
Grècia (13,6%) o del Regne Unit (11,5%), i lleugerament per sobre dels Estats Units (10%) i de Portugal (9,4%).
En aquest context de crisi profunda, l’economia espanyola, tot i la forta empenta de l’estímul fiscal, ha continuat el fort procés d’ajust que ja havia començat un any abans. En aquesta situació la pèrdua de llocs de treball
ha estat màxima, i les pressions inflacionistes, mínimes. La taxa d’atur que ha mantingut de mitjana l’economia
espanyola l’any 2009 ens deixa destacats al capdavant (18%). Les pressions deflacionistes s’entreveuen des del
moment que l’economia espanyola es destaca amb un registre negatiu (-0,3%), juntament amb Irlanda (-1,7%)
i Portugal (-0,7%).
No obstant això, els ajustos tenen una segona lectura que edulcora en part l’amargor d’aquests registres. D’una
banda, la productivitat aparent del treball de l’economia espanyola ha pujat el 3%. Aquest registre és el millor de
la llarga llista de països que incloem al gràfic, i situa l’economia espanyola, juntament amb la polonesa (2,4%),
la nord-americana (1,1%) i la irlandesa (0,8%), com les úniques economies que de moment han ajustat positivament la seva productivitat. La resta d’economies han vist caure més el seu PIB que no pas l’ocupació. La caiguda
mitjana d’aquest mateix registre per al conjunt de la zona euro ha estat del -2,3%.
Aquesta evolució de la productivitat aparent del treball s’ha traduït a Espanya en una variació pràcticament nul·
la dels costos laborals unitaris en termes reals (en termes nominals seria negativa, atesa la deflació que s’ha experimentat). Aquest bon comportament en termes relatius dels CLU en termes reals ha estat superat únicament
per les economies de Polònia (-1,2%), la República Txeca (-0,3%) i, segons dades de l’OCDE, els Estats Units
(amb una evolució del -0,3%, que obtenim si descomptem una inflació del -0,4% al creixement nominal dels
CLU del -0,7%). Aquesta forta moderació dels CLU, que en el cas espanyol s’ha produït a més en un context de
creixement de les retribucions mitjanes, esdevé especialment interessant en la mesura que l’evolució dels CLU
en termes reals, tant per al conjunt de la zona euro com per a la Unió Europea dels vint-i-set, ha estat del 2,7%,
un registre molt superior.
Així doncs, tot i que l’ajust a l’economia espanyola ha estat molt dur, aquest ha comportat de moment un posicionament més competitiu de l’economia com a mínim en l’àmbit europeu. Potser pel fet que l’economia espanyola, presa dels desequilibris que mantenia fa uns anys, no hagi pogut optar per altra cosa que un ajust sever
en el mercat laboral, el panorama estadístic que dibuixa aquesta primera retallada ens col·loca com a mínim més
ben posicionats de cara a superar el nostre desequilibri exterior. No obstant això, caldrà veure quina evolució
prendran a partir d’ara la resta d’economies i, en definitiva, l’economia global, atès que només en un context de
creixement ens en podrem sortir col·lectivament.
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GRÀFIC I-6. CREIXEMENT DEL PIB REAL, DE LA POBLACIÓ, DEL PIB
PER CÀPITA I DE L’ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM HARMONITZAT DE
DIVERSES ECONOMIES DE DINS I FORA DE LA ZONA EURO, 2007 I 2008
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat.
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GRÀFIC I-7. CREIXEMENT DEL PIB REAL, DE LA POBLACIÓ, DEL PIB
PER CÀPITA I DE L’ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM HARMONITZAT DE
DIVERSES ECONOMIES DE DINS I FORA DE LA ZONA EURO, 2007 i 2008
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i del US Department of Commerce (BEA).
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1.4. La conjuntura econòmica a Catalunya
L’any 2009 ha estat un any de forta recessió per a l’economia catalana. A diferència del
que va succeir l’any 2008, en què l’economia encara va créixer mínimament, enguany el PIB
ha experimentat una caiguda mitjana interanual del 4%. Aquesta disminució del PIB en termes reals ha estat més intensa que la que s’ha produït en el conjunt de l’economia espanyola
(3,7%), i molt similar a la que ha experimentat de mitjana l’economia de la zona euro (4,1%).
En contrast amb el que ha succeït a l’economia de la zona euro, aquesta caiguda del PIB
català és atribuïble únicament a la caiguda de la demanda interna (que fa una aportació negativa de 6,3 punts percentuals). La millora del saldo amb l’exterior i del saldo amb l’estranger,
partides que defineixen l’aportació externa al creixement, ha suposat aportacions positives en
tots dos casos (2,1 i 0,9 punts percentuals, respectivament). En aquest sentit, el comportament
de l’economia espanyola ha estat similar al de la catalana.
TAULA I-8. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE LA DEMANDA.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.

2009

2008

2009

I

II

III

IV

PIBpm

0,2

-4,0

-4,1

-4,9

-4,2

-2,9

Demanda interna²

-0,7

-6,3

-6,1

-7,1

-6,5

-5,4

Consum de les llars

-0,8

-5,4

-6,2

-6,4

-5,1

-3,8

Consum Administració pública

5,7

4,7

6,4

5,2

4,1

3,1

FBC¹

-3,5

-14,3

-12,5

-15,1

-15,6

-14

Béns d’equipament i altres

-3,1

-18,7

-17,3

-20,5

-19,9

-17,1

Construcció

-5,1

-11,1

-9,1

-10,7

-12,3

-12,4

Saldo exterior²

0,9

2,1

1,9

2

2,2

2,4

Saldo amb l’estranger²

2,0

0,9

1,1

2,4

-0,4

0,6

Exportacions totals

-0,3

-13,0

-18

-15,2

-13,4

-5,4

Exportacions de béns i serveis

0,3

-14,1

-19,5

-16,6

-14,4

-5,9

Consum estrangers al territori

-3,8

-6,4

-9

-6,9

-7,2

-2,6

Importacions totals

-5,8

-14,1

-18,9

-20,2

-10,9

-6,2

Importacions de béns i serveis

-5,7

-13,8

-19

-20,2

-10,5

-5,6

Consum residents a l’estranger

-6,9

-19,8

-16,6

-20,1

-22,3

-20,2

Font: Idescat i elaboració pròpia.
(1) Inclou la variació d’existències.
(2) Expressat en aportacions al creixement total del PIB.
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El retrocés de la demanda interna ha estat la causa principal de la caiguda del PIB català.
Aquesta caiguda de la demanda domèstica s’ha produït sobretot per la disminució de la inversió i del consum de les llars, atès que el consum de les administracions públiques ha augmentat, de mitjana, el 4,7% respecte de l’any anterior. El consum de les llars ha caigut el 5,4% de
mitjana respecte de l’any 2008; la seva evolució trimestral ha mostrat però una moderació del
retrocés, atès que des del segon trimestre aquesta partida ha frenat la seva caiguda interanual a
mesura que avançava l’any (des d’una disminució del 6,4% al segon trimestre a una altra del
3,8% el darrer trimestre de l’any). La inversió ha estat la partida de la demanda que ha minvat
més l’any 2009 (-14,3%). La seva disminució respon a una caiguda molt més intensa de la
inversió en béns d’equipament (-18,7%) que en els de construcció (-11,1%). No obstant això,
el perfil trimestral del retraïment d’una i altra partida és ben diferent: mentre que en el cas de
la inversió en béns d’equipament mostra una lleugera correcció a partir del segon trimestre,
en el cas de la inversió en construcció l’ajust es perllonga i s’aprofundeix durant tot l’any.
Aquest darrer element emfasitza la dinàmica totalment autònoma que segueix el sector de la
construcció, assumint encara els excessos de la bombolla immobiliària que hem estat patint.
La demanda externa ha contribuït positivament al creixement del PIB. Aquesta aportació
ha estat de 2,1 punts percentuals, dels quals 0,9 punts han estat aportats pels intercanvis amb
l’estranger. Aquesta aportació positiva amaga, malgrat tot, una forta caiguda dels fluxos de
Catalunya amb l’estranger. L’any 2009, les exportacions totals catalanes (que inclouen també
el consum dels residents a l’estranger i dels estrangers a l’interior) han baixat el 13%, mentre
que les importacions ho han fet el 14,1%. Si ens fixem exclusivament en el saldo dels intercanvis estrictament comercials i de serveis, la caiguda de les importacions esdevé, d’altra banda,
lleugerament menys intensa que la de les exportacions ( 13,8% i 14,1%, respectivament). En
aquest sentit cal ser conscients que, històricament, el saldo de mercaderies amb l’estranger de
l’economia catalana ha estat negatiu; tot i aquest saldo negatiu amb l’estranger, el saldo exterior ha estat històricament positiu perquè s’ha compensat amb el saldo amb la resta d’Espanya.
Atès que el saldo amb la resta de l’economia espanyola ens aporta prop d’1,1 punts percentuals positius al creixement, podem entendre que la seva evolució hagi estat també positiva i
que, per tant, s’hagi augmentat el saldo favorable amb la resta d’Espanya.
Així, tot i que el PIB ha caigut, la pèrdua hauria estat més intensa si no hagués estat pel
sector exterior. El gràfic I-8 desglossa aquesta variació del PIB real segons les aportacions que
hi fan els diferents components de la demanda. Al gràfic, hi podem observar que l’aportació
que fa tant el consum de les llars com la formació bruta de capital (FBC) és extraordinàriament negativa. Aquesta detracció al creixement només resulta compensada parcialment per
l’aportació lleugerament positiva de la demanda pública i la correcció del desequilibri exterior, que aporta més de dos punts positius al creixement.

128

L’ECONOMIA A CATALUNYA

GRÀFIC I-8. CONTRIBUCIÓ AL CREIXEMENT DE L’ECONOMIA
CATALANA PER COMPONENTS DE LA DEMANDA AGREGADA, 2008-2009
Unitats: punts percentuals i taxa de creixement.

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

Si canviem l’enfocament, des del punt de vista de l’oferta, aquesta caiguda del PIB es
produeix sobretot per la baixada de la producció del sector industrial. Tot i que a Catalunya
el VAB industrial cau lleugerament menys que en el conjunt d’Espanya (12,7% i 13,6%, respectivament), el fet que el sector industrial sigui estructuralment més important aquí fa que es
tradueixi en una major aportació a la contracció del PIB (com indica el gràfic I-9, l’aportació
al creixement de la indústria a Catalunya ha estat de -2,46 pp, més de la meitat de la caiguda,
del -4%).39 No obstant això, també cal subratllar la disminució del producte del sector de la
construcció (-6,6%). Aquest sector ha experimentat també una forta caiguda encara que no
tan intensa com la del sector industrial. Tanmateix, la caiguda del sector de la construcció té
l’agreujant que, tal com es veia en el cas de la demanda i a diferència del sector industrial,
no marca una trajectòria trimestral cap a la correcció des del segon trimestre com els altres
sectors, sinó que mostra un progressiu aprofundiment en la seva contracció en termes interanuals (vegeu la taula I-9). Aquest darrer element reforça la idea que el retraïment d’aquest
sector encara no ha tocat fons.

39. Per al conjunt d’Espanya, els mateixos càlculs ens donen una aportació lleugerament inferior, de -2,13 pp. Les
dades emprades per calcular les aportacions són de l’Idescat.

129

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

TAULA I-9. PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS CONSTANTS PER GRANS
SECTORS. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: taxes de creixement interanual en percentatges.

2008

2009

Total

0,2

Agricultura

1,7

Indústria *
Construcció

2009
I

II

III

IV

-4,0

-4,1

-4,9

-4,2

-2,9

6,4

5,6

7,1

7,1

5,8

-2,7

-12,7

-15,7

-16,2

-13

-5,8

-1,8

-6,6

-4,4

-6

-7,7

-8,3

Serveis

1,9

-1,2

-0,7

-1,5

-1,4

-1,1

Impostos sobre productes

-2,4

-2,7

-2,2

-2,8

-1,5

-4,1

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Pel que fa a la resta de sectors, en el cas dels serveis, que representen estructuralment el
pes més important de l’economia catalana, mostren una contracció més moderada per al conjunt de l’any (1,2%) i, si ens fixem en el seu perfil trimestral, corregeixen lleugerament també la seva evolució interanual a partir del segon trimestre. L’agricultura mostra, tot i això, un
bon comportament interanual mitjà, per bé que el seu pes estructural en el si de l’economia
catalana és molt baix i, per tant, les implicacions en termes de creixement d’aquest sector són
pràcticament nul·les (vegeu el gràfic I-9).
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GRÀFIC I-9. CONTRIBUCIÓ AL CREIXEMENT DE L’ECONOMIA
CATALANA PER GRANS SECTORS D’ACTIVITAT, 2008-2009
Unitats: punts percentuals i taxa de creixement.

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

Aquesta evolució negativa en termes de producció s’ha traduït en retallades encara més
fortes en termes d’ocupació. Els ajustos en termes d’ocupació s’han produït en tots els sectors,
fins i tot en l’agrari, que ha disminuït el 4,7% les persones que ocupava. En els altres sectors,
la caiguda en termes d’ocupació40 ha estat més intensa que no pas en termes de producte, fet
que ha motivat correccions a l’alça de la productivitat aparent del treball en cadascuna de les
activitats.41 A diferència del que ha succeït amb el producte, la caiguda en termes d’ocupació més forta l’ha protagonitzada el sector de la construcció (-18,4%), seguit per la indústria
(-16,5%) i, finalment, pels serveis (-4,6%).
El gràfic I-10 mostra la intensitat del creixement de l’economia catalana i el posa en relació amb les variacions demogràfiques i de la població ocupada. A l’esquerra, i representat

40. EPA, INE, mitjanes anuals.
41. Un càlcul a partir de les variacions de persones ocupades que ens aproxima l’EPA (amb dades de població de 15
anys o més) ens adverteix que, amb la variació del producte que estima l’Idescat, la variació de la productivitat
aparent del treball hauria augmentat extraordinàriament als sectors de la construcció i de l’agricultura (14,5%
i 11,6%, respectivament), però també amb intensitat als altres sectors, atès que la indústria hauria mostrat un
creixement del 4,6% de la seva productivitat aparent i els serveis, del 3,6%.
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de color verd, hi trobem la descomposició de la contribució de l’ocupació i la productivitat
aparent al creixement real del PIB. Al mateix eix hi trobem també les aportacions del PIB per
càpita i la població al mateix creixement. Més a la dreta, en vermell, s’hi pot observar la taxa
de variació de les variables anteriors. Finalment, de color blau, el gràfic ens mostra les taxes
d’atur i d’inflació dels darrers dos anys, així com també les taxes de creixement del deflactor
del PIB i dels costos laborals unitaris en termes reals. La descomposició del creixement de
l’economia catalana l’any 2009, que recordem que ha estat negatiu atès que ha caigut, ens
mostra una contribució negativa del 167%, que, tot i l’aportació positiva del 80% en termes de
millora de la productivitat aparent del treball, ha acabat arrossegant a la baixa el creixement
del PIB en termes reals. Si l’exercici de descomposició el fem entre el PIB per càpita i la població, veurem que el PIB disminueix únicament per la caiguda del PIB per càpita (-103%),
atès que la població, a diferència d’aquests darrers anys, pràcticament no varia. Per tant, la
disminució del PIB hauria estat molt més intensa si no s’hagués produït aquest guany en termes de productivitat aparent del treball. L’ajust, doncs, ens ha portat cap a una situació més
competitiva. No obstant això, la caiguda no s’ha reproduït en termes de població, i la renda
per càpita ha baixat.
GRÀFIC I-10. PERFIL DEL CREIXEMENT DE L’ECONOMIA CATALANA,
2008-2009
Unitats: aportacions al creixement del PIB (en verd a l’esquerra) i taxes de creixement interanual (dreta).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE i l’INE (ocupació en llocs de treball). Dades demogràfiques
procedents del padró, l’INE i l’IPC de l’INE.
Aportacions al creixement del PIB real (gràfic de l’esquerra), descompostes per població i PIB per càpita, d’una
banda, i per productivitat aparent i ocupació, de l’altra. A la dreta, taxes de creixement interanuals.
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Finalment, la darrera columna del gràfic mostra les implicacions en termes d’atur i preus
de l’ajust que està patint l’economia catalana. Tal com es pot comprovar, el creixement de
la taxa d’atur ha estat molt intens, fruit d’una disminució del nombre de persones ocupades.
Aquest context del mercat laboral s’ha traduït en una caiguda dels costos laborals unitaris
en termes reals i variacions de preus pràcticament inexistents, del 0,2% o del 0,5% segons si
emprem l’IPC o el deflactor per calcular-ho.

1.4.1. L’evolució sectorial de l’economia catalana
Tal com ja s’ha pogut veure, el sector industrial ha estat el que ha patit una major contracció l’any 2009. Aquest retrocés també es visualitza amb l’evolució de l’índex de producció
industrial (IPI). La retallada més intensa s’ha produït en la producció de béns d’equipament
(-26,3%) i de béns intermedis (-19,5%), tot i que els béns de consum (-8,2%) han caigut més
que l’any anterior, i els energètics (-5%), que l’any 2008 no van caure, mostren també variacions negatives.
GRÀFIC I-11. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL. CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: taxes de creixement interanual de la mitjana de cada any.

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Per branques d’activitat, destaca el bon comportament de les indústries farmacèutiques, que
presenten un creixement de l’IPI del 8,1%. No obstant això, és l’única branca que experimenta
un creixement perquè, tret de les indústries agroalimentàries, que mostren gairebé un estancament (-0,1%), la resta d’activitats experimenten caigudes clares de l’índex de producció,
especialment en aquells sectors en què el consum va lligat a la inversió o al consum durador.
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De fet, el comportament sectorial de l’IPI de l’any 2009 aprofundeix en les tendències que ja
mostrava l’any anterior, i només marca una tendència oposada en el cas del sector energètic,
que, malgrat que serveix un bé de primera necessitat, es troba sotmès a les fluctuacions derivades dels preus dels inputs primaris i a les necessitats conjunturals derivades de les qüestions climatològiques. També en aquest sentit, el sector químic ha mostrat un comportament
millor que el de l’any passat, atès que l’índex registra una caiguda del 5,8%, per sota de la
que va registrar l’any passat.
Aquesta caiguda de la producció industrial ha tingut lloc també en un context de contracció molt forta dels intercanvis comercials, element que explica sens dubte la forta contracció
dels registres del sector industrial. Tot i que en general les importacions s’han contret més que
les exportacions, la caiguda de les exportacions, especialment intensa en alguns sectors com
ara el de l’automòbil i el de materials i equips elèctrics i electrònics, mostra la incidència de
la caiguda de la demanda de productes industrials que s’ha produït en l’àmbit internacional
(vegeu, més endavant, l’anàlisi del sector exterior). No obstant això, si es ressegueix l’evolució interanual de l’IPI de cada mes al llarg de l’any, aquesta marca un mínim en la variació
interanual ja al mes d’abril, i frena progressivament la caiguda fins a mostrar variacions interanuals positives a finals d’any. Aquesta trajectòria de millora progressiva del comportament
es reprodueix en la gran majoria de sectors.42

42. Els càlculs s’han efectuat amb les dades de l’IPI no corregit dels efectes de calendari de l’Idescat. Si es pren,
en canvi, la sèrie de l’IPI corregida d’efectes de calendari (també de l’Idescat), la variació interanual mínima,
amb una caiguda del 24,3%, es registra ja al mes de març, mentre que la dada del mes de desembre recull una
variació interanual del 0,2%.
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GRÀFIC I-12. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL. CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: taxes de creixement interanual de la mitjana de cada any.

Font: Idescat i elaboració pròpia. No s’hi han corregit els efectes de calendari.

Si deixem de banda el sector agrari, que no ha disminuït el seu producte, el sector que segons les estimacions macroeconòmiques ha caigut menys ha estat el dels serveis. No obstant
això, si agafem les dades de l’índex agregat per al valor afegit del sector serveis (IAVASS),
aquest cau de mitjana l’any 2009 l’11,3%; una caiguda molt important, que s’accentua si
tenim en compte només la variació real de la producció del sector, atès que l’índex de producció del sector serveis, que trobem un cop corregida l’anterior sèrie de la inflació, mostra
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una caiguda més intensa (-13,6%). Aquesta major intensitat de la caiguda en termes reals ens
alerta, doncs, del fet que ha existit una inflació al sector, que si es calcula a partir de les dades
ja deflactades se situaria al 2,7%.
El comportament clarament negatiu que ofereix el registre de l’IAVASS és degut sobretot a
l’evolució de les activitats de comerç, atès que les de no comerç, tret del transport, que mostra
registres molt negatius, mantenen una evolució lleugerament menys recessiva. És precisament
per aquesta raó que l’índex general d’activitat del sector serveis cau més, atès que pondera
en major grau el sector comerç.43
GRÀFIC I-13. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS, ÍNDEX
AGREGAT PER AL VALOR AFEGIT DEL SECTOR SERVEIS I ÍNDEX
D’ACTIVITAT DELS SECTORS DE TURISME, TRANSPORT, SERVEIS A LES
EMPRESES I TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: taxes de creixement interanual.

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Dins de la part de l’índex de no comerç, les activitats que cauen més, com dèiem, són la
del transport, que tot i que l’any passat no va caure enguany sí que ho ha fet, el 14,5%; i la
dels serveis a les empreses, que cau el 9,8%. La branca dels serveis que mostra una caiguda
menys important és la de les TIC, que cau el 3,1%, lleugerament per sota del que ho va fer

43. L’IAVASS es troba ponderat pel valor afegit de cada sector, mentre que l’IASS ho fa per les vendes. Com a
conseqüència, l’IASS pondera més el sector comerç, que gaudeix de marges més reduïts.
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l’any passat. Finalment, el turisme també manté una contracció moderada en relació amb la
que han experimentat altres activitats terciàries, atès que cau el 7,4%, gairebé la meitat que
la caiguda mitjana dels serveis.
De fet, el turisme ha mostrat enguany un comportament una mica diferent del de l’any
passat. El comportament del turista internacional, que la temporada 2008 no havia mostrat
tants símptomes de feblesa com el domèstic, enguany ha experimentat una caiguda superior,
atès que el nombre de viatgers estrangers ha caigut el 6,5%, mentre que la resta de viatgers,
procedents de Catalunya o de la resta d’Espanya, han augmentat el 2,4%. D’aquesta manera,
el volum de turistes domèstics a Catalunya s’ha recuperat en part de la caiguda del 2,8% que
havia patit la temporada anterior, mentre que els viatgers internacionals, que l’any passat pràcticament no havien minvat, enguany s’han reduït amb força. Per tant, ateses aquestes xifres,
la proporció de viatgers estrangers ha disminuït a Catalunya l’any 2009, tant si ho comparem
amb els registres de la temporada del 2007 com si ho fem amb els de la temporada del 2008.
TAULA I-10. CREIXEMENT DEL NOMBRE DE VIATGERS I PERNOCTACIONS
SEGONS EL TIPUS D’HOSTATGE. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: taxes de creixement interanual (percentatges).

Creixement del nombre de viatgers

Hotels

Càmpings

Turisme rural

Total

-2,8

-3,2

-2,2

Turisme domèstic

2,3

-1,0

-1,4

Catalunya

1,0

0,0

-0,3

Resta d’Espanya

3,8

-10,7

-17,2

Turisme estranger

-6,5

-6,7

-12,3

Hotels

Càmpings

Turisme rural

-3,1

-3,7

0,0

Turisme domèstic

2,9

-0,5

0,7

Catalunya

-0,2

1,4

2,1

Resta d’Espanya

6,2

-15,5

-12,8

Turisme estranger

-6,1

-6,4

-5,1

Creixement del nombre de pernoctacions
Total

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Aquesta caiguda del nombre de viatgers del 2,8% que s’ha produït respon sobretot a una
disminució del nombre de viatgers estrangers que han pernoctat tant a hotels com a càmpings
o a establiments de turisme rural, atès que les taxes de decreixement són intenses en totes les
categories d’establiment. No obstant això, es veu com han caigut menys precisament en els
establiments hotelers. Aquest comportament dels turistes estrangers s’ha repetit també en el
cas del turista domèstic, atès que han augmentat els viatgers catalans i els de la resta d’Espanya que han pernoctat en hotels, mentre que han disminuït aquells que ho han fet en càmpings i allotjaments rurals. Aquest comportament trenca una tendència que s’havia observat
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aquests darrers exercicis en els quals els establiments rurals mantenien creixements de viatgers per sobre de la resta d’allotjaments. Malgrat tot, si agafem el nombre de viatgers totals,
indistintament de la seva procedència, observem que el comportament d’aquells que fan nit
als allotjaments rurals ha estat encara el millor (amb una caiguda menor que la dels altres).
Aquest millor comportament és atribuïble al fet que els establiments de turisme rural esdevenen allotjaments molt orientats al turisme domèstic, i tot i que els turistes domèstics s’han
reorientat lleugerament vers l’allotjament hoteler, el fet de comportar-se millor globalment
com a col·lectiu, ja que han augmentat, ha fet que la caiguda de viatgers als establiments rurals s’hagi comportat millor que en els altres.
Si analitzem les pernoctacions, aquestes han disminuït en termes globals més que no pas
el nombre de viatgers. No obstant això, el nombre de pernoctacions per viatger ha estat més
alt en totes les categories de procedència (vegeu el gràfic I-14). Això s’ha produït pel fet que
siguin precisament els viatgers estrangers, aquells que tenen una mitjana d’estada més llarga (3,8 nits per viatger), els que han reduït més la seva arribada a Catalunya, cosa que ha fet
que la repercussió en termes de pernoctacions hagi estat fins i tot superior a la davallada del
nombre de viatgers.
Per tant, d’una banda, veiem com dins de cada categoria de procedència augmenten les
estades mitjanes i també les pernoctacions hoteleres, que podem pressuposar més cares que
la mitjana.44 Per tant, podem interpretar que el viatger que ens arriba de cada procedència és
una persona cada cop amb un poder adquisitiu més alt i que gasta de mitjana cada cop més.
Tanmateix, d’altra banda, també es veu que, tot i que els turistes estrangers cada cop tendeixin a gastar més, n’arriben molts menys, i són precisament aquests estrangers els que, amb
estades més llargues i més tendència a allotjar-se en hotels, gasten més que la resta. Per això,
els efectes de la pèrdua de viatgers estrangers en termes d’ingressos depassen amb escreix la
lleugera millora del perfil del turista que arriba de cada procedència. Per tant, caldria suposar
que això haurà comportat una caiguda dels ingressos del sector, especialment pel que fa als
turistes estrangers.

44. Segons l’Idescat, el preu mitjà per habitació als establiments hotelers ha estat de 74,75 euros l’any 2009. Per
al conjunt d’Espanya, la despesa en allotjaments hotelers, que inclou més que no pas l’estricta habitació, l’any
2009 se situava de mitjana en els 132 euros al dia, per sobre de la mitjana de la despesa diària total, que era de
95 euros per dia (EGATUR, Encuesta del gasto turístico. Gasto medio de los turistas según tipo de alojamiento,
segons dades de IET).
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TAULA I-11. VIATGERS I PERNOCTACIONS SEGONS EL TIPUS D’HOSTATGE
I LA PROCEDÈNCIA DELS HOSTES. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: milers de persones, nits i percentatges.

2008

2009

Variació
(%)
2007-2008

17.352,1

16.860,2

-2,8

Viatgers

Total

Percentatge
sobre el total
2008
100

Percentatge sobre el total
de cada origen (2008)
H
C
TR
83,3

14,8

2,0

Turisme domèstic

7.975,8

8.095,4

1,5

48,0

77,1

19,1

3,8

Catalunya

4.969,3

4.999,6

0,6

29,7

65,7

28,5

5,8

95,4

4,0

0,5

Resta d’Espanya

3.006,7

3.095,8

3,0

18,4

Turisme estranger

9.376,4

8.764,8

52,0
Percentatge
sobre el total
2008
100

2008

2009

-6,5
Variació
(%)
2007-2008

57.026,9

55.225,4

-3,2

Pernoctacions

Total

89,0
10,8
0,3
Percentatge sobre el total
de cada origen (2008)
H
C
TR
74,0

24,2

1,8

Turisme domèstic

21.437,5

21.829,4

1,8

39,5

66,9

29,0

4,1

Catalunya

13.805,6

13.890,9

0,6

25,2

52,7

41,4

5,9

Resta d’Espanya

7.632,1

7.938,5

4,0

14,4

91,6

7,5

0,9

Turisme estranger

35.589,5

33.395,9

-6,2

60,5

78,6

21,0

0,4

Font: Idescat i elaboració pròpia.

GRÀFIC I-14. MITJANA DE LES PERNOCTACIONS PER VIATGER A
CATALUNYA SEGONS LA PROCEDÈNCIA, 2009
Unitats: pernoctacions per viatger i variació en percentatge.

Font: Idescat i elaboració pròpia.
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L’estimació que dóna EGATUR mostra sobradament aquesta caiguda de la despesa total
dels turistes estrangers l’any 2009, que ha estat de 9.643 milions d’euros, el 6% menys que
l’any anterior. No obstant això, aquesta font ens mostra que la caiguda és deguda únicament
i exclusiva a la caiguda del nombre de turistes arribats a Catalunya, atès que la despesa mitjana per turista augmenta el 5,6% i la despesa mitjana per dia, el 0,8%.45 Per tant, si bé l’any
passat la davallada del nombre de turistes estrangers s’havia pogut compensar en bona mesura amb la despesa per persona més elevada d’aquests, enguany aquest augment de la despesa
per turista no ha permès compensar-la, i la despesa total dels turistes estrangers s’ha reduït.

1.4.2. El sector exterior a Catalunya
La situació comercial internacional l’any 2009 ha estat enormement complicada, atès
que la caiguda del comerç global entre el setembre del 2008 i el febrer del 2009 ha estat del
17%,46 una retallada que ha significat un fet històric sense precedents des de mitjan segle XX.
A Catalunya, l’estimació que fa l’Idescat mostra un saldo exterior47 de l’economia catalana,
incloent-hi els intercanvis amb la resta d’Espanya, de 12.954 milions d’euros. Aquest saldo ha
estat enguany més del doble que el de l’any passat, atès que ha augmentat el 111,7%. Aquest
saldo positiu s’ha produït per una millora del saldo amb la resta d’Espanya, que ha compensat
també un menor dèficit del saldo dels intercanvis amb l’estranger.48 Aquesta evolució positiva de les balances per compte corrent ha permès augmentar, doncs, el saldo exterior i millorar-ne l’aportació al creixement, que l’any 2009 ha estat de 2,1 punts percentuals. També
ha permès que la demanda exterior passés del 2,8% del PIB que representava l’any 2008 al
6,3% del PIB de l’any 2009.
Segons l’Idescat, la millora del dèficit amb l’estranger s’ha produït en un context de forta
contracció tant de les exportacions com de les importacions de béns i serveis, que han registrat caigudes del 17,3% i del 21,6%, respectivament. No obstant això, i tot i que —com hem
vist— la despesa dels turistes ha baixat, les exportacions i importacions totals, un cop incloses les partides de consum dels residents a l’estranger i dels estrangers al país, han mostrat
un comportament més moderat, del -15,7% i del -21,5%, respectivament. Aquest millor comportament respon a l’evolució més favorable de la balança d’intercanvis no comercials, atès
45. Despesa acumulada de gener a desembre. EGATUR, Nota de coyuntura, desembre 2009, pàg. 4.
46. BCE. Informe anual, 2009, pàg. 30.
47. L’Idescat inclou les relacions econòmiques amb la resta d’Espanya en la seva estimació del saldo exterior, que
no només inclou els fluxos derivats dels intercanvis comercials, sinó també tota la resta de fluxos de la balança
per compte corrent.
48. El saldo total dels intercanvis amb l’estranger, incloent-hi les exportacions i importacions de béns i serveis, i
també les despeses dels residents a l’estranger i dels estrangers a l’interior del país ha estat de -3.930 milions
d’euros, un dèficit que s’ha reduït el 60,3% respecte del de l’any anterior. El saldo de tots els intercanvis amb
la resta d’Espanya ha estat (per diferència de les dades publicades per l’Idescat) de 16.884 milions d’euros, el
5,4% més gran que el del 2008.
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que, si bé els ingressos pel turisme han disminuït (-6%), la partida de despesa dels residents
a l’estranger ha patit una retallada encara més forta (-19,4%). Així, tant en el sector turístic
com en el comercial, la millora dels saldos de l’economia catalana s’ha produït en un context
de forta contracció tant de les exportacions com de les importacions.
GRÀFIC I-15. EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I DÈFICIT COMERCIAL
SEGONS LA DESTINACIÓ ECONÒMICA DELS BÉNS. CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: percentatges.

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

Si ens centrem únicament i exclusiva en els intercanvis comercials amb l’estranger, les
exportacions de béns des de Catalunya han caigut el 18,5%, si bé les importacions han patit
una retallada encara més pronunciada, del 23,9%. Aquesta evolució dels intercanvis ha permès passar d’un dèficit comercial de 26.782 milions d’euros a un de 17.643 milions d’euros,
una retallada del 34%. Aquesta retallada s’ha produït sobretot per la contribució dels béns
intermedis, dels quals l’economia catalana ha retallat fortament les importacions (vegeu el
gràfic I-15), atès que els béns de consum i els de capital han patit caigudes més intenses de
les exportacions que no pas de les importacions. No obstant això, les exportacions de béns
de capital són les que mostren una contracció més intensa, en consonància amb el que també

141

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

succeeix a escala internacional; 49 mentre que la contracció més forta de les importacions prové
dels intercanvis de béns intermedis, en una magnitud superior a la que mostra la contracció
del comerç internacional d’aquest tipus de béns.50
GRÀFIC I-16. EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I DÈFICIT COMERCIAL
SEGONS L’ACTIVITAT ECONÒMICA. CATALUNYA, 2007-2008
Unitats: percentatges.

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

49. BCE. Informe anual, 2009, pàg. 32.
50. En l’àmbit global, la contracció d’aquest tipus de béns ha estat en aquesta crisi també molt intensa. L’explicació cal
cercar-la possiblement en les noves formes d’organitzar la producció a escala global, amb cadenes de producció
cada cop més complexes que haurien actuat d’amplificador de la caiguda dels intercanvis (BCE. Informe anual,
pàg. 31). Fixem-nos que, si realment això fos així, estaríem parlant d’un replegament de les importacions que,
si es recupera l’economia, tendirà a mostrar altre cop creixements intensos.
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La retallada del dèficit ha estat generalitzada a totes les branques d’activitat de l’economia,
tret de la de vehicles de motor, on la impossibilitat de sostenir les exportacions també ha passat factura. De fet, les exportacions han caigut amb molta intensitat a les branques d’equips
elèctrics i electrònics, vehicles i material de transport, productes energètics i del metall (vegeu
el gràfic I-16). No obstant això, les importacions de la branca del metall i productes metàl·lics
ha mostrat també una retallada d’una intensitat molt superior a la mitjana. De fet, les branques que han patit retallades més intenses de les importacions han estat les de productes no
classificats, equips elèctrics i electrònics, maquinària i equips mecànics, i productes energètics. D’aquestes branques, tret de la primera, que ha patit una reducció menys intensa de les
exportacions, la resta coincideix molt amb aquelles que han patit una disminució més forta
de les exportacions.
Aquest comportament dels intercanvis ha fet que, tret del cas específic del sector de l’automoció, en la resta de branques d’activitat el saldo finalment s’hagi saldat a favor de la nostra economia. La contribució més intensa a la disminució del dèficit ha estat la dels productes
energètics, extractives i refinament de petroli, fruit també de l’evolució dels preus energètics.
Si analitzem les correccions dels saldos per àrees geogràfiques, la contracció més important
del dèficit ens arriba a través dels intercanvis amb la demarcació geogràfica categoritzada sota
el nom de “resta del món”. Aquesta demarcació inclou Àsia i Oceania. També hi contribueix,
amb una quarta part de la retallada del dèficit, el saldo dels intercanvis amb la Unió Europea.
Només contribueixen negativament a la correcció els intercanvis amb els altres països d’Europa. Amb Amèrica, la contribució a la disminució és petita, però en el cas d’Amèrica del Nord
és més intensa del que caldria esperar pel seu pes en l’estructura del dèficit comercial català.
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GRÀFIC I-17. EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I DÈFICIT COMERCIAL
SEGONS LA DESTINACIÓ O PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA. ÀREES
GEOGRÀFIQUES. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

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

Si analitzem la contribució per països, segurament alguns comportaments s’acaben explicant millor. El gràfic I-18 mostra les aportacions al dèficit i a la seva variació, així com les
variacions d’exportacions i importacions per a alguns dels països més destacats. Fixem-nos
primer que el comportament més estès és aquell en què, a partir d’una disminució forta, tant
de les exportacions com de les importacions, el saldo ha acabat millorant per a l’economia
catalana. Des d’aquesta regla general, cal destacar, però, el comportament d’alguns països com
ara la Xina, on la millora del saldo comercial bilateral amb Catalunya s’ha produït sobretot
per una caiguda de les importacions però també per un augment de les exportacions. Aquest
comportament de l’economia xinesa no es reprodueix en cap altre dels països analitzats. D’altra banda, trobem altres països com ara Gran Bretanya o França on la caiguda més intensa
de les exportacions —i no pas de les importacions— ha fet disminuir el superàvit comercial.
També caldria afegir en aquest grup Portugal, si bé en aquest cas no es reflecteix en les taxes
de creixement de les exportacions i importacions, que tanmateix han fet baixar el superàvit en
termes absoluts. D’aquests tres darrers casos, cal separar el de Gran Bretanya de la resta, atès
que —tal com s’ha vist al principi— l’evolució del tipus de canvi entre l’euro i la lliura no ha
estat favorable al creixement de les nostres exportacions. El cas de les economies francesa o
portuguesa és diferents, atès que s’ha produït en el context de la zona euro.
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GRÀFIC I-18. EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I DÈFICIT COMERCIAL
SEGONS LA DESTINACIÓ O PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA. PRINCIPALS
PAÏSOS. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de comerç de béns publicades per l’Idescat.
Contribució a la variació del saldo 2007-2008: percentatge del creixement del saldo comercial total entre 2007 i
2008 en què ha contribuït.
% dèficit 2008: contribució al dèficit del 2008.
Importacions: creixement de les importacions (%).
Exportacions: creixement de les exportacions (%).
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GRÀFIC I-19. EXPORTACIONS, IMPORTACIONS I DÈFICIT COMERCIAL
SEGONS EL CONTINGUT TECNOLÒGIC DELS BÉNS. CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: percentatges.

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

Resumint, doncs, veiem que la majoria d’economies occidentals han començat a corregir
el desequilibri comercial en un context de forta contracció del comerç. Dins d’aquest context
internacional, les economies emergents, representades al gràfic per la Xina, han permès una
correcció de la nostra economia molt més ràpida, atès que no han constret les seves importacions des del nostre país. D’altra banda, altres països com la Gran Bretanya han millorat el rèdit
del seu saldo bilateral amb l’economia catalana gràcies en part a l’evolució del tipus de canvi
entre divises. Finalment, dins la zona euro, el saldo s’ha corregit amb les economies creditores
i, en canvi, s’ha deteriorat amb aquelles altres que presentaven un saldo positiu a favor nostre.
Finalment, el gràfic I-19 mostra l’evolució dels intercanvis comercials dels productes industrials segons el nivell tecnològic que incorporen. En aquest sentit, les exportacions que
menys han disminuït són les de nivell tecnològic baix, i les que ho han fet més, les de nivell
tecnològic alt. Com més alt és el nivell tecnològic, més disminueixen les exportacions. Aquest
comportament es podria explicar, per una banda, a partir de l’efecte conjuntural d’un retrocés
de la demanda molt més intens en la mesura que els productes presentin més o menys elasticitat
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a les variacions de renda; i, per l’altra, per l’estructura productiva internacional, cada cop més
globalitzada.51 No obstant això, les importacions no s’han comportat de la mateixa manera,
atès que han estat les de nivell tecnològic mitjà-baix les que han caigut més (30%). Això vol
dir que la contribució a la disminució del dèficit del grup de productes industrials de nivell tecnològic mitjà-baix ha estat més important en termes relatius que la que ha mantingut la resta.

1.4.3. El sector financer
Des de fa tres anys, el crèdit ha anat frenant el seu creixement a Catalunya de manera progressiva. Tot i això, l’any 2009 encara va créixer a Catalunya l’1,3%.52 Aquesta moderació del
creixement del crèdit s’ha reproduït per a totes les entitats prestamistes. Els bancs han estat
els que més han restringit el creixement del crèdit (0,1%), mentre que les caixes i les cooperatives de crèdit l’han augmentat encara el 2,1% i el 4,2%, respectivament.
TAULA I-12. CREIXEMENT DEL CRÈDIT SEGONS LES ENTITATS.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: taxes de creixement interanual.

Caixes

Bancs

Cooperatives de crèdit

Total

31/12/2007

16,8

13,9

12,2

15,5

31/12/2008

9,4

5,6

1,5

7,7

31/12/2009

2,1

0,1

4,2

1,3

Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

Per finalitats, el crèdit concedit per finançar activitats productives ha caigut el 2,5% en
termes interanuals el darrer trimestre de l’any, amb una intensitat major del que ho han fet els
crèdits personals (-0,7%). Dins de la categoria de crèdits personals, els destinats a finançar
l’adquisició de béns de consum han caigut el 2,6%, mentre que aquells altres destinats al finançament d’adquisicions i rehabilitacions d’habitatges ho han fet el 0,2%.
Dins de les activitats productives, aquest darrer trimestre de l’any ha caigut l’11,9% interanual el crèdit concedit a activitats agràries; el 2,5% el destinat a finançar activitats industrials,
i el 0,6% l’adreçat a les activitats terciàries (excloent-ne la promoció immobiliària). També
51. De totes maneres cal entendre que, per demostrar que té relació amb l’elasticitat-renda, caldria verificar primer
que, efectivament, la sensibilitat a les variacions de la renda del consum d’aquests productes augmenta a mesura
que s’incorpora més nivell tecnològic. També es podria explicar per l’estructura productiva global, que és diferent
en funció del tipus de producte; aquesta estructura, cada cop més globalitzada, determina també la sensibilitat
del comerç a les variacions conjunturals, i aquesta pot afectar més intensament els productes amb més contingut
tecnològic, que possiblement mantinguin una estructura productiva més dispersa a escala internacional.
52. Hem de tenir en compte que, per al conjunt de l’Estat, l’any 2009 el crèdit s’ha contret el 0,4%. Departament
d’Economia i Finances. Nota de conjuntura, abril 2010, pàg. 43.
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cau el crèdit concedit per a construcció i promoció immobiliària (-3,5%), si bé la caiguda es
concentra en la construcció (-14,1%), atès que el crèdit concedit a la branca de la promoció
immobiliària creix l’1,7% interanual a causa del refinançament de les entitats destinat a evitar
augments de la morositat.53
TAULA I-13. CREIXEMENT DEL CRÈDIT SEGONS LA FINALITAT.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: taxes de creixement interanual.

12,7

Crèdits personals
Adquisició i rehabilitació
d’habitatge
13,6

Béns de consum
i altres
9,9

3,8

5,1

-0,9

-0,7

-0,2

-2,6

Activitats
productives

Total

IV TR 2007

20,7

IV TR 2008

7,8

IV TR 2009

-2,5

Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

L’any 2008, els dipòsits de les entitats financeres catalanes van augmentar el 10,1%. Aquesta fou la resposta a la manca de liquiditat del sistema financer en un moment de gran contracció
de l’oferta, fruit de la crisi financera internacional. L’any 2009 el creixement dels dipòsits ha
estat més moderat (4,6%). Aquest creixement menor dels dipòsits s’explica, d’una banda, pel
context recessiu que s’ha patit i, de l’altra, per la facilitat amb què el BCE ha finançat el sistema amb tipus d’interès baixos i mesures no convencionals, destinades precisament a garantir
el finançament de les entitats.54 Per entitats de crèdit, els dipòsits de les caixes han augmentat
el 5,2%, els dels bancs el 2,9% i els de les cooperatives de crèdit el 9,4%.
D’altra banda, les facilitats creditícies del BCE, àmpliament emprades per les entitats de
crèdit catalanes, han permès equilibrar adequadament els seus balanços. El deteriorament de
la situació també es va frenar. La taxa de morositat de les entitats, tot i que va créixer també
al 2009, va anar desaccelerant el creixement a partir del març. La taxa de mora del crèdit al
sector privat es va situar al 5,08% a finals del 2009.55

53. Ibídem, pàg. 43.
54. Ibídem, pàg. 45.
55. Ibídem, pàg. 46.
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TAULA I-14. CREIXEMENT DELS DIPÒSITS SEGONS LES ENTITATS.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: taxes de creixement interanual.

Caixes

Bancs

Cooperatives de crèdit

Total

31/12/2007

6,2

7,6

7,7

6,6

31/12/2008

8,4

15

6,7

10,1

31/12/2009

5,2

2,9

9,4

4,6

Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

Aquesta millora de les restriccions creditícies s’ha deixat notar sobretot als mercats borsaris, on els principals índexs han recuperat part del valor que havien perdut l’any 2008. Amb
un creixement del 29,8%, l’Íbex-35 ha recuperat part del valor que havia perdut un any abans.
De fet, la cotització de valors a la borsa s’ha desvinculat en certa manera de la dinàmica de
l’economia espanyola, fruit de la creixent globalització de les empreses que cotitzen, cada
cop amb més línies de negoci als països emergents.56
TAULA I-15. COTITZACIÓ DELS PRINCIPALS ÍNDEXS BORSARIS
ESPANYOLS I VARIACIÓ INTERANUAL, 2007-2009
Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement.

Valor el 31/12/2009

Variació interanual
31/12/2009

31/12/2008

11.940,00

29,8

-39,4

935,54

34,7

-41,8

Madrid

1.241,72

27,2

-40,6

Bilbao

1.921,55

20,9

-39,5

València

1.138,56

34,8

-37,8

BCN Mid-50

19.012,60

24,3

-53,1

FTSE Latibex All-Share

3.476,20

97,2

-51,8

Íbex-35
Barcelona Global-100

Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

A la resta de places europees també s’ha produït aquesta recuperació parcial de les cotitzacions dels principals índexs borsaris. L’Euro Stoxx 50, que aplega les principals empreses
de la zona euro, s’ha avaluat el 24,9%; el CAC 40, índex de referència francès, ho ha fet el
22,3%; el FTSE MIB 40 italià, el 17,5%; el Dex Xetra 30 alemany, el 23,8%, i el FTSE 100
del Regne Unit, el 23,2%.

56. Departament d’Economia i Finances. Nota de conjuntura, gener 2010, pàg. 41.
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Fora d’Europa, la dinàmica ha estat similar, amb una pujada del 18,8% del Dow Jones
nord-americà, i una del 19% de l’índex Nikkei 225 del Japó.
En tots aquests casos, però, l’evolució de la cotització dels índexs ha estat menys intensa
que la de l’Íbex-35, i l’any passat la caiguda de l’Íbex no fou tampoc de les més intenses. Per
tant, en termes de cotització borsària, l’evolució de la borsa espanyola no es troba per sota de
la de la resta de parquets europeus o, fins i tot, occidentals.
TAULA I-16. COTITZACIÓ DELS PRINCIPALS ÍNDEXS BORSARIS
INTERNACIONALS I VARIACIÓ INTERANUAL, 2007-2009
Unitats: punts cotitzats i taxes interanuals de creixement.

Variació interanual
31/12/2009

31/12/2008

Euro Stoxx 50

24,9

-43,9

CAC 40

22,3

-42,7

FTSE MIB 40

17,5

-49,9

Íbex-35

29,8

-39,4

Dax Xetra

23,8

-40,4

FTSE 100

23,2

-32,2

Dow Jones

18,8

-33,8

Nikkei 225

19,0

-42,1

Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

Finalment, el volum efectiu de contractació a la borsa de Barcelona fins al 31 de desembre
del 2009 ha estat de 235.705,6 milions d’euros. Aquesta xifra és el 27,8% més baixa que l’any
2008. En general, han caigut amb intensitat la majoria de títols. No obstant això, el deute públic
i els fons cotitzats han caigut menys que la mitjana. La negociació de renda variable, que representa el 70,9% de la contractació, s’ha contret el 32,6%. Les obligacions ho han fet el 58,7%.
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TAULA I-17. VOLUM EFECTIU DE CONTRACTACIÓ A LA BORSA DE
BARCELONA, 2008-2009
Unitats: milions d’euros i taxes de creixement interanual.

Efectes públics

64.782,0

Variació interanual el
31/12/2009
-7,5

Obligacions

2.715,1

-58,3

Volum 2009

Accions

167.180,8

-32,6

Fons cotitzats

191,8

-16,6

Warrants

259,3

-35,8

Drets

575,4

-40,7

1,2

-95,4

235.705,6

-27,8

Mercat secundari
Total

Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

Podem concloure, doncs, que tot i que les entitats de crèdit han pogut de moment reforçar
posicions més equilibrades als seus balanços gràcies a la facilitat de crèdit que ha donat el sistema, aquesta millora de les condicions de liquiditat no s’ha traduït encara en una recuperació
total de la capacitat de finançament que tenia el sector privat, el qual, i al marge de si ha estat
per motius d’oferta o de demanda, s’ha contret arreu, tant per la via de les entitats financeres
com per la via del mercat borsari.
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2.2.

Preus, costos i productivitat

En un entorn econòmic incert, els ajustos que s’han produït en els mercats l’any 2009 han
implicat tensions deflacionistes clares. Aquesta nova situació, que ha afectat arreu del món, ha
portat les economies europea, espanyola i catalana a registrar inflacions mitjanes per a l’any
2009 molt baixes, i en el cas de l’economia espanyola fins i tot negatives (-0,3%). A Catalunya, el 0,2% d’inflació esdevé una marca molt baixa, especialment si la comparem amb el pic
inflacionista de l’any anterior, en què els preus van pujar el 4,1%. Al conjunt de l’eurozona les
xifres també mostren el refredament intens de l’economia, atès que s’ha passat d’una inflació
del 3,3% l’any 2008 a una altra del 0,3%.
TAULA I-18. INFLACIÓ COMPARADA. CATALUNYA, ESPANYA I ZONA
EURO, 2008-2009
Unitats: percentatges.

2008

2009

4,1

0,2

Espanya

4,1

-0,3

Zona euro

3,3

0,3

Catalunya

Diferència Catalunya-Espanya

0

0,5

Diferència Catalunya-zona euro

0,8

-0,1

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

No obstant això, cal preguntar-nos què s’amaga al darrere d’aquest comportament dels
preus, així com també quines han estat les rúbriques que han capgirat la situació inflacionista de l’any 2008. Si analitzem les aportacions que van fer les distintes rúbriques l’any 2008
i 2009 el resultat resulta evident. Ja l’any passat, a la darrera Memòria publicada, accentuàvem el paper dels productes energètics i les primeres matèries i els aliments com a factors
determinants de l’encariment que havia experimentat l’economia el 2008. Òbviament, l’any
2009, i fruit de la frenada global del creixement econòmic, el comportament d’aquestes mateixes rúbriques ha estat diametralment oposat, especialment el dels productes energètics. Així
doncs, podem atribuir més de la meitat de la frenada de la inflació a Catalunya a la caiguda
dels preus de la rúbrica del transport personal (que explica més del 42% de la diferència) i de
la de calefacció, enllumenat i distribució d’aigua (que n’explica gairebé el 14%). També han
mostrat aportacions decisives a la contenció de la inflació les rúbriques de turisme i hoteleria; la llet, els productes làctics, els cereals i derivats; les fruites fresques; el pa; els vestits de
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dona; els olis i greixos; altres carns, i el peix, que expliquen, juntament amb els primers, fins
al 90% de la moderació en el creixement dels preus.57
Tal com podem observar, la presència d’aliments i productes energètics és determinant en
la caiguda de les taxes d’inflació. Tanmateix, tampoc seria raonable obviar les tensions deflacionistes del conjunt de l’economia, immersa en un potent cicle recessiu, atès que la forta moderació de la inflació és el resultat d’un efecte combinat de la baixada dels preus de l’energia
i de la forta caiguda del consum. Cal, doncs, analitzar amb més deteniment les implicacions
que ha tingut sobre els preus aquest profund canvi de conjuntura.

2.1. Els preus dels béns de consum. Evolució tendencial de l’IPC
L’exercici d’analitzar l’evolució interanual dels preus mes a mes a Catalunya ens pot ajudar a comprendre millor com ha afectat el canvi en la conjuntura els preus dels productes de
consum final, especialment pel que fa a l’impacte de la conjuntura internacional. Aquests darrers anys hem assistit a una evolució oscil·lant dels preus dels productes energètics i d’algunes matèries primeres, que han condicionat l’evolució de l’IPC. El preu del cru ha estat sens
dubte un termòmetre que ens ha permès preveure la translació, via costos, dels encariments
o abaratiments energètics que consecutivament s’anaven alternant. Tal com era previsible, el
viratge de l’IPC cap a creixements interanuals cada cop més moderats des del mes de juliol
de l’any 2008, en què mantenia un creixement interanual superior al 5%, es va allargar fins
ben entrat el 2009. L’any 2009, aquests creixements interanuals cada cop més moderats han
passat a ser negatius a partir del segon trimestre de l’any (vegeu el gràfic I-20).

57. Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles sobre preus a l’INE, IPC. Tal com avançàvem, la rúbrica del
transport personal explica el 42,4% del diferencial de la inflació general entre 2008 i 2009, i la de calefacció,
enllumenat i distribució d’aigua el 13,6%, però també tenen una aportació important el turisme i l’hoteleria, el
8,8%; la llet, el 5,5%; els seus derivats, el 3,9%; els cereals i derivats, el 3%; les rúbriques de fruites fresques,
pa, vestits de dona, i olis i greixos, amb aportacions entre el 3% i el 2%, i les rúbriques d’altres carns, peix,
mobles, articles d’ús personal, aviram, crustacis i mol·luscs, o altres preparats alimentaris, amb aportacions, en
ordre decreixement, entre l’1% i el 2%. Pensem que el diferencial s’explica en aquest càlcul sobre la base del
pes estructural de cadascuna de les rúbriques, i del comportament diferencial de la inflació d’aquestes en els
dos anys; per això, entre les rúbriques més decisives n’hi trobem algunes que han fet caure els preus i d’altres
que només n’han moderat el creixement.
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GRÀFIC I-20. EVOLUCIÓ MENSUAL INTERANUAL DE LA INFLACIÓ.
CATALUNYA I ESPANYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

Aquesta tendència, cada cop més deflacionista, s’ha perllongat fins a mitjan any, atès que
també arrossegava la inèrcia de la caiguda dels preus energètics. No obstant això, el nivell
de preus de la rúbrica de transport, molt vinculada als preus energètics, en la seva evolució
mensual toca fons ja des de finals del primer trimestre, i es comença a recuperar, lentament,
durant la resta de l’any sense marcar, però, en cap cas creixements interanuals positius fins al
darrer trimestre de l’any.58 L’any 2008 els preus del cru van oscil·lar des dels 92 $ a principis
d’any fins als 144 $ del mes de juliol, per finalment tornar a caure fins als 33 $ a finals d’any.59
En canvi, l’any 2009 els preus d’aquesta rúbrica han mantingut, des del segon trimestre de
l’any, una progressió a l’alça permanent.60 Entremig, cal ser conscients que l’evolució que ha
mantingut l’euro respecte del dòlar no ha permès tampoc que aquesta cotització a l’alça del
cru es traslladés als preus interiors de manera automàtica, atès que l’encariment en els mercats
internacionals ha estat molt menys intens a Europa fruit de l’evolució de l’euro.61

58. IPC, INE.
59. OPEC (2009). World Oil Outlook 2009, pàg. 21.
60. El preu del barril Brent va créixer progressivament fins als 76 dòlars al mes de novembre i va tancar l’any
lleugerament per sota, als 74 dòlars. OPEC, Basket prices.
61. Vegeu l’epígraf 1.1 d’aquest capítol.
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TAULA I-19. INFLACIÓ, APORTACIONS AL CREIXEMENT DEL NIVELL DE
PREUS I APORTACIONS AL DIFERENCIAL D’INFLACIÓ AMB EL CONJUNT
DE L’ECONOMIA ESPANYOLA. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Aportació Aportació
Inflació
a la inflació a la dif.
2009
del 2009
Cat/Esp

Aportació Aportació
Inflació
a la inflació a la dif.
2009
del 2009
Cat/Esp
Turisme i
hoteleria

1,9

199,2

1,8

Tabac

11,9

144,8

-7,5

5,1

139,2

16,7

3,3

93,3

Conservació de
l’habitatge

3,2

Altres béns i
serveis

Fruites en
conserva i fruits
secs
Cafè, cacau i
infusions

1,8

4,3

1,1

1,8

3,6

0,3

Carn d’oví

1,1

3,2

-0,5

9,2

Calçat de nen

1,3

3,1

1,2

79,1

0,7

Tèxtils i
accessoris per a
la llar

0,7

3,0

0,2

3,8

68,2

0,8

Calçat d’home

0,4

2,3

0,6

Serveis per a
la llar

4,0

55,3

1,1

1,0

1,5

0,2

Esbarjo

2,5

46,8

1,6

0,9

1,2

-0,1

Articles d’ús
personal

1,5

38,2

1,6

0,4

1,0

-0,1

4,6

36,6

7,0

Reparació de
calçat

4,0

0,4

0,0

3,6

36,3

2,3

Carn d’aviram

-0,3

-1,2

3,0

5,4

34,8

4,0

Sucre

-8,4

-6,2

0,1

Altres carns

1,9

31,8

7,1

-1,1

-8,3

1,0

Cereals i derivats

2,4

29,0

3,0

-0,8

-8,4

-0,3

1,8

25,0

0,0

Calçat de dona

-1,2

-8,4

-0,9

1,9

22,4

7,3

Productes làctics

-0,7

-9,3

2,1

0,3

Patates i llurs
preparats

-4,5

-11,7

1,7

Serveis mèdics i
similars
Habitatge de
lloguer

Llegums i
hortalisses
fresques
Publicacions
Educació
universitària

Articles no
perdurables per a
la llar
Pa
Transport públic
interurbà

4,3

22,0

Complements i
reparacions de
peces de vestir
Ous
Preparats
de llegums i
hortalisses

Peces de vestir
de nen i bebè
Crustacis,
mol·luscs i
preparats de
peix
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Educació infantil
i primària
Carn de vacum

4,9

21,7

2,8

Carn de porcí

-3,1

-12,8

1,6

2,6

20,8

2,6

-0,7

-21,3

0,0

Aigua mineral,
refrescos i sucs

3,2

19,9

0,7

-0,6

-22,9

-1,6

Transport públic
urbà

5,3

17,8

-3,9

-1,4

-24,3

3,5

Altres despeses
d’ensenyament

3,4

16,1

0,3

-3,4

-41,8

0,8

4,2

14,7

3,1

-4,1

-42,9

1,8

1,5

14,6

3,3

Comunicacions
Calefacció,
enllumenat
i distribució
d’aigua
Peces de vestir
d’home
Medicaments
i material
terapèutic
Peix fresc i
congelat
Llet

-7,9

-54,0

4,8

1,8

11,7

0,1

Olis i greixos

-11,7

-57,0

0,7

1,3

11,2

2,6

Peces de vestir
de dona

-2,6

-62,0

0,9

0,6

8,0

-1,8

Objectes
recreatius

-5,1

-118,6

-0,9

2,3

7,6

-0,1

Transport
personal

-5,5

-685,7

14,1

1,2

7,2

-1,6

TOTAL

0,2

100,0

100,0

Educació
secundària
Fruites fresques
Begudes
alcohòliques
Electrodomèstics
i reparacions
Mobles i
revestiments de
terres
Utensilis i eines
per a la llar
Altres preparats
alimentaris

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

Per tant, l’evolució que ha presentat l’IPC respon sobretot a la lògica de l’efecte dels preus
energètics, especialment els del cru. A més, cal tenir en compte que l’impacte que finalment
han mantingut els preus de l’energia, que ja ha estat molt deflacionista, ho hauria estat menys
si no hagués estat per l’evolució de l’euro.
Si analitzem la taula I-19, veurem totes les rúbriques ordenades en funció de l’aportació relativa que han fet a l’augment de l’IPC, que ha estat del 0,2%. Entre les rúbriques que
han fet una aportació positiva més important, hi trobem sobretot serveis com ara el turisme i
l’hoteleria, els serveis mèdics, els serveis de la llar, i també els lloguers, que ja sigui per un
fort increment dels preus (el cas del tabac) o bé pel pes estructural elevat que tenen (turisme
i hoteleria, per exemple) han fet aportacions positives al marge del creixement dels preus de
l’any 2009. No obstant això, la caiguda del 5,5% dels preus de la rúbrica de transport personal acaben per compensar amb escreix l’increment que han generat les rúbriques més inflacionistes, atès que fa una aportació negativa a la inflació gairebé set vegades superior al
creixement que finalment hem tingut. Altres rúbriques deflacionistes han estat les d’objectes
recreatius, roba, calçat i alguns aliments com ara olis i greixos, llet i derivats, carn de porcí i
aviram, sucre i patates.
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Un altre element destacable de l’evolució mensual dels preus és també la divergència creixent entre aquesta correcció de preus en els àmbits català i espanyol (vegeu el gràfic I-20).
Caldria preguntar-nos, doncs, també què s’amaga darrere d’aquest comportament menys deflacionista de l’economia catalana. La taula I-19 inclou una columna que recull les aportacions
al diferencial inflacionista de les economies catalana i espanyola distribuïdes per rúbriques.
Per ordre d’importància, les rúbriques de serveis mèdics i similars (16,7%), transport personal
(14,1%), habitatge de lloguer (9,1%), pa (7,2%), altres carns (7%), llegums i hortalisses fresques (7%), llet (4,7%), educació universitària (3,9%), peces de vestir d’home (3,5%), fruites
fresques (3,3%), educació secundària (3,1%), carn d’aviram (2,9%), cereals i derivats (2,9%),
educació infantil i primària (2,7%) i electrodomèstics i reparacions (2,6%) expliquen més del
90% del diferencial. Aquestes rúbriques, que englobaríem dins de quatre grans grups com són
transport, serveis sanitaris, serveis d’educació i alimentació explicarien, per tant, bona part del
diferencial. D’altra banda, han estat poques les rúbriques que han rebaixat la nostra inflació per
sota de la mitjana espanyola; d’aquestes destaquem, de menor a major aportació negativa, les
rúbriques de calefacció, enllumenat i distribució d’aigua, altres preparats alimentaris, mobles
i revestiments de terres, transport públic urbà, i tabac, que han restat totes a l’hora d’explicar
el diferencial d’inflació entre l’economia catalana i l’espanyola en conjunt.
TAULA I-20. INFLACIÓ MITJANA ANUAL CATALANA I DIFERENCIAL
CATALUNYA-ESPANYA PER GRUPS ESPECÍFICS DE PRODUCTES, 2008-2009
Unitats: percentatges.

2008

2009

Productes energètics

11,8

Aliments sense elaboració

3,9

Serveis (amb lloguer d’habitatge)

3,9

Aliments amb elaboració, begudes i tabac

6,1

Béns industrials sense productes energètics

0,4

General sense aliments no elaborats ni productes energètics

3,2

Aliments sense elaboració i productes energètics

8,5

Carburants i combustibles

13,2

-13,5

Diferencial Cat-Esp
2008

2009

-8,7

-0,1

0,3

0

-0,1

1,3

2,7

0

0,3

1,3

-0,4

0,4

-1

0,1

0,3

1,2

0

0,4

-4,7

-0,2

0,7

-0,4

1,2

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

Recapitulant, l’impacte negatiu de la davallada del preu dels carburants (taula I-20) ha
estat en la base del magre creixement de l’IPC a Catalunya, que en algun moment fins i tot
ha mostrat, en la seva evolució mensual, creixements, tal com s’ha vist, fins i tot negatius.
D’altra banda, els aliments, tot i que aquests darrers anys havien mostrat, com l’energia, comportaments molt inflacionistes, no han tingut cap correcció a la baixa, com es pot veure amb
la inflació del grup d’aliments sense elaboració (taula I-20). No obstant això, no podem atribuir tampoc tota la moderació dels preus als efectes dels carburants i dels aliments, atès que
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la inflació subjacent ha mostrat també una forta moderació durant aquest darrer any. L’índex
general, calculat sense els efectes dels aliments no elaborats ni els productes energètics ha
moderat el seu creixement des del 3,2% l’any 2008 a l’1,2% l’any 2009. Aquesta forta moderació assenyala també com a factor determinant el canvi de conjuntura econòmica al país,
atès que només és atribuïble al context deflacionista, amb creixements negatius del PIB, que
hem patit aquest darrer exercici.
Si desglossem la resta d’activitats, incloses precisament dins del grup que ens avalua la
inflació subjacent, els serveis han estat les partides més inflacionistes i els productes industrials, descomptats de l’energia, han mostrat també una lleugera davallada, fruit de l’acumulació
d’estocs d’aquest sector productiu, molt afectat també pel context deflacionista i la caiguda
de transaccions comercials tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit internacional.
Si analitzem, d’altra banda, el diferencial d’inflació per grups de productes de l’economia
catalana amb l’espanyola, observem que els preus de tots els grups s’han encarit a Catalunya
més que en el conjunt d’Espanya. Tant els aliments com l’energia i el registre de la inflació
subjacent ens alerten del diferencial, i, malgrat tot, si ho comparem amb les divergències del
2008, any en què el diferencial fou nul, observem que el comportament del 2008 s’explica
per una nul·la divergència en els serveis, juntament amb un millor comportament tant dels
carburants com dels aliments (vegeu la taula I-20).
TAULA I-21. TAXES DE CREIXEMENT DE L’ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS
A CATALUNYA, ESPANYA I ZONA EURO, 2008-2009
Unitats: percentatges.

2008

2009

Índex general

5,8

6,6

Zona
euro
5,0

-3,4

-3,3

Zona
euro
-4,6

Béns de consum

4,1

4,4

3,5

0,0

-0,6

-1,3

Béns de consum duradors

2,2

3,5

2,0

0,7

1,0

1,2

Catalunya

Espanya

Catalunya

Espanya

Béns de consum no duradors

4,3

4,5

3,7

-0,1

-0,8

-1,8

Béns d’equipament

2,3

2,5

1,0

1,6

0,8

0,5

Béns intermedis

5,1

5,5

3,4

-5,8

-5,4

-5,4

Energia

14,6

14,4

15,5

-9,3

-6,5

-13,1

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

De fet, si analitzem amb deteniment l’evolució dels preus industrials (taula I-21), veurem
que, al marge del fort impacte dels productes energètics, i en un context de forta moderació
del creixement de la majoria de productes, a Catalunya només han baixat els preus dels béns
de consum duradors. No obstant això, i tot i el que registra la taula sobre l’evolució dels preus
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dels productes industrials de l’IPC, el conjunt global de béns de consum produïts a Catalunya
no ha mostrat cap davallada a l’índex de preus industrials (IPRI), atès que la lleugera disminució dels preus dels béns de consum no durador es compensa amb el lleuger encariment de
la resta de béns de consum. A Espanya i a l’eurozona els preus dels béns de consum, tot i que
mostren el mateix perfil que a Catalunya, han patit caigudes en els preus. Tanmateix, tant a
Catalunya com a la resta d’economies analitzades la davallada dels preus dels béns industrials intermedis ha estat molt més potent, amb caigudes superiors al 5% en tots els casos, reflex
sens dubte de la major sensibilitat d’aquest sector al canvi d’expectatives. D’altra banda, els
preus dels béns d’equip no han caigut, ni a Catalunya ni a la resta de l’Estat o de l’eurozona,
i tanmateix han mostrat, al contrari que el béns de consum, un comportament més dinàmic
aquí que a la resta de l’Estat o a la resta de l’eurozona. A Catalunya s’ha,això, en, abaratit
menys que la resta els béns de consum i encarir més que la resta els béns d’equip. Finalment,
la davallada dels preus de l’energia ha estat més intensa a Catalunya que al conjunt d’Espanya, però menys intensa que al conjunt de l’eurozona.

2.2. Costos laborals
Els costos laborals per treballador i mes a Catalunya han pujat el 2,5%, menys que l’any
passat. El cost laboral per hora treballada ha crescut el 4,8%, enfront del 3,4% de l’any anterior. Per al conjunt de l’economia espanyola també es reprodueix aquesta mateixa dinàmica,
si bé en termes comparatius els augments esdevenen més intensos al conjunt de l’economia
espanyola que no pas a la catalana.
TAULA I-22. EVOLUCIÓ DEL COST LABORAL TOTAL PER TREBALLADOR,
MES I HORA. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatges (taxes de creixement).

2007

Cost mensual per treballador
2008

Catalunya

4,9

4,4

2,5

Espanya

4,0

4,8

3,5

2009

Cost/hora per treballador
2007

2008

2009

Catalunya

5,7

3,4

4,8

Espanya

4,6

4,6

5,6

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

Aquest augment del cost laboral per treballador i mes a Catalunya, tot i que es redueix
lleugerament si prenem només els costos salarials (l’1,9%, vegeu el gràfic I-21), supera amb
escreix el creixement que han mantingut els preus de consum, que, tal com vèiem, registraven
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una variació mínima del 0,2%. D’altra banda, el creixement del cost laboral per hora treballada, que se situa al 4,8%, supera també sobradament el creixement del valor d’allò que l’economia catalana va produir, atès que el deflactor del PIB creix només el 0,5% a Catalunya. Per
tant, les percepcions salarials s’han encarit respecte del nivell de preus de l’economia. D’una
banda, les percepcions salarials mitjanes dels treballadors han augmentat la seva capacitat
adquisitiva. De l’altra, el treball, com a factor productiu, s’ha encarit respecte del producte.
TAULA I-23. COST LABORAL PER TREBALLADOR I MES PER COMPONENTS
I SECTORS. CATALUNYA, 2009
Unitats: euros.

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Cost total

2.685,6

3.070,7

2.848,4

2.563,6

Cost salarial total

1.982,1

2.238,4

2.015,1

1.910,2

Cost salarial ordinari

1.717,8

1.878,4

1.706,9

1.676,5

Altres costos

703,6

832,3

833,3

653,4

Cost per percepcions no salarials

126,8

177,6

190,5

105,5

Cost per cotitzacions obligatòries

599,3

685,5

665,8

568,2

Subvencions i bonificacions de la Seguretat Social

22,6

30,8

23,0

20,4

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

La remuneració laboral mitjana per sectors i components del cost laboral es pot veure a
la taula I-23. La indústria és l’activitat que paga el cost laboral per treballador i mes més elevat, 3.071 euros. No obstant això, el sector de la construcció també mostra unes retribucions
mitjanes, 2.848 euros, que tot i que són més baixes que a la indústria estan també per sobre
de la mitjana de l’economia, que es compensa amb les retribucions més baixes del sector serveis, 2.564 euros.
Si analitzem, però, els costos laborals per hora que es paguen segons els sectors d’activitat
econòmica, observem que les divergències ja no són tan grans com ens mostren les comparacions del cost laboral per treballador i més. Així doncs, les retribucions a la indústria, que
abans arribaven fins al 14% per sobre de la mitjana, amb el cost per hora només assoleixen al
9,8%; les retribucions al sector de la construcció, que mensualment es troben per sobre de la
mitjana (6,1%), quan es computen per hores cauen lleugerament per sota la mitjana (l’1,5%).
En canvi, les retribucions del sector serveis, que mensualment es troben el 4,5% per sota de
la mitjana, quan es computen en funció de les hores treballades només cauen el 2,9% (vegeu
les taules I-23 i I-24). La divergència entre unes i altres respon bàsicament al nombre d’hores
treballades, que està marcat per la jornada laboral efectiva que duen a terme els treballadors
i treballadores de cada sector.
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TAULA I-24. COST LABORAL PER HORA I ELS SEUS COMPONENTS PER
SECTORS D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Cost total

20,5

22,5

20,2

19,9

Cost salarial total

15,1

16,4

14,3

14,8

Cost salarial ordinari

13,1

13,8

12,1

13,0

Altres costos

5,4

6,1

5,9

5,1

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

Tot i que no podem disposar de variacions del cost laboral per sectors, atès que enguany
s’ha canviat el sistema de classificació d’activitats econòmiques i no són comparables les estimacions per sectors entre l’any 2009 i els anteriors, caldria analitzar, a partir de les dades de
què disposem,quins han estat els factors que han motivat aquest increment del cost laboral.
Tal com es pot observar al gràfic I-21, la partida que més puja del cost laboral és la de
percepcions no salarials, que a Catalunya puja per sobre del 20%. La partida de percepcions
no salarials inclou, entre d’altres, les percepcions per indemnització per acomiadament;62 per
tant, resulta comprensible que, atesa la conjuntura laboral del moment, les percepcions no
salarials pugin de la manera com ho han fet. D’altra banda, el cost per cotitzacions obligatòries ha pujat a Catalunya l’1,3% per sota del que ho ha fet el cost salarial. En conclusió, si bé
l’augment del cost laboral ha estat molt determinat pel component no salarial del cost laboral
(ja que ha crescut el 4,3%), aquest augment cal atribuir-lo, malgrat que pesin poc en l’escandall total del cost laboral, a les percepcions no salarials derivades de la conjuntura laboral, ja
que les cotitzacions obligatòries no han augmentat amb més intensitat que els costos salarials.

62. Concretament, la partida de percepcions no salarials inclou: prestacions socials directes, pagaments per
incapacitat temporal, per desocupació (suspensió temporal o reducció de jornada), per altres prestacions directes
o per acomiadament. ETCL, metodologia CNAE 2009.
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GRÀFIC I-21. CREIXEMENT DELS COMPONENTS DEL COST LABORAL.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: taxes de creixement.

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

De fet, si descomponem matemàticament l’efecte de l’increment del cost laboral en funció
de les aportacions que hi fan els seus diferents components (gràfic I-22), podem observar que,
tot i que el pes de la partida de costos no salarials no supera el 25%,63 l’aportació que fan, de
gairebé el 44%, mostra la forta incidència que tenen sobre el creixement dels costos totals.
Si descomponem per components més desagregats, llavors el cost salarial ordinari augmenta una mica més la seva aportació, atès que els costos salarials extraordinaris han caigut
fruit de la conjuntura recessiva. D’altra banda, la segona partida més determinant torna a ser la
dels costos per percepcions no salarials, que, tot i que representen només el 4,7%64 dels costos
laborals totals, fan una aportació positiva a l’augment dels costos totals del 33%.

63. Amb dades del 2009, ETCL, INE.
64. Amb estimacions del 2009, calculat a partir de les dades de l’ETCL, INE.
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GRÀFIC I-22. APORTACIÓ AL CREIXEMENT DEL COST LABORAL.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

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

Resumint, els costos laborals han augmentat el 2,5% empesos per l’increment de les percepcions no salarials derivades del context de crisi en què ens trobem. No obstant això, els costos
salarials també han augmentat l’1,9%, i tot i que el context deflacionista ha frenat fortament
l’increment de preus, les dades de negociació col·lectiva, que apunten cap a increments pactats
per sobre del 2%,65 juntament amb l’evolució dels costos laborals, mostren que, de fet, aquestes pressions deflacionistes66 no s’han traslladat encara per la via dels preus al mercat laboral.

65. Vegeu l’apartat de negociació col·lectiva al capítol III de la Memòria. Amb les dades actualitzades el 31 de març,
l’increment salarial pactat i revisat era del 2,43%.
66. Per valorar en quina mesura es produeixen tensions inflacionistes tant en el mercat de béns com en el mercat
de factors, una dada a analitzar és el grau d’utilització de la capacitat productiva. Tot i que per a Catalunya no
disposem encara de dades per al 2009, podem valorar la situació del conjunt de l’economia espanyola i de la
zona euro, que han mostrat un grau d’utilització de la capacitat productiva industrial mitjana per a l’any 2009
del 70,2% i el 71,3%, respectivament. En el cas d’Espanya, aquesta xifra és 9,2 punts inferior a la del 2008 i,
en el cas de la zona euro, 11,7 punts. Aquestes caigudes reflecteixen sens dubte el fort impacte de la conjuntura
deflacionista actual. Banc d’Espanya, Boletín Económico, novembre 2009.
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2.3. El procés de formació dels preus
L’any 2007, amb un creixement del 3,3%, el deflactor del PIB havia crescut per sota del
que ho havia fet un any abans (4,3%). A la darrera edició d’aquesta memòria constatàvem
també una frenada del creixement dels preus, atès que l’any 2008 el deflactor havia augmentat només el 3,1%, xifra que un cop corregida amb noves estimacions més fiables s’ha situat
finalment en el 2,5%. Enguany, i en sintonia amb aquest procés de frenada progressiva del
creixement dels preus, les estimacions de l’INE ens mostren una variació del deflactor del
PIB pràcticament insignificant, del 0,5%.
Si analitzem l’evolució en termes nominals de les rendes en què es distribueix el PIB67
(taula I-25), podem observar que l’any 2008 el creixement en termes nominals de l’excedent
brut d’explotació (EBE, a partir d’ara), descomptat del creixement del producte estrictament
real, fou del 5%, un creixement de la mateixa intensitat mitjana dels darrers cinc anys. Aquest
mateix any el creixement de la remuneració de les persones ocupades68 (RO, en endavant),
també descomptat de les variacions reals, fou del 4,4%, lleugerament més intensa que els darrers anys. No obstant això, el creixement nominal dels impostos sobre la producció en relació
amb el producte real fou netament negatiu, amb una caiguda intensa del 15,9%. Per al conjunt
de l’economia espanyola el comportament fou molt similar.
TAULA I-25. TAXES DE CREIXEMENT ANUAL ACUMULATIU DELS
COMPONENTS DEL DEFLACTOR DEL PIB.
CATALUNYA I ESPANYA, 2002-2008
Unitats: percentatges.

Deflactor del PIB
EBE / PIB real
RO / PIB real
Impostos / PIB real
RO per ocupat
Productivitat aparent del treball
(termes reals)

Catalunya
2002-2007
2008 2009
4,0
2,5
0,5
5,0
5,0
3,1
4,4
6,3
-15,9 -15,5
2,9
5,1
-0,2

0,6

3,0

Espanya
2002-2007
2008 2009
0,2
4,0
2,5
5,1
5,0
3,1
4,3
6,2
-15,9 -15,7
3,0
5,7
-0,1

1,3

3,2

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

67. L’exercici intenta descomptar el creixement real del creixement nominal de cada partida, de manera que traduïm
l’increment de cada partida de renda en un component inflacionari que ens indica quin augment, per sobre de
l’estrictament real, ha mantingut cada partida.
68. La remuneració de les persones ocupades és el resultat de sumar la remuneració imputada dels ocupats no assalariats
a la dels assalariats. Vegeu la següent nota on s’explica l’exercici de descomposició de les rendes mixtes.
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Aquestes pressions inflacionistes sobre el producte es traduïren, tal com s’observa en el
gràfic I-23,69 en una aportació negativa de la fiscalitat (que resta 1,6 pp al creixement dels
preus); una aportació positiva de l’EBE, que suma 1,7 pp al creixement del deflactor, i, finalment, en una aportació també positiva de 2,4 pp de la RO.
GRÀFIC I-23. APORTACIÓ DELS FACTORS INTERNS AL CREIXEMENT
DEL DEFLACTOR DEL PIB. CATALUNYA, 2003-2008
Unitats: percentatges.

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

Aquesta distribució de les pressions inflacionistes esdevé idèntica tant per al conjunt de
l’economia espanyola com per a l’economia catalana, atès que el comportament és molt similar, amb pressions a l’alça de les rendes del treball i del capital, i a la baixa dels impostos
sobre la producció (vegeu els gràfics I-23 i I-24).

69. La descomposició del deflactor, tant per a Catalunya com per a Espanya (gràfics I-23 i I-24), es fa, tal com
avançàvem anteriorment, a partir de la determinació del component inflacionista de cada partida de renda. Aquest
component es troba a partir del quocient amb el creixement real. La contribució està determinada pel pes de
cada partida en l’any base (l’immediatament precedent). Les rendes del treball (RO) s’han calculat restant a
l’EBE la part de rendes mixtes atribuïbles al treball. Aquest exercici s’ha fet estimant una retribució mitjana de
l’ocupació no remunerada igual a la dels assalariats.
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GRÀFIC I-24. APORTACIÓ DELS FACTORS INTERNS AL CREIXEMENT
DEL DEFLACTOR. ESPANYA, 2003-2008
Unitats: percentatges.

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

Les taules I-26 i I-27 mostren els mateixos resultats que els gràfics però descomponen any
a any les aportacions en xifres. Tal com podem veure, per a l’economia catalana, el creixement
nominal de l’EBE i de la RO, descomptat dels augments del producte real, ha estat cada cop
més intens aquests darrers anys. En canvi, el creixement dels impostos sobre la producció,
també descomptat de la variació real, ha estat, els darrers dos anys, cada cop més negatiu.

166

L’ECONOMIA A CATALUNYA

TAULA I-26. FACTORS INTERNS DEL DEFLACTOR DEL PIB.
CATALUNYA, 2004-2008
Unitats: percentatges.

Taxes de creixement anual

2004

2005

2006

2007

2008

Deflactor del PIB

4,0

4,0

4,4

3,5

2,5

EBE / PIB en termes reals

6,1

4,3

4,7

4,7

5,0

RO / PIB en termes reals (CLU en termes nomina ls)

2,1

3,2

3,4

3,9

4,4

Impostos / PIB en termes reals

7,9

7,8

8,4

-2,4

-15,1

Pes sobre el PIB (t-1)

2004

2005

2006

2007

2008

EBE / PIB en termes nominals

33,2

33,8

33,9

34,0

34,4

RO / PIB en termes nominals (CLU en termes reals)

56,6

55,6

55,1

54,6

54,8

Impostos / PIB en termes nominals

10,2

10,6

11,0

11,4

10,8

Aportació al creixement del deflactor

2004

2005

2006

2007

2008

Excedent brut d’explotació

2,0

1,5

1,6

1,6

1,7

Remuneració de les persones ocupades

1,2

1,8

1,9

2,2

2,4

Impostos sobre la producció

0,8

0,8

0,9

-0,3

-1,6

Deflactor

4,0

4,0

4,4

3,5

2,5

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.
CLU: costos laborals unitaris.
EBE: excedent brut d’explotació; no inclou les rendes mixtes derivades del treball.
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TAULA I-27. FACTORS INTERNS DEL DEFLACTOR DEL PIB.
ESPANYA, 2004-2008
Unitats: percentatges.

Taxes de creixement anual

2004

2005

2006

2007

2008

Deflactor del PIB

4,0

4,3

4,1

3,3

2,5

EBE / PIB en termes reals
RO / PIB en termes reals (CLU en termes
nominals)
Impostos / PIB en termes reals

5,6

4,7

4,9

4,7

5,0

2,4

3,2

3,3

3,7

4,3

8,1

8,8

6,2

-3,4

-15,4

Pes sobre el PIB (t-1)

2004

2005

2006

2007

2008

EBE / PIB en termes nominals
RO / PIB en termes nominals (CLU en
termes reals)
Impostos / PIB en termes nominals

33,0

33,5

33,6

33,9

34,3

57,0

56,0

55,5

55,0

55,3

10,0

10,4

10,9

11,1

10,4

Aportació al creixement del deflactor

2004

2005

2006

2007

2008

Excedent brut d’explotació

1,9

1,6

1,6

1,6

1,7

Remuneració de les persones ocupades

1,3

1,8

1,8

2,0

2,4

Impostos sobre la producció

0,8

0,9

0,7

-0,4

-1,6

Deflactor

4,0

4,3

4,1

3,3

2,5

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

En el cas de l’economia espanyola, el comportament de l’excedent i de la remuneració
de les persones ocupades és similar, si bé el creixement inflacionista de l’EBE es manté més
intens en els darrers anys. En termes de distribució de rendes, la retribució dels factors es
mostra molt similar tant en un cas com en l’altre, i per a l’any 2008, la distribució es manté
encara molt semblant en ambdues economies, atès que cau en tots dos casos el pes dels impostos i augmenta el pes de la RO i de l’EBE (sense les rendes mixtes derivades del treball)
sobre el PIB (vegeu la taula I-28).
TAULA I-28. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA ENTRE ELS FACTORS DE
PRODUCCIÓ. CATALUNYA I ESPANYA, 2008
Unitats: percentatges.

EBE / PIB en termes nominals
RO / PIB en termes nominals (CLU en termes reals)
Impostos / PIB en termes nominals

Catalunya
35,3
55,8
8,9

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.
CLU: costos laborals unitaris.
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Per anticipar el comportament de la distribució de les rendes i per entendre quines tensions pot haver generat la retribució dels factors l’any 2009, vegeu la taula I-29, que aproxima
el comportament d’aquelles variables que encara no tenim estimades, i ho fa a partir d’altres
fonts estadístiques alternatives. Els costos laborals en termes nominals, mesurats ara a partir de
l’estimació de l’ETCL, mostren un creixement del 2,5%, que atès el poc dinamisme dels preus,
que han pujat només el 0,5%, implicaria un augment de gairebé el 2% dels costos laborals en
termes reals. Un encariment, però, dels costos laborals en termes reals com aquest darrer, en
cas que es reprodueixi amb les noves estimacions de la CRE, quedaria absorbit amb escreix
pel creixement de la productivitat70 en termes reals del 3%, cosa que faria que caiguessin els
costos laborals unitaris l’1% en termes reals i el 0,5% en termes nominals.
De fet, la forta correcció de l’economia catalana, que s’ha produït sobretot en termes
d’ocupació,71 ha generat un increment de la productivitat en termes reals del 3%, atès que la
contracció s’ha produït més en termes d’ocupació que en termes de producció. Aquest comportament ha generat un augment de la productivitat que, no obstant això, deixa marge a l’alça
als costos laborals, atès que qualsevol augment dels costos laborals per sota d’aquesta variació
no pressionarà a l’alça els costos laborals unitaris. De fet, per la mateixa raó que la caiguda de
l’ocupació ha generat un augment de la productivitat, també pot tenir efectes sobre la composició dels assalariats i sobre l’evolució de les remuneracions mitjanes. Tanmateix, encara no
tenim disponible l’estimació de la remuneració dels assalariats corresponent a l’any 2009 i,
per tant, difícilment podem determinar quins han estat els efectes del canvi estructural sobre
la remuneració mitjana. D’altra banda, amb un creixement del cost laboral en termes nominals
del 2,5% i un augment del cost salarial ordinari de l’1,9%, cap registre indica que els augments
dels costos laborals hagin de situar-se per sobre del 3%, element que comportaria un guany
de competitivitat ja que, tal com avançàvem, això haurà fet baixar els costos laborals unitaris.

70. Ens referim en tot el text a la productivitat aparent del treball.
71. Vegeu l’apartat 3.1 del capítol III.
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TAULA I-29. PRODUCTIVITAT, COSTOS LABORALS I PREUS.
CATALUNYA, 2003-2009
Unitats: percentatges.

Productivitat aparent del treball (en
termes reals)¹
Productivitat aparent del treball (en
termes nominals)¹
Cost laboral (en termes nominals)
Cost laboral² (en termes nominals)
Cost salarial² (en termes nominals)
Deflactor del PIB
IPC
CLU en termes nominals³
CLU en termes reals³

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

-0,5

-0,7

-0,5

0,5

0,6

3,0

3,5

3,4

3,9

4,0

3,2

3,5

1,6
3,6
3,6
4,0
3,5
2,1
-1,9

2,5
2,6
2,3
4,0
3,9
3,2
-0,8

2,9
3,5
3,4
4,4
3,7
3,4
-1,0

4,5
5,0
4,3
3,5
3,0
3,9
0,5

5,1
4,7
4,0
2,5
4,1
4,4
1,8

-

2,5
3,5
0,5
0,2
-0,5
-1,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, INE (dades de 2007, primeres estimacions).
(1) Calculat a partir del PIB.
(2) Calculat a partir de les dades de l’ETCL, INE.
(3) La darrera dada, corresponent a l’any 2008, ha estat calculada amb les dades de costos laborals de l’ETCL.
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3.3.

Les infraestructures a Catalunya

3.1. Situació i perspectives de les infraestructures
L’any 2009 la inversió pressupostada en infraestructures s’ha incrementat respecte a l’any
2008. Aquest increment s’ha produït especialment en infraestructures viàries i ferroviàries.
La inversió en ports creix de forma moderada, mentre que la inversió en infraestructures aeroportuàries es redueix com a conseqüència de la finalització del gruix de les obres de la T-1
de l’aeroport del Prat.72
Aquest creixement de la inversió pressupostada suposa un xoc de demanda per a l’economia que permet atenuar els efectes negatius de la crisi (especialment sobre el sector de la
construcció). Caldrà veure, en un futur, si comporta també un xoc d’oferta i ajuda a millorar
la competitivitat de l’economia catalana.
Destaquen les inversions en matèria ferroviària, concentrades en la línia 9 del metro de
Barcelona i el tren d’alta velocitat Barcelona–frontera francesa. Així mateix, sobresurt la inversió en carreteres, així com la finalització de les obres a l’aeroport del Prat, la construcció
de l’aeroport de Lleida-Alguaire i les obres d’ampliació del port de Barcelona.
Pel que fa a l’ús de les infraestructures, a causa de l’actual conjuntura econòmica es produeix un retrocés en totes, tant en el transport de passatgers com en el de mercaderies. Aquest
retrocés és especialment intens en el transport de mercaderies a ports i carreteres, i en el transport de persones als aeroports.
Destaca també la firma del Pacte nacional per a les infraestructures per una part dels partits polítics, representants del món local, social i econòmic del país. Aquest pacte inclou les
actuacions prioritàries en matèria d’infraestructures fins a l’any 2020, i en l’àmbit de les infraestructures de transport73 s’aposta per impulsar el transport públic, donar caràcter prioritari
a les inversions ferroviàries i prestar atenció a la gestió de les infraestructures ferroviàries,
portuàries i aeroportuàries.74

72. Les infraestructures energètiques i mediambientals es tracten al capítol VI d’aquesta memòria, mentre que les
infraestructures de telecomunicacions s’estudien al capítol II, motiu pel qual no s’han inclòs en aquest apartat.
73. El Pacte inclou tot tipus d’infraestructures.
74. En economies amb infraestructures madures, els increments en els rendiments d’aquestes deriven principalment
d’una millor gestió que d’un increment de la dotació.
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En aquest últim punt, sobresurten l’Acord per al traspàs de rodalies de l’Estat espanyol a
la Generalitat de Catalunya —el 2009 és l’últim any que l’Administració central gestiona els
serveis de rodalies—, i la continuació del debat generat a l’entorn de la gestió de l’aeroport
del Prat, encara no resolt.
Quant a les perspectives d’inversió en infraestructures, es poden veure limitades pel dèficit públic a curt i a mitjà termini, per la qual cosa caldrà recórrer, també, a la col·laboració
publicoprivada.

3.2. La inversió en infraestructures de transport
L’any 2009, la inversió de l’Estat en infraestructures ha representat el 63,9% del total
d’aquesta partida a Catalunya, per un 36,1% de la Generalitat de Catalunya, cosa que representa un increment de la proporció d’infraestructures finançades per la Generalitat de 4,2
punts percentuals (pp).
La inversió en infraestructures de transport ha representat, l’any 2009, el 83,6% de la inversió real realitzada per l’Estat a Catalunya, 3 pp més que l’any 2008. Això ha suposat un
increment del 3,7% de la inversió real en infraestructures de transport, entre les quals destaca
el creixement del 36,7% de la inversió en ferrocarrils; el del 13,8% en carreteres, i el decreixement de la inversió en aeroports (-61,3%). Aquests resultats s’expliquen per la construcció
de la línia l’alta velocitat entre Barcelona i la frontera francesa i per la finalització de la part
més important de les obres a l’aeroport del Prat.
En aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a
aquesta li corresponen 707 milions d’euros provinents de l’Estat en projectes pendents de determinar i peatges d’autopistes l’any 2009, per assolir un percentatge sobre la base de càlcul
equivalent al del PIB català sobre el PIB espanyol (18,72%).75
Pel que fa a la inversió de la Generalitat, aquesta ha augmentat el 25,0% l’any 2009 gràcies a l’increment de la inversió en ferrocarril (+26,5%) i en carreteres (+37,2%). Destaca la
construcció de la línia 9 del metro de Barcelona.
Així mateix, destaquen els increments de la inversió amb sistemes específics de finançament, que pel que fa a infraestructures de transport augmenta el 143,3% entre l’any 2008 i
l’any 2009 (+214,8% en concessions, amb 768 milions d’euros, i +20,3% via mètode alemany,
amb 170 milions d’euros). Així, els sistemes específics de finançament passen a representar

75. Aquests 707 milions corresponen al conjunt d’inversions de caràcter econòmic. Això implica que un percentatge
d’aquesta inversió s’efectua en infraestructures que no són de transport.
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el 16,1% de la inversió total a Catalunya (5.814 milions d’euros), davant del 8,0% de l’any
2008. És a dir, s’incrementen considerablement les partides extrapressupostàries. Cal matisar,
però, que, a diferència d’anys anteriors, augmenta considerablement la partida destinada a
ferrocarrils, que passa a representar el 61,1% de la inversió en infraestructures amb sistemes
específics de finançament, davant del 21,0% de l’any 2008. El contrari passa amb la carretera,
tot i que creixen les inversions en carreteres amb sistemes específics de finançament el 19,9%.
TAULA I-30. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER ORGANISME INVERSOR I PER
TIPUS D’INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Carreteres

626

20,8

713

22,9

Var. 20082009 (%)
13,8

Ferrocarril

1.334

44,4

1.824

58,6

36,7

14,2

Aeroports

777

25,9

301

9,7

-61,3

-16,2

Ports

267

8,9

277

8,9

3,7

0,0

TOTAL

3.005

100,0

3.115

100,0

GENERALITAT

2008

%

2009

%

Carreteres

346

24,6

475

27,0

3,7
Var. 20082009 (%)
37,2

0,0
Var. 2008-2009
(pp)
2,4

Ferrocarril

986

70,0

1.248

70,9

26,5

0,9

Aeroports

48

3,4

13

0,7

-73,0

-2,7

ESTAT

Ports

2008

%

2009

%

Var. 2008-2009
(pp)
2,0

29

2,0

25

1,4

-12,6

-0,6

TOTAL

1.409

100,0

1.761

100,0

ESTAT i GENERALITAT

2008

%

2009

%

Carreteres

972

22,0

1.188

24,4

25,0
Var. 20082009 (%)
22,2

0,0
Var. 2008-2009
(pp)
2,3

Ferrocarril

2.320

52,6

3.072

63,0

32,4

10,4

Aeroports

825

18,7

314

6,4

-62,0

-12,3

Ports

296

6,7

302

6,2

2,1

-0,5

4.414

100,0

4.876

100,0

10,5

0,0

TOTAL

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009 i 2010.

Amb referència a la inversió liquidada l’any 2008, aquesta es va incrementar en totes les
partides, a excepció de la inversió en carreteres per part de la Generalitat. Destaca el fort augment de la inversió liquidada en infraestructures ferroviàries, amb el 58,2% més que l’any
2007 i el 56,0% del total de la inversió liquidada.

173

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

Sobresurten la inversió ferroviària i l’aeroportuària, amb el 108,0% i el 100,0% de la inversió liquidada sobre la pressupostada l’any 2008, respectivament. La carretera assoleix el
98,2%, mentre que la inversió en ports es queda al 65,3% de la inversió pressupostada.
TAULA I-31. INVERSIÓ LIQUIDADA PER ORGANISME INVERSOR I PER
TIPUS D’INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT. CATALUNYA, 2007-2008
Unitats: milions d’euros i percentatges.

22,2

Var. 20072008 (%)
70,2

Var. 2007-2008
(pp)
6,0

1.153

42,7

24,4

-0,1

762

28,2

5,0

-5,3

GRUP FOMENT

2007

%

2008

%

Carreteres

353

16,3

600

Ferrocarril

927

42,8

Aeroports

726

33,5

Ports

161

7,4

183

6,8

13,9

-0,6

TOTAL

2.166

100,0

2.698

100,0

GENERALITAT

2007

%

2008

%

Carreteres

364

35,0

355

19,8

24,6
Var. 20072008 (%)
-2,7

0,0
Var. 2007-2008
(pp)
-15,1

Ferrocarril

662

63,5

1.361

76,1

105,6

12,6

Aeroports

9

0,8

63

3,5

645,9

2,7

Ports

8

0,7

10

0,6

36,0

-0,1

TOTAL

1.042

100,0

1.789

100,0

ESTAT i GENERALITAT

2007

%

2008

%

Carreteres

717

22,3

955

21,3

71,7
Var. 20072008 (%)
33,2

0,0
Var. 2007-2008
(pp)
-1,1

Ferrocarril

1.589

49,5

2.514

56,0

58,2

6,5

Aeroports

734

22,9

825

18,4

12,4

-4,5

Ports

168

5,2

193

4,3

14,9

-0,9

3.208

100,0

4.487

100,0

39,9

0,0

TOTAL

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010.

3.2.1. Carreteres
L’any 2008, la xarxa de carreteres té 11.901 quilòmetres, amb el 10,7% de vies de gran capacitat (el 5,5% d’autopistes de peatge, el 4,3% d’autovies i autopistes lliures i el 0,9% de vies
de doble calçada). Aquests 11.901 quilòmetres es reparteixen de la manera següent: el 15,1%
de vies són propietat de l’Estat; el 48,6%, propietat de la Generalitat, i el 36,3%, propietat
de les diputacions. Les vies de l’Estat són les que tenen més volum de trànsit (el 45,3% dels
vehicles per quilòmetre), seguides per les de la Generalitat (47,5%) i les diputacions (7,3%).
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TAULA I-32. QUILÒMETRES DE CARRETERES SEGONS LA TIPOLOGIA PER
PROVÍNCIES. CATALUNYA, 2008
Unitats: quilòmetres i percentatges.

BCN

%

GIR

%

LLEI

%

TGN

%

Total

%

284

7,2

104

4,4

69

2,5

202

7,3

659

5,5

318

8,0

48

2,0

98

3,5

46

1,7

510

4,3

30

0,8

18

0,8

13

0,5

48

1,7

109

0,9

3.320

84,0

2.213

92,9

2.606

93,5

2.484

89,4

10.623

89,3

Autopistes
Autopistes lliures
i autovies
Vies de doble
calçada
Vies de calçada
única
Total

3.952 100,0 2.383 100,0 2.786 100,0 2.780 100,0 11.901 100,0

%

33,2

-

20,0

-

23,4

-

23,4

-

100,0

-

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la inversió en carreteres l’any 2009, dels 1.188 milions d’euros pressupostats,
el 60,0% corresponen a inversió estatal, amb 713 milions d’euros. Aquests es divideixen en
inversió en noves carreteres (47,2%), conservació (18,5%) i inversions de SEITTSA (34,3%).
Els principals projectes de carreteres finançades per l’Estat a Catalunya l’any 2009 han
estat la línia orbital B-40 entre Abrera i Terrassa, el tram el Morell-Valls de l’autovia Tarragona-Montblanc (A-27), el tram de l’A-7 entre Vandellós-l’Hospitalet de l’Infant-Mont-roig
i entre Tarragona i Altafulla, i l’autovia A-22 de Lleida a Almacelles i Osca.
TAULA I-33. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN CARRETERES.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

DGC

2008

%

2009

%

Noves carreteres

421

67,3

336

47,2

Conservació

Var. 2008-2009 Var. 2008-2009
(%)
(pp)
-20,2
-20,1

118

18,9

132

18,5

11,5

-0,4

SEITTSA

87

13,8

245

34,3

182,3

20,5

TOTAL

626

100,0

713

100,0

13,8

0,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009 i 2010.

Quant a la Generalitat de Catalunya, la inversió pressupostada en carreteres ha estat de 475
milions d’euros, que s’han destinat, principalment, a la construcció de la C-37 entre Torelló i
la Vall d’en Bas (82,7 milions d’euros), el desdoblament de la C-31 de Palamós a Palafrugell
(45,6 milions d’euros), la C-25 entre Cervera i Caldes de Malavella (40,0 milions d’euros),
el carril bus-VAO a la C-58 (37,5 milions d’euros), la Ronda Sud d’Igualada i un nou pont
sobre el riu Ebre (de Deltebre a Sant Jaume d’Enveja).
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Amb referència als sistemes específics de finançament, destaca el desdoblament de la C-25
entre Cervera i Caldes de Malavella (179,6 milions d’euros), el desdoblament de la C-17 entre
Centelles i Ripoll (91,8 milions d’euros) i la C-15 i C-37 entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca
del Penedès, Igualada i Manresa (43,9 milions d’euros).

3.2.2. Ferrocarrils
L’any 2008 la longitud de la xarxa ferroviària a Catalunya és de 1.708 quilòmetres:76 el
78,0%, propietat d’ADIF; el 17,0%, propietat de FGC, i el 5%, de TMB. D’aquests, 128 quilòmetres són d’alta velocitat, mentre que 94 són exclusius per a mercaderies.
La inversió ferroviària pressupostada per l’Estat l’any 2009 ha estat de 1.824 milions d’euros, el 36,7% més que l’any 2008, i que representen el 59,4% de la inversió en ferrocarril a
Catalunya. Aquesta inversió es concentra sobretot en la que efectua ADIF a la línia d’AVE,
ubicada a les províncies de Girona i Barcelona, i que arriba a 1.000 milions d’euros, el 54,8%
del total invertit per l’Estat en ferrocarrils a Catalunya. Destaca, així mateix, l’increment que
experimenta SEITTSA, del 182,0%, que passa a representar el 29,5% del total pressupostat
en inversions ferroviàries de l’Estat a Catalunya. A part de la inversió en AVE, s’han fet inversions de quanties menors en la renovació de la línia de rodalies de Barcelona.
TAULA I-34. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN FERROCARRIL.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

DGF
TGV
ADIF
Altres
SEITTSA
RENFE-Operadora
TOTAL

2008

%

2009

%

295
749
56
191
43
1.334

22,1
56,2
4,2
14,3
3,2
100,0

229
1.000
39
538
17
1.824

12,5
54,8
2,2
29,5
0,9
100,0

Var. 2008-2009
(%)
-22,5
33,5
-29,0
182,0
-60,6
36,7

Var. 2008-2009
(pp)
-9,6
-1,3
-2,0
15,2
-2,3
0,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009 i 2010.

La Generalitat de Catalunya ha invertit 1.248 milions d’euros en infraestructures ferroviàries. Destaca la inversió en la línia 9 del metro (855,4 milions d’euros i el 68,5% del total
invertit en ferrocarrils per la Generalitat de Catalunya), la línia 5 del metro en el tram HortaVall d’Hebron (55,5 milions d’euros), el desdoblament de la via de FGC entre Martorell i

76. No inclou el tramvia.
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Olesa de Montserrat (18,0 milions d’euros) i les obres a les estacions de Roquetes i Trinitat
Nova a la L-3 del suburbà barceloní (14,6 milions d’euros).
Així mateix, per la via de sistemes específics de finançament, és molt destacable la inversió en la línia 9 del metro (450,0 milions d’euros), que representa gairebé el 48,0% del total
d’inversions en infraestructures a finançar amb sistemes específics fora de pressupost. Així
mateix, aquests sistemes financen el perllongament de FGC a Terrassa (34,8 milions d’euros).
Destaca l’obertura del primer tram de la línia 9 del metro de Barcelona de Can Zam a Can
Peixauet, el 13 de desembre de 2009.

3.2.3. Ports
Els ports de Catalunya es distingeixen entre els gestionats per Puertos del Estado (Barcelona i Tarragona) i els que gestiona Ports de la Generalitat.
La inversió en ports es concentra majoritàriament en inversions estatals, que representen
el 91,7% del total pressupostat a Catalunya l’any 2009, amb 277 milions d’euros, el 3,7% més
que l’any 2008. Així mateix, aquesta inversió es concentra majoritàriament al port de Barcelona, que com a conseqüència de la seva ampliació s’emporta el 80,5% de la inversió estatal.
TAULA I-35. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN PORTS.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

BCN
TGN
TOTAL

2008

%

2009

%

236
31
267

88,2
11,8
100,0

223
54
277

80,5
19,5
100,0

Var. 2008-2009
(%)
-5,3
72,0
3,8

Var. 2008-2009
(pp)
-7,7
7,7
0,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009 i 2010.

Així, al port de Barcelona la inversió arriba als 223 milions d’euros, que es concentren principalment en l’ampliació sud, en la rehabilitació del moll el Prat (63,7 milions d’euros), mentre que a Tarragona la inversió s’ha centrat en l’ampliació del moll Andalusia (30,5 milions).
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3.2.4. Aeroports
Igual que la inversió portuària, l’aeroportuària es concentra majoritàriament en inversions
estatals, que representen el 95,9% del total, tot i la finalització de la construcció de l’aeroport
de Lleida-Alguaire per part de la Generalitat de Catalunya.
TAULA I-36. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PER L’ESTAT EN AEROPORTS.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

AENA
CLASA
TOTAL

BCN
GIR
REUS

2008

%

2009

%

699
40
32
6
777

89,9
5,2
4,1
0,8
100,0

254
26
16
6
301

84,3
8,5
5,3
1,8
100,0

Var. 2008-2009
(%)
-63,7
-36,5
-50,3
-8,3
-61,3

Var. 2008-2009
(pp)
-5,6
3,3
1,2
1,1
0,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009 i 2010.

Destaca la posada en funcionament de la nova terminal de l’aeroport del Prat, inaugurada
el 19 de juny de 2009. La finalització de la construcció d’aquesta infraestructura explica la
davallada en inversió que s’experimenta a Catalunya en matèria aeroportuària, si bé la inversió s’ha reduït en tots els aeroports catalans.
Durant el 2009 s’han aprovat tant el Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya,
com la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, ambdues normes dictaminades pel CTESC durant l’any 2008. La Llei presenta com a
fet més destacat la creació de l’ens públic Aeroports de Catalunya, encarregat d’administrar
les infraestructures aeroportuàries de titularitat de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda,
el Pla regeix el desenvolupament de les infraestructures aeroportuàries que són competència
de la Generalitat, entre les quals destaquen la desclassificació dels aeroports d’interès nacional, així com la construcció de l’aeroport de Lleida-Alguaire, el de la Seu d’Urgell, un a les
Terres de l’Ebre, i la creació d’un aeroport corporatiu-empresarial.

3.3. Serveis de les infraestructures de transport
El sistema de transport català es basa principalment en l’ús de la carretera, tant pel que
fa a persones com pel que fa a mercaderies. Així mateix, en el transport de persones destaca
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la importància del ferrocarril, especialment en l’àmbit urbà, i l’ús dels aeroports en desplaçaments internacionals, mentre que en el transport de mercaderies destaca l’ús dels ports.77
L’any 2009 s’han registrat descensos en l’ús de totes les infraestructures, especialment
quant al transport de mercaderies, amb retrocessos importants en l’ús de la xarxa de carreteres
i l’ús dels ports. Pel que fa al transport de persones, retrocedeix en tots els modes de transport,
especialment en l’ús dels aeroports. Aparentment, les carreteres perden més usuaris que el
transport ferroviari, mentre que els ports són els que menys passatgers perden.

3.3.1. Carreteres
L’any 2009 s’han experimentat descensos pronunciats en l’ús de les carreteres catalanes.
Així, la intensitat mitjana diària (IMD)78 de les autopistes de peatge gestionades per l’Estat a
Catalunya79 ha retrocedit el 7,3% l’any 2009: el 4,7% entre els vehicles no pesants i el 17,2%
entre els vehicles pesants. És a dir, s’ha passat d’una intensitat mitjana de 33,6 milers de vehicles al dia a una de 31,2 milers, amb un pes dels vehicles pesants inferior a la de l’any 2009,
amb el 17,8%, 2,1 pp menys que el 2008.
El descens més acusat s’ha produït entre Tarragona i València (-11,0%) i entre Saragossa
i el peatge del Mediterrani80 (-9,2%). Han estat menors els descensos entre Barcelona i Tarragona (-6,4%), entre Montmeló i la Jonquera (-5,4%) i Montmeló i el Papiol (-4,4%).

77. L’any 2008, segons dades del DPTOP, el 79,4% de les mercaderies es transportaven per carretera, el 18,5% ho
feien a través dels ports i el 2,1% utilitzant la xarxa ferroviària, mentre que l’aportació del sistema aeroportuari
era pràcticament nul·la.
78. Vehicles al dia.
79. Inclou el tram de València a la frontera entre la Comunitat Valenciana i Catalunya, i el tram de Saragossa a la
frontera entre Aragó i Catalunya.
80. Situat entre la Bisbal del Penedès i el Vendrell.
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GRÀFIC I-25. INTENSITAT MITJANA DIÀRIA (IMD) DE LES AUTOPISTES
DE PEATGE AP-7 I AP-2. VARIACIÓ ANUAL. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatges.

Font: Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment.

Malgrat això, les dades anteriors inclouen principalment carreteres de pagament, motiu
pel qual és possible que hi hagi hagut canvis de preferències o de comportament, per exemple, canvi de rutes per no haver de pagar els peatges. Si això és així, el volum de trànsit a les
carreteres catalanes hauria disminuït menys del que mostra el gràfic anterior.
Si s’estudia l’evolució del consum de carburants a Catalunya l’any 2009, hom aprecia
que el consum de gasoil A —el carburant més utilitzat, amb el 64,6%—, s’ha reduït l’1,4%,
mentre que la gasolina de 95 —el segon carburant més utilitzat, amb el 15,3%— s’ha reduït
el 3,6%. El gasoil B —amb una quota de mercat del 13,1%—, així mateix, ha reduït el seu
consum el 4,1% durant el 2009.81
Pel que fa al transport col·lectiu per carretera, i partint de dades de l’ATM82 sobre el
transport de viatgers a la Regió Metropolitana de Barcelona,83 el nombre d’usuaris d’autobús
81. Convé assenyalar que durant l’any 2009 s’ha produït un descens considerable en el preu dels carburants respecte
al 2008, fet que podria haver suposat un incentiu al consum en condicions d’estabilitat econòmica. És destacable,
doncs, que el consum decaigui.
82. Autoritat del Transport Metropolità.
83. No es disposa de dades per al conjunt de Catalunya per a l’any 2009. L’any 2008, es van dur a terme 52,8
milions de desplaçaments interurbans mitjançant línies regulars d’autobús. Atès que la Regió Metropolitana de
Barcelona (RMB) concentra la major part de desplaçaments amb autobús, permet oferir una visió de quina pot
haver estat l’evolució al conjunt de Catalunya. Comparativament, la integració tarifària de Girona transportava
10,0 milions de passatgers l’any 2008, mentre que la de Lleida la utilitzaven 8,5 milions.
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s’ha reduït el 0,3% durant l’any 2009, amb 338,6 milions de desplaçaments, 1,0 milió menys
que l’any 2008. Aquesta reducció moderada del nombre de passatgers és una combinació de
l’augment en l’ús dels autobusos de TMB84 (+0,6% i 196,0 milions de desplaçaments) i un
descens dels autobusos de l’EMT85 (-1,3% i 73,5 milions), de la DGTT86 (-3,0% i 28,8 milions) i d’altres autobusos urbans (-0,5 i 40,3 milions). Així doncs, el descens és, aparentment,
més pronunciat en l’ús del vehicle privat que en l’ús del transport col·lectiu.
Quant a les mercaderies, i sobre la base de l’Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera, el volum transportat registra una caiguda del 16,1% durant l’any 2009.87
Aquest retrocés s’explica per un descens del 17,0% en el volum transportat a escala intraregional i una reducció del 13,8% del volum transportat interregional respecte a l’any 2008. Així,
dels 286,9 milions de tones transportades l’any 2008 s’ha passat a 240,6 milions: 175,6 entre
municipis catalans i 65,0 entre municipis catalans i municipis de la resta de l’Estat.

84.
85.
86.
87.

Transports Metropolitans de Barcelona.
Entitat Metropolitana del Transport.
Direcció General de Transport Terrestre.
No s’hi inclouen els desplaçaments intramunicipals, que l’any 2008 representaven el 16,5% del volum del
transport interior per carretera, mentre que els desplaçaments intraregionals i interregionals representaven el
83,5% restant. Tampoc s’hi inclouen els desplaçaments internacionals, ni aquells desplaçaments de pas, sense
origen i destinació a Catalunya, però que utilitzen les carreteres catalanes.
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GRÀFIC I-26. TRANSPORT INTERIOR DE MERCADERIES (TONES) PER
CARRETERA,1 PER TIPUS DE DESPLAÇAMENT. VARIACIÓ ANUAL.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatges.

Font: Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment.
(1) Només inclou camions amb capacitat de carrega superior a 3,5 tones.

3.3.2. Ferrocarrils
A Catalunya, la major part dels desplaçaments mitjançant el mode ferroviari es duen a terme
a la Regió Metropolitana de Barcelona.88 L’any 2009, el nombre de desplaçaments en aquesta
àrea s’ha reduït el 3,3% respecte a l’any 2008, fins a situar-se en 575,4 milions de desplaçaments (19,5 milions menys que el 2008). Aquest retrocés s’explica per la pèrdua d’usuaris al
metro (-3,9% i 361,6 milions de desplaçaments), a RENFE rodalies (-3,8% i 110,1 milions de
desplaçaments) i a FGC (-1,4% i 79,8 milions de desplaçaments), així com un guany moderat
al tramvia (+3,0% i 23,9 milions de desplaçaments).
Pel que fa al transport de mercaderies per ferrocarril, no es disposa de dades actualitzades
per a Catalunya. En el cas d’Espanya, s’observa un clar retrocés en les mercaderies transportades durant l’any 2009, amb un decreixement del 22,7% respecte al 2008. Així doncs, si el
pes que representen les mercaderies transportades per ferrocarril a Catalunya s’ha mantingut
88. De la resta de desplaçaments (regionals i de llarg recorregut), no es disposa de dades de l’any 2009, si bé el
2008 representaven una petita part dels desplaçaments realitzats amb origen i destinació a Catalunya.

182

L’ECONOMIA A CATALUNYA

constant respecte a les transportades a Espanya, cal esperar que també s’hagi produït un retrocés similar al que s’ha experimentat al conjunt de l’Estat espanyol.
GRÀFIC I-27. TONES TRANSPORTADES. CATALUNYA I ESPANYA,
2000-2009
Unitats: milions de tones.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE i el DPTOP.

3.3.3. Ports
L’any 2009, el nombre de passatgers amb origen o destinació al port de Barcelona89 ha
disminuït l’1,1%, i s’ha situat en 3,2 milions de passatgers. Aquest decreixement s’ha produït
com a combinació d’un increment del 3,7% del nombre de creueristes i un descens del 9,7%
dels passatgers convencionals. Així doncs, els creueristes han representat el 67,2% del trànsit
de passatgers al port de Barcelona l’any 2009.
A escala nacional, el port de Barcelona transporta el 35,6% dels creueristes del total dels
ports espanyols i el 5,5% dels passatgers convencionals, amb un pes sobre el total de passatgers del 12,7%, i és el quart port en importància, per darrere de Palma, Algesires i Santa Cruz

89. L’any 2008 el port de Barcelona concentrava el 89,5% dels passatgers portuaris de Catalunya, davant del 0,1%
al port de Tarragona i el 10,4% a Ports de la Generalitat. No es disposa de dades de passatgers de Ports de la
Generalitat per a l’any 2009.
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de Tenerife, però el primer en nombre de creueristes. Dels principals ports de passatgers és el
que millors resultats presenta l’any 2009.
GRÀFIC I-28. PASSATGERS I CREUERISTES TRANSPORTATS. VARIACIÓ
ANUAL. PORT DE BARCELONA, 2007-2009
Unitats: percentatges.

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

Pel que fa al trànsit de mercaderies, els resultats han estat negatius tant al port de Barcelona com al port de Tarragona,90 amb decreixements dels volums transportats del 16,9% i del
5,2%, respectivament.
Al port de Barcelona, el descens en tones transportades és una combinació del creixement
del transport a granel (+0,9%) —concentrat en els sòlids—, i el decreixement de les mercaderies (-25,5%) —concentrat en un decreixement del volum transportat en contenidors. En
canvi, al port de Tarragona el descens és una combinació del retrocés en el volum transportat a granel (-9,9%) —concentrat en els sòlids—, i un increment en el volum de mercaderies
transportat (+76,0%) —concentrat en el volum transportat en contenidors.91

90. L’any 2008 el port de Barcelona transportava el 59,2% de les tones als ports de Catalunya, el 38,6% al port de
Tarragona, i el 2,2% a Ports de la Generalitat. No es disposa de dades de mercaderies transportades de Ports de
la Generalitat per a l’any 2009.
91. En nombre de TEUS, el port de Barcelona retrocedeix el 29,9%, mentre que el port de Tarragona augmenta el
301,1%.
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Tot i aquestes variacions, les activitats dels dos ports continuen diferenciades ja que el
port de Barcelona concentra el 90,7% del volum de mercaderies de la suma dels dos ports, i
el port de Tarragona el 63,2% del volum transportat a granel l’any 2009 de la suma del port
de Barcelona i el port de Tarragona.
GRÀFIC I-29. TONES TRANSPORTADES, VARIACIÓ ANUAL. PORTS DE
BARCELONA I TARRAGONA, 2007-2009
Unitats: percentatges.

Font: Butlletí Estadístic del Ministeri de Foment.

Així doncs, i pel que fa al transport a granel, Tarragona ocupa la primera posició dels ports
espanyols, amb una quota del 12,6%, mentre que Barcelona és el cinquè port en importància,
amb una quota del 7,1%. En mercaderies, Barcelona es manté com el tercer port en importància, amb una quota del 14,8%, per darrere de València i Algesires, mentre que Tarragona
ocupa la desena posició, amb una quota de l’1,6%.

3.3.4. Aeroports
L’any 2009 s’ha registrat una pèrdua del 7,3% de passatgers al conjunt d’aeroports comercials catalans. Aquesta tendència decreixent ha estat diferent entre aeroports. Així, el que
més ha patit els efectes de la crisi ha estat l’aeroport de Barcelona, amb un decreixement del
9,6% al conjunt de l’any. Girona, amb un decreixement del 4,0%, i Reus, amb un creixement
del 33,4%, han superat millor la crisi.
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En qualsevol cas, però, l’aeroport del Prat segueix sent el més utilitzat de Catalunya amb
diferència, amb 27,3 milions de passatgers l’any 2009, davant de 5,3 milions a Girona i 1,7
milions a l’aeroport de Reus. Aquests resultats fan que Barcelona es mantingui com a segon
aeroport estatal en termes de passatgers, i Girona passi del novè al vuitè lloc, mentre que Reus
puja del vint-i-tresè al divuitè. Junts, els aeroports catalans sumen el 18,3% del transport aeri
de passatgers a escala estatal, 0,1 pp més que l’any 2008.
GRÀFIC I-30. NOMBRE DE PASSATGERS ALS AEROPORTS COMERCIALS
DE CATALUNYA, VARIACIÓ ANUAL. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’AENA.

Quant als passatgers en vols intercontinentals, la majoria dels quals es troben concentrats
a l’aeroport del Prat, s’observa una reducció menor que pel que fa al conjunt de passatgers
amb origen o destinació a Catalunya (-4,1%), fet que representa un guany de pes percentual
(+0,2 pp). Val a dir, però, que una part important dels vols intercontinentals (el 57,0% aproximadament) s’efectua amb origen o destinació a països mediterranis.
El millor comportament entre els vols intercontinentals té lloc entre els vols de més proximitat, amb origen o destinació a l’Àfrica del Nord (amb creixements al Marroc i Algèria,
i decreixements a Egipte i Tunísia) i a Àsia Occidental (Israel i Turquia, principalment). En
canvi, els resultats són molt negatius per a Amèrica, tant per la forta davallada dels passatgers
amb origen o destinació a Amèrica del Sud, en termes percentuals, com pel retrocés, en termes
absoluts, dels passatgers amb origen o destinació a Amèrica del Nord. La resta de destinacions
presenten també resultats molt negatius.
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TAULA I-37. PASSATGERS ALS AEROPORTS DE BARCELONA, GIRONA I
REUS, PER ZONA DE DESTINACIÓ/ORIGEN. CATALUNYA, 2009
Unitats: milers de passatgers i percentatges.

Àfrica del Nord

712

Pes percentual
(%)
34,4

Àsia Occidental

471

22,7

21,8

4,8

Amèrica del Sud

134

6,5

-52,0

-6,5

Amèrica del Nord

633

30,6

-14,7

-3,8

Passatgers

Altres

Var. 2008-2009
(%)
20,4

Var. 2008-2009
(pp)
7,0

120

5,8

-24,1

-1,5

Intercontinentals

2.069

6,0

-4,1

0,2

Regne Unit

4.369

21,9

-14,6

-1,5

Itàlia

3.188

16,0

-1,3

1,2

Alemanya

2.685

13,5

-9,3

-0,1

França

2.270

11,4

-5,1

0,4

Holanda

1.342

6,7

-9,4

0,0

Suïssa

888

4,5

-10,9

-0,1

Portugal

702

3,5

-13,6

-0,2

Rússia

372

1,9

-25,4

-0,4

Resta d’Europa

4.094

20,6

-5,9

0,6

Europeus

19.910

58,1

-8,8

-0,9

Espanya

12.313

35,9

-5,6

0,7

Total

34.292

100,0

-7,4

0,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’AENA.

Pel que fa als passatgers amb origen o destinació a Europa, aquests retrocedeixen més que
per al conjunt d’orígens i destinacions (-8,8%), cosa que fa que perdin pes respecte al total
(-0,9 pp). Destaca el retrocés dels passatgers amb origen o destinació al Regne Unit (-14,6%)
i Alemanya (-9,3%). En canvi, sobresurt el comportament dels passatgers amb origen o destinació a Itàlia (-1,3%), sobretot des de l’aeroport de Girona.
Finalment, el nombre de passatgers amb origen o destinació a Espanya es redueix el 5,6%,
i guanya 0,7 pp. Els resultats són negatius a Barcelona, però positius a Girona i Reus, la qual
cosa es podria explicar per la competència de l’AVE durant el primer trimestre de l’any (vegeu el gràfic següent) i pel progressiu abandó del Prat per part d’Iberia.
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GRÀFIC I-31. PASSATGERS ANUALS ENTRE ELS PRINCIPALS
AEROPORTS NACIONALS AMB ORIGEN O DESTINACIÓ A L’AEROPORT
DEL PRAT1. EL PRAT, 2007-2009
Unitats: milers de passatgers.

Font: elaboració pròpia amb dades d’AENA.
(1) Els passatgers en vols des del Prat amb origen o destinació a Madrid-Barajas, Palma, Sevilla, Màlaga i Bilbao
representen gairebé el 60,0% del total de passatgers en vols nacionals al Prat.

Convé mencionar els canvis produïts en les principals companyies aèries que operen a l’aeroport del Prat. Destaquen la compra de Spanair a l’escandinava SAS per part de capital català
i la fusió entre Vueling i Clickair, participada d’Iberia, que ha donat lloc a la nova Vueling.
Aquesta nova companyia és la que presenta una major quota de mercat a Catalunya (20,1% dels
passatgers), per davant de Ryanair (18,2%) o Spanair (10,7%). Així mateix, per companyies,
destaca el decreixement de passatgers de la nova Vueling, que ha perdut el 12,7% de passatgers, mentre que Ryanair n’ha guanyat el 10,1% i Spanair n’ha perdut l’11,1%. Finalment,
Iberia ha perdut el 39,2% dels passatgers i Air Nostrum el 22,8%, fet que ha derivat en una
pèrdua de pes sobre el total de passatgers transportats fins al 4,9% i el 2,1%, respectivament.
Entre els principals aeroports espanyols, l’aeroport del Prat presenta uns resultats negatius
en termes de passatgers. Així, Madrid-Barajas (48 i -5,1%)92 o Palma (21 i -7,1%) presenten
millors resultats. En comparació amb els principals aeroports mundials, l’aeroport del Prat
mostra també uns resultats molt negatius, ja que decreix més en nombre de passatgers que
qualsevol altre aeroport dels trenta que més passatgers transporten al món. Així, es queda
92. Milions de passatgers i variació interanual (2008-2009).
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lluny, per exemple, d’Atlanta (88 i -2,2%), Londres (66 i -1,5%), Pequín (65 i 16,8%), París
(58 i -4,9%) o Frankfurt (51 i -4,7%).
Pel que fa a les operacions, aquestes es redueixen el 10,1% a Catalunya, amb decreixements del 13,2% a l’aeroport del Prat (279 milers d’operacions) i del 3,6% a Girona (48 milers
d’operacions), i increments del 16,0% a Reus (31 milers d’operacions). És a dir, el creixement
de les operacions ha estat inferior al creixement del nombre de passatgers al conjunt d’aeroports catalans, a excepció de Girona.
A Espanya, només Madrid supera Catalunya en nombre d’operacions, ja que Madrid-Barajas n’ha dut a terme 435 mil durant l’any 2009, amb un decreixement del -7,7%, menor que
el Prat. També es redueixen en menor mesura les operacions a Palma (177 i -8,2%),93 però ho
fan de manera similar a Màlaga (103 i -13,6%), Gran Canària (101 i -12,6%) i València (81 i
-16,2%). Aquests decreixements, en nombre d’operacions, queden lluny també dels que presenten els principals aeroports mundials, com per exemple Atlanta (970 i -0,8%), París (525
i -6,2%) o Londres (466 i -2,6%).
Amb referència al transport de mercaderies, s’ha transportat el 14,0% menys que l’any
2008 al conjunt de Catalunya, amb el 13,8% menys a Barcelona, el 61,3% menys a Girona i
el 92,7% menys a Reus. En total, l’any 2009 s’han transportat poc menys de 90 mil tones, la
major part de les quals des de l’aeroport de Barcelona (99,9%), fet que representa el 15,9%
del total transportat a Espanya, 0,7 pp menys que l’any 2008.
També en l’àmbit del transport de mercaderies els resultats del Prat són pitjors que els de
Madrid-Barajas (303 i -8,1%)94 i Saragossa (37 i 72,3%). A escala internacional, els resultats
en trànsit de mercaderies són més negatius que a la majoria dels principals aeroports mundials, i més tenint en compte el reduït volum transportat a l’aeroport del Prat en comparació
amb els grans aeroports de mercaderies. Així, el volum de mercaderies transportades decreix
més que a Memphis (3,7 i 0,4%),95 Hong kong (3,4 i -7,5%), Xangai (2,5 i -2,3%) o d’altres
com ara París (1,8 i -10,8%) o Londres (1,3 i -9,2%).

93. Milers d’operacions i variació interanual (2008-2009).
94. Milers de tones i variació interanual (2008-2009).
95. Milions de tones i variació interanual (2008-2009).
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4.4.

El sector públic

En aquest apartat es descriu l’evolució de l’acció del sector públic a Catalunya al llarg de
l’any 2009. En un primer epígraf s’analitza l’evolució dels ingressos i les despeses del sector
públic de la Generalitat de Catalunya, així com el seu endeutament. En el segon epígraf es
descriu l’acció de l’Estat a Catalunya, a través de les seves inversions i de la recaptació tributària estatal a Catalunya.
L’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya, ordenada en termes quantitatius, l’exerceixen la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de 36.985 milions d’euros
per al 2009; l’Administració de la Seguretat Social, a través del sistema de pensions i prestacions, amb una despesa executada a Catalunya l’any 2009 de 17.668 milions d’euros;96 les
administracions locals, amb uns pressupostos aprovats d’11.563 milions d’euros l’any 2008;97
i l’Administració general de l’Estat, principalment a través de les inversions estatals, que
l’any 2009 té pressupostada una despesa de capital a Catalunya de 4.506,4 milions d’euros,
i la despesa en prestacions del Servei Públic d’Ocupació estatal, que l’any 2009 ha significat
una despesa executada de 5.675 milions d’euros.
En un context de fort retrocés de l’activitat econòmica, l’acció de les administracions públiques a Catalunya, l’any 2009, ha tingut un comportament anticíclic, amb creixements de
la despesa positius que han contrarestat part del decrement del PIB nominal català (vegeu la
taula I-38).

96. L’anàlisi del sistema de protecció social es desenvolupa en l’apartat 5 del capítol 5 d’aquesta memòria
socioeconòmica.
97. Darrera dada disponible.
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TAULA I-38. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE CATALUNYA. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milers d’euros i percentatges.

Sector públic Generalitat de Catalunya1
Administració de la Seguretat Social a
Catalunya2 i 3
Entitats locals1
Catalunya1

Despeses de capital de l’Estat a
Servei Públic d’Ocupació estatal a
Catalunya2

36.985,1

Variació
20072008
7,9%

Variació
20082009
6,4%

16.881,6

17.667,9

5,8%

-

10.825,5

11.563,4

-

6,8%

-

4.021,6

4.506,4

4.626,6

12,1%

2,7%

2.584,0

3.600,2

5.675,3

39,3%

57,6%

2007

2008

2009

32.218,6

34.750,0

15.956,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya; Ministeri de Treball i Immigració; Ministeri d’Economia i
Hisenda; Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, i Servei Públic d’Ocupació Estatal
(1) Els imports són dades pressupostades.
(2) Els imports són dades executades, obligacions reconegudes.
(3) Les dades de despesa executada de la Seguretat Social a Catalunya per al 2009 no són estricament comparables
amb les anteriors ja que inclouen la despesa de l’IMSERSO i INGESA, mentre que els anys anteriors no ho feien.

Així mateix, el consum públic98 de les AP, amb un valor de 33.456 milions d’euros i un
increment real del 4,7% respecte de l’any 2008, és el principal component del PIB amb un
creixement positiu l’any 2009, i que per tant compensa, si bé de manera parcial, la caiguda del
consum privat, i en la formació bruta de capital. En termes absoluts aporta 0,69 punts percentuals de creixement al PIB, una aportació inferior a la del 2008 (0,79 punt percentuals), i per
sota de la mitjana d’aportació dels darrers quatre anys, de 0,76 punts percentuals.

98. El consum públic no inclou les inversions del sector públic.
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GRÀFIC I-32. EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE CATALUNYA SOBRE EL PIB. CATALUNYA, 2004-2009
Unitats: percentatges.

Font: Idescat.

4.1. El sector públic de la Generalitat de Catalunya
El sector públic de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de les competències que li atribueix l’Estatut d’autonomia, executa la part més important de la despesa de les AP a Catalunya.
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya l’any 2009, en l’àmbit institucional del
sector públic,99 amb un import de 36.985 milions d’euros, té un creixement del 5,8%100 en
termes homogenis i respecte de l’any 2008. Aquest creixement té clarament un comportament
anticíclic en relació amb l’evolució del PIB nominal de l’economia catalana per al 2009, que
l’Idescat estima que s’ha reduït el 3,6%. Així, la despesa total pressupostada del sector públic
de la Generalitat de Catalunya significa el 16,2% del PIB català l’any 2009, mentre que l’any
2008 aquest pes va ser del 14,7%.

99. Inclou l’Administració de la Generalitat i els organismes superiors; el Servei Català de la Salut i les entitats
gestores de la Seguretat Social; les entitats autònomes administratives; les entitats autònomes comercials i
financeres; les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat; les societats mercantils, i els altres
organismes i entitats del sector públic de la Generalitat: consorcis i fundacions.
100. El pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2009 inclou, en l’àmbit institucional del sector públic de la
Generalitat, un total de 203 pressupostos, amb un augment de 65 entitats en aquest àmbit institucional (una entitat
autònoma administrativa, tres entitats de dret públic, una societat mercantil, 31 consorcis, i 29 fundacions), i la
baixa d’una societat mercantil.
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4.1.1. Els ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Des de la perspectiva dels ingressos, l’any 2009 els pressupostos aprovats del sector públic
de la Generalitat preveien un increment dels recursos disponibles de 2.235,1 milions d’euros.
Així, es feia una previsió d’increment d’ingressos de les partides següents: en impostos
directes, de 1.482,8 milions d’euros (especialment en els recursos derivats de l’IRPF); en ingressos derivats de taxes i altres ingressos, de 299,2 milions d’euros; en transferències corrents
rebudes, de 300,1 milions d’euros (principalment aquelles que provenen de l’Estat); en els
recursos provinents de transferències de capital, de 652,9 milions d’euros; i, especialment en
el fort augment derivat del recurs a l’endeutament, amb un increment dels ingressos respecte
del 2008 de 2.333,5 milions d’euros.101
Aquests augments havien de permetre compensar, amb escreix, la reducció en la previsió
d’ingressos de la imposició indirecta, amb una reducció de 2.401,8 milions d’euros (principalment per la caiguda de la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, i de la recaptació de l’IVA); i en menor mesura per una caiguda dels ingressos
derivats de l’alienació d’inversions reals i de la venda d’actius financers per un import conjunt
de 510,6 milions d’euros. (vegeu la taula I-39).

101. Vegeu Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica. «Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2009». Papers de Treball, núm. 4/2009, maig, any IX. Sèrie: Sector Públic. Departament d’Economia i Finances.
Generalitat de Catalunya.
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TAULA I-39. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS DEL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2008-2010
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Capítols

2008
2009
2010
Pressupost Pressupost Pressupost
aprovat
aprovat
aprovat

% Variació
2008-2009

% Variació
2009-2010

1. Impostos directes

7.448,5

8.931,3

6.387,5

19,9%

-28,5%

2. Impostos indirectes

10.662,8

8.261,0

6.322,9

-22,5%

-23,5%

3. Taxes i altres ingressos

2.687,9

2.987,1

2.941,3

11,1%

-1,5%

4. Transferències corrents

7.876,5

8.176,6

10.049,3

3,8%

22,9%

5. Ingressos patrimonials

260,7

339,7

211,1

30,3%

-37,9%

Total ingressos corrents
6. Alienació d’inversions
reals
7. Transferències de capital

28.936,5

28.695,8

25.912,1

-0,8%

-9,7%

1.013,7

711,2

694,6

-29,8%

-2,3%

503,9

1.156,8

1.155,8

129,6%

-0,1%

Total ingressos de capital

1.517,6

1.868,0

1.850,4

23,1%

-0,9%

8. Actius financers

737,8

529,7

504,6

-28,2%

-4,7%

9. Passius financers

3.558,2

5.891,7

11.432,1

65,6%

94,0%

Total ingressos financers

4.296,0

6.421,4

11.936,8

49,5%

85,9%

Total ingressos

34.750,0

36.985,1

39.699,3

6,4%

7,3%

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

D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector
públic, l’exercici 2009 preveia finançar-se el 54,6% amb ingressos tributaris; el 25,2% amb
transferències rebudes, tant corrents com de capital, i el 17,4% restant amb ingressos derivats
de les operacions financeres, que principalment responen al nou endeutament. En relació amb
els tres darrers anys, del 2006 al 2008, dins d’una relativa estabilitat estructural, destaca la
pèrdua de pes relatiu dels ingressos tributaris com a font d’ingrés i l’increment del pes relatiu
del recurs a l’endeutament (vegeu el gràfic I-33).
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GRÀFIC I-33. ESTRUCTURA ECONÒMICA DELS INGRESSOS DEL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2006-2010
Unitats: percentatges.

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

En el moment de redactar la Memòria no es disposa de les dades executades d’ingressos
(drets liquidats) per components en el perímetre institucional del sector públic de la Generalitat per a l’any 2009. De totes maneres, a l’epígraf següent s’analitza la liquidació d’ingressos
derivats del model de finançament autonòmic.

Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic
Els pressupostos del 2009 preveien una aportació de 21.412,3 milions d’euros dels ingressos derivats del model de finançament autonòmic vigent des de l’any 2002,102 quantitat que
representa el 57,9% de tots els recursos del sector públic de la Generalitat de Catalunya i que
significa una suma de 2.864 euros per habitant a Catalunya. Aquestes quantitats significaven
una reducció respecte dels pressupostos del 2008 del 4,4% dels recursos del model de finançament autonòmic, i del 5,8% en termes per càpita.

102. 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 les ciutats amb
estatut d’autonomia.
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Aquestes previsions s’han superat com a conseqüència de la signatura de l’Acord 6/2009
del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), de 15 de juliol, per a la reforma del sistema
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatuts d’autonomia. Aquest acord fixa les bases del nou model de finançament autonòmic, que desplega
la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatuts d’autonomia i es modifiquen
determinades normes tributàries,103 i estableix les bestretes per a l’exercici 2009 en aplicació
del nou model de finançament, així com la compensació estatal per la supressió del gravamen de l’impost sobre el patrimoni i l’increment en les transferències pel finançament de la
policia autonòmica.
L’Acord 6/2009 ha significat una aportació de 2.532,3 milions d’euros que no estaven
previstos en els pressupostos inicials de la Generalitat de Catalunya per al 2009, dels quals
1.560,3 milions d’euros es corresponen amb la bestreta a compte dels recursos addicionals del
nou model de finançament; 537,0 milions d’euros amb la compensació per part de l’Estat per
la supressió de l’impost sobre el patrimoni, i 435,0 milions d’euros amb el finançament addicional per als mossos d’esquadra. Així, en termes de drets liquidats, el sistema de finançament
autonòmic ha aportat 21.553 milions d’euros el 2009, l’1,1% més del que s’havia pressupostat, el 9,7% més que l’any 2008, i que significa 2.882,8 euros per habitant.
Sense el nou acord de finançament el model fins aleshores vigent hauria significat, per
segon any consecutiu, una reducció dels ingressos liquidats de l’1,1%, 620,5 milions d’euros menys que el 2008, i un 11,2% menys del pressupostat. Aquesta reducció està associada,
per una part, a la menor recaptació tributària com a conseqüència de la crisi econòmica, de
manera més acusada en l’IVA i en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. I per una altra, a la supressió de l’impost sobre el patrimoni. A més, cal tenir en
compte que la reducció encara hauria pogut ser més intensa si les previsions de l’Estat sobre
l’evolució de l’IRPF no haguessin estat tan optimistes, i que ha permès incrementar en 1.183,4
milions d’euros els ingressos derivats del tram autonòmic d’aquest impost.
TAULA I-40. EVOLUCIÓ I GRAU D’EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DE LA
GENERALITAT VINCULATS AL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

919,9

Var.
2008-2009
-8,4%

Desv.
2009
93%

1,84

-99,7%

0,3%

2007

2008

2009

Impost sobre successions i donacions

844,2

1.004,0

Impost sobre el patrimoni

454,0

536,7

103. BOE núm. 305, de 19.12.2009.
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Impost sobre transmissions patrimonials
i AJD
Tributs sobre el joc

3.198,9

1.743,2

1.428,7

-18,0%

69%

346,1

315,4

293,3

-7,0%

92%

IRPF (tram autonòmic)

4.589,9

5.157,3

6.340,7

22,9%

96%

IVA (participació en l’impost estatal)

4.017,5

4.075,8

3.526,6

-13,5%

96%

Impost sobre labors del tabac

523,9

540,5

601,4

11,3%

96%

Impost sobre alcohols

102,7

101,5

94,8

-6,6%

96%

Impost sobre hidrocarburs

771,5

746,6

717,6

-3,9%

96%

Impost sobre l’energia
Impost sobre determinats mitjans de
transport
Impost sobre vendes minoristes det.
hidrocarburs
Impost sobre vendes minoristes det.
hidrocarburs (tram autonòmic)
Liquidacions pendents impostos cedits1

206,7

235,4

252,4

7,2%

96%

369,3

212,3

142,7

-32,8%

34%

155,4

151,6

139,4

-8,1%

79%

155,4

151,6

139,4

-8,1%

79%

736,8

908,5

610,5

-32,8%

76%

Total ingressos tributs cedits

16.472,4 15.880,4 15.209,5

-4,2%

87%

Fons de suficiència

2.690,7

2.830,9

2.738,2

-3,3%

96%

67,9

89,9

89,3

-0,6%

112%

117,1

126,9

125,9

-0,7%

99%

0,0

0,0

0,0

-

-

128,8

193,3

206,0

6,6%

100%

523,9

517,1

649,0

25,5%

99%

0,0

0,0

2.532,3

-

-

435,0

-

-

537,0

-

-

1.560,3

-

-

Fons específics de l’acord de finançament2
Transferències de l’acord de finançament
sanitari3
Liquidacions de garantia assistència
sanitària
Liquidacions pendents del Fons de
suficiència
Policia autonòmica
Acord 6/2009 del CPFF
Mossos d’esquadra (finançament
addicional)
Compensació supressió impost sobre el
patrimoni
Finançament addicional sistema de
finançament autonòmic
Total ingressos per transferències
Total recursos model de finançament
Total recursos model de finançament
sense Acord 6/2009

6.340,8

68,7%

162%

20.000,8 19.638,5 21.550,3

3.528,4

3.758,1

9,7%

101%

20.000,8 19.638,5 19.018,0

-3,2%

89%

Font: elaboració pròpia amb dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i dades facilitades pel
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
Nota: els imports són drets liquidats.
(1) Liquidacions pendents tram autonòmic IRPF, participació en l’IVA i impostos sobre consums específics.
(2) Fons de cohesió sanitària i control de la incapacitat temporal.
(3) Fons complementari del Pla d’igualtat i qualitat, i facturació d’accidents laborals i assistència a estrangers no
residents.
(4) Drets meritats el 2009 sobre situacions patrimonials d’anys precedents.
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GRÀFIC I-34. EVOLUCIÓ DELS RECURSOS DEL MODEL DE
FINANÇAMENT AUTONÒMIC. CATALUNYA, 2004-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

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

Els recursos per càpita executats del model de finançament han passat dels 2.171,7 euros
per habitant de Catalunya l’any 2004 als 2.882,8 euros per habitant el 2009, el 8,1% més que
el 2008. L’Acord 6/2009 ha permès, així, revertir la reducció, del 3,9%, dels resultats del model de finançament en termes per càpita de l’any 2008.
Paral·lelament, la despesa pressupostada per càpita del sector públic de la Generalitat de
Catalunya l’any 2009, amb 4.984 euros per càpita, ha augmentat 228,7 euros, el 4,8% més
que el 2008.
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GRÀFIC I-35. EVOLUCIÓ DELS RECURSOS DEL MODEL DE
FINANÇAMENT AUTONÒMIC EN TERMES PER CÀPITA. CATALUNYA,
2004-2009
Unitats: euros i percentatges.

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

4.1.2. Les despeses del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Des de la perspectiva de la despesa, l’any 2009 l’augment dels pressupostos de 2.235,1
milions d’euros s’explica pel creixement del 5,8% de les despeses corrents, que s’incrementen en 1.569,9 milions d’euros; per l’augment del 4,7% de la despesa de capital (inversions
reals i transferències de capital) de 247,7 milions d’euros, i per l’augment de les despeses financeres previstes, de 417,7 milions d’euros, principalment per l’increment en l’amortització
de deute en euros i en divises.
L’augment pressupostat en la despesa corrent és conseqüència de l’increment de la despesa de personal, que explica el 43,5% de tot l’increment dels pressupostos, i de l’augment tant
de les despeses en béns corrents i de serveis i de les despeses en transferències corrents, que
expliquen el 28,1% i el 19,7%, respectivament, de l’increment total del pressupost.
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TAULA I-41. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS DEL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2008-2010
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Capítols
1. Remuneracions personal
2. Béns corrents i de serveis
3. Interessos
4. Transferències corrents

2008
2009
2010
Pressupost Pressupost Pressupost
aprovat
aprovat
aprovat
8.501,4
9.474,3
10.144,0

% Variació
2008-2009

% Variació
2009-2010

11,4%

7,1%

7.867,0

8.038,2

8.516,2

2,2%

5,9%

964,8

1.221,1

1.439,4

26,6%

17,9%

9.561,6

9.731,1

9.799,5

1,8%

0,7%

5. Fons de contingència

110,0

110,0

150,0

0,0%

36,4%

Total despeses corrents

27.004,8

28.574,7

30.049,2

5,8%

5,2%

6. Inversions reals

4.169,1

4.581,5

4.163,6

9,9%

-9,1%

7. Transferències de capital

1.077,7

912,9

965,2

-15,3%

5,7%

Total despeses de capital

5.246,7

5.494,4

5.128,8

4,7%

-6,7%

8. Actius financers

1.096,6

1.268,9

1.740,6

15,7%

37,2%

9. Passius financers

1.401,8

1.647,2

2.780,6

17,5%

68,8%

Total despeses financeres

2.498,5

2.916,0

4.521,2

16,7%

55,0%

Total despeses

34.750,0

36.985,1

39.699,3

6,4%

7,3%

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

Així, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, preveu
per al 2009 que el 26,3% de la despesa es destini a transferències corrents (principalment a
famílies i institucions sense finalitat de lucre i a ens i corporacions locals); el 25,3% a altres
despeses corrents de funcionament, i el 25,6% a despeses de personal. Pel que fa a les despeses
de capital, representen el 14,9% del total, mentre que les despeses per operacions financeres
en signifiquen el 7,9% (principalment amortitzacions de préstecs en euros, i concessions de
préstecs i bestretes).
L’estructura econòmica de la despesa es manté relativament estable en el període 20052009, si bé cal destacar el creixement progressiu del pes relatiu de les despeses de personal,
amb un creixement superior al de la mitjana dels pressupostos en el conjunt d’aquests anys.
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GRÀFIC I-36. ESTRUCTURA ECONÒMICA DE LES DESPESES DEL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2006-2010
Unitats: percentatges.

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

L’augment de la despesa de personal en els pressupostos del 2009, de l’11,4%, s’explica,
d’una banda, per l’increment en la remuneració de personal per plaça pressupostada, que passa de 40.570,9 euros a 43.182,9 euros el 2009, amb un increment del 6,4%, i, d’una altra, per
l’augment en el nombre de places pressupostades,104 que passen de 209.545 places a 219.400
places el 2009, amb un increment de 9.855 noves places. De totes maneres, 8.115 d’aquestes
places responen a la incorporació de 64 entitats en els pressupostos, i per tant l’increment de
places pressupostades en termes homogenis entre el 2008 i el 2009 és de 1.740 noves places,
el 0,8% més que el 2008.
L’increment del 6,4% en la despesa de personal per plaça pressupostada se situa per sobre
del creixement de les retribucions individuals que amb caràcter general estableix la Llei de
pressupostos per al 2009, del 2%, ja que també incorpora les millores de les pagues extraordinàries dels funcionaris i les equivalents per a la resta de personal al servei de la Generalitat
de Catalunya, i també les derives retributives relacionades amb la promoció dels treballadors
com ara triennis, hores extraordinàries, etc.

104. Les places pressupostades es corresponen amb les dotacions de personal previstes en els pressupostos en
alts càrrecs, personal eventual, funcionaris, personal laboral fix i personal laboral temporal. Les dotacions
pressupostàries inclouen les places ocupades, les vacants que es preveu ocupar i les dotacions per substitucions.
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La despesa per programes del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Els objectius de la política pressupostària tenen, des de l’any 2006, un instrument d’anàlisi en la presentació dels pressupostos de despesa per programes. El Govern de la Generalitat
classifica el 2009 el pressupost de despesa en 111 programes, agrupats en 34 polítiques de
despesa, agrupades a la vegada en 9 àrees de despesa.
De l’estructura pressupostària per àrees de despesa del sector públic de la Generalitat, se’n
pot destacar per a l’exercici 2009 el següent (vegeu la taula I-42):
El 69,8% de la despesa es concentra en les àrees que conformen la despesa social i la
producció de béns públics de caràcter econòmic. Així, la despesa social (àrees de despesa 3
i 4), amb 19.081,9 milions d’euros, significa el 51,6% del pressupost, i la producció de béns
públics de caràcter econòmic (àrea de despesa 5), amb 6.728,2 milions d’euros, el 18,2%.
El 10,9% de la despesa es destina a les dues àrees restants amb finalitats específiques:
2.145,0 milions d’euros, el 5,8% del total, a serveis públics generals (àrea de despesa 2), i
1.890,6 milions d’euros, el 5,1% del total, a foment i regulació dels sectors productius (àrea
de despesa 6).
El 19,3% restant de la despesa s’agrupa en quatre àrees més genèriques pel que fa a la
destinació final dels recursos: 3.214,3 milions d’euros, el 8,7% del total, a suport financer als
ens locals (àrea de despesa 7); 2.201,0 milions d’euros, el 6,0% del total, a funcionament de
les institucions i administració general (àrea de despesa 1); 1.614,2 milions d’euros, el 4,4%
del total, a deute públic (àrea de despesa 9), i 110 milions d’euros, el 0,3% del total, al fons
de contingència.
El pressupostos aprovats del 2009 mantenen una estructura relativament estable de la
despesa per grans àrees de despesa, amb el mateix ordre de prioritats que en l’exercici 2008.
Cal destacar:
• El creixement per sobre de la mitjana del 6,4% de la despesa en les àrees de deute públic
(àrea 9), amb un creixement del 28,5%; producció de béns públics de caràcter econòmic
(àrea 5), amb un increment del 13,9%, i protecció i promoció social (àrea 3), amb un
creixement del 13,7%.
• La pràctica estabilitat del pes relatiu dels serveis públics generals (àrea 2), amb un creixement del 6,7%.
• Tanmateix, la despesa social (àrees 3 i 4), amb un creixement del 5,0%; el suport financer
als ens locals (àrea 7), amb un creixement de l’1,3%; el foment i la regulació dels sec-
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tors productius (àrea 6), amb un creixement del 5,6%; i, especialment, el funcionament
d’institucions i administració general (àrea 1), amb una caiguda del 5,0%, evolucionen
per sota del creixement mitjà.
TAULA I-42. DESPESA PER PROGRAMES DEL SECTOR PÚBLIC DE LA
GENERALITAT. PRESSUPOSTOS 2009 I 2010. CATALUNYA, 2009-2010
Unitats: milions d’euros.

Codi Política de despesa

2009
pressupost
aprovat

2010
Pressupost
aprovat

Pes
sobre
total
2009

2.201,0

2.226,6

6,0%

-5,0%

1,2%

113,7

118,6

0,3%

4,4%

4,2%

2.068,2

2.060,0

5,6%

-5,7%

-0,4%

19,0

48,0

0,1%

30,9%

152,3%

2.145,0

2.297,1

5,8%

6,7%

7,1%

877,7

953,1

2,4%

5,2%

8,6%

%
%
Variació
Variació
2008/2009 2009/2010

2

Funcionament d’institucions
i administració general
Alta direcció de la Generalitat
i el seu Govern
Administració i serveis
generals
Participació ciutadana i
processos electorals
Serveis públics generals

21

Justícia

22

1.192,2

1.287,2

3,2%

10,1%

8,0%

75,0

56,7

0,2%

-19,4%

-24,4%

3

Seguretat i protecció civil
Relacions exteriors
i cooperació al
desenvolupament
Protecció i promoció social

2.318,5

2.943,7

6,3%

13,7%

27,0%

31

Protecció social

1.607,0

2.110,5

4,3%

7,3%

31,3%

32

Promoció social

131,1

100,7

0,4%

4,6%

-23,2%

33

Foment de l’ocupació
Producció de béns públics de
caràcter social
Salut

580,4

732,5

1,6%

39,3%

26,2%

16.763,3

17.453,5

45,3%

3,9%

4,1%

9.416,0

9.903,5

25,5%

3,5%

5,2%

6.028,3

6.310,5

16,3%

4,5%

4,7%

824,3

723,9

2,2%

1,3%

-12,2%

1
11
12
13

23

4
41
42

44

Educació
Habitatge i altres actuacions
urbanes
Cultura i esports

440,9

458,4

1,2%

9,1%

4,0%

45

Llengua catalana

38,6

42,5

0,1%

-9,3%

10,1%

46

15,3

14,7

0,0%

5,7%

-3,8%

6.728,2

6.699,7

18,2%

13,9%

-0,4%

51

Consum
Producció de béns públics de
caràcter econòmic
Cicle de l’aigua

1.175,3

1.267,0

3,2%

15,4%

7,8%

52

Transport

3.259,0

3.154,6

8,8%

13,3%

-3,2%

43

5
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61

Societat de la informació,
coneixement i
telecomunicacions
Urbanisme i ordenació del
territori
Actuacions ambientals
Infraestructures agràries i
rurals
Recerca, desenvolupament i
innovació
Altres actuacions de caràcter
econòmic
Foment i regulació dels
sectors productius
Agricultura, ramaderia i pesca

62

Indústria

123,1

166,0

0,3%

17,8%

34,8%

63

Energia

42,1

41,3

0,1%

45,9%

-1,9%

64

Comerç

70,2

79,5

0,2%

-33,7%

13,3%

65

Turisme i oci

85,8

91,3

0,2%

32,1%

6,4%

66

Desenvolupament empresarial

25,3

17,0

0,1%

-6,7%

-33,0%

67

Sector financer

1.363,0

1.743,0

3,7%

6,7%

27,9%

68

Defensa de la competència

1,3

2,0

0,0%

-2,0%

52,7%

7

Suport financer als ens locals

3.214,3

2.689,2

8,7%

1,3%

-16,3%

8

Fons de contingència

110,0

150,0

0,3%

0,0%

36,4%

53
54
55
56
57
58
6

9

857,2

829,6

2,3%

3,2%

-3,2%

226,6

141,0

0,6%

7,7%

-37,8%

344,1

349,6

0,9%

5,9%

1,6%

286,6

277,2

0,8%

30,0%

-3,3%

512,2

621,9

1,4%

37,1%

21,4%

67,1

58,7

0,2%

19,6%

-12,6%

1.890,6

2.324,9

5,1%

5,6%

23,0%

179,9

184,8

0,5%

-0,7%

2,8%

Deute públic

1.614,2

2.914,7

4,4%

28,5%

80,6%

Total consolidat

36.985,1

39.699,3

100,0%

6,4%

7,3%

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008, 2009 i 2010.

De les trenta-quatre polítiques de despesa en què està classificat el pressupost de l’exercici 2009, tretze concentren el 90,6% de la despesa. Entre aquestes, se’n poden destacar les
següents (vegeu el gràfic I-37):
• Les polítiques de salut, educació i transport, les tres principals finalitats pressupostàries
de la Generalitat, concentren el 50,6% de la despesa.
• Un segon grup de quatre polítiques, amb una destinació final dels recursos més genèrica —suport financer als ens locals, administració i serveis generals, sector financer i
amortització del deute— acumulen el 22,3% de la despesa.
• D’altra banda, protecció social, societat de la informació, coneixement i telecomunicacions, seguretat i protecció civil, justícia, cicle de l’aigua, i habitatge i barris obtenen el
17,7% dels recursos.
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• Cap de les vint-i-dues polítiques de despesa restants arriba a acumular el 2% dels recursos.
GRÀFIC I-37. PES DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES DE DESPESA DEL
SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT. CATALUNYA, 20091
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2009.
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb un pes relatiu superior o igual al 2% de total de la
despesa.

L’ordre de prioritats de les trenta-quatre polítiques de despesa es manté pràcticament estable respecte del 2008. Els canvis més significatius són, per una banda, els increments de
la despesa en la política d’amortització i despesa financera del deute públic (358,0 milions
d’euros més) i en la política de transport (383,3 milions d’euros més), i, per l’altra, la reducció
de la despesa en la política d’administració i serveis generals (126,0 milions d’euros menys).
En el gràfic I-38 es mostren les setze polítiques que experimenten un augment de la despesa respecte de l’exercici 2008 superior a la mitjana de creixement del total de despesa dels
pressupostos del 2009.
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GRÀFIC I-38. EVOLUCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE DESPESA EN ELS
PRESSUPOSTOS 2009. SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, 2008-20091
Unitats: taxes de creixement en percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2008 i 2009.
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2008 i el 2009
superior a la taxa de creixement mitjana de tota la despesa del sector públic de la Generalitat.

Finalment, en el gràfic I-39 es mostren les divuit polítiques que experimenten un increment de la despesa respecte de l’exercici 2008 inferior a la mitjana de creixement del total de
despesa dels pressupostos del 2009.
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GRÀFIC I-39. EVOLUCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE DESPESA EN ELS
PRESSUPOSTOS 2009. SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, 2008-20091
Unitats: taxes de creixement en percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat de 2008 i 2009.
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2008 i el 2009
inferior a la taxa de creixement mitjana de tota la despesa del sector públic de la Generalitat.

Les inversions reals del sector públic de la Generalitat de Catalunya
La inversió real consolidada executada per la Generalitat de Catalunya105 ha experimentat
un creixement notable en el període 2004-2008 (vegeu el gràfic I-40), i ha assolit en termes
mitjans el valor de 3.203,4 milions anuals, amb una taxa de creixement anual acumulada del
18,8%, i amb un pes, en termes mitjans, sobre el PIB català de l’1,8%. En aquest mateix període la inversió per càpita executada ha estat en termes mitjans de 448,1 euros per habitant, i
ha passat dels 285,2 euros per habitant l’any 2004 als 647,3 euros per habitant el 2008.
El grau d’execució de la inversió respecte de les dades pressupostades es manté en termes
mitjans dels anys 2004-2008 en el 89,9%, i si bé es va reduir progressivament des del 91,2%
l’any 2004 al 70,5% l’any 2006, ha millorat en els dos darrers anys del període fins assolir el
114,3% l’any 2008.

105. En el seu perímetre institucional del sector públic de la Generalitat.
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Els pressupostos del 2009 preveuen un increment de la inversió real, tant en termes absoluts com en termes per càpita, respecte de les dades pressupostades l’any 2008, i es mantenen
per sobre dels valors liquidats i assolits en el període 2004-2008. Així, la inversió real consolidada, amb 4.581,5 milions d’euros, s’incrementa el 9,9% respecte del pressupost del 2008,
i significaria el 2,21% del PIB català del 2009 estimat per l’Idescat. D’altra banda, la inversió
per càpita se situaria aproximadament en 612,9 euros per habitant, amb un augment estimat
del 8,3% respecte del pressupost del 2008.
Pel que fa a l’execució de la inversió real, l’any 2009 només es disposa de dades per a
l’àmbit institucional conformat pel subsector de la Generalitat. Aquest àmbit institucional duu
a terme només el 25,8% de tota la inversió consolidada i pressupostada del sector públic de la
Generalitat, i ha executat inversions per valor de 1.152,1 milions d’euros l’any 2009, amb un
grau d’execució del 97,6% respecte de la inversió pressupostada per aquest mateix any, que
significa una reducció de la inversió liquidada del 10,3% respecte del 2008.
GRÀFIC I-40. EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ REAL CONSOLIDADA
LIQUIDADA I EXECUTADA I DE LA INVERSIÓ PER CÀPITA DEL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: inversió total en milions d’euros; inversió per càpita en euros.

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

Per polítiques de despesa, els pressupostos del 2009 concentren el 53,5% de la inversió
consolidada del sector públic de la Generalitat de Catalunya, com ja s’ha vist per al conjunt
de tota la despesa en les polítiques de transport, educació i salut.
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L’increment de 412,4 milions d’euros de la inversió pressupostada per al 2009 es concentra
en les polítiques de transport, amb un augment de la inversió pressupostada del 23,5% —especialment en l’àmbit de les infraestructures ferroviàries, i en menor mesura en carreteres, mentre
que es redueix la inversió real en aeroports i transport aeri, ports i transport marítim, i logística—; en les polítiques del cicle de l’aigua, amb un creixement del 38,7%; de la salut, amb un
augment del 22,2%; i en les infraestructures agràries i rurals, amb un creixement del 18,9%.
D’altra banda, els pressupostos del 2009 redueixen de manera més destacada la inversió en
les polítiques d’educació, amb una reducció del 15%; en la política d’administració i serveis
generals, amb una caiguda del 18%; en la política de cultura i esports, amb una davallada del
39,3%, i en la política de justícia, amb una caiguda del 50,8%.
Com a conseqüència d’aquests canvis, la política de carreteres millora en l’ordre de prioritats de la inversió de la Generalitat de Catalunya, per davant de les polítiques d’educació,
d’habitatge i de salut.
En el gràfic I-41 es mostra aquest ordre de prioritats per a l’any 2009.
GRÀFIC I-41. INVERSIÓ REAL CONSOLIDADA PRESSUPOSTADA DEL
SECTOR PÚBLIC PER POLÍTIQUES DE DESPESA. PRESSUPOSTOS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2009.
Nota: es mostren les onze polítiques de despesa amb un pes igual o superior al 3% del pressupost total
d’inversions.
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Les inversions amb finançament específic
La Generalitat de Catalunya executa una sèrie d’obres sense impacte directe sobre el pressupost de l’exercici corresponent que són finançades a partir de sistemes específics. Aquestes
obres es pagaran amb càrrec a exercicis futurs, ja sigui amb càrrec a despeses de capital (mètode alemany) o amb càrrec a despeses corrents (drets de superfície i concessions).
En el període 2004-2008 l’import mitjà liquidat anualment en aquest tipus d’obres ha estat de 455,7 milions d’euros a l’any, amb un increment al llarg d’aquests anys a una taxa de
creixement anual acumulativa del 45,2%. Aquest increment supera a la taxa de creixement
anual acumulativa de la inversió real liquidada del conjunt del sector públic de la Generalitat
en aquest mateix període, i que ha estat, com ja s’ha comentat, del 18,8%.
L’exercici 2009 preveu un important augment en l’ús d’aquest mètodes de finançament
d’inversions, amb 1.086,7 milions d’euros, per sobre dels 659,7 milions d’euros pressupostats per al 2008.
En la taula I-43 es mostra l’evolució, per tipologies, d’aquestes inversions.
TAULA I-43. EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ EXECUTADA SENSE IMPACTE
PRESSUPOSTARI EN L’EXERCICI. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: milions d’euros.

Carreteres
Ferrocarril i metro
Ports i transports
Abastament i sanejament
d’aigua
Regadius
Obres d’Interior
Obres de Justícia
Obres de Presidència
Sanitat
TOTAL

2005
30,4
1,8
0,0

Imports liquidats
2006
2007
135,2
229,4
39,9
75,2
0,0
0,0

2008
286,6
133,9
0,0

Pressupostat
2009
365,1
572,9
0,0

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

32,2
19,0
29,8
0,0
0,0
113,1

72,2
43,2
125,2
1,0
0,0
420,8

87,1
47,2
218,9
9,1
0,0
667,0

126,3
25,3
162,7
0,0
5,0
739,8

51,2
0,0
97,5
0,0
0,0
1.086,8

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008, 2009 i 2010.
Nota: les dades de 2005-2008 són dades liquidades; per al 2009, són inversions pressupostades.
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Endeutament de la Generalitat de Catalunya
L’endeutament financer106 de la Generalitat s’ha incrementat el 2009107 5.911,1 milions
d’euros, un augment del 23,7% respecte del 2008, fins als 30.819,6 milions d’euros. Aquest
increment supera l’augment experimentat en l’exercici 2008, que va ser de 5.256,1 milions
d’euros. D’aquesta manera, augmenta el pes de l’endeutament financer sobre el PIB fins al
15,8% l’any 2009. Aquesta acceleració del creixement de l’endeutament respon tant al comportament associat a les empreses no SEC (base 2000), àmbit en què l’endeutament creix el
21,4%, com a l’endeutament del conjunt d’entitats del sector administració pública de la Generalitat segons el SEC 95 (base 2000), que s’incrementa el 24,6%.
Pel que fa a l’endeutament acumulat amb altres instruments financers, no es disposa de
dades per al 2009.
TAULA I-44. EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT VIU I ALTRES INSTRUMENTS
FINANCERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CATALUNYA, 20042007 (SEGONS SEC)
Unitats: milions d’euros i percentatges.

2005

2006

2007

2008

2009

13.793,0

14.074,0

14.819,5

18.069,7

22.514,4

Total endeutament SEC 95 (base 2000)
Endeutament empreses no SEC 95
(base 2000)
Total endeutament financer

3.538,0

4.118,0

4.833,0

6.838,9

8.305,2

17.331,0

18.192,0

19.652,5

24.908,5

30.819,6

Altres instruments financers1

2.702,0

2.430,0

2.476,0

3.424,0

-

Endeutament TOTAL

20.033,0

20.622,0

22.128,5

28.332,5

-

Endeutament financer sobre el PIB2

10,2%

9,9%

10,0%

12,3%

15,8%

Endeutament TOTAL sobre el PIB2

11,8%

11,2%

11,2%

14,0%

-

Font: dades facilitades pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
(1) Censos, confirming, pagaments a tercers, titulització i crèdits ICF/ICCA.
(2) PIB nominal de Catalunya base 2000 segons CRE.

106. No inclou els altres instruments d’endeutament com són censos, confirming, pagament a tercers, titulització i
crèdits ICF/ICCA.
107. Dades el 31 de desembre del 2009.
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4.2. EL SECTOR PÚBLIC ESTATAL
4.2.1. Les inversions del sector públic estatal a Catalunya
L’any 2009 comença amb unes perspectives de caiguda de la inversió pública estatal a tot
Espanya. La inversió real pressupostada per al conjunt de l’Estat108 l’any 2009 ha estat de
31.503,6 milions d’euros, amb una reducció de l’1,0% respecte de l’exercici 2008.
D’aquesta inversió Catalunya té pressupostats 3.790,6 milions, amb un increment de l’1,7%
respecte del 2008, amb una lleugera millora del seu pes fins al 15,2% del total de la inversió
regionalitzada. Catalunya es manté així, des de l’any 2005, com la segona CA receptora d’inversions estatals en termes absoluts després d’Andalusia.
En termes per càpita, en el conjunt de les CA, la inversió real regionalitzada pressupostada l’any 2009 és de 535 euros per habitant, pràcticament igual que el 2008. Mentre que, a
Catalunya, aquesta inversió significa una despesa de 507 euros per càpita, amb un molt lleuger increment del 0,2% respecte del 2008 i que situa Catalunya en la posició onzena entre les
disset CA, el 5,3% menys que la mitjana per càpita espanyola.
De totes maneres, cal tenir present que, en previsió del compliment de la disposició addicional tercera del nou Estatut d’autonomia de Catalunya, i seguint la disposició addicional
cinquanta-setena de la Llei de pressupostos de l’Estat per a l’any 2007, es va constituir un
grup de treball bilateral Estat-Generalitat que va elaborar una metodologia de càlcul de les
inversions en infraestructures segons ho preveu l’Estatut. El 17 de setembre del 2007, el grup
de treball va acordar una metodologia que estableix com a base de càlcul el «conjunt de les
inversions de l’Estat i les transferències de capital a les comunitats autònomes i a les corporacions locals, que són d’àmbit econòmic». Així mateix, «s’estableix un ajustament de les inversions realitzades per l’Estat amb dotació pressupostària en un exercici diferent al d’execució».
Així, per l’any 2009, els pressupostos generals de l’Estat preveuen una inversió a Catalunya
de 4.670,3 milions, quantitat que per l’Acord de la Comissió Bilateral presidida pel conseller
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i la ministra d’Administracions Públiques,
en la reunió de 24 de febrer de 2009, s’eleva fins a una mica més de 4.806 Me, la qual cosa
significa un increment del 6,6% respecte a les previsions del 2008.

108. Inversió real prevista de l’Administració general de l’Estat, els seus organismes autònoms, i ens públics, empreses
públiques i entitats gestores de la Seguretat Social. Aquest concepte computa la despesa en inversió del capítol
6 dels pressupostos, i no té en compte el capítol 7 de transferències de capital.
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Tenint en compte aquest concepte més ampli, la despesa de capital per càpita prevista en
els pressupostos de l’Estat per al 2009 a Catalunya és de 643 euros per habitant, xifra que és
el 20% superior a la mitjana d’inversió real regionalitzada per càpita del conjunt d’Espanya.
Així, quan es computa el conjunt de la despesa de capital per càpita associada al compliment de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els pressupostos del 2009 situen la inversió per
càpita de l’Estat a Catalunya per sobre de la mitjana d’inversió real regionalitzada per càpita
del conjunt d’Espanya, tot i que en termes de despesa en inversió real regionalitzada per càpita dels pressupostos de l’Estat a Catalunya estem el 5,3% per sota de la mitjana (vegeu el
gràfic I-42).
GRÀFIC I-42. INVERSIÓ PER CÀPITA PRESSUPOSTADA DE L’ESTAT A
CATALUNYA EN RELACIÓ A LA MITJANA ESPANYOLA, 2001-2009
Unitats: percentatges i euros.

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

Pel que fa al compliment dels compromisos pressupostaris, el nivell d’execució de les
obres pressupostades pel Ministeri de Foment, l’any 2008,109 es va situar en el 90%, clarament
per sobre de la mitjana d’execució del període 2001-2007, que va ser del 77%. Cal tenir en
compte que aquest ministeri administra durant aquests anys (2001-2008) gairebé el 83% de la
inversió regionalitzada i pressupostada a Catalunya de l’Estat, i que l’any 2008 va ser del 82%.
Aquest percentatge en els pressupostos del 2009 se situa en el 95,5% (vegeu el gràfic I-43).

109. Darrera dada disponible.
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GRÀFIC I-43. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA I LIQUIDADA PER L’ESTAT A
CATALUNYA. CATALUNYA, 2001-2008
Unitats: milions d’euros.

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2007, 2008, 2009 i 2010.

Per a l’any 2009, només es disposa d’informació parcial del nivell d’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya a través de les dades de licitació oficial d’obres de construcció
i de les dades d’adjudicació d’obres de construcció per part del grup Foment110 a Catalunya.
Aquestes xifres indiquen una important reducció de la inversió licitada i adjudicada en el territori català per al 2009, amb caigudes del 29,2% i del 67,7%, respectivament.

110. Inclou les licitacions d’obra i les adjudicacions publicades per les diferents direccions generals del Departament,
els seus organismes autònoms, així com les realitzades per les entitats públiques empresarials i societats
mercantils estatals dependents del Ministeri: Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA), Ferrocarrils
Espanyoles de Via Estreta (FEVE), Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), RENFE-Operadora,
Correus i Telègrafs, Ports de l’Estat i la Societat Estatal d’Infraestructures del Transport Terrestre (SEITT).
No es recullen aquelles obres que, per les seves característiques, no es publiquen en els diaris oficials (obres
complementàries que es contracten amb el mateix licitador que executa l’obra principal, obres d’emergència,
procediment negociat sense publicitat, contractes menors, etc.), ni les licitacions i adjudicacions sobre estudis
o redacció de projectes d’obra, ja que es tracta d’un contracte de serveis.
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GRÀFIC I-44. LICITACIÓ OFICIAL D’OBRES I ADJUDICACIÓ D’OBRES
DE CONSTRUCCIÓ DEL GRUP FOMENT A CATALUNYA. CATALUNYA,
2005-2009
Unitats: milions d’euros.

Font: Ministeri de Foment.

4.2.2. La recaptació dels tributs estatals a Catalunya
La recaptació de tributs estatals a Catalunya l’any 2009 cau amb més intensitat que el
2008 com a conseqüència, principalment, del deteriorament de l’activitat econòmica, pels
efectes d’aquest deteriorament sobre els ajornaments del deute tributari, i en menor mesura
per l’efecte de canvis normatius en la tributació destinats a incrementar la renda disponible
de les famílies i a millorar la liquiditat de les empreses. Així, la recaptació de tributs estatals
a Catalunya (vegeu la taula I-45) s’ha reduït el 22,9%, 9.287,3 milions d’euros menys que el
2008, amb uns ingressos liquidats de 31.346,8 milions d’euros.
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L’any 2007 la recaptació de tributs estatals a Catalunya va ser de 47.608,7 milions d’euros
i, per tant, en dos anys l’economia catalana ha acumulat una reducció d’aquesta tributació de
16.261,9 milions d’euros, amb una caiguda del 34,2%.
El 90,1% d’aquesta recaptació la duu a terme l’Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT) a través de les seves delegacions en el territori, que gestionen els impostos estatals
sobre els quals la capacitat normativa de les CA és més limitada. Quant a la resta de tributs
estatals —sobre els quals la capacitat normativa de les CA és major— la gestió està traspassada a la Generalitat de Catalunya.
La recaptació tributària111 de les delegacions de l’AEAT a Catalunya es redueix l’any 2009
el 22,6%, i acumula una caiguda del 33% des de l’any 2007. Per la seva part, la recaptació de
tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya112 s’ha reduït amb més intensitat,
el 24,9% l’any 2009, i en termes acumulats des del 2007 el 43,2%.
Tant els ingressos tributaris estatals recaptats per les delegacions de l’AEAT a Catalunya
com els tributs cedits totalment a la Generalitat cauen amb més intensitat que la recaptació de
tributs estatals en el conjunt de l’Estat, que s’ha reduït el 17,0%, 29.430 milions d’euros menys
que el 2008, amb uns ingressos totals de 144.023 milions d’euros, i que en els dos darrers
exercicis acumula una caiguda del 28,2% amb 56.653 milions menys d’euros que l’any 2007.
L’Agència Tributària estatal estima113 que el 19,7% de la caiguda en la recaptació l’any
2009 té l’origen en les rebaixes tributàries introduïdes a escala estatal, el 4,6% en el recurs a
l’ajornament del deute tributari, i el 75,7% restant en la pitjor evolució de les bases tributàries i, en menor mesura, a canvis normatius que es puguin haver introduït a escala autonòmica
en els tributs estatals. Així, l’impacte normatiu estatal sobre la recaptació tributària ha estat
de 5.795 milions d’euros l’any 2009, amb canvis destinats a incrementar la renda disponible
tant de les famílies com de les empreses.

111. Les dades de recaptació tributària de les delegacions de l’AEAT estan expressades en termes de caixa; per
tant, s’entén la recaptació líquida aplicada, que s’obté com a diferència entre la recaptació bruta aplicada i les
devolucions pagades, i per tant inclou ingressos del pressupost corrent i els corresponents a exercicis tancats.
Aquest criteri comptable difereix del concepte de drets liquidats o reconeguts, en el qual es recullen els drets
pendents de cobrament de l’exercici i s’exclouen els drets procedents de pressupostos tancats. Les dades de
recaptació tributaria de la Generalitat de Catalunya i dels impostos sobre determinats mitjans de transport i
l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs estan expressades en termes de drets liquidats.
112. Els impostos estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya inclouen: l’impost de successions i donacions,
l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost
sobre determinats mitjans de transport, l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs i la taxa
del joc. Tot i que la recaptació de l’impost sobre l’electricitat també està cedida totalment a la Generalitat, la
seva gestió depèn de l’AEAT.
113. Vegeu l’Informe mensual de recaudación tributaria. Desembre 2009. Agència Estatal d’Administració Tributària.
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La contracció econòmica ha deteriorat les bases imposables dels tres principals impostos
estatals. En el cas de l’IRPF, ha tingut lloc una reducció del 2,5% de la renda bruta de les famílies i empitjoren tots els seus components: les rendes del treball, amb un caiguda del 0,4%;
les rendes del capital (mobiliari, arrendaments i fons d’inversió, i guanys patrimonials), amb
una caiguda del 8,6%, i les rendes d’activitats econòmiques, amb una caiguda de l’11,8%.
En l’impost sobre societats les bases de beneficis empresarials declarats continuen reduintse, si bé amb menys intensitat que l’any 2009, amb una caiguda del 20,5%.
Mentre que, pel que fa a l’IVA, experimenten una important reducció tant la despesa d’habitatge de les llars com el consum privat gravats per aquest impost, del 12,5% i el 32,8%,
respectivament; i només la despesa final de les administracions públiques ha mantingut els
creixements positius de l’any anterior. Tot i així, en conjunt, la despesa final subjecta a IVA
ha experimentat una reducció del 10,8%.
La política de reduccions fiscals iniciada pel Govern central l’any 2007 s’intensifica els
anys 2008 i 2009, i acumula els seus impactes en la recaptació, més importants, en aquests dos
darrers anys. Així, l’Agència Tributària estatal estima114 que, de la caiguda en la recaptació de
56.653 milions d’euros acumulada els exercicis 2008 i 2009, el 44,7%, 25.335 milions d’euros,
són conseqüència de l’impacte dels canvis normatius estatals en la tributació; el 50,8%, 28.768
milions d’euros, del context econòmic i els canvis normatius introduïts a escala autonòmica,
i el 4,6% restant prové del recurs a l’ajornament del deute tributari per part de contribuents.
En el gràfic I-45 es mostra, per grans figures tributàries, l’impacte que sobre la recaptació de
tributs estatals en el conjunt del territori espanyol han tingut els canvis normatius introduïts pel
Govern central, l’evolució de l’activitat econòmica i el recurs a l’ajornament del deute tributari.

114. Vegeu l’Informe mensual de recaudación tributaria. Desembre 2007, 2008 i 2009, i l’Informe anual de
recaudación tributaria 2007 y 2008. Agència Estatal d’Administració Tributària.
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GRÀFIC I-45. IMPACTE EN LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS ESTATALS EN
EL CONJUNT DE CA. ESPANYA, 2007-2009
Unitats: milions d’euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe mensual de recaptació tributària de desembre del 2008 i
2009, Agència Estatal d’Administració Tributària.
Nota: en la mesura de l’impacte econòmic hi poden haver acumulats també efectes de canvis normatius a escala
autonòmica en tributs estatals. De totes maneres, la magnitud d’aquest efecte es pot preveure com a poc rellevant
ja que la capacitat normativa de les CA sobre aquest és pràcticament nul·la, excepte en l’IRPF.

L’impacte normatiu en la recaptació ha estat rellevant en les tres principals figures impositives del sistema tributari espanyol.
En l’IRPF, els canvis normatius més importants amb efectes el 2009 han estat:
• Anticipació de la deducció per adquisició d’habitatge, amb una rebaixa del 2% de les
retencions del treball per a contribuents amb ingressos inferiors a 33.007,20 euros (canvi
introduït pel Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre, de mesures urgents a adoptar
en matèria econòmica, fiscal, d’ocupació i d’accés a l’habitatge).115
• Efecte en les retencions del treball i en la quota diferencial de la rebaixa en l’impost a
través de la deducció fiscal de 400 euros per obtenció de rendiments del treball, i d’ac-

115. BOE núm. 290, de 02.12.2008.
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tivitats econòmiques (canvi introduït pel Reial decret llei 2/2008, de 21 d’abril, de mesures d’impuls de l’activitat econòmica).116
• Efecte en la quota diferencial de la deflactació del 2% de la tarifa, els imports dels diferents mínims personals i familiars i les reduccions per rendiment net del treball i d’activitats econòmiques per autònoms dependents d’un sol empresari (canvis introduïts per
la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de PGE per al 2008).117
• Ampliació dels terminis dels comptes habitatge i de transmissió de l’habitatge habitual per gaudir de l’exempció per reinversió en habitatges adquirits des del 2006 (canvi
introduït pel Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre, de mesures urgents a adoptar
en matèria econòmica, fiscal, d’ocupació i d’accés a l’habitatge).118
• Efectes en la quota diferencial del 2009 de la deducció del 10,05% en la quota estatal
de les quantitats satisfetes per lloguer, fins a un màxim de 9.015 euros per a bases imposables inferiors a 24.000 euros (canvi introduït per la Llei 51/2007, de 26 de desembre,
de PGE per al 2008).119
Cal tenir presents també dues mesures introduïdes pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el tram autonòmic de l’IRPF per a l’exercici 2009:
• Deducció per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i la custodia del territori: es crea una deducció en la quota
íntegra autonòmica pels donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el
cens d’entitats ambientals vinculades a l’ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria. El percentatge de deducció és del
15% de les quantitats donades, amb el límit del 5% de la quota íntegra autonòmica (canvi
introduït per la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres).120
• En la deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual, amb efectes des de l’1 de gener
de 2009, es crea una deducció pròpia de l’1,5% de les quantitats satisfetes en el període
impositiu per la rehabilitació de l’habitatge que constitueixi o hagi de constituir l’habitatge habitual del contribuent. La base màxima d’aquesta deducció coincideix amb
aquella establerta en la normativa estatal per a la deducció per inversió en habitatge
habitual (canvi introduït per la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i
financeres).121

116.
117.
118.
119.
120.
121.

BOE núm. 97, de 22.04.2008.
BOE núm. 310, de 27.12.2007.
BOE núm. 290, de 02.12.2008.
BOE núm. 310, de 27.12.2007.
DOGC núm. 5288, de 31.12.2008.
DOGC núm. 5288, de 31.12.2008.
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En l’impost sobre societats, els canvis normatius més importants amb efectes el 2009 han
estat:
• Deixa de tenir efecte la nova opció afegida per al 2008 de càlcul del pagament fraccionat
en empreses amb xifra neta de negoci superior a 8 milions d’euros de la quota liquida
del darrer exercici declarat (canvi introduït pel Reial decret llei 2/2008, de 21 d’abril,
de mesures d’impuls de l’activitat econòmica).122
• Llibertat d’amortització d’actius fixos nous i inversions immobiliàries per a adquisició
el 2009 i el 2010, si es manté durant dos anys la plantilla mitjana de treballadors (canvi
introduït per la Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de
l’impost sobre el patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l’impost
sobre el valor afegit i s’introdueixen altres modificacions en la normativa tributària).123
• L’efecte sobre la quota diferencial de la reducció del tipus impositiu general del 32,5%
al 30% per a empreses amb xifra neta de negoci superior a 8 milions d’euros i de la baixada dels percentatges aplicables a deduccions per reinversió de beneficis extraordinaris, activitats exportadores, activitats d’R+D, etc. (canvis introduïts per la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, d’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació
parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre
el patrimoni).124
En l’IVA, els canvis normatius més importants amb efectes el 2009 han estat:
• La possibilitat de les empreses d’optar per rebre mensualment la devolució de l’IVA amb
independència de la naturalesa i el volum de les operacions, si bé aquesta opció obliga
a liquidar mensualment l’impost (canvi introduït per la Llei 4/2008, de 23 de desembre,
per la qual se suprimeix el gravamen de l’impost sobre el patrimoni, es generalitza el
sistema de devolució mensual en l’impost sobre el valor afegit i s’introdueixen altres
modificacions en la normativa tributària).125
• Increment de les quantitats ajornades per deutes tributaris a causa, entre d’altres, a
l’elevació de 6.000 a 18.000 euros el mínim exempt de l’obligació d’aportar garantia
en sol·licituds d’ajornament (canvi introduït per l’ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril,
per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds
d’ajornament o fraccionament).126
122.
123.
124.
125.
126.
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En els impostos especials, els canvis normatius mes importants amb efectes el 2009 han
estat:
• En tabacs, s’incrementa el preu mitjà del paquet de tabac en més del 4% des del gener i
el 13% des de mitjan juny, i augmenta el tipus específic fins a 10,20 euros per cada mil
cigarretes a partir del 13 de juny (canvi introduït pel Reial decret llei 8/2009, de 12 de
juny, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per import
total de 19.821,28 milions d’euros, i es modifiquen determinats preceptes de la Llei
38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials).127
• En hidrocarburs, s’incrementa en 29 euros per 1.000 litres els tipus específics que graven els consums de gasolina i gasoil d’automoció (canvi introduït pel Reial decret llei
8/2009, de 12 de juny, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, per import total de 19.821,28 milions d’euros, i es modifiquen determinats preceptes de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials).128
Pel que fa a la reducció del 24,9% l’any 2009 en els impostos estatals cedits totalment a
la Generalitat de Catalunya, més de la meitat, el 52,2%, s’explica per la supressió efectiva de
l’impost sobre el patrimoni, mentre que el 47,8% restant és conseqüència, principalment, de
l’efecte negatiu que el retrocés de l’activitat econòmica ha tingut sobre les bases tributàries
d’aquests impostos.
El retrocés en la recaptació s’explica el 60,4% per la caiguda de la imposició directa, el
37,5% per l’evolució de la tributació indirecta i el 2,2% restant per la menor recaptació en
les taxes sobre el joc.
Per figures tributàries destaquen, a part de la supressió efectiva de l’impost sobre el patrimoni, la caiguda del 8,4% en l’impost de successions i donacions, en què probablement es
comencen a notar els efectes dels canvis normatius introduïts l’exercici 2008 en la tarifa de
l’impost de donacions, així com els canvis a la baixa, l’any 2009, en els coeficients correctors dels valors cadastrals per a la comprovació de valors dels béns immobles en adquisicions
mortis causa i inter vivos; la caiguda del 30,0% en l’impost sobre actes jurídics documentats,
afectat pel nombre més reduït d’hipoteques constituïdes i pel seu valor més baix; el retrocés
del 32,8% de l’impost sobre determinats mitjans de transport com a conseqüència de la caiguda de la matriculació; i la recaptació més baixa, del 5,5%, en l’impost sobre transmissions
patrimonials, afectat per un nombre més reduït de transaccions de segona mà.

127. BOE núm. 143, de 13.06.2009.
128. BOE núm. 143, de 13.06.2009.
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El canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2009 en relació amb els
tributs estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya, si bé no disposem d’una estimació dels seus efectes en la recaptació, excepte per a l’impost sobre el patrimoni, no sembla
que hagin tingut un abast significatiu en aquest exercici tributari.
En l’impost de successions i donacions, els canvis normatius amb efectes en els ingressos
liquidats l’any 2009 han estat:
• S’estén l’aplicació de la reducció del 95% per l’adquisició mortis causa de béns culturals
a l’adquisició de béns culturals d’interès nacional i béns mobles catalogats del patrimoni
cultural català i del patrimoni històric o cultural d’altres CA a l’obra pròpia de l’artista,
sempre que aquest sigui el causant (modificació introduïda per la Llei 16/2008, de 23
de desembre, de mesures fiscals i financeres).129
En l’impost sobre el patrimoni, els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats
l’any 2009 han estat:
• S’introdueix una bonificació general de la quota íntegra del 100% als subjectes passius
per obligació personal o real de contribuir (canvi introduït per la Llei 4/2008, de 23 de
desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de l’impost sobre el patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l’impost sobre el valor afegit i s’introdueixen
altres modificacions en la normativa tributària).130
En l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, els canvis normatius amb efectes en els ingressos liquidats l’any 2009 han estat:
• En la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries,
s’amplia de tres a cinc anys el termini per justificar la destinació donada als habitatges
adquirits per empreses a les quals siguin d’aplicació les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat del sector immobiliari, amb una bonificació del 70% en l’impost
sobre transmissions patrimonials oneroses, i que permet elevar a definitiva aquesta bonificació. S’estableix un règim transitori per a aquells fets imposables acreditats abans
del 31 de desembre del 2008 que no hagin esgotat el termini de tres anys establert en la
normativa anterior, de manera que podran beneficiar-se de l’ampliació a cinc anys.

129. DOGC núm. 5288, de 31.12.2008.
130. BOE núm. 310, de 25.12.2008.
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TAULA I-45. RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS ESTATALS PER
L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL I LA GENERALITAT A CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

2007
Delegacions AEAT (A)

42.165,5

2008

2009

36.519,3 28.257,1

200620072007
2008
13,1% -13,4%

2008-2009
-22,6%

Impostos directes

25.006,4

21.672,0 17.695,6

17,6%

-13,3%

-18,3%

IRPF

15.405,1

15.239,3 13.358,3

16,6%

-1,1%

-12,3%

Societats

9.263,0

6.121,0

4.017,0

19,2%

-33,9%

-34,4%

329,1

301,7

314,3

24,7%

-8,3%

4,2%

9,2

10,1

5,9

7,2%

9,4%

-41,0%

Impost sobre la renda de no residents
Altres impostos directes
Impostos indirectes

17.007,8

14.671,9 10.377,3

7,2%

-13,7%

-29,3%

IVA

14.493,9

12.391,0

8.440,1

7,7%

-14,5%

-31,9%

Especials

1.383,4

1.281,6

1.088,0

3,7%

-7,4%

-15,1%

Alcohols

195,9

213,2

nd.

-17,4%

nd.

nd.

Hidrocarburs

792,8

660,1

nd.

8,9%

nd.

nd.

Labors del tabac

31,2

28,1

nd.

-21,7%

nd.

nd.

Electricitat

363,5

380,2

nd.

10,7%

nd.

nd.

Tràfic exterior
Impost sobre primes
d’assegurances i altres
Taxes i altres ingressos
tributaris (cap. 3)
Govern autonòmic (B)

730,3

642,4

525,4

3,3%

-12,0%

-18,2%

400,3

357,0

323,8

6,3%

-10,8%

-9,3%

151,3

175,3

184,2

-2,2%

15,9%

5,1%

5.443,2

4.114,8

3.089,7

-7,5%

-24,4%

-24,9%

Impostos directes

-40,2%

1.228,2

1.540,6

921,7

19,4%

25,4%

Successions i donacions

774,9

1.004,0

919,9

16,5%

29,6%

-8,4%

Patrimoni

453,2

536,7

1,8

24,9%

18,4%

-99,7%

Impostos indirectes

3.183,7

1.743,2

1.428,7

-17,4% -45,2%

-18,0%

Transmissions patrimonials

1.683,8

850,8

804,2

-23,1% -49,5%

-5,5%

Actes jurídics documentats

1.499,8

892,4

624,5

-9,8%

-40,5%

-30,0%

351,5

315,4

293,3

4,8%

-10,3%

-7,0%

212,3

142,7

0,5%

-42,5%

-32,8%

303,3

303,2

2,8%

-2,4%

0,0%

Taxa del joc

Sobre determinats mitjans de transport
369,3
Sobre vendes minoristes de
310,6
determinats hidrocarburs
Total (A + B)
47.608,7

40.634,1 31.346,8

10,3% -14,6%

-22,9%

Impostos directes

26.234,5

23.212,7 18.617,3

17,7%

-11,5%

-19,8%

Impostos indirectes

20.871,4

16.930,7 12.251,9

2,4%

-18,9%

-27,6%

2,6%

-2,4%

-2,7%

Taxes i altres ingressos tributaris

502,7

490,7

477,5

Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; i dades
facilitades pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
Nota: les dades de recaptació tributària del Govern autonòmic del 2009 són drets liquidats. La resta de dades
provenen de la recaptació líquida aplicada.
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L’evolució de la recaptació tributària a Catalunya l’any 2009, amb una caiguda més accentuada de la imposició indirecta que de la directa, ha fet incrementar el pes dels impostos
directes en la composició dels ingressos entre impostos directes, indirectes, i taxes i altres ingressos tributaris. De manera que, l’exercici 2009, el 59,4% dels ingressos tributaris s’obtenen
de la imposició directa, el 39,1% dels ingressos de la imposició indirecta, mentre que l’1,5%
restant prové de taxes i altres ingressos tributaris (vegeu el gràfic I-46).
GRÀFIC I-46. DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS TRIBUTARIS ESTATALS A
CATALUNYA. CATALUNYA, 2004-2009
Unitats: percentatges.

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

Així mateix, el pes de la recaptació dels tributs estatals de l’Administració central i la Generalitat sobre el PIB català s’ha reduït des del 18,9% l’exercici 2008 fins al 15,1% el 2009,
i acumula una caiguda de 7,7 punts percentuals en els dos darrers anys.
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GRÀFIC I-47. EVOLUCIÓ DEL PES DE LA RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA
ESTATAL SOBRE EL PIB CATALÀ. CATALUNYA, 2004-2009
Unitats: percentatges.

Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària; BADESPE; dades
facilitades pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, i dades del PIB català (base
2000) de l’Idescat.
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5.5.

Economia social

5.1. Novetats en el marc normatiu i iniciatives públiques
En l’àmbit comunitari destaca l’aprovació del Dictamen d’iniciativa del Comitè Econòmic
i Social Europeu (CESE) «Diferents tipus d’empresa».131 El Comitè ressalta la diversitat de
formes empresarials132 com una característica pròpia de la UE, que cal protegir i fomentar, atès
que la considera clau per assolir el mercat únic, mantenir el model social europeu i aconseguir
els objectius de l’Estratègia de Lisboa en matèria d’ocupació, competitivitat i cohesió social.
Pel que fa a les empreses d’economia social, el Comitè anima la Comissió Europea a
elaborar un estatut europeu per a les associacions i un per a les mutualitats, i mostra la seva
conformitat amb el futur Estatut de la fundació europea i la modificació del Reglament de la
societat cooperativa europea, per tal de simplificar-ne l’aplicació. Reclama també que es respecti la identitat de les cooperatives en matèria comptable (amb referència al concepte dels
fons propis), que millori la recollida de dades econòmiques de les empreses de l’economia
social i que s’afavoreixi la participació en el diàleg social de les organitzacions més representatives de la diversitat de formes d’empresa, en cas que es demostri la seva representativitat.
La principal norma estatal a què cal fer referència en aquest apartat és el Reial decret
1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als treballadors autònoms i a les cooperatives i societats laborals.133 Amb la finalitat d’afavorir l’ocupació estable
en les cooperatives i societats laborals, s’elimina la limitació temporal del vincle contractual
previ per tal que un beneficiari de la prestació per atur s’incorpori com a soci treballador o de
treball en una cooperativa o societat laboral.
En l’àmbit català, s’ha aprovat el Decret 171/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació,134 que desplega els articles 151, 152, 153 i 157 de la Llei 18/2002, de
5 de juliol, de cooperatives. Aquest Decret, que va ser dictaminat pel CTESC,135 constitueix
el Consell Superior de la Cooperació i li atorga competències en matèria de conciliació, me131. DOUE C 318, de 23.12.2009.
132. Empreses multinacionals i grans empreses (cotitzin a la borsa o no); pimes, microempreses i treballadors
autònoms; empreses d’interès general (públiques o mixtes); empreses familiars; societats col·lectives, civils,
comanditàries; i les empreses d’economia social, concepte no utilitzat en tots els estats membres, però que
generalment inclou les cooperatives, les mutualitats, les associacions i les fundacions.
133. BOE núm. 200, de 19.08.2009.
134. DOGC núm. 5499, de 05.11.2009.
135. Dictamen 14/2009.
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diació i arbitratge alhora que unifica els procediments de resolució extrajudicial de conflictes
en una única norma i en simplifica la regulació.
D’altra banda, enguany s’han aprovat dues ordres reguladores de diferents subvencions a
les empreses de l’economia social: l’Ordre TRE/199/2009, de 8 d’abril, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d’economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals,136
i l’Ordre AAR/247/2009, de 14 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts
per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i
altres entitats associatives agràries, i es convoquen els corresponents a l’any 2009.137
Cal ressaltar també un nou procediment aplicat pel Departament de Treball per agilitzar la
constitució de noves cooperatives de treball associat: Coop Exprés, que simplifica i redueix
els tràmits que s’han de fer davant el Registre de Cooperatives de Catalunya.
Una altra iniciativa del Departament per promocionar i fomentar les cooperatives és el
programa «De Coop i Volta», que s’ha impartit en format taller en 52 instituts d’educació secundària de tot Catalunya.

5.2. Les empreses de l’economia social
5.2.1. Cooperatives
Societats cooperatives existents
Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, el 31 de desembre de 2009 hi ha
3.952 cooperatives inscrites al Registre de Cooperatives, el 2,6% menys que l’any anterior.
De nou, la majoria són de treball associat (el 74,5%), seguides per les agràries (que representen l’11,8%), les de serveis (amb el 3,9%), les de consumidors i usuaris (3,1%), habitatges
(2,2%), ensenyament (2,2%), segon grau (1,4%), mixtes (0,8%) i marítimes i fluvials (0,1%).
La davallada general del nombre de cooperatives inscrites és deguda principalment a un
menor nombre de cooperatives de treball associat, que han passat de 3.055 a 2.946 (el 3,6%
menys). D’altra banda, destaca l’increment registrat per les cooperatives agràries (en passar

136. DOGC núm. 5369, de 29.04.2009. Les subvencions concedides en el marc d’aquesta Ordre, destinades al foment
de l’emprenedoria, s’analitzen a l’apartat 5 del capítol IV d’aquesta memòria.
137. DOGC núm. 5384, de 21.05.2009.
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de 463 a 467) i les de segon grau (el 2008 n’hi havia 49 i a finals del 2009, 54), que consoliden la tendència d’integració societària ja observada en anys anteriors.
Per demarcacions, Barcelona continua concentrant la majoria de cooperatives (el 67,1%),
tot i que els darrers anys aquest major pes tendeix a disminuir (per exemple, l’any 2007, el
72,1% de les cooperatives inscrites pertanyien a aquesta demarcació). La demarcació de Tarragona (incloent-hi les Terres de l’Ebre) concentra el 14,4% de les cooperatives, mentre que
a Lleida representen el 12,9% i a Girona el 5,5% restant.

Societats cooperatives constituïdes
Durant l’any 2009 s’han creat 113 noves cooperatives, 14 més que l’any anterior, que se’n
van crear 99. Enguany s’inverteix la tendència registrada els anys anteriors: cada any es creaven menys cooperatives. Aquest canvi pot estar relacionat amb l’actual situació econòmica
i amb la concepció que les cooperatives poden ser una solució viable per generar activitat
econòmica i crear ocupació.
De les 113 noves cooperatives, n’hi ha 76 de treball associat, 14 d’agràries, set d’habitatges, sis de serveis i sis de segon grau, dues són mixtes, una de consumidors i una altra
d’ensenyament.
Per demarcacions territorials, la majoria de noves cooperatives s’han creat a la de Barcelona (77), seguida de la de Lleida (amb 17 noves cooperatives, 13 de les quals són agràries),
la de Tarragona (amb 14) i Girona (5).
Les dades sobre els tipus de cooperatives permeten explicar un lleu canvi en la distribució
sectorial de les noves cooperatives, que reflecteix el gràfic següent. En aquest s’observa com
el pes del sector serveis davalla respecte dels anys anteriors, si bé en termes absoluts s’han
creat el mateix nombre de noves cooperatives (69). També davalla el pes de la construcció, en
passar del 18% al 13,3%. En canvi, creix de manera significativa la importància relativa tant
del sector agrari (passa del 3,9% a l’11,5%) com de la indústria (passa del 7,1% al 14,2%).

228

L’ECONOMIA A CATALUNYA

GRÀFIC I-48. DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DE LES NOVES COOPERATIVES
CONSTITUÏDES. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: percentatges.

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

La taula següent conté les noves cooperatives constituïdes al llarg dels anys 2008 i 2009,
classificades per branques d’activitat a partir de les correspondències entre la CCAE 93 i la
CCAE 2009 facilitades pel Departament de Treball.
L’any 2009 una de cada quatre cooperatives creades es dedica als serveis a la comunitat, i
la sanitat i els serveis socials, l’educació i les activitats recreatives, culturals i esportives són
les tres divisions que agrupen un major nombre de noves cooperatives (10, 8 i 8, respectivament). D’altra banda, creix respecte de l’any 2008 la importància relativa de les cooperatives
del sector primari, atès que se n’han constituït 13 de noves dedicades a l’agricultura. Per acabar, cal destacar que l’increment del pes del sector industrial es concentra en les indústries
manufactureres, i en concret en les divisions d’alimentació, begudes i tabac i tèxtil, confecció,
cuir i calçat, on s’han creat quatre cooperatives en cadascuna.

229

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

TAULA I-46. NOVES COOPERATIVES CONSTITUÏDES, PER BRANQUES
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre de cooperatives i percentatges.

Branques
d’activitat

Noves cooperatives

Distribució interna

Variació 2008-2009

2008

2009

2008

2009

PRIM

5

13

1,2

11,5

160,0

INM

1

2

0,0

1,8

100,0

IM

7

14

8,5

12,4

100,0

CONS

18

15

17,1

13,3

-16,7

CHR

19

14

22,0

12,4

-26,3

TR

12

10

13,4

8,8

-16,7

SEP

16

16

17,1

14,2

0,0

SCOM

21

29

20,7

25,7

38,1

TOTAL

99

113

100,0

100,0

14,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
Nota: l’agrupació per branques d’activitat s’ha fet a partir de la divisió econòmica agregada facilitada pel
Departament de Treball, que estableix correspondències entre les divisions econòmiques de la CCAE 93 rev. 1 i la
CCAE 2009.
PRIM: Primari. Agricultura i ramaderia; silvicultura i explotació forestal; pesca i aqüicultura.
INM: Indústria no manufacturera. Petroli brut i gas natural; minerals metàl·lics; minerals no metàl·lics ni
energètics; combustibles sòlids i refinació del petroli; aigua, sanejament i gestió de residus; energia elèctrica i gas.
IM: Indústria manufacturera. Aliments, begudes i tabac; tèxtil, confecció, cuir i calçat; fusta i suro, excepte
mobles; paper; edició i arts gràfiques; indústries químiques; productes de cautxú i matèries plàstiques; altres
productes minerals no metàl·lics; metal·lúrgia; productes metàl·lics, excepte maquinària i equips; maquinària i
equips mecànics i elèctrics; productes informàtics, electrònics i òptics; vehicles de motor; altres mat. transport;
mobles i altres manufactures.
CONS: Construcció.
CHR: Comerç, hoteleria i restauració. Venda i reparació de vehicles de motor; Comerç a l’engròs, excepte vehicles
de motor; comerç al detall, excepte vehicles de motor, reparacions; hostaleria.
TR: Transports. Transport terrestre i per canonades; transport marítim i per vies interiors; transport aeri; activitats
afins al transport; agències de viatges.
SEP: Serveis a les empreses i serveis personals. Correus i telecomunicacions; mediació financera, excepte
assegurances i fons de pensions; assegurances i fons de pensions; excepte SS obligatòria; activitats aux. mediació
financera i assegurances; activitats immobiliàries; activitats de lloguer; activitats informàtiques; recerca i
desenvolupament; altres activitats empresarials.
SCOM: Serveis a la comunitat. Adm. pública, defensa i SS obligatòria; educació; sanitat i serveis socials; activitats
associatives; activitats recreatives, culturals i esportives; activitats diverses de serveis personals.

Societats cooperatives transformades, dissoltes i creació neta de cooperatives
Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, l’any 2009 sis cooperatives han
adoptat una nova forma jurídica, fet que implica la seva baixa en el Registre de Cooperatives
però no la seva extinció com a empresa. L’any passat se’n van transformar 18 i l’anterior 10.
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D’altra banda, en un any marcat per la crisi econòmica, s’han dissolt 177 cooperatives (90
més que el 2008, que se’n van dissoldre 87).138
Tot i que enguany s’han constituït més cooperatives que l’any passat (113), se n’han dissolt
més (177) i, per tant, la diferència entre aquestes dades és negativa (64).

5.2.2. Societats laborals
Societats laborals existents
El 2009 hi ha 5.526 societats laborals actives a Catalunya, el 3,9% més que l’any anterior,
que n’hi havia 5.319. La distribució territorial d’aquestes societats segueix la mateixa pauta
descrita l’any anterior: el 77,7% es concentren a la demarcació de Barcelona, el 9,2% a la de
Girona, el 7,7% a la de Tarragona i el 5,5% a la de Lleida.
L’increment es reparteix en totes les demarcacions, si bé és més intens a Tarragona (5,2%),
i únicament davalla a Lleida on hi ha una societat laboral menys.

Societats laborals registrades
Igual que l’any 2008, el nombre de societats laborals registrades durant el 2009 és inferior a les de l’any anterior. És a dir, enguany se n’han registrat 162 mentre que el 2008 se’n
van registrar 199 i el 2007, 216. Es constata, doncs, una tendència a l’alentiment del ritme de
creació de societats laborals.
La distribució territorial de les noves societats laborals segueix la pauta descrita en la
distribució de les societats laborals existents: la majoria es concentren a Barcelona (83,3%),
mentre que la resta de demarcacions es reparteixen de manera bastant semblant el percentatge
restant: Girona (6,8%), Tarragona (5,6%) i Lleida (4,3%).
El gràfic següent permet observar com la majoria de noves societats laborals pertanyen al
sector serveis (el 67,9%), seguit de la indústria (21%), la construcció (10,5%) i l’agricultura
(0,6%). Tot i que respecte de l’any 2008 la importància relativa de les societats laborals del
sector serveis ha crescut, en termes absoluts se n’han creat menys: 132 el 2008 i 110 el 2009.
També ha davallat de manera significativa (el 61,4%) el nombre de societats registrades en el

138. Cal tenir en compte que l’any 2008 es van dissoldre 812 cooperatives, 725 de les quals perquè no van adaptar els
seus estatuts a la Llei 18/2002. Per tant, van ser 87 cooperatives les que es van dissoldre de manera voluntària.
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sector de la construcció, de 44 a 17. En canvi, creixen les societats del sector de la indústria,
atès que el 2008 se’n van registrar 22 i enguany 34.
GRÀFIC I-49. DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DE LES NOVES SOCIETATS
LABORALS CONSTITUÏDES. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: percentatges.

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

La taula següent classifica les noves societats registrades per branques d’activitat. Tal
com s’ha comentat, destaca l’increment de societats en la indústria manufacturera (destaquen
6 societats en la divisió econòmica de productes de cautxú i matèries plàstiques, 6 en la de
maquinària i equips mecànics i elèctrics i 5 en la de productes metàl·lics). El sector serveis
manté la seva importància, atès que el nombre de noves societats dedicades als serveis a les
empreses o a la comunitat és similar.
Les davallades es concentren en la construcció, el comerç, l’hoteleria i la restauració i el
transport, si bé la branca del comerç continua concentrant el major nombre de noves societats creades (el 29,6%).
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TAULA I-47. NOVES SOCIETATS LABORALS REGISTRADES, PER
BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre de societats laborals i percentatges.

Branques
d’activitat

Societats laborals constituïdes
2008

2009

Distribució total
2008

2009

Variació 2008-2009

PRIM

1

1

0,5

0,6

0,0

INM

1

1

0,0

0,6

0,0

IM

21

33

11,1

20,4

57,1

CONS

44

17

22,1

10,5

-61,4

CHR

69

48

34,7

29,6

-30,4

TR

10

8

5,0

4,9

-20,0

SEP

31

31

15,6

19,1

0,0

SCOM

22

23

11,1

14,2

4,5

TOTAL

199

162

100,0

100,0

-18,6

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

Societats laborals transformades, dissoltes i creació neta de societats laborals
Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, l’any 2009 s’han constituït per
transformació vuit societats laborals, mentre que se n’han dissolt només tres. Es repeteix,
doncs, la situació d’anys anteriors: el ritme de creació de noves societats laborals és superior
al de la seva dissolució.

5.3. La població ocupada a l’economia social
El perfil de les persones treballadores de l’economia social
A partir de les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració, es pot definir el
perfil que recull les característiques majoritàries de les persones treballadores en les empreses
de l’economia social a Catalunya, i que és el mateix que l’any passat: continuen predominant
els homes sobre les dones (representen el 54,4% del total de treballadors), de 25 a 39 anys
(42,5%), de nacionalitat espanyola (86,3%), amb un contracte de treball de durada indefinida
(80,1%) i a temps complet (78,6%), i amb una antiguitat superior als cinc anys (31,4%). El
tipus de societat que concentra un major nombre de treballadors són les empreses de més de
250 treballadors (27,2%), principalment en el sector serveis (en el qual treballa el 70,3% del
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total). A escala estatal, el perfil és el mateix excepte en el cas de l’antiguitat: els contractes
amb una durada inferior a sis mesos concentren la majoria de treballadors (32,4%), seguits
pels de durada superior als cinc anys (el 29,6% del total).139
Ara bé, s’aprecien tendències que a mitjà termini poden canviar aquest perfil. Així, el pes
de les dones s’incrementa any rere any, i passa del 41,7% l’any 2006 al 45,6% el 2009 (aquest
percentatge és del 44,1% a escala estatal). Tant a escala catalana com estatal s’aprecia un
lleuger envelliment general de la població ocupada en l’economia social: el pes dels menors
de 39 anys s’ha reduït els darrers anys mentre que s’ha incrementat el dels més grans de 40.
GRÀFIC I-50. POBLACIÓ OCUPADA EN L’ECONOMIA SOCIAL PER TRAMS
D’EDAT. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració. Dades del quart
trimestre.

Pel que fa a la nacionalitat, enguany s’aprecia una lleugera davallada del pes de les persones estrangeres en la població ocupada en l’economia social a Catalunya respecte del 2008,
que passa del 13,8% al 13,7%, fet que, de consolidar-se atesa l’actual situació econòmica,
trencaria la tendència creixent registrada els anys anteriors. A escala estatal aquest percentatge és menor (el 9,4% el 2009).
El 2009 continua la davallada de la temporalitat en passar del 22,7% el 2007 al 19,9% el
2009. A escala estatal també es registra aquesta davallada, si bé el percentatge de treballadors
amb un contracte temporal és superior (del 25,9% el 2009).

139. Totes aquestes dades es refereixen al quart trimestre del 2009.
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Quant al tipus de jornada, s’incrementa de manera lenta però progressiva el pes de la
població ocupada a temps parcial (del 18,8% el 2007 al 21,4% el 2009). El pes del treball a
temps parcial a escala estatal és menor que a Catalunya (17,6% el 2009).
De manera coherent amb la reducció de la temporalitat, a Catalunya augmenten les relacions de treball de durada superior a l’any i disminueixen les de menys durada. Les primeres
passen de concentrar el 39,2% del total de la població ocupada en l’economia social l’any
2007 al 33,3% el 2009.
Per acabar, i fruit dels processos de concentració, el pes de les empreses amb més treballadors (més de 51) continua creixent i assoleix el 52,7% el 2009 (el 2007 concentraven el
46,3% de la població ocupada).
D’altra banda, enguany es manté el pes de la població ocupada en l’economia social sobre
el total de la població ocupada (segons l’EPA) a Catalunya: l’1,51% (el 2008 era l’1,49%). A
escala estatal aquest percentatge és del 2,07%.
En un context general de destrucció d’ocupació, la població ocupada en l’economia social
també davalla respecte de l’any 2008: el 6,5%, tant en l’àmbit català com en l’estatal, com
s’observa a la taula següent. A Catalunya, aquesta davallada és menys intensa que l’experimentada per la població ocupada total (7,7%), mentre que a escala estatal, la població ocupada
davalla amb menys intensitat (6,1%) que l’ocupada en l’economia social (6,5%).
Per sectors d’activitat, l’agricultura i la construcció registren les principals davallades,
que alhora són més intenses que les que experimenta la població ocupada general en aquests
mateixos sectors. En canvi, en els serveis i la indústria la davallada de la població ocupada en
l’economia social és menor que la de la població ocupada general.
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TAULA I-48. POBLACIÓ OCUPADA EN L’ECONOMIA SOCIAL I POBLACIÓ
OCUPADA TOTAL, PER SECTORS D’ACTIVITAT. ESPANYA I CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: persones ocupades i variació en percentatges.

ESPANYA

CATALUNYA

2009
Població
ocupada en
l'economia
social
Població
ocupada
total (EPA)
Població
ocupada en
l'economia
social
Població
ocupada
total (EPA)

variació 08-09

Total

Agri.

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Agri.

Ind.

Con.

Ser.

47.320

813

9.539

3.782

33.186

-6,5

-45,3

-8,8

-20,7

-2,1

3.136.500

58.400

611.700

299.500

2.166.800

-7,7

-18,4

-14,1 -17,2

-3,9

386.254

34.291

84.862

29.392

237.709

-6,5

-19,0

-9,1

-20,2

-1,3

18.645.900

782.600

2.680.900

1.802.700

13.379.700

-6,1

-9,4

-12,4 -15,6

-3,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració. Dades del quart
trimestre de 2009.

A continuació s’analitza per separat l’ocupació en les cooperatives i en les societats laborals. Cal tenir en compte que les cooperatives concentren la major part de la població ocupada
de l’economia social: el 83,6% a Catalunya i el 77,2% a Espanya. Aquests percentatges s’han
incrementat respecte dels anys anteriors (el 2007 eren el 79,6% i el 71,8%, respectivament).

La població ocupada en cooperatives
L’any 2009 hi ha 39.545 persones afiliades a la Seguretat Social i que treballen en una
cooperativa catalana. Un terç d’aquestes persones pertanyen a la branca de serveis a la comunitat (el 33,5%, que suposa 13.239 persones).140 El comerç, l’hoteleria i la restauració en
concentren el 22% (8.718 persones), seguits de la indústria, amb 7.672 persones (que significa
el 19,4% del total). Les altres branques d’activitat concentren percentatges menors: el 9,5%
els serveis a les empreses, el 7% el transport, el 6,6% la construcció i el 2% el sector primari.
La taula següent conté el nombre de treballadors de cooperatives per branques d’activitat. L’agrupació en les diferents branques s’ha fet a partir de les seccions d’activitat en què
el Ministeri de Treball i Immigració presenta les dades, i, si bé s’han agrupat en les mateixes
140. Aquesta categoria inclou les activitats econòmiques que es detallen en la nota de la taula següent.
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branques que les de l’apartat 5.2.1, l’única excepció és la indústria, atès que no ha estat possible separar la manufacturera de la no manufacturera.
En relació amb el darrer trimestre de l’any 2008, davalla el 4% el total de persones afiliades a la SS i que treballen en una cooperativa. Segons les dades publicades pel Departament
de Treball, la variació interanual del total de persones afiliades a la SS el desembre del 2009
és del 4,97%, gairebé un punt percentual més intensa que l’experimentada en el cas dels treballadors de les cooperatives.
Tot i això, el 2009 s’ha intensificat la destrucció d’ocupació entre les cooperatives, atès
que la davallada del 4% és més accentuada que la registrada el 2008 respecte de l’any anterior
(fou del 2,7%). D’altra banda, la davallada general és més intensa en determinades branques
d’activitat, com ara el sector primari i la construcció. En canvi, l’ocupació creix en els transports i els serveis a la comunitat.
TAULA I-49. TREBALLADORS AFILIATS A LA SS QUE TREBALLEN EN
UNA COOPERATIVA I PERCENTATGE D’AUTÒNOMS, PER BRANQUES
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre de persones treballadores i percentatges.

PRIM

IV trimestre 2008
Percentatge
Total
d'autònoms
1.393
8,5

IV trimestre 2009
Percentatge
Total
d'autònoms
789
12,8

IN

8.110

7.672

48,9

Variació 2008-2009
Del total de Del nombre
treballadors d'autònoms
-43,4
-15,1

50,8

-5,4

-1,6

CONS

3.134

58,5

2.599

61,9

-17,1

-12,2

CHR

9.139

15,8

8.718

13,7

-4,6

-17,1

TR

2.628

75,7

2.776

72,6

5,6

1,4

SEP

3.945

22,9

3.752

20,5

-4,9

-14,8

SCOM

12.851

8,8

13.239

9,1

3,0

6,3

TOTAL

41.200

27,6

39.545

27,3

-4,0

-5,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració.
Nota: l’agrupació per branques d’activitat s’ha fet classificant en les mateixes branques les divisions econòmiques
corresponents a la CNAE 93 i la CNAE 2009, tal com es relaciona a continuació:
PRIM Sector primari. Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (epígrafs A i B – CNAE 93 i A – CNAE
2009).
IN Indústria. Indústries extractives, manufactureres, producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua
(epígrafs C, D i E – CNAE 93 i B, C, D i E – CNAE 2009).
CONS Construcció (epígraf F – CNAE 93 i F – CNAE 2009).
CHR Comerç, hostaleria i restauració (epígrafs G i H – CNAE 93 i G i I – CNAE 2009).
TR Transport. Transport, emmagatzematge i comunicacions (epígraf I – CNAE 93 i H i J – CNAE 2009).
SEP Serveis a les empreses i personals. Intermediació financera, activitats immobiliàries, activitats professionals i
serveis auxiliars (epígrafs J i K – CNAE 93 i K, L, M, N i O – CNAE 2009).
SCOM Serveis a la comunitat. Educació i activitats sanitàries, socials, activitats culturals i altres serveis (epígrafs
M, N i O – CNAE 93 i P, Q, R i S – CNAE 2009).
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Atesa la importància de les cooperatives de treball associat (són el 74,5% de les cooperatives catalanes segons les dades del Departament de Treball), cal destacar el percentatge dels
seus socis de treball que cotitzen com a treballadors autònoms en el RETA. El darrer trimestre del 2009 va ser el 27,3%, tres dècimes menys que l’any anterior (27,6%). Les branques
d’activitat en què els treballadors autònoms tenen un major pes són el transport (el 72,6%),
la construcció (el 61,9%) i la indústria (el 50,8%).
El nombre de socis de treball que cotitzen com a autònoms ha davallat de manera més
intensa que el total d’afiliats a la SS i que treballen en una cooperativa (5,2% i 4%, respectivament), si bé en el comerç, l’hostaleria i la restauració, els serveis a les empreses i la construcció la davallada ha estat més intensa. En canvi, en els transports i els serveis a la comunitat
han crescut els afiliats al RETA, seguint la tendència del total d’afiliats a la SS i que treballen
en una cooperativa.

La població ocupada en societats laborals
El darrer trimestre del 2009, 7.775 persones treballen en societats laborals, el 17,4% menys
que el darrer trimestre del 2008. Per branques d’activitat, la indústria i el comerç i la restauració concentren la major part d’aquests 7.775 treballadors (el 24% i el 21,7%, respectivament).
Segueixen, de major a menor pes, la construcció (15,2%), el transport (14,6%), els serveis a
les empreses (12,5%), els serveis a la comunitat (11,6%) i el sector primari (0,3%).
La davallada general del 17,4% en les persones afiliades a la Seguretat Social i que treballen en una societat laboral és molt més intensa que en els que treballen en una cooperativa i
en el total de l’afiliació (4% i 4,97%, respectivament).
D’altra banda, la davallada general és més intensa en les societats laborals dedicades a la
construcció, els serveis a les empreses i la indústria, tal com s’observa en la taula següent.
En el sector primari decreix de manera significativa (74,5%), si bé en termes absoluts són 70
treballadors menys. L’única branca d’activitat on creix l’afiliació, i de manera significativa,
és en els transports.
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TAULA I-50. TREBALLADORS AFILIATS A LA SS QUE TREBALLEN EN
UNA SOCIETAT LABORAL, PER BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: nombre de persones treballadores i percentatges.

IV trimestre 2008

IV trimestre 2009

Variació 2008-2009

94

24

-74,5

IN

2.349

1.867

-20,5

CONS

1.637

1.183

-27,7

CHR

1.965

1.690

-14,0

PRIM

TR

1.026

1.138

10,9

SEP

1.276

973

-23,7

SCOM

1.064

900

-15,4

TOTAL

9.411

7.775

-17,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració.
Nota: l’agrupació per branques és la mateixa que la de la taula anterior.

5.4. Perspectives del sector de l’economia social
Sovint es defensa la idea que l’economia social és una fórmula “refugi” en situacions de
crisi econòmica, però una afirmació així necessita cautela i una varietat de perspectives. En
termes de creació de noves societats de l’economia social, l’apartat dos d’aquest capítol constata com durant el 2009 s’han creat noves societats, fins i tot més que l’any 2008 en el cas de
les cooperatives, si bé també se n’han dissolt (en el cas de les cooperatives se n’han dissolt
més que no pas se n’han creat).
En termes d’ocupació, les dades demostren que les cooperatives han resistit millor la davallada general de la població ocupada, però que no ha estat així en el cas de les societats
laborals. Tot i això, dos sectors d’activitat presenten dades positives: els transports (tant per
a les cooperatives com per a les societats laborals) i els serveis a la comunitat (únicament per
a les cooperatives).
Les dades analitzades en anteriors edicions d’aquesta memòria ja apuntaven els serveis a
la comunitat com una branca d’activitat amb potencialitat de creixement en termes d’ocupació, fet que sembla consolidar-se amb els anys.
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1.1.

CONTEXT

El missatge de les institucions comunitàries durant l’any 2009 ha estat de promoció i suport de les polítiques d’R+D+I i TIC en un context de forta incertesa sobre la recuperació de
l’economia internacional.
En l’àmbit de la recerca i la innovació, el Consell de la UE ha recomanat, en les seves
orientacions de política econòmica per als estats membres,1 reestructurar la despesa pública
cap a les partides que augmenten la productivitat de l’economia, que són la recerca i la innovació, i aconseguir una eficiència més gran en R+D. El Consell també ha emès conclusions a
favor de l’espai europeu de recerca com un element clau de l’Estratègia de Lisboa2 i ha reglamentat el marc jurídic aplicable als consorcis d’infraestructures d’investigació europees.3 El
Parlament Europeu ha resolt sobre l’impuls de la innovació en la contractació precomercial
dels serveis públics.4 Per la seva banda, l’activitat del Consell Econòmic i Social Europeu
(CESE) ha estat molt abundant en aquest sentit: ha dictaminat sobre la necessitat de basar
l’estructura industrial en el coneixement i la recerca;5 de transferir tecnologia entre els centres
de recerca, la indústria i la PIME 6, i de definir un marc estratègic europeu per a la cooperació

1.
2.
3.
4.

5.
6.

DOUE L 183/1, de 15.07.2009.
DOUE C 25/1, de 31.01.2009.
DOUE L 206/1, de 08.08.2009.
Textos aprovats del Parlament Europeu, de 3 de febrer de 2009. La contractació precomercial és un procés que
permet finançar el desenvolupament de solucions tecnològicament innovadores per a les necessitats pròpies
del sector públic. El Parlament Europeu considera que la contractació precomercial té un potencial important
per aconseguir serveis públics d’alta qualitat en el camp de l’assistència sanitària i el transport, així com per
respondre als desafiaments socials del canvi climàtic, l’energia sostenible i l’envelliment de la població.
DOUE C 100/65, de 30.04.2009.
DOUE C 218/8, d’11.09.2009.
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internacional en ciència i tecnologia.7 També ho ha fet sobre l’estratègia de la Comissió cap
a una programació conjunta en recerca,8 i sobre la nova Agenda de Lisboa després del 2010,
proposant que aquesta tingui objectius renovats per a l’R+D, de l’1% del PIB per a la despesa
pública i del 2% per a la inversió privada, a més a més d’afegir un objectiu per a la despesa
en educació, com a important catalitzador de la innovació, del 7% del PIB.9
L’any 2009 ha estat l’Any Europeu de la Creativitat i la Innovació.10 Els ambaixadors
d’aquesta iniciativa de la UE, entre els quals es troben Ferran Adrià, Xavier Mariscal i Jordi
Savall, han redactat un manifest amb les línies d’acció següents: invertir en coneixement, reinventar l’educació, premiar la iniciativa, donar suport a la cultura, fomentar la innovació i el
pensament global, i incloure consideracions ecològiques en l’economia.
A escala estatal, l’aposta per la recerca i la innovació ha rebut una notícia adversa ja que
la ministra de Ciència i Innovació va presentar el pressupost del seu departament reconeixent
que augmenten per al 2010 els crèdits (destinats a empreses i projectes industrials) però que
es redueixen les subvencions (que alimenten fonamentalment el sistema científic). Els percentatges són el 15% de reducció en operacions no financeres i el 13,26% d’augment en els
actius financers. En canvi, el Plan español para el estímulo de la economía y el empleo – Plan
E inclou mesures que afecten de manera positiva el capital humà i tecnològic, i entre les quals
destaquen la pròrroga indefinida de la deducció per activitats d’R+D+I en l’impost de societats
i l’ampliació de les deduccions d’R+D+I per a la recerca realitzada en altres països de la UE.
A Catalunya, el Govern ha dut a terme diverses operacions que afecten la governança del
sistema de ciència i tecnologia, en línia amb les propostes del Pacte nacional per a la recerca
i la innovació i l’Acord estratègic. Una d’aquestes operacions ha estat la creació del Consell Català de Recerca i Innovació,11 que tindrà com a funció principal l’assessorament del
Govern i dels altres agents del sistema sobre les estratègies a mitjà i llarg termini en ciència,
tecnologia i innovació, sobre les polítiques, la planificació i, finalment, l’avaluació sistèmica
en recerca i innovació.
El Govern també ha reorganitzat el fins ara Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) en la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació i en
l’Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació.12 La Comissió tindrà la missió d’elaborar,
definir i coordinar les estratègies i polítiques de recerca i innovació del Govern, mentre que
l’Oficina serà l’encarregada de proveir el Govern dels instruments necessaris per donar su-

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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DOUE C 228/56, de 22.09.2009.
DOUE C 277/1, de 17.11.2009.
http://www.create2009.europa.eu/index_es.html
DOGC núm. 5466, de 17.09.2009.
DOGC núm. 5504, de 12.11.2009.
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port i coordinar les seves activitats. Un element més de reorganització ha estat la creació de
la xarxa TECNIO, per part d’ACC1Ó, que aglutina els principals agents experts en recerca
aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya ha adoptat mesures contra la crisi entre les quals sobresurten
la línia de préstecs a la innovació; la millora de préstecs per a empreses de base tecnològica
i innovadores; els nous fons i gestores de capital de risc; el suport a les tecnologies aplicades
al sector de l’automoció a través dels centres tecnològics; l’ampliació del suport financer als
projectes d’R+D; els ajuts per desenvolupar noves oportunitats de negoci; els ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, i el suport a l’emprenedoria de base tecnològica.
A diferència del que ha fet el Govern espanyol, la Generalitat ha incrementat un 23,48%
el finançament per a R+D+I en els pressupostos per al 2010.13 De fet, tal com s’observa en
els apartats següents d’aquest capítol, la trajectòria de l’Administració pública catalana en
l’àmbit de l’R+D no ha deixat de ser expansiva en els darrers anys fins a situar els nivells
d’intensitat de les despeses internes en R+D sobre el PIB per sobre dels nivells de la UE-27,
Espanya i la zona euro.
En general, la situació catalana en matèria de recerca i desenvolupament ha estat satisfactòria durant l’any 2008 (que és el que s’analitza en aquestes pàgines). La intensitat de les despeses internes en R+D sobre el PIB ha continuat creixent fins a situar-se en l’1,65% del PIB,
i ha continuat reduint distàncies respecte de la intensitat de la zona euro (1,91%) i la UE-27
(1,90%). En canvi, el comportament de la innovació de les empreses, en particular el de les
grans empreses, ha provocat decepció ja que les despeses associades a aquestes activitats han
retrocedit el -3,7% (el -13,9% en el cas de les grans empreses).
En l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, els resultats que presenta
aquesta memòria són prou bons. La situació catalana referent a l’accés i la disponibilitat de
TIC és notablement millor que la situació espanyola. En canvi, la comparació respecte de la
zona euro o la UE-27 presenta alguns dèficits com ara l’accés a Internet de les llars i l’ús del
comerç electrònic.
A escala mundial, segons dades de l’Internet World Stats, el nombre d’internautes arriba
a 1.734,0 milions de persones, creix el 10,1% respecte de l’any 2008, i passen a representar
el 25,6% de la població total.14 A Catalunya, el creixement del nombre d’internautes és del
2,7% i aquests són el 48,4% de la població total.

13. Notícies del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 26 de novembre de 2009.
14. http://www.internetworldstats.com
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Les institucions comunitàries han continuat apostant per les TIC, tal com ho han fet amb
l’R+D+I, per afrontar la incertesa de la recuperació econòmica. En aquest sentit, la comissària
de la UE en Telecomunicacions i Mitjans Digitals ha assegurat que l’Europa digital és el camí
més ràpid per recuperar l’economia.15 Entre la normativa comunitària, destaca l’Estratègia
d’R+D i innovació per a les TIC de la Comissió,16 que representa un increment dels recursos
en el 7è Programa marc i preveu accions diverses com ara la contractació pública precomercial; l’impuls d’associacions publicoprivades per dissenyar la Internet del futur; l’R+D impulsada per l’usuari i per l’experiència; el millor enfocament de les polítiques de clústers i el
suport a les pimes; nous instruments com les comunitats de coneixement i innovació en TIC
en el marc de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia; les solucions TIC innovadores, en
especial per als serveis del sector públic, i els projectes europeus en solucions innovadores
TIC en els àmbits de l’assistència sanitària sostenible, la millora de l’eficiència energètica i
per una infraestructura de gestió de la identitat electrònica.
Les institucions comunitàries també s’han pronunciat en altres qüestions. La Comissió ha
recomanat la mobilització de les TIC per facilitar la transició a una economia energèticament
més eficient amb baixes emissions de carboni17 i ha reorganitzat les estadístiques de la societat
de la informació,18 cosa que ha provocat que algunes dades d’aquest capítol no tinguin continuïtat respecte de la Memòria de l’any passat. El Consell de Ministres ha reformat la Directiva
GSM sobre l’ús de l’espectre radioelèctric necessari per als serveis mòbils, amb la finalitat
de potenciar la implantació de la banda ampla en els telèfons mòbils.19 Per la seva banda, el
Parlament i el Consell han acordat el text que obre la porta a l’establiment de restriccions a
l’accés a Internet dels usuaris sense una decisió judicial prèvia,20 i han aprovat el reglament a
través del qual s’estableix la nova autoritat europea de telecomunicacions anomenada Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions Electròniques (ORECE).21 A partir de
la primavera del 2010, l’ORECE ajudarà els reguladors nacionals de les telecomunicacions
i la Comissió Europea a garantir que els serveis de telecomunicacions puguin prestar-se en
condicions coherents i competitives en tota la UE. També s’han aprovat les directives sobre
millor legislació i sobre drets dels ciutadans.22 Per acabar, destaca el Dictamen del CESE sobre el futur de les zones no urbanes en la societat del coneixement.
A Espanya, el Plan E preveu mesures en l’àmbit de les telecomunicacions entre les quals
destaca el Plan Avanza2. També ha estat notícia la ministra de Cultura ja que ha assegurat que

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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La Vanguardia, de 27 de juliol de 2009.
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el Projecte de llei d’economia sostenible no preveu que es talli el servei d’Internet als usuaris
en cap cas sinó que actuarà contra qui exploti els drets d’obres alienes.23
A Catalunya, entre les mesures anticrisi de l’àmbit de les TIC, sobresurt l’acreditació de
competències en tecnologies de la informació i la comunicació. També cal destacar l’impuls
dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat a través del Decret 56/2009, d’abril.
L’1 de juliol del 2009 s’ha posat en marxa la primera fase de l’apagada de la televisió
analògica, que ha afectat 700.000 persones de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Ripollès i la Garrotxa. Aquestes persones només podran veure les diferents cadenes de
televisió a través de la televisió digital terrestre, per la qual cosa és necessari disposar d’un
descodificador específic.
El Departament de Governació i Telefònica han presentat el projecte Catalunya 4.0 per a
l’impuls de les TIC a l’Administració i la justícia, l’educació, la sanitat i el món empresarial.
En les pàgines següents s’observa que l’activitat del sector manufacturer i de serveis productor de TIC té un comportament més expansiu que el del conjunt de l’economia, però s’ha
de fer notar que les dades que s’analitzen són les de l’any 2007. La informació que dóna la
patronal del sector AETIC24 de l’activitat del sector tecnològic (TIC i electrònica) per al segon
trimestre del 2009 no és tan positiva i pateix les primeres caigudes (-7%) de la seva història.25
Un aspecte que destaca de les dades analitzades és la bretxa digital que s’aprecia en l’ús
d’Internet en el tram d’edat de 55 a 64 anys a Catalunya, en comparació amb la intensitat d’ús
que té lloc a la UE. Això passa malgrat les nombroses entitats que inicien en la informàtica
ciutadans amb risc de fractura digital: gent gran, ciutadans que s’han quedat sense treball i
grups en situació social i personal delicada.
El Govern ha organitzat l’e-Health 2010, un dels esdeveniments mundials més importants
sobre tecnologies aplicades a la salut, que s’ha celebrat a Barcelona del 15 al 18 de març del
2009. Precisament, un dels indicadors de més creixement de l’apartat TIC són els serveis d’Internet utilitzats per motius particulars per cercar informació sobre temes de salut.

23. La Vanguardia, d’1 de novembre de 2009.
24. Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España.
25. La Vanguardia, de 14 d’octubre de 2009.
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2.2.

L’ESTAT DE L’R+D+I

La primera secció d’aquest apartat analitza les despeses internes i el personal ocupat en
R+D a Catalunya. A continuació, s’estudia la recerca i la innovació de les empreses i es fa
una consideració particular als sectors de tecnologia alta i mitjana-alta. En les darreres seccions, es presenta la situació de l’R+D a l’Administració pública i a l’ensenyament superior.
A mode d’introducció, es comenten els resultats del marcador d’innovació regional que
publica la Comissió Europea. S’observa que aquests resultats són bons per a Catalunya ja
que el nivell d’innovació regional augmenta de mitjà a mitjà-alt entre els anys 2004 i 2006.
Aquesta millora és deguda a l’augment de la puntuació dels indicadors dels apartats de conductors d’innovació i de resultats. En particular, destaca l’increment de puntuació corresponent
al percentatge de població entre 25 i 64 anys que participa en formació contínua, seguit dels
augments més modestos de la majoria d’indicadors del capítol de resultats.
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TAULA II-1. MARCADOR D’INNOVACIÓ REGIONAL. CATALUNYA,
2004-2006
Unitats: índexs.

2004

2006

Diferència

mitjà

mitjà-alt

positiva

I. CONDUCTORS DE LA INNOVACIÓ
% població entre 25 i 64 anys participant en formació
contínua
% població entre 25 i 64 anys amb educació terciària

mitjà

mitjà-alt

positiva

0,21

0,52

0,31

0,57

0,59

0,02

% despesa pública dedicada a l’R+D sobre el PIB

0,51

0,51

0,00

Accés a banda ampla

0,54

0,54

0,00

NIVELL D’INNOVACIÓ REGIONAL1

mitjà-alt

mitjà-alt

zero

% de pimes que fan innovació interna

II. ESFORÇ DE LES EMPRESES

0,52

0,53

0,01

% despesa privada dedicada a l’R+D sobre el PIB

0,56

0,56

0,00

% despesa en innovació diferent d’R+D sobre la facturació

0,27

0,27

0,00

% de pimes que cooperen fent innovació

0,30

0,30

0,00

Nombre de patents a l’Oficina Europea per milió d’habitants

0,45

0,45

0,00

mitjà-alt

alt

positiva

% vendes de nous productes en el mercat sobre la facturació

0,47

0,53

0,06

% de pimes que fan innovació no tecnològica

0,44

0,49

0,05

% ocupació dedicada als serveis intensius en coneixement

0,50

0,54

0,04

% vendes de nous productes de l’empresa sobre la facturació

0,60

0,62

0,02

Eficiència de recursos energètics de les empreses innovadores
% ocupació dedicada a les manufactures de tecnologia alta i
mitjana-alta
% de pimes que fan innovació tecnològica

0,34

0,36

0,02

0,50

0,51

0,01

0,58

0,58

0,00

Eficiència de recursos de treball de les empreses innovadores

0,35

0,32

-0,03

III. RESULTATS

Font: Holanders, Tarantola i Loschky (desembre de 2009), Regional Innovation Scoreboard (RIS).
(1) Valoració ponderada de tots els indicadors.

2.1. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D A CATALUNYA
2.1.1. La situació de Catalunya respecte de la resta de l’Estat
Les despeses internes en R+D són de 3.286,4 milions d’euros, creixen el 13,0% respecte
del 2007 i augmenten la seva participació en les despeses internes en R+D d’Espanya fins al
22,4%. Pel que fa al personal ocupat en tasques d’R+D, el formen 46.520 individus, creix el

249

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

8,1% en relació amb l’any anterior i representa el 21,6% del personal en R+D del conjunt de
l’Estat. Aquestes dades són molt positives tenint en compte que el creixement del PIB és del
2,9% i significa el 18,6% del PIB espanyol, i que el creixement de l’ocupació és del -0,3% i
representa el 17,9% de l’ocupació del conjunt de l’Estat.
TAULA II-2. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D. CATALUNYA,
2003-2008
Unitats: despeses en milions d’euros corrents, personal en equivalència a jornada completa i percentatges.

DESPESES INTERNES EN R+D

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.875,9

2.106,9

2.302,4

2.614,4

2.908,7

3.286,4

Creixement

15,2

12,3

9,3

13,6

11,3

13,0

Pes a Espanya

22,8

23,6

22,6

22,2

21,8

22,4

Import

PERSONAL EN R+D

2003

2004

2005

2006

2007

2008

33.411

36.634

37.862

40.867

43.037

46.520

Creixement

19,2

9,6

3,4

7,9

5,3

8,1

Pes a Espanya

22,1

22,6

21,7

21,6

21,4

21,6

Nombre

Font: INE.

Les despeses internes en R+D augmenten fins a l’1,62% del PIB i estan executades principalment pel sector privat (61,1%). En el conjunt d’Espanya, la intensitat en R+D és menor
(1,35%) i el sector privat hi té un protagonisme inferior (55,1%), en favor de l’ensenyament
superior i l’Administració pública.
Per assolir l’objectiu del Pacte nacional per a la recerca i la innovació en matèria de recerca
i desenvolupament, que consisteix a situar l’any 2010 les depeses internes en R+D en el 2%
del PIB, no cal que aquestes creixin al ritme que ho han fet el 2008, del 13,0%, sinó inferior,
del 8,5%. Això, tenint en compte les previsions de creixement nominal del PIB que ha fet el
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat: -4,2% el 2009 i -0,3% el 2010. Tot i
així, el repte és complicat en un context econòmic negatiu.
TAULA II-3. DESPESES INTERNES EN R+D COM A PERCENTATGE DEL PIB I
DISTRIBUCIÓ PER SECTORS D’EXECUCIÓ. CATALUNYA I ESPANYA, 2008
Unitats: milions d’euros, percentatges sobre el PIB i de cada sector sobre l’import total.

1,62

% Sector
privat
61,1

% Administració
pública
16,9

% Ensenyament
superior
22,0

1,35

55,1

18,2

26,7

Import

% PIB

Catalunya

3.286,4

Espanya

14.701,4

Font: INE.
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Si es compara la participació anterior de les despeses internes en R+D per sectors d’execució amb les despeses internes en R+D per origen dels fons i sectors, s’observa que, per a l’any
2007, el sector privat i el sector públic redueixen la seva participació en el total fins al 56,9%
i el 36,2%,26 respectivament. La resta del finançament l’aporta l’estranger, que hi participa
amb el 6,9%. Aquesta distribució és semblant a la que té lloc a la zona euro i a la UE-27, però
en canvi presenta diferències significatives respecte d’Espanya, on la participació del sector
privat és menys elevada (46,0%) en benefici del sector públic (47,0%).
La taula II-4 també identifica els recursos del sector privat que es destinen a finançar activitats d’R+D de l’Administració pública i de l’ensenyament superior, que representen el 4,8%
de totes les despeses internes en R+D. S’observa que aquesta participació no és superada per
cap de les àrees geogràfiques que s’han analitzat.
TAULA II-4. Despesa interna en R+D per origen dels fons i
sectors. Catalunya, Espanya, zona Euro i UE-27, 2005-2007
Unitats: percentatges.

2007

Sector privat

Sector públic1

Estranger

Total

Adm. púb.2

Ens. sup.3

Catalunya

56,9

36,2

6,9

100,0

2,4

2,4

Espanya

46,0

47,0

7,0

100,0

1,2

2,7

Zona euro

57,7

34,9

7,4

100,0

1,4

1,7

UE-27

56,9

33,9

9,2

100,0

1,4

2,3

Sector privat

Sector públic1

Estranger

Total

Adm. púb.2

Ens. sup.3

Catalunya

58,1

35,7

6,1

100,0

2,0

1,9

Espanya

47,6

46,4

5,9

100,0

1,1

2,5

Zona euro

57,9

35,2

6,9

100,0

1,4

1,7

2006

UE-27

56,9

34,4

8,7

100,0

1,4

2,3

Sector privat

Sector públic1

Estranger

Total

Adm. púb.2

Ens. sup.3

Catalunya

59,7

35,5

4,8

100,0

2,6

1,9

Espanya

47,1

47,1

5,7

100,0

1,3

2,4

Zona euro

57,1

36,0

7,0

100,0

1,4

1,7

UE-27

55,8

35,2

9,0

100,0

1,3

2,3

2005

Font: Idescat i Eurostat.
(1) Inclou l’Administració pública i l’ensenyament superior.
(2) Recursos del sector privat amb destinació a l’Administració pública.
(3) Recursos del sector privat amb destinació a l’ensenyament superior.

26. A Catalunya, l’any 2007, la participació dels sectors privat i públic en les despeses internes en R+D per sectors
d’execució és del 63% i del 37%, respectivament. A Espanya, aquestes participacions són del 56% i del 44%,
respectivament.
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2.1.2. Comparació internacional
L’augment de les despeses internes en R+D fins a l’1,62% del PIB situen Catalunya més a
prop de la zona euro (1,91%) i de la UE-27 (1,90%), però encara estan bastant lluny dels registres dels EUA (2,62%) i el Japó (3,44%). Respecte d’Espanya, la distància s’amplia una mica.
Amb referència al personal dedicat a recerca i desenvolupament per cada mil ocupats,
aquest indicador augmenta fins a les 12,13 persones, deixant encara més enrere els registres
de la UE-27 (10,35) i Espanya (10,04), i aproximant-se als nivells del Japó (13,89). El resultat
de la zona euro (12,43) és molt semblant al de Catalunya.
GRÀFIC II-1. DESPESES INTERNES EN R+D RESPECTE DEL PIB.
COMPARACIÓ INTERNACIONAL, 2004-2008
Unitats: percentatges.

Font: INE per a les dades de Catalunya i Espanya, i Eurostat per a la zona euro, UE, EUA i Japó.
Nota: no s’anoten els valors de la UE-27 perquè estan molt pròxims als de la zona euro.
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GRÀFIC II-2. PERSONAL TOTAL EN R+D PER 1.000 OCUPATS.
COMPARACIÓ INTERNACIONAL, 2004-2008
Unitats: percentatges.

Font: INE per a les dades de Catalunya i Espanya, i Eurostat per a la zona euro, UE i Japó.
Nota: no s’anoten els valors de la zona euro perquè estan molt pròxims als de Catalunya.

2.2. EL SECTOR PRIVAT
2.2.1. L’R+D del sector privat
Les despeses internes i el personal ocupat en R+D del sector privat han crescut a ritmes superiors als de l’any precedent i semblants als del conjunt de l’Estat (8,3% i 8,7%, respectivament).
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GRÀFIC II-3. TAXES DE CREIXEMENT DE LES DESPESES INTERNES I DEL
PERSONAL EN R+D DEL SECTOR PRIVAT. CATALUNYA, 2005-2008
Unitats: percentatges.

Font: INE.

Les despeses internes en R+D són de 2.007.338 milers d’euros i representen el 24,8% de
les despeses de tot l’Estat. Per la seva banda, es dediquen a la recerca i el desenvolupament
24.757 persones, de les quals el 43,9% és personal investigador. Aquest personal investigador
ha perdut importància en termes relatius en els darrers dos anys en favor del personal tècnic
i altre personal de suport (gerents, administradors, personal d’oficina, etc.).
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TAULA II-5. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D DEL SECTOR
PRIVAT. ESPANYA I CATALUNYA, 2006-2008
Unitats: milers d’euros, nombre de persones i percentatges.

2008

Personal en R+D (EJC)

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

Catalunya

2.007.338

24,8

24.757

33,2

43,9

30,9

Espanya

8.096.691

100,0

95.691

30,2

48,8

29,5

2007

Personal en R+D (EJC)

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

Catalunya

1.833.011

24,5

22.928

34,7

45,2

29,3

Espanya

7.474.933

100,0

88.042

30,4

48,2

30,7

2006

Personal en R+D (EJC)

Despeses internes
Import

Total

Investigadors

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

Catalunya

1.704.962

25,9

21.766

33,1

47,5

30,6

Espanya

6.578.656

100,0

83.440

29,4

48,3

28,4

Font: INE.
Nota: EJC significa “equivalència a jornada completa”.

2.2.2. Comparació internacional
La comparació internacional del pes de les despeses internes en R+D del sector privat
sobre el PIB situa Catalunya (0,99%) i Espanya (0,74%) per sota de la zona euro (1,24%) i
de la UE-27 (1,23%), malgrat que s’hi aproximen. Els registres dels EUA (1,99%) i del Japó
(2,74%) són molt superiors als de Catalunya.
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GRÀFIC II-4. DESPESES EN R+D DEL SECTOR PRIVAT RESPECTE DEL PIB.
COMPARACIÓ INTERNACIONAL, 2004-2008
Unitats: percentatges.

Font: INE per a les dades de Catalunya i Espanya, i Eurostat per a la zona euro, UE, EUA i Japó.
Nota: no s’anoten els valors de la UE-27 perquè estan molt pròxims als de la zona euro.

2.2.3. La innovació de les empreses
Les despeses en innovació de les empreses són de 3.780.644 milers d’euros i creixen el
-3,7% respecte de l’any 2007. La disminució de les despeses d’innovació està concentrada
en les grans empreses (-13,9%) ja que les pimes les augmenten (8,8%). D’aquesta manera, el
protagonisme de les grans empreses es veu afectat perquè ja no representen més de la meitat
del total de la innovació (49,3%) i perquè passen a tenir un pes en les despeses del conjunt de
l’Estat (16,5%) inferior al que té Catalunya en termes de PIB. S’ha de retrocedir fins a l’any
2004 per trobar un import de les despeses en innovació de les grans empreses més petit que
el de l’any 2008.

256

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

TAULA II-6. DESPESES EN INNOVACIÓ DE LES EMPRESES SEGONS LA
GRANDÀRIA. CATALUNYA, 2005-2008
Unitats: milers d’euros i percentatges.

IMPORT
Pimes

2005

2006

2007

2008

1.345.875

1.326.530

1.762.921

1.917.815

Grans empreses

2.144.613

2.213.269

2.164.019

1.862.829

Total empreses

3.490.488

3.539.799

3.926.940

3.780.644

2005

2006

2007

2008

DISTRIBUCIÓ
Pimes

38,6

37,5

44,9

50,7

Grans empreses

61,4

62,5

55,1

49,3

2005

2006

2007

2008

24,5

20,1

21,8

22,3

PES A ESPANYA
Pimes
Grans empreses

26,4

22,3

21,6

16,5

Total empreses

25,6

21,4

21,7

19,0

2005

2006

2007

2008

2,1

-1,4

32,9

8,8

CREIXEMENT ANUAL
Pimes
Grans empreses

22,2

3,2

-2,2

-13,9

Total empreses

13,6

1,4

10,9

-3,7

Font: INE.

2.2.3.1. Intensitat innovadora
La intensitat en innovació de les empreses catalanes es redueix des de l’1,99% del PIB
de l’any 2007 fins a l’1,86% de l’any 2008. Per tant, queda palès que no es podrà complir
l’objectiu del Pacte nacional per a la recerca i la innovació en aquesta matèria, que xifra el
percentatge de les despeses en innovació sobre el PIB de l’any 2010 en el 3,75%.
Per al conjunt d’Espanya, aquest indicador se situa pràcticament en el mateix nivell (1,83%)
de Catalunya.

257

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

GRÀFIC II-5. INTENSITAT EN INNOVACIÓ. CATALUNYA I ESPANYA,
2004-2008
Unitats: percentatge de les despeses en innovació sobre el PIB.

Font: INE.

Sectors intensius en tecnologia
L’estadística d’alta tecnologia de l’INE presenta una nova llista de sectors intensius en
tecnologia que afecta les dades de l’any 2008. Aquesta llista utilitza la nova Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009), que substitueix la classificació anterior (CNAE
1993). A continuació s’identifiquen els canvis que comporta la nova llista de sectors intensius
en tecnologia.

Sectors manufacturers de tecnologia alta
Fabricació de productes farmacèutics (codi 21 CNAE 2009). La producció d’aquesta branca es correspon perfectament amb la producció de la indústria farmacèutica27 de la classificació anterior.
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics (codi 26 CNAE 2009). La producció d’aquesta branca es correspon bàsicament amb la de maquinària d’oficina i material
informàtic,28 components electrònics,29 aparells de ràdio, TV i comunicacions30 i instruments
27.
28.
29.
30.
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mèdics de precisió, òptica i rellotgeria31 de la classificació anterior. A la nova classificació
s’afegeixen produccions que abans estaven incloses en la indústria química, excepte farmàcia,32
i en la de maquinària i aparells elèctrics33 com a produccions de tecnologia mitjana-alta. Per
exemple, la fabricació de suports magnètics i òptics, la fabricació d’equips de telecomunicacions o la fabricació d’aparells de mesura, verificació i navegació.
Construcció aeronàutica i espacial i la seva maquinària (codi 303 CNAE 2009). Aquesta
branca es correspon amb la de construcció aeronàutica i espacial34 de la classificació anterior.
En la nova classificació s’afegeixen produccions que abans estaven incloses en la branca de
maquinària i equipament35 com a produccions de tecnologia mitjana-alta.
Els sectors manufacturers de tecnologia alta perden produccions de les branques de maquinària d’oficina i material informàtic, instruments mèdics de precisió, òptica i rellotgeria,
aparells de ràdio, TV i comunicacions i construcció aeronàutica i espacial. Algunes d’aquestes produccions perdudes són els instruments musicals, la joieria i la bijuteria, la reparació i
la instal·lació de maquinària i la reparació d’equips de comunicació.

Sectors manufacturers de tecnologia mitjana-alta
Indústria química (codi 20 CNAE 2009). La producció d’aquesta branca es correspon bastant amb la producció de la indústria química, excepte farmàcia, de la classificació anterior.
Fabricació d’armes i municions (codi 254 CNAE 2009). La producció d’aquesta branca
estava inclosa en la de maquinària i equipament de la classificació anterior, que també estava
considerada com a tecnologia mitjana-alta.
Fabricació de material i equip elèctric; fabricació de maquinària i equipament; fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (codis 27 a 29 CNAE 2009). La producció
d’aquesta classificació es correspon bastant amb la de maquinària i equipament, maquinària
i aparells elèctrics i indústria de l’automòbil36 de la classificació anterior. En aquest cas, s’hi
afegeixen produccions de les indústries de components electrònics, instruments mèdics de
precisió, òptica i rellotgeria, maquinària d’oficina i material informàtic, aparells de ràdio, TV
i comunicacions i construcció aeronàutica i espacial, totes considerades indústries de tecnologia alta en la classificació anterior.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

(Codi 33 CNAE 1993).
(Codi 24-244 CNAE 1993).
(Codi 31 CNAE 1993).
(Codi 353 CNAE 1993).
(Codi 29 CNAE 1993).
(Codi 34 CNAE 1993).
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Fabricació d’altre material de transport, excepte construcció naval i construcció aeronàutica i espacial i la seva maquinària (codi 30-301-303 CNAE 2009). Aquesta producció es correspon bàsicament amb la producció d’altre material de transport37 de la classificació anterior.
S’hi afegeixen produccions que abans estaven a maquinària i aparells elèctrics, maquinària i
equipament i indústria de l’automòbil, i que segueixen sent de tecnologia mitjana-alta.
Fabricació d’instruments i subministraments mèdics i odontològics (codi 325 CNAE
2009). Aquesta activitat es correspon amb una part de la indústria d’instruments mèdics de
precisió, òptica i rellotgeria, que en la classificació anterior estava considerada de tecnologia alta. Incorpora produccions de la indústria farmacèutica i de la indústria de maquinària i
equipament; la primera, de tecnologia alta i, la segona, de tecnologia mitjana-alta en la classificació anterior.
Els sectors de tecnologia mitjana-alta perden produccions de maquinària i equipament,
indústria de l’automòbil, construcció naval,38 altre equipament de transport i maquinària i
aparells elèctrics. Són exemple d’aquestes produccions les eines, les activitats d’instal·lació
d’edificis, la construcció naval, els mobles d’oficina i d’establiments comercials, les activitats
de separació de materials i la reparació i la instal·lació de maquinària.

Serveis de tecnologia alta
Activitats cinematogràfiques, de vídeo i programes de televisió, gravació de so i edició
musical; activitats de programació i emissió de ràdio i televisió; telecomunicacions; programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica i els serveis d’informació
(codis 59 a 63 CNAE 2009). Aquesta classificació recull bona part de la producció de correus
i telecomunicacions39 i activitats informàtiques40 de la classificació anterior. S’hi afegeixen les
activitats cinematogràfiques, de vídeo i programes de televisió i altres serveis d’informació
(per exemple, les activitats d’agències de notícies) que abans no estaven considerades com
a serveis de tecnologia alta. S’hi incorporen produccions de maquinària d’oficina i material
informàtic que en la classificació anterior figuraven com a manufactures de tecnologia alta.
Recerca i desenvolupament (codi 72 CNAE 2009). Aquesta branca es correspon perfectament amb la de recerca i desenvolupament41 de la classificació anterior, també considerada
de tecnologia alta.

37.
38.
39.
40.
41.
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Els serveis de tecnologia alta perden produccions de correus i telecomunicacions i activitats informàtiques. Exemple de les primeres són les activitats postals i de correus, les activitats
de reprografia i altres d’especialitzades d’oficina, mentre que un exemple de les segones són
l’edició de directoris i llistes de correu, l’edició de revistes, l’edició de programes informàtics
i la reparació d’ordinadors.
A causa d’aquests canvis en la llista de sectors intensius en tecnologia, la comparació de
les estadístiques de l’any 2008 amb la dels anys anteriors s’ha de fer amb prudència. No es
disposa d’informació per saber si les variacions de les magnituds en termes absoluts són degudes als canvis en la llista de sectors intensius en tecnologia o a les variacions de l’activitat
d’aquests sectors, o a una combinació d’ambdós factors. En qualsevol cas, no s’han calculat
les taxes de creixement de les magnituds mesurades en termes absoluts perquè el contingut
de les magnituds és diferent.
A continuació es comenten les estadístiques de l’any 2008 corresponents a les despeses i
el personal en R+D en els sectors intensius en tecnologia. S’observa que les despeses internes
en R+D de les manufactures de tecnologia alta i mitjana-alta representen el 24,1% de totes
les despeses en R+D de Catalunya, mentre que els serveis de tecnologia alta hi participen el
14,7%. En termes de personal en R+D, aquestes participacions són inferiors i es conserva el
protagonisme de les manufactures. Les despeses internes per persona ocupada en R+D en les
manufactures intensives en tecnologia és de 91.790 euros i en els serveis de tecnologia alta és
de 89.135 euros; en ambdós casos aquests imports estan molt per sobre de la mitjana catalana.
La comparació amb el conjunt de l’Estat dóna una participació de Catalunya en les despeses internes en R+D de les manufactures intensives en tecnologia del 33,3% i, dels serveis,
del 18,8%. Les participacions en termes de personal en R+D són molt semblants a les anteriors. Les despeses internes dividides pel personal ocupat en R+D són lleugerament inferiors
a les del conjunt de l’Estat.
Respecte de l’any 2007, l’any 2008 presenta una disminució de totes les estadístiques analitzades a excepció de les despeses internes en R+D dels serveis de tecnologia alta, la qual
cosa provoca un augment de les despeses internes sobre el personal en R+D d’aquest sector
sobre la mitjana catalana i espanyola, i de les despeses internes sobre el personal en R+D de
les manufactures intensives en tecnologia. Tal com s’ha exposat anteriorment, aquest fet no
se sap si és degut a una reducció de l’activitat dels sectors d’alta tecnologia o al canvi de la
llista de sectors intensius en tecnologia, o a una combinació d’ambdós factors.
Entre l’any 2006 i el 2007 s’aprecia una evolució negativa de les despeses internes i del
personal en R+D i de les despeses internes dividides entre el personal ocupat en R+D a les
manufactures intensives en tecnologia, que contrasta amb una evolució positiva de les mateixes magnituds als serveis de tecnologia alta.
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TAULA II-7. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D EN ELS SECTORS
INTENSIUS EN TECNOLOGIA. CATALUNYA, 2006-2008
Unitats: despeses internes en R+D en milers d’euros, nombre de persones, despeses internes en R+D dividides
entre el personal en R+D en euros i percentatges.

DESPESES INTERNES EN R+D

2006

2007

20081

Manufactures de tecnologia alta i mitjana-alta

873.293

844.770

792.610

Taxa de creixement (%)

15,3

-3,3

-

Participació en el total de les despeses internes en R+D (%)

33,4

29,0

24,1

Pes en el conjunt de l’Estat (%)

35,3

35,0

33,3

368.349

440.624

482.033

Taxa de creixement (%)

18,2

19,6

-

Participació en el total de les despeses internes en R+D (%)

14,1

15,1

14,7

Serveis de tecnologia alta

Pes en el conjunt de l’Estat (%)
PERSONAL EN R+D
Manufactures de tecnologia alta i mitjana-alta
Taxa de creixement (%)

18,8

19,4

18,8

2006

2007

20081

9.385

9.338

8.635

0,2

-0,5

-

Participació en el total de personal en R+D (%)

23,0

21,7

18,6

Pes en el conjunt de l’Estat (%)

34,2

35,5

34,1

5.204

5.563

5.408

Serveis de tecnologia alta
Taxa de creixement (%)

22,9

6,9

-

Participació en el total de personal en R+D (%)

12,7

12,9

11,6

Pes en el conjunt de l’Estat (%)

21,1

20,2

18,9

DESPESES INTERNES EN R+D / PERSONAL EN R+D

2006

2007

20081

Manufactures de tecnologia alta i mitjana-alta

93.055,0

90.462,0

91.790,4

Taxa de creixement

15,1

-2,8

-

Catalunya = 100

145,5

133,8

129,9

Espanya = 100

103,0

98,6

97,7

70.784,6

79.213,3

89.135,0

-3,8

11,9

-

Catalunya = 100

110,6

117,2

126,2

Espanya = 100

89,1

96,0

99,8

Serveis de tecnologia alta
Taxa de creixement

Font: INE.
(1) No s’han calculat les taxes de creixement de les magnituds absolutes per qüestions metodològiques. Vegeu
l’explicació a l’inici d’aquesta secció.

Tot seguit s’analitzen les dades del 2008 referents al valor afegit i l’ocupació en els sectors
intensius en tecnologia. Es constata que l’ocupació que generen aquests sectors representa el
10,2% del total de l’economia i que el sector amb més ocupació és el de les manufactures de
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tecnologia mitjana-alta, que significa el 6,5% de l’ocupació total. En termes de valor afegit,
el sector principal també és el de les manufactures de tecnologia mitjana-alta, que representa
el 4,5% del valor afegit total. La productivitat de les manufactures de tecnologia alta és de
70.950 euros, el 122,3% de la mitjana catalana, i la de les manufactures de tecnologia mitjanaalta és de 40.413 euros, el 69,6%. Amb relació a Espanya, l’ocupació dels sectors intensius en
tecnologia significa el 26,6% del total. Només l’ocupació dels serveis de tecnologia alta està
per sota d’aquesta participació. En termes de valor afegit, les manufactures catalanes tenen
un pes a Espanya molt superior al que té el valor afegit de tota l’economia (18,6%). La productivitat de les manufactures de tecnologia alta és el 126,7% de la productivitat recíproca a
Espanya i la de les manufactures de tecnologia mitjana-alta és el 84,6%.
TAULA II-8. VALOR AFEGIT I OCUPACIÓ EN ELS SECTORS INTENSIUS EN
TECNOLOGIA. CATALUNYA, 2008
Unitats: valor segons l’indicador i percentatges.

VALOR AFEGIT (milers d’euros)

Valor

Total = 100

Cat/Esp

Manufactures de tecnologia alta

2.965.716

1,5

38,0

Manufactures de tecnologia mitjana-alta

9.222.292

4,5

28,9

Total economia

202.805.851

100,0

18,6

Valor

Total = 100

Cat/Esp

Manufactures de tecnologia alta

41,8

1,2

30,0

Manufactures de tecnologia mitjana-alta

228,2

6,5

34,1

Serveis de tecnologia alta

86,6

2,5

16,2

OCUPACIÓ (milers de persones)

Total tecnologia alta i mitjana-alta
Total economia
PRODUCTIVITAT (euros)

356,6

10,2

26,6

3.494,6

100,0

17,3

Valor

Total = 100

Cat/Esp

Manufactures de tecnologia alta

70.950,1

122,3

126,7

Manufactures de tecnologia mitjana-alta

40.413,2

69,6

84,6

Total economia

58.034,1

100,0

108,0

Font: INE.
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TAULA II-9. VALOR AFEGIT I OCUPACIÓ EN ELS SECTORS INTENSIUS EN
TECNOLOGIA. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: valor segons l’indicador i percentatges.

VALOR AFEGIT (milers d’euros)
Manufactures de tecnologia alta
Manufactures de tecnologia
mitjana-alta
Total economia

Valor
3.110.969

2007
Total =
100
1,8

Cat/
Esp
39,9

2007-2006
Creix.
Dif. Cat/
valor
Esp
12,4
2,5

10.442.588

5,9

29,8

3,9

-0,3

176.728.509

20,2
Cat/
Esp
29,5

7,6
Creix.
valor
2,0

0,0
Dif. Cat/
Esp
-0,5

31,9

2,3

-0,1

Manufactures de tecnologia alta
Manufactures de tecnologia
mitjana-alta
Serveis de tecnologia alta

55,1

100,0
Total =
100
1,6

239,7

6,8

96,6

2,8

17,3

-1,2

-0,9

Total tecnologia alta i mitjana-alta

391,4

11,1

26,2

1,4

-0,5

3.510,6

56.460,4

100,0
Total =
100
112,2

17,2
Cat/
Esp
135,2

2,7
Creix.
valor
10,1

-0,1
Dif. Cat/
Esp
10,9

43.565,2

86,5

93,3

1,6

-0,7

50.341,4

100,0

116,9

4,8

0,3

OCUPACIÓ (milers de persones)

Total economia
PRODUCTIVITAT (euros)
Manufactures de tecnologia alta
Manufactures de tecnologia
mitjana-alta
Total economia

Valor

Valor

Font: INE.

En comparació amb l’any 2007, les estadístiques de l’any 2008 de valor afegit i ocupació
disminueixen, a excepció del pes a Espanya de l’ocupació de les manufactures intensives en
tecnologia i de la productivitat de les manufactures de tecnologia alta (i de la seva relació amb
la mitjana). Ja s’ha comentat abans que aquestes comparacions s’han de fer amb prudència
tenint en compte els canvis metodològics que incorporen les dades de l’any 2008. Entre els
anys 2006 i 2007 destaca el creixement per sobre de la mitjana de l’economia del valor afegit
de les manufactures de tecnologia alta i de la seva productivitat.
Per acabar aquesta secció, s’analitza la xifra de negocis dels sectors intensius en tecnologia. Per a l’any 2008 s’observa que la xifra de negocis de les manufactures de tecnologia alta
és d’11.125.212 milers d’euros, que representen el 37,3% de la xifra de negocis dels mateixos
sectors a Espanya, i que la xifra de negocis de les manufactures de tecnologia mitjana-alta és
de 43.821.856 milers d’euros, el 29,0% del total espanyol. L’activitat principal de tecnologia
alta és la fabricació de productes farmacèutics, mentre que, en el cas de la tecnologia mitja-
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na-alta, les activitats més importants són el conjunt que representen la fabricació de material
elèctric, de maquinària i equipament i de vehicles de motor i remolcs, i la indústria química.
TAULA II-10. XIFRA DE NEGOCIS DELS SECTORS INTENSIUS EN
TECNOLOGIA. CATALUNYA, 2008
Unitats: valor en milers d’euros i percentatges.

MANUFACTURES DE TECNOLOGIA ALTA

Valor

Cat/Esp

11.125.212

37,3

Fabricació de productes farmacèutics

7.023.680

46,2

Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

4.094.280

46,1

Construcció aeronàutica i espacial i la seva maquinària

7.252

0,1

43.821.856

29,0

16.202.893

43,0

75.090

22,2

25.592.132

24,1

1.541.616

29,3

410.125

27,9

MANUFACTURES DE TECNOLOGIA MITJANA-ALTA
Indústria química
Fabricació d’armes i municions
Fabricació de material elèctric, fabricació de maquinària i
equipament, fabricació de vehicles de motor i remolcs
Fabricació d’altre material de transport, excepte construcció naval i
construcció aeronàutica i espacial i la seva maquinària
Fabricació d’instruments i subministraments mèdics i odontològics
Font: INE.

En relació amb les dades de l’any 2007, disminueix la xifra de negocis de les manufactures
de tecnologia alta i la seva participació a Espanya. La xifra de negocis de les manufactures
de tecnologia mitjana-alta també baixa. Convé reiterar que es desconeix si aquests canvis són
deguts a una disminució de l’activitat dels sectors o al canvi en la llista de sectors intensius
en tecnologia, o a una combinació d’aquests factors.
Entre els anys 2006 i 2007, la xifra de negocis de les manufactures de tecnologia alta i mitjana-alta creix a taxes positives molt baixes i perd pes en relació amb la xifra de negocis dels
mateixos sectors a Espanya. En particular, destaca el fet que totes les branques de les manufactures de tecnologia mitjana-alta perden pes en relació amb Espanya. En canvi, els serveis de
tecnologia alta tenen un comportament més expansiu, amb una taxa de creixement del 10,2%.
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TAULA II-11. XIFRA DE NEGOCIS DELS SECTORS INTENSIUS EN
TECNOLOGIA. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: valor en milers d’euros i percentatges.

2007

MANUFACTURES DE TECNOLOGIA ALTA
Indústria farmacèutica
Maquinària d’oficina i material informàtic
Components electrònics

2007-2006
Creix.
Dif. Cat/
valor
Esp
2,1
-0,3

Valor

Cat/Esp

11.732.617

40,5

6.454.828

47,5

5,0

-2,2

86.040

11,7

5,1

0,9

347.660

16,9

23,0

-4,4

Aparells de ràdio, TV i comunicacions

3.561.444

75,6

-4,2

3,1

Instruments mèdics, precisió, òptica i rellotgeria

1.276.449

29,0

1,8

-2,3

Construcció aeronàutica i espacial
MANUFACTURES DE TECNOLOGIA
MITJANA-ALTA
Indústria química, excepte la farmacèutica

6.196

0,2

-1,1

0,0

46.002.167

28,0

3,0

-1,3

15.771.351

42,9

2,4

-0,7

Maquinària i equipament

7.393.128

23,0

0,9

-1,5

Maquinària i aparells elèctrics

6.054.508

26,4

6,3

-1,3

Indústria de l’automòbil

14.896.763

23,5

4,4

-0,8

1.886.417

21,3

-4,4

-4,4

4.889.821

7,0

10,2

0,1

Construcció de material de transport
SERVEIS DE TECNOLOGIA ALTA
Correus i telecomunicacions

1.358.242

3,1

-6,0

-0,4

Activitats informàtiques

3.128.288

12,9

17,9

0,1

403.291

29,0

19,4

1,7

Recerca i desenvolupament
Font: INE.

2.2.3.2. Activitats innovadores
El nombre d’empreses innovadores és de 8.184, 936 més que l’any 2007, i representen
el 20,8% de totes les empreses catalanes de 10 o més persones assalariades. En canvi, les
empreses innovadores en el període i les empreses EIN han disminuït respecte del 2007. La
innovació més freqüent és la de procés, que s’estén en el 83,6% de les empreses i, a més, és
l’única forma d’innovació que augmenta de manera significativa.
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TAULA II-12. EMPRESES INNOVADORES SEGONS EL TIPUS D’INNOVACIÓ.
CATALUNYA, 2005-2008
Unitats: nombre d’empreses i percentatges. Són empreses de 10 persones assalariades o més.

EMPRESES INNOVADORES 1

Dif.
2008-2007
936

2005

2006

2007

2008

Nombre

7.158

6.867

7.248

8.184

Percentatge sobre el total d’empreses (%)
EMPRESES INNOVADORES EN EL
PERÍODE 2
Nombre

19,3

18,1

18,6

20,8

2005

2006

2007

2008

10.727

11.129

10.470

9.180

2,2
Dif.
2008-2007
-1.290

Percentatge sobre el total d’empreses (%)

29,7

30,1

27,6

23,7

-3,9

Fan innovació de producte (%)

62,5

59,7

53,9

46,4

-7,5

Fan innovació de procés (%)

74,4

65,5

75,9

83,6

7,7

Fan tots dos tipus d’innovació (%)

36,8

25,2

29,8

30,0

2005

2006

2007

2008

11.217

11.913

11.190

10.429

0,2
Dif.
2008-2007
-761

31,1

32,2

29,5

26,9

-2,5

EMPRESES EIN 3
Nombre
Percentatge sobre el total d’empreses (%)

Font: INE.
(1) Són empreses que fan un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat, que introdueixen en el mercat, o
que apliquen un procés nou o sensiblement millorat, durant l’any corresponent.
(2) El període de referència inclou l’any corresponent i els dos anteriors.
(3) Empreses innovadores en el període o amb innovacions en curs o sense èxit.

2.2.4. Patents
Les patents són objecte de seguiment en el document de revisió de l’Acord estratègic. Malgrat que no es disposa del nombre de patents explotades a Catalunya per la via dels trampolins
tecnològics, en aquesta secció s’analitzen les patents espanyoles, europees o PCT (Tractat de
cooperació en matèria de patents) d’origen català sol·licitades a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). També es disposa de les estadístiques de patents catalanes arxivades
a l’Oficina Europea de Patents (OEP).

2.2.4.1. Patents presentades a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques
Les sol·licituds de patents espanyoles presentades a l’OEPM d’origen català disminueixen
de 755 l’any 2008 a 653 l’any 2009. Aquestes passen de representar el 19,9% del total l’any
2008 al 17,6% l’any 2009. Vegeu el gràfic II-6.
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Pel que fa a les concessions de patents espanyoles d’origen català a l’OEPM, resulta que
la secció més nombrosa és la d’indústries diverses i transport (26,0% del total), seguida de la
secció de necessitats humanes (25,2%) i metal·lúrgia i química (12,2%). En relació amb l’any
anterior (2007), s’aprecia una disminució de la secció d’indústries diverses i transport en benefici de les necessitats humanes i les construccions fixes. Vegeu el gràfic II-7.
GRÀFIC II-6. SOL·LICITUDS DE PATENTS NACIONALS PRESENTADES A
L’OEPM PER ORIGEN, 2004-2009
Unitats: nombre de sol·licituds.

Font: OEPM.
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GRÀFIC II-7. CONCESSIONS DE PATENTS VIA NACIONAL PUBLICADES
PER SECCIONS DE LA CLASSIFICACIÓ INTERNACIONAL DE PATENTS.
CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Font: OEPM.

GRÀFIC II-8. Sol·licituds de patents europees presentades a
l’OEPM per origen, 2004-2008
Unitats: nombre de sol·licituds.

Font: OEPM.
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Pel que fa a les sol·licituds de patents europees presentades a l’OEPM d’origen català,
aquestes augmenten de 158 l’any 2007 a 168 l’any 2008. Així mateix, passen de representar
el 32,4% del total l’any 2007 al 35,2% l’any 2008. Amb referència a les sol·licituds de patents PCT presentades a l’OEPM d’origen català, aquestes disminueixen de 232 l’any 2007
a 222 l’any 2008 i passen de representar el 23,2% del total l’any 2007 al 20,8% l’any 2008.
GRÀFIC II-9. SOL·LICITUDS DE PATENTS PCT PRESENTADES A L’OEPM
PER ORIGEN, 2005-2008
Unitats: nombre de sol·licituds.

Font: OEPM.

2.2.4.2. Patents presentades a l’Oficina Europea de Patents
El nombre de sol·licituds de patents europees arxivades a l’OEP d’origen català passa de
545 l’any 2008 a 474 l’any 2009. Això fa que el nombre de sol·licituds de patents per milió
d’habitants es redueixi de 75,3 a 64,5 en el mateix període. S’observa que a Espanya i a la UE27 té lloc la mateixa situació que a Catalunya. La reducció dels registres de Catalunya supera
la de les altres àrees de referència i, així, Espanya escurça la distància respecte de Catalunya,
i Catalunya empitjora la seva diferència en relació amb la UE-27; tot i així, els desequilibris
segueixen sent grans.
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TAULA II-13. APLICACIONS DE PATENTS EUROPEES ARXIVADES A
L’OFICINA EUROPEA DE PATENTS. CATALUNYA, ESPANYA I UE-27,
2004-2009
Unitats: nombre d’aplicacions.

Nombre

2004

2005

2006

2007

2008

20091

Catalunya

333

422

460

544

545

474

Espanya

830

976

1.105

1.280

1.327

1.248

56.188

58.366

60.010

62.225

65.380

61.549

Per milió d’habitants

2004

2005

2006

2007

2008

20091

Catalunya

50,2

62,2

66,3

76,8

75,3

64,5

Espanya

19,6

22,7

25,3

28,8

29,3

27,2

UE-27

115,0

118,8

121,7

125,6

131,4

123,2

UE-27

Font: Idescat i OEP.

2.3. L’ADMINISTRACIÓ
Les despeses internes en R+D de l’Administració pública són de 554.638 milers d’euros,
creixen el 39,2% respecte de l’any 2007 i representen el 20,8% de les despeses internes en
R+D de l’Administració pública del conjunt de l’Estat. Pel que fa al personal en R+D, aquest
creix el 23,9% i se situa en 7.812 persones, el 63,5% de les quals és personal investigador.
Igual que passava amb el sector privat, el pes del personal investigador de l’Administració
pública sobre el total ha disminuït en els darrers quatre anys.42 A Espanya, el creixement de
les despeses internes i del personal en R+D de l’Administració pública és positiu però inferior
al de Catalunya (13,9% i 8,5%, respectivament).

42. Es poden consultar les edicions anteriors de les memòries del CTESC per comprovar aquesta reducció.
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TAULA II-14. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D DE
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. CATALUNYA I ESPANYA, 2006-2008
Unitats: milers d’euros, nombre de persones i percentatges.

2008
Catalunya
Espanya
2007
Catalunya
Espanya
2006
Catalunya
Espanya

Despeses internes
Import
554.638
2.672.288

Pes
20,8
100,0

Nombre
7.812
41.139

Despeses internes
Import
398.336
2.348.843

Pes
17,0
100,0

Nombre
6.305
37.919

Despeses internes
Import
311.393
1.956.679

Pes
15,9
100,0

Nombre
5.547
34.588

Personal en R+D (EJC)
Total
Investigador
% Dones
% Total
% Dones
54,7
63,5
49,2
50,9
54,9
48,2
Personal en R+D (EJC)
Total
Investigador
% Dones
% Total
% Dones
54,3
65,4
48,2
49,7
56,5
47,3
Personal en R+D (EJC)
Total
Investigador
% Dones
% Total
% Dones
55,1
66,7
50,9
49,3
58,0
47,3

Font: INE.

2.3.1. Comparació internacional
El pes de les despeses internes en R+D de l’Administració pública sobre el PIB augmenta de manera significativa del 0,22% l’any 2007 al 0,27% l’any 2008, i se situa per primera
vegada per davant dels registres de la zona euro (0,26%), d’Espanya (0,25%) i de la UE-27
(0,24%). La intensitat de les despeses internes en R+D de l’Administració pública sobre el
PIB s’iguala a la del Japó i està molt a prop de la dels EUA (0,28%). El gràfic II-10 il·lustra
l’esforç que ha fet l’Administració pública catalana en matèria d’R+D en els darrers anys.
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GRÀFIC II-10. DESPESES EN R+D DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
RESPECTE DEL PIB. COMPARACIÓ INTERNACIONAL, 2004-2008
Unitats: percentatges.

Font: INE per a les dades de Catalunya i Espanya, i Eurostat per a la zona euro, UE, EUA i Japó.
Nota: no s’anoten els valors de la zona euro perquè estan molt pròxims als del Japó i Catalunya.

2.3.2. Finançament en R+D+I de la Generalitat de Catalunya
Els departaments de la Generalitat de Catalunya destinen 968.724,9 milers d’euros al finançament d’activitats de recerca, desenvolupament i innovació. Aquest import és el 27,5%
més alt que el de l’any 2007 i representa el 4,09% del pressupost de la Generalitat. Els departaments que reben més finançament són el d’Innovació, Universitats i Empresa, que significa el
69,7% del total, ja que inclou el tram de recerca del professorat universitari i de les inversions
a universitats; i el de Salut, que és el 20,2% del total. D’altra banda, els departaments que més
han crescut són el de Treball, Vicepresidència i Acció social i Ciutadania. Es constata que el
86,7% del finançament de les activitats assenyalades s’atribueix a R+D. Vegeu la taula II-15.
Atenent als objectius socioeconòmics del finançament, s’observa que només el 51,4%
d’aquest es correspon amb algun objectiu concret, entre els quals sobresurten els de producció i tecnologia industrial (22,5% del pressupost) i el de salut humana (20,3%). La resta del
pressupost de finançament no es distribueix per àmbits temàtics determinats, i en les convocatòries competitives corresponents es dóna prioritat a l’excel·lència. Vegeu la taula II-16.
Pel que fa al tipus d’acció finançada, ressalta la despesa executada a través dels Fons Generals a Universitats, que representa el 32,0% del total, i les accions d’R+D+I no classifica-
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des, que són el 24,6%. Les accions que més han crescut són les de suport a la competitivitat
empresarial, amb el 367,6%, per sobre de les despeses de l’any 2007. Vegeu la taula II-17.
TAULA II-15. FINANÇAMENT EN R+D+I DELS DEPARTAMENTS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, 2008
Unitats: milers d’euros i percentatges.

2008

Distribució

Innovació, Universitats i Empresa

675.044,4

69,7

Creix.
2007-2008
29,9

44,37

88,9

Salut

195.620,5

20,2

31,8

2,18

99,3

Agricultura, Alimentació i Acció Rural

32.763,6

3,4

-9,0

7,54

57,6

Política Territorial i Obres Públiques

15.880,1

1,6

93,5

1,06

27,5

Educació

11.188,9

1,2

-19,1

0,23

65,4

Cultura i Mitjans de Comunicació

8.196,5

0,8

43,0

1,30

56,0

Treball
Interior, Relacions Institucionals i
Participació
Acció Social i Ciutadania

5.871,2

0,6

688,9

1,14

10,4

5.472,1

0,6

-61,7

0,47

28,0

4.155,6

0,4

279,2

0,27

28,4

Medi Ambient i Habitatge
Governació i Administracions
Públiques
Presidència

3.980,6

0,4

43,6

0,77

71,3

3.914,6

0,4

-3,6

0,82

61,1

3.176,3

0,3

5,1

2,85

0,0

Vicepresidència

1.979,7

0,2

314,5

0,71

53,5

Economia i Finances

1.115,2

0,1

2,0

0,45

48,4

Esforç1 % R+D2

Justícia

365,7

0,0

42,7

0,04

73,8

TOTAL

968.724,9

100,0

27,5

4,09

86,7

Font: CIRIT i PRI 2010-2013.
(1) Percentatge de finançament d’activitats d’R+D+I de cadascun dels departaments en comparació amb el seu
pressupost total.
(2) Percentatge de la despesa en R+D+I que correspon a R+D.
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TAULA II-16. FINANÇAMENT EN R+D+I DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER OBJECTIU SOCIOECONÒMIC, 2008
Unitats: milers d’euros i percentatges.

Despesa

Distribució

497.561,4

51,4

Creix.
2008-2007
53,4

Producció i tecnologia industrial

217.546,8

22,5

145,0

Salut humana

197.057,4

20,3

32,0

Estructures i relacions socials

28.017,7

2,9

14,3

Agricultura, ramaderia i pesca

27.279,4

2,8

-23,5

Transports i telecomunicacions

22.062,4

2,3

2,8

Medi ambient

3.802,6

0,4

29,1

Medi terrestre i atmosfera

1.066,7

0,1

-19,8

DESPESA SEGONS OBJECTIU SOCIOECONÒMIC

Energia

698,4

0,1

75,5

Espai
ACCIONS NO DESGLOSSADES PER OBJECTIU
SOCIOECONÒMIC
Fons Generals a Universitats1

30,0

0,0

-12,3

471.203,4

48,6

8,2

309.898,3

32,0

7,4

Altres2

161.305,1

16,7

9,7

Error

3

TOTAL

-39,9

0,0

-

968.764,8

100,0

27,5

Font: CIRIT.
(1) Correspon als fons que la Generalitat de Catalunya dóna a les universitats, ja sigui a través de salaris al
professorat o bé subvencions directes a la recerca, incloent-hi les infraestructures de recerca.
(2) Inclou les convocatòries públiques en què no es defineix cap objectiu a priori. Inclou beques predoctorals
i postdoctorals, ICREA i d’altres; les subvencions directes a centres de recerca, parcs científics i d’altres, així
com programes de cooperació internacionals o subvencions a institucions de recerca (IEC, etc.); i les accions
d’innovació a l’Administració.
(3) Diferència entre el total i la suma dels imports de les partides de la taula.
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TAULA II-17. FINANÇAMENT EN R+D+I DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER TIPUS D’ACCIÓ, 2008
Unitats: milers d’euros i percentatges.

Despesa

Distribució

309.898,3

32,0

Creix.
2008-2007
12,1

238.143,8

24,6

89,2

Suport a la competitivitat empresarial

182.774,8

18,9

367,6

Equipament i infraestructura científica i tecnològica

117.149,8

12,1

115,1

Fons Generals a Universitats
Altres accions d’R+D+I no classificades

1

Projectes d’R+D i innovació

95.803,4

9,9

-59,9

Formació (beques predoctorals i postdoctorals)

22.351,9

2,3

-9,4

2.602,8

0,3

328,5

968.724,9

100,0

27,5

Contractes, mobilitat i altres accions relacionades amb els RH
TOTAL
Font: CIRIT.
(1) Inclou, entre d’altres, les subvencions als centres de recerca.

Amb referència a les actuacions realitzades per l’únic departament que va pressupostar
directament en el marc del Pacte de recerca i innovació, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, aquestes pugen a un import de 385.898,6 milers d’euros. En aquestes
accions el percentatge d’execució del pressupost és del 155,9%. Destaca el Programa de suport financer que, segons informa la memòria d’actuacions de la CIRIT: «ha augmentat de
manera exponencial el 2008 perquè els ajuts a projectes R+D+I han canviat, i si al PRI i els
anys 2005-2007 es consideraven part de l’Estratègia Sectorial i Tecnològica, el 2008 s’han fet
conjuntament amb l’ICF i s’han donat fonamentalment en forma de crèdits, i per tant formen
part del Programa de suport financer».43 Si no s’incorpora el capítol 8 de crèdit en el finançament total, aleshores el percentatge d’execució baixa fins al 102,5%.

43. CIRIT, desembre de 2009: «Accions finançades per la Generalitat de Catalunya en matèria d’R+D+I. Exercici
pressupostari de 2008».
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TAULA II-18. FINANÇAMENT EN R+D+I DIRECTE DEL PLA DE RECERCA I
INNOVACIÓ 2008
Unitats: milers d’euros i percentatges.

Executat

Distribució

% Execució

359.961,5

93,3

189,9

Suport financer

122.237,7

31,7

16.449,7

Centres i infraestructures de recerca

77.679,9

20,1

129,5

Suport a la transferència de tecnologia i coneixement

43.062,8

11,2

199,0

Suport a la recerca

41.800,8

10,8

83,6

Personal de recerca

39.563,4

10,3

89,9

Foment de la innovació

35.616,9

9,2

270,2

18.018,2

4,7

72,3

Foment de l’emprenedoria

7.358,3

1,9

117,0

Foment de la innovació a l’Administració

4.077,4

1,1

37,5

Mobilitat, cooperació i internacionalització
Foment i comunicació de la cultura científica i
tecnològica
Coordinació i atracció de recursos estatals i europeus

3.888,5

1,0

64,8

1.602,5

0,4

106,8

1.091,5

0,3

428,5

ACTUACIONS TRANSVERSALS

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

ESTRATÈGIA SECTORIAL I TECNOLÒGICA
TOTAL

7.918,9

2,1

24,0

385.898,6

100,0

155,9

Font: CIRIT.

2.4. L’ENSENYAMENT SUPERIOR
Les despeses internes en R+D de l’ensenyament superior creixen el 6,9% i arriben fins a
724.400 milers d’euros. La seva participació en les despeses recíproques del conjunt de l’Estat disminueix del 19,3% fins al 18,4%. Pel que fa al personal, aquest creix l’1,1% respecte
de l’any 2007 fins a les 13.952 persones, de les quals el 75,8% són investigadores. El percentatge de personal investigador sobre el total de les persones ocupades en R+D en el sector
es redueix des de fa tres anys, tal com passa en el sector privat i l’Administració pública. En
el conjunt de l’Estat, les despeses i el personal en R+D de l’ensenyament superior creixen a
taxes superior a les de Catalunya (11,8% i 4,9%, respectivament).
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TAULA II-19. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D DE
L’ENSENYAMENT SUPERIOR. CATALUNYA I ESPANYA, 2006-2008
Unitats: milers d’euros, nombre de persones i percentatges.

2008
Catalunya
Espanya
2007

Import

Pes

Personal en R+D (EJC)
Total
Investigadors
Nombre
% Dones
% Total
% Dones

724.400

18,4

13.952

3.932.413

100,0

78.846

Despeses internes

Catalunya
Espanya
2006

Espanya

41,7

43,8

78,3

41,1

Total

Investigadors

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

677.379

19,3

13.805

46,1

76,7

42,2

3.518.595

100,0

75.148

43,4

78,3

40,7

Personal en R+D (EJC)

Despeses internes
Import

Catalunya

75,8

Personal en R+D (EJC)

Despeses internes
Import

46,4

Total

Investigadors

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

598.028

18,3

13.554

44,7

77,0

40,8

3.265.738

100,0

70.950

43,2

78,1

40,6

Font: INE.

2.4.1. Comparació internacional
La participació de les despeses internes en R+D de l’ensenyament superior s’ha situat en
el 0,36% del PIB, participació que està per sobre del percentatge dels EUA (0,35%), en el
mateix nivell que Espanya, i una mica allunyada del pes que tenen a la zona euro (0,41%), i
a la UE-27 i el Japó (0,43%).
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GRÀFIC II-11. DESPESES EN R+D DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR
RESPECTE DEL PIB. COMPARACIÓ INTERNACIONAL, 2004-2008
Unitats: percentatges.

Font: INE per a les dades de Catalunya i Espanya, i Eurostat per a la zona euro, UE, EUA i Japó.

2.4.2. Producció científica a Catalunya
El grup de recerca SCImago, format per membres del CSIC, la Universitat de Granada,
la Universitat de Madrid Carlos III, la Universitat d’Extremadura, la Universitat d’Alcalá de
Henares i la Universitat de Porto, ha elaborat el rànquing de les millors institucions de recerca a escala mundial que han publicat més de 100 documents científics l’any 2007.44 SCImago
ha analitzat el període 2003-2007 i ha detectat 2.124 institucions de recerca que compleixen
aquest criteri. La primera institució espanyola del rànquing és el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hi ocupa la posició número 11, amb una producció científica de
34.828 documents. A la taula II-20 es mostren les institucions catalanes de l’estudi.
La primera institució catalana del rànquing és la Universitat de Barcelona, que hi ocupa
la posició número 127, amb 12.584 documents publicats. La segona i la tercera posició també pertanyen a institucions d’ensenyament superior: la Universitat Autònoma de Barcelona
(10.444 documents) i la Universitat Politècnica de Catalunya (7.964 documents), que ocupen
les posicions 179 i 266 del rànquing mundial, respectivament. Hi ha un total de 32 institucions catalanes en el treball de SCImago, la majoria de les quals (15) pertanyen al sector de

44. La font que s’ha analitzat per fer aquest estudi és la base de dades Scopus, de l’empresa Elsevier.
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la salut, seguides de l’Administració pública (7), l’ensenyament superior (7), el sector privat
(1) i altres (2).
Els resultats dels indicadors de qualitat de la publicació i d’impacte de les citacions són
prou satisfactoris per a la gran majoria de les institucions catalanes del rànquing.
TAULA II-20. PRODUCCIÓ CIENTÍFICA DE LES INSTITUCIONS CATALANES,
2003-2007

Impacte de
les citacions2

Qualitat de la
publicació1

Col·laboració
internacional

Citacions per
document

Nombre de
publicacions

Rànquing

Unitats: nombre de publicacions, nombre de citacions, percentatge de documents que s’han fet amb col·laboració
internacional i nombres índex.

Universitat de Barcelona

127

12.584

8,18

43,18

1,06

1,35

Universitat Autònoma de Barcelona

179

10.444

6,37

43,60

1,04

1,27

Universitat Politècnica de Catalunya

266

7.964

3,51

40,33

0,90

1,20

Hospital Clínic de Barcelona

458

4.856

11,34

29,49

1,07

1,70

Hospital Universitari Vall d’Hebron

737

2.959

9,36

26,83

1,06

1,70

Universitat Rovira i Virgili

822

2.595

6,04

38,77

1,00

1,29

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

902

2.318

7,59

27,52

1,06

1,26

Universitat Pompeu Fabra
Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge
Hospital Universitari de Bellvitge
Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats
Universitat de Girona

991

2.007

9,03

53,11

1,04

1,81

1.080

1.780

10,15

31,97

1,10

1,56

1.121

1.640

7,26

21,52

1,05

1,33

1.147

1.562

8,93

63,06

1,08

1,87

1.160

1.536

5,77

42,77

0,99

1,32

Prous Science, SA

1.210

1.445

0,56

2,15

0,98

0,27

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

1.214

1.434

9,22

23,50

1,05

1,57

Institut Municipal d’Assistència Sanitària

1.247

1.350

9,98

41,56

1,09

1,72

Universitat de Lleida

1.270

1.307

6,07

33,74

1,04

1,24

Hospital del Mar
Institut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer
Parc Científic de Barcelona

1.277

1.299

5,76

23,63

1,04

1,11

1.316

1.225

11,74

30,69

1,11

1,58

1.472

970

8,43

49,18

1,11

1,27

Institut Català d’Oncologia

1.524

899

14,40

48,61

1,09

2,03

Institut de Física d’Altes Energies

1.611

781

5,56

77,08

1,05

1,34

Hospital de Sant Joan de Déu

1.729

662

4,39

28,70

1,03

0,99
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Corporació Sanitària Parc Taulí

1.818

595

8,07

26,05

1,03

1,47

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya

1.846

566

17,02

76,68

0,96

2,78

Institut de Ciències Fotòniques

1.907

514

5,88

71,60

1,00

1,73

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

1.951

483

5,29

15,32

1,03

1,18

Institut de Recerca Biomèdica
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep
Trueta
Universitat Ramon Llull

1.960

476

8,30

49,58

1,12

1,33

1.988

458

5,95

41,70

1,05

1,26

1.996

452

9,48

23,67

1,07

1,80

2.000

450

2,90

36,44

0,93

0,79

Generalitat de Catalunya

2.094

346

4,68

26,59

1,01

1,28

Institut Català d’Investigació Química

2.112

301

13,23

23,50

1,10

2,56

Parc Mediterrani de la Tecnologia

2.124

209

2,43

57,89

0,98

1,72

Font: 2009 World Report SCIMAGO Institutions Ranking.
(1) Un valor superior a 1 indica que la institució ha publicat en revistes la importància de les quals està per sobre
de la mitjana del seu camp científic.
(2) Si el valor de la institució és igual a 1,3 vol dir que la institució és citada el 30% per sobre de la mitjana del seu
sector i del seu àmbit d’estudi.
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3.3.

BALANÇA COMERCIAL TECNOLÒGICA

El valor de les exportacions de productes industrials a l’estranger és de 39.301,4 milions
d’euros i disminueix el -18,7% respecte de l’any 2008. Les exportacions de nivell tecnològic
baix són les que menys disminueixen (-7,1%). Per la seva banda, les exportacions de nivell
tecnològic alt segueixen sent les que més pes tenen en el total (46,0%).
Quant a la participació de Catalunya en les exportacions de productes industrials de l’Estat,
aquesta es redueix 0,5 punts percentuals fins a situar-se en el 27,5%. El resultat més negatiu
correspon a les mercaderies de nivell tecnològic alt, que perden quasi vuit punts percentuals
en la seva participació en el total de l’Estat.
TAULA II-21. EXPORTACIONS DE PRODUCTES INDUSTRIALS PER
CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: import en milions d’euros i la resta en percentatges.

EXPORTACIONS

2006

2007

2008

2009

Import

45.618,0

47.932,0

48.332,6

39.301,4

nivell tecnològic alt

6.945,3

6.508,5

6.617,2

5.081,1

nivell tecnològic mitjà-alt

22.360,9

24.314,7

23.245,8

18.068,0

nivell tecnològic mitjà-baix

6.609,8

6.670,4

7.070,0

5.558,7

nivell tecnològic baix

9.702,0

10.438,4

11.399,6

10.593,6

10,2

5,1

0,8

-18,7

nivell tecnològic alt

11,9

-6,3

1,7

-23,2

nivell tecnològic mitjà-alt

7,9

8,7

-4,4

-22,3

nivell tecnològic mitjà-baix

24,8

0,9

6,0

-21,4

nivell tecnològic baix

6,0

7,6

9,2

-7,1

Creixement

100,0

100,0

100,0

100,0

nivell tecnològic alt

Distribució

15,2

13,6

13,7

12,9

nivell tecnològic mitjà-alt

49,0

50,7

48,1

46,0

nivell tecnològic mitjà-baix

14,5

13,9

14,6

14,1

nivell tecnològic baix

21,3

21,8

23,6

27,0

Participació en les exportacions espanyoles
nivell tecnològic alt

29,1

28,2

28,0

27,5

41,5

37,4

38,0

30,4

nivell tecnològic mitjà-alt

32,4

31,7

31,1

29,6

nivell tecnològic mitjà-baix

17,3

16,5

16,4

17,9

nivell tecnològic baix

29,5

29,5

30,6

31,3

Font: Idescat.
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Pel que fa a les importacions de productes industrials procedents de l’estranger, el seu valor és de 51.461,6 milions d’euros i disminueix el -23,2% respecte de l’any 2008. En la distribució de les importacions segons el contingut tecnològic, sobresurten les importacions de
nivell tecnològic mitjà-alt, amb el 40,5% de les importacions totals. Amb referència a la participació de Catalunya en el total de les importacions de l’Estat, aquesta augmenta 0,4 punts
percentuals fins al 29,9%. Vegeu la taula II-22.
Com a conseqüència de l’evolució de les exportacions i de les importacions abans descrita, el saldo comercial de productes industrials amb l’estranger millora en 6.545,7 milions
d’euros i el dèficit se situa en -12.160,2 milions d’euros, que representa el -5,9% del PIB de
l’any 2009 (-8,6% l’any 2008). Vegeu el gràfic II-12.
TAULA II-22. IMPORTACIONS DE PRODUCTES INDUSTRIALS PER
CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: import en milions d’euros i la resta en percentatges.

IMPORTACIONS

2006

2007

2008

2009

Import

67.439,8

71.901,1

67.038,5

51.461,6

nivell tecnològic alt

12.341,6

12.451,9

11.731,8

8.711,1

nivell tecnològic mitjà-alt

28.937,5

31.557,0

27.372,8

20.853,6

nivell tecnològic mitjà-baix

12.534,4

13.139,7

12.496,1

8.741,6

nivell tecnològic baix

13.626,3

14.752,5

15.437,8

13.155,3

Creixement

9,9

5,6

-6,8

-23,2

16,7

-1,5

-5,8

-25,7

nivell tecnològic mitjà-alt

5,3

6,5

-13,3

-23,8

nivell tecnològic mitjà-baix

21,2

7,1

-4,9

-30,0

nivell tecnològic alt

nivell tecnològic baix
Distribució
nivell tecnològic alt

5,1

8,9

4,6

-14,8

100,0

100,0

100,0

100,0

18,3

17,1

17,5

16,9

nivell tecnològic mitjà-alt

42,9

43,3

40,8

40,5

nivell tecnològic mitjà-baix

18,6

18,8

18,6

17,0

nivell tecnològic baix
Participació en les importacions
espanyoles (%)
nivell tecnològic alt

20,2

20,8

23,0

25,6

30,8

30,2

29,5

29,9

32,7

31,8

27,3

26,1

nivell tecnològic mitjà-alt

32,3

31,6

31,6

31,9

nivell tecnològic mitjà-baix

26,4

26,0

25,4

27,5

nivell tecnològic baix

31,0

30,8

31,6

31,6

Font: Idescat.
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GRÀFIC II-12. SALDO COMERCIAL AMB L’ESTRANGER DE PRODUCTES
INDUSTRIALS PER CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: milions d’euros.

Font: Idescat.

La distribució del saldo comercial de productes industrials amb l’estranger per contingut
tecnològic està bastant equilibrada ja que la diferència entre la partida que té més participació
en el total i la que en té menys és tan sols de 8,7 punts percentuals.
Per acabar, l’anàlisi de la participació del saldo comercial de productes industrials de
Catalunya sobre el total de l’Estat dóna un resultat ben negatiu, que és l’augment d’aquesta
participació del 33,9% l’any 2008 fins al 41,4% l’any 2009. Aquest augment s’explica per
l’empitjorament relatiu del saldo comercial dels productes de nivell tecnològic mitjà-alt i,
sobretot, de nivell tecnològic mitjà-baix.
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TAULA II-23. DISTRIBUCIÓ DEL SALDO COMERCIAL DE PRODUCTES
INDUSTRIALS I PARTICIPACIÓ SOBRE EL SALDO COMERCIAL ESPANYOL
PER CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: percentatges.

Distribució

2006

2007

2008

2009

100,0

100,0

100,0

100,0

nivell tecnològic alt

24,7

25,1

27,3

29,9

nivell tecnològic mitjà-alt

30,1

30,7

22,1

22,9

nivell tecnològic mitjà-baix

27,1

26,0

29,0

26,2

nivell tecnològic baix
Participació en saldo comercial
espanyol (%)
nivell tecnològic alt

18,0

18,3

21,6

21,1

35,2

33,3

33,9

41,4

25,7

26,4

20,0

21,8

nivell tecnològic mitjà-alt

31,8

30,5

34,7

63,7

nivell tecnològic mitjà-baix

64,3

53,4

89,4

500,4

nivell tecnològic baix

35,5

32,9

34,8

33,2

Font: Idescat.
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4.4.
		

LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ (TIC)

En aquest apartat s’estudien els equipaments TIC i els usos digitals de les famílies i les
empreses. La situació catalana es compara amb la del conjunt d’Espanya i de la UE-27. També es té en compte la situació de la zona euro si els indicadors són prou importants o si els
resultats són significativament diferents dels de la UE-27. En la darrera secció s’analitza la
dimensió econòmica i l’evolució recent dels sectors industrials i de serveis productors de TIC.

4.1. ELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DIGITALS A CATALUNYA
De les tecnologies de la informació i la comunicació analitzades, les que estan més presents a les llars catalanes són el telèfon mòbil (94,5%) i el telèfon fix (86,8%), seguides de
l’ordinador (72,9%), l’accés a Internet (62,7%) i la connexió a banda ampla (60,4%). Aquest
equipament supera el de les llars espanyoles i el de les llars de la UE-27 i de la zona euro en
totes les tecnologies analitzades, tret de l’accés a Internet a les llars de la UE-27 i de la zona
euro, que arriba al 65% i al 66%, respectivament.
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TAULA II-24. EQUIPAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ A LES LLARS. CATALUNYA, ESPANYA, UE-27 I ZONA EURO,
2007-2009
Unitats: percentatge de llars amb almenys un membre entre 16 i 74 anys.

CATALUNYA
Ordinador

2007

2008

2009

Diferència 2009-2008

65,5

71,0

72,9

1,9

Telèfon fix

85,7

86,9

86,8

-0,1

Telèfon mòbil

92,6

94,2

94,5

0,3

Accés a Internet

51,3

60,1

62,7

2,6

Connexió a banda ampla
ESPANYA

46,0

52,5

60,4

7,9

2007

2008

2009

Diferència 2009-2008

Ordinador

60,4

63,6

66,3

2,7

Telèfon fix

81,2

81,3

80,3

-1,0

Telèfon mòbil

90,9

92,1

93,5

1,4

Accés a Internet

44,6

51,0

54,0

3,0

Connexió a banda ampla
UE-27

39,2

44,6

51,4

6,8

2007

2008

2009

Diferència 2009-2008

Ordinador

64,0

68,0

71,0

3,0

Accés a Internet

54,0

60,0

65,0

5,0

Connexió a banda ampla

42,0

49,0

56,0

7,0

2007

2008

2009

Diferència 2009-2008

66,0

70,0

72,0

2,0

Zona euro
Ordinador
Accés a Internet

56,0

62,0

66,0

4,0

Connexió a banda ampla

42,0

50,0

56,0

6,0

Font: INE i Eurostat.

La connexió a banda ampla és la tecnologia que més ha augmentat a les llars dels quatre
àmbits territorials analitzats, amb creixements a l’entorn de 7 punts percentuals. En canvi,
l’equipament en telèfon fix presenta lleugeres reduccions a Catalunya i a Espanya.

4.1.1. Accés i ús d’Internet de la ciutadania
Les persones que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres mesos
són 3.331.625 i representen el 60,7% de les persones entre 16 i 74 anys. Aquest percentatge
és semblant al de la UE-27 (60,0%) i superior al d’Espanya (53,6%). Han crescut el 2,63%
respecte del 2008, la qual cosa significa un important alentiment amb relació al creixement de
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l’any 2008, que va ser del 18,8%. La participació d’aquest col·lectiu en el conjunt de l’Estat
ha disminuït del 19,13% al 17,93%.45
GRÀFIC II-13. PERSONES QUE HAN UTILITZAT INTERNET ALMENYS
UN COP PER SETMANA EN ELS DARRERS TRES MESOS. CATALUNYA,
ESPANYA I UE-27, 2007-2009
Unitats: percentatge respecte del total de persones entre 16 i 74 anys.

Font: INE i Eurostat.

Els homes (64,1%) han utilitzat més Internet que les dones (57,4%) i això passa també a
Espanya, amb unes intensitats d’ús inferiors, i a la UE-27, amb unes intensitats semblants a
la dels homes i dones catalanes.
Per trams d’edat, s’aprecia una disminució de l’ús d’Internet a mesura que avança l’edat.
Es passa d’una intensitat màxima del 89,3% de les persones de 16 a 24 anys a una intensitat
mínima del 17,8% de les persones de 65 a 74 anys. A Espanya i a la UE-27 això també té
lloc, però a Espanya la utilització d’Internet és inferior a la catalana en tots els trams d’edat,
mentre que a la UE-27 destaca l’elevada intensitat d’ús del tram d’edat de les persones de 55
a 64 anys (41,0%). Aquesta escletxa amb la UE-27 vol dir que aquest segment té alguna dificultat per utilitzar Internet. En canvi, l’escletxa desapareix en el tram d’edat més avançada.46
La incorporació de la variable de gènere en l’anàlisi de l’ús d’Internet per trams d’edat
identifica una intensitat d’ús dels homes superior a la de les dones, que augmenta amb l’edat,
a excepció del tram més jove, en el qual el percentatge de dones que utilitzen Internet (92,3%)
supera el dels homes (86,5%). Per tant, l’escletxa a la qual es feia referència en el paràgraf

45. Per tenir una referència de magnitud, el pes de la població catalana entre 16 i 74 anys sobre la població equivalent
a Espanya és del 15,83% l’any 2009 i del 15,92% l’any 2008.
46. A Espanya l’escletxa continua en aquest tram d’edat.
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anterior, que afectava les persones de 55 a 64 anys, se suavitza en el cas dels homes (35,1%)
i s’amplifica en el cas de les dones (18,8%).
La utilització d’Internet segons la grandària del municipi presenta una relació positiva
amb l’excepció de la intensitat d’ús en els municipis de 10.000 a 20.000 habitants, que es fa
màxima (66,6%). En els municipis de més de 100.000 habitants la utilització d’Internet és del
62,7%, mentre que en els municipis de menys de 10.000 habitants és del 55,7%.
TAULA II-25. PERFIL DE LES PERSONES QUE HAN UTILITZAT INTERNET
ALMENYS UN COP PER SETMANA EN ELS DARRERS TRES MESOS.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2009
Unitats: percentatge sobre el total de persones de cada categoria.

Catalunya

Espanya

UE-27

60,8

53,6

60,0

Dones

57,4

49,3

57,0

Homes

64,1

57,9

64,0

TOTAL

Catalunya

Espanya

UE-27

De 16 a 24 anys

EDAT

89,3

86,0

88,0

De 25 a 34 anys

83,0

72,4

77,0

De 35 a 44 anys

67,0

59,8

70,0

De 45 a 54 anys

60,2

48,5

58,0

De 55 a 64 anys

26,7

25,6

41,0

De 65 a 74 anys
HÀBITAT
Més de 100.000 habitants i capitals de província

17,8

9,3

20,0

Catalunya

Espanya

UE-27

62,7

60,0

-

De 50.000 a 100.000 habitants

62,5

55,5

-

De 20.000 a 50.000 habitants

56,4

54,2

-

De 10.000 a 20.000 habitants

66,6

49,1

-

Menys de 10.000 habitants

55,7

42,3

-

Font: INE i Eurostat.

A continuació s’analitza un col·lectiu més nombrós que l’anterior, al qual inclou, que és el
de les persones que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos, que suma 3.620.085 persones. Aquest col·lectiu també creix a una taxa molt més baixa (2,74%) que la de l’any 2008
(15,43%). La seva participació en el conjunt de l’Estat és del 17,45%.
Els serveis d’Internet més utilitzats per aquestes persones són el correu electrònic (92,6%)
i la cerca d’informació (82,4%), seguits dels viatges (69,3%), la consulta de mitjans (59,3%),
la descàrrega de jocs i altres arxius (49,3%) i la banca (45,2%). Catalunya supera Espanya i
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la UE-27 en l’ús del correu electrònic, la cerca d’informació i els viatges. Per la seva banda,
Espanya supera els altres territoris en la consulta de mitjans (63,8%) i la UE-27 ocupa la primera posició en la utilització d’Internet per fer operacions bancàries (50,0%).
TAULA II-26. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS EN ELS DARRERS TRES
MESOS PER MOTIUS PARTICULARS. CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2009
Unitats: percentatge respecte del total de persones entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres
mesos.

Correu electrònic

Banca

Informació

Mitjans

Viatges

Descarregar1

Catalunya

92,6

45,2

82,4

59,3

69,3

49,3

Espanya

86,2

39,3

78,4

63,8

61,7

49,9

UE-27

88,0

50,0

79,0

48,0

-

38,0

Font: INE i Eurostat.
(1) Jugar o descarregar jocs, imatges, pel·lícules i música.

L’evolució dels serveis d’Internet ha estat molt positiva en tots els aspectes analitzats
excepte en la cerca d’informació, que va perdent protagonisme des de fa dos anys seguits.
L’aspecte més dinàmic és el de consulta de mitjans amb la finalitat de lectura, descàrrega de
diaris, notícies i revistes (augmenta 10 punts percentuals).
GRÀFIC II-14. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS EN ELS DARRERS TRES
MESOS PER MOTIUS PARTICULARS. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatge respecte del total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers
tres mesos.

Font: INE.
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4.1.2. Accés i ús de les TIC a les empreses
En l’àmbit empresarial s’analitza, en aquest secció, el personal que utilitza ordinadors
connectats a Internet en la seva rutina de treball almenys un cop per setmana i l’equipament
TIC a les empreses segons la branca d’activitat i la dimensió empresarial a Catalunya, Espanya i la UE-27.
El personal que utilitza ordinadors connectats a Internet (en la seva rutina de treball almenys un cop per setmana) representa el 45,1% de totes les persones ocupades. Aquest percentatge és més alt que el d’Espanya i la UE-27, i creix amb tanta intensitat com a Espanya
i més que a la UE-27.
TAULA II-27. PERSONAL QUE UTILITZA ORDINADORS CONNECTATS A
INTERNET EN LA SEVA RUTINA DE TREBALL ALMENYS UN COP PER
SETMANA. CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2007-2009
Unitats: percentatge de persones ocupades.

2007

2008

2009

Diferència 2009-2008

Catalunya

40,1

42,4

45,1

2,7

Espanya

37,7

39,0

41,5

2,5

UE-27

38,0

39,0

40,0

1,0

Font: INE i Eurostat.

Pel que fa a l’equipament TIC a les empreses, s’aprecia que l’ús de l’ordinador (99,2%)
i l’accés a Internet (97,9%) està estès a gairebé la totalitat de les empreses. Les tecnologies
menys esteses són la pàgina web (62,8%), la intranet (26,8%) i les xarxes externes (20,6%).
El nivell d’equipament a Catalunya és superior al d’Espanya en totes les tecnologies analitzades, però només supera el de la UE-27 en l’ús de l’ordinador i d’Internet.
TAULA II-28. ÚS D’ALGUNES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ A LES EMPRESES. CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2009
Unitats: percentatge d’empreses de 10 persones assalariades o més.

Catalunya
Espanya
UE-27

Ordinador
99,2
98,6
97,0

Internet
97,9
96,2
94,0

Pàgina web
62,8
56,7
65,0

Intranet
26,8
23,1
31,0

Xarxes externes1
20,6
16,2
21,02

Font: INE i Eurostat.
(1) Percentatge d’empreses amb empleats connectats als sistemes TIC de l’empresa per xarxes telemàtiques externes.
(2) Dada del 2006.
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L’evolució que ha seguit l’ús d’algunes tecnologies de la informació i la comunicació a
les empreses és de creixement moderat a excepció de la pàgina web. La tecnologia que més
creix és la intranet, que guanya tres punts percentuals, i així es recupera de la caiguda que va
presentar l’any 2008. Vegeu el gràfic II-15.
L’equipament TIC de les empreses segons la branca d’activitat (indústria o serveis) manifesta una intensitat semblant pel que fa a l’ús d’ordinador i Internet. Però la utilització de les
altres TIC analitzades (xarxes externes, intranet i pàgina web) està clarament més estesa en
els serveis que a la indústria. Vegeu el gràfic II-16.
Per acabar aquesta secció, s’estudia l’equipament TIC a les empreses de menys de 10 persones assalariades. Les tecnologies més esteses són els ordinadors (72,4%) i l’accés a Internet
(62,9%), seguides de molt a prop de la connexió a banda ampla (60,1%) i del correu electrònic
(60,0%). En última posició es troba l’ús de la pàgina web (13,7%). Amb referència al creixement de la utilització d’aquestes tecnologies, es constata que és considerable en la majoria
dels casos i que arriba a ser de 8 punts percentuals en la connexió a banda ampla i el correu
electrònic. L’excepció correspon a l’ús de la pàgina web, que no creix. Vegeu el gràfic II-17.
La situació d’aquestes empreses respecte de les de més de 10 persones assalariades manifesta una utilització bastant més reduïda en totes les tecnologies analitzades. La diferència
més petita és de 26 punts percentuals en l’ús d’ordinadors i la diferència més gran és de 49
punts percentuals en la disponibilitat de pàgina web.
GRÀFIC II-15. ÚS D’ALGUNES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ A LES EMPRESES. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatge d’empreses de 10 persones assalariades o més.

Font: INE.
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GRÀFIC II-16. ÚS D’ALGUNES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ A LES EMPRESES SEGONS LA BRANCA D’ACTIVITAT.
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatge d’empreses de 10 persones assalariades o més.

Font: INE.

GRÀFIC II-17. ÚS D’ALGUNES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ A LES EMPRESES DE MENYS DE 10 PERSONES
ASSALARIADES. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatge sobre el total d’empreses de menys de 10 persones assalariades.

Font: INE.
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4.1.3. Usos de diversos serveis en línia
En aquest subapartat s’estudien els diversos serveis en línia d’e-govern, e-aprenentatge i
e-salut. La comparació de la situació de Catalunya respecte de la UE-27 en el cas de l’e-aprenentatge no és possible perquè enguany l’INE i Eurostat no presenten els mateixos indicadors.

4.1.3.1. e-govern
A Catalunya, l’any 2008, el 33,5% de les persones que han utilitzat Internet ho han fet per
interactuar amb l’Administració pública. Aquest percentatge supera el d’Espanya (29,0%) i
el de la UE-27 (28,0%).
TAULA II-29. ÚS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER LES PERSONES.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2006-2008
Unitats: percentatge respecte del total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres
mesos.

2006

2007

2008

Catalunya

26,8

24,9

33,5

Espanya

25,0

26,0

29,0

UE-27

24,0

30,0

28,0

Font: Idescat.

La interacció de les persones amb les administracions públiques per Internet es basa en la
cerca d’informació, seguida de l’obtenció o descàrrega d’impresos i de la tramesa de formularis. S’aprecia que la comunicació amb l’Estat i les comunitats autònomes és lleugerament
superior a la que s’estableix amb altres organismes públics. Aquesta situació descrita és molt
semblant a escala estatal.
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TAULA II-30. SERVEIS DE COMUNICACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES PER INTERNET EN ELS DARRERS TRES MESOS, PER TIPUS
D’ADMINISTRACIÓ I NATURALESA DEL SERVEI.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2009
Unitats: percentatge respecte del total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres
mesos.

CATALUNYA

Obtenir impresos

Informació

Enviar formularis

Estat

13,8

25,3

8,9

Comunitat autònoma

13,5

30,5

8,6

Altres organismes públics

9,1

23,9

5,8

Obtenir impresos

Informació

Enviar formularis

Estat

ESPANYA

14,5

27,3

7,7

Comunitat autònoma

14,3

30,1

7,6

Altres organismes públics

9,6

22,9

5,4

Font: INE.

Pel que fa a les empreses, aquestes mostren un ús del govern electrònic (69,1%) més intensiu que les persones. L’ús de l’administració electrònica per part de les empreses catalanes
és lleugerament superior al d’Espanya (64,0%) i similar al de la UE-27 (68,0%).
TAULA II-31. ÚS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER LES EMPRESES.
CATALUNYA, ESPANYA I LA UE-27, 2006-2008
Unitats: percentatge d’empreses de 10 persones assalariades o més.

Catalunya

2006

2007

2008

64,0

61,8

69,1

Espanya

58,0

58,0

64,0

UE-27

63,0

65,0

68,0

Font: Idescat.

Segons el propòsit de l’e-govern, destaca l’elevada interacció en la cerca d’informació i
l’obtenció d’impresos, seguida de la tramesa de documents, la gestió electrònica completa i,
en darrera posició, la licitació pública.
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TAULA II-32. EMPRESES QUE HAN INTERACTUAT AMB LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES MITJANÇANT INTERNET SEGONS EL
PROPÒSIT. CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2009
Unitats: percentatge d’empreses de 10 persones assalariades o més.

Catalunya
Espanya
UE-27

Obtenir impresos
58,7
59,0
-

Informació
60,0
59,6
-

Enviar formularis
49,0
46,4
55,0

Gestió completa1
47,6
43,7
-

Licitació2
8,8
7,6
-

Font: INE i Eurostat.
(1) Gestió electrònica completa.
(2) Presentació d’una proposta comercial a licitació pública.

4.1.3.2. e-aprenentatge
Les dades de l’aprenentatge electrònic de les persones mostren una utilització elevada per
motius de cerca d’informació, seguida de la consulta d’Internet amb el propòsit d’aprendre i,
a bastant distància, la realització d’algun curs per Internet sobre qualsevol matèria. En l’àmbit
empresarial, el percentatge d’empreses que proporcionen activitats formatives en TIC al seu
personal és del 14,5%. Aquesta situació és molt semblant a la d’Espanya, on es podria destacar un ús més intensiu de la consulta d’Internet amb el propòsit d’aprendre. Les estadístiques d’Eurostat donen unes dades d’e-aprenentatge molt semblants entre Espanya i la UE-27.
TAULA II-33. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS PER MOTIUS D’EDUCACIÓ
I FORMACIÓ EN ELS DARRERS TRES MESOS SEGONS EL PROPÒSIT.
CATALUNYA I ESPANYA, 2009
Unitats: percentatge sobre el total de persones entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos.
Percentatge d’empreses de 10 persones assalariades o més, en el cas de formació en TIC.

Informació1

Fer algun curs2

Consultar3

Formació TIC4

Catalunya

53,7

13,8

41,6

14,5

Espanya

53,9

12,4

48,4

13,4

Font: INE.
(1) Cercar informació sobre educació, formació o un altre tipus de cursos.
(2) Fer algun curs per Internet sobre qualsevol matèria.
(3) Consultar Internet amb el propòsit d’aprendre.
(4) Empreses que proporcionen activitats formatives en TIC al seu personal.

296

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

4.1.3.3. e-salut
Augmenten de manera considerable els serveis d’Internet utilitzats per motius particulars
per cercar informació sobre temes de salut, que passen de representar, l’any 2008, el 43,0%
dels individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos, al 59,9%
l’any 2009. A Espanya i a la UE-27 l’ús de l’e-salut per cercar informació és lleugerament
inferior al de Catalunya i no presenta uns creixements tan alts.
GRÀFIC II-18. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS PER MOTIUS
PARTICULARS EN ELS DARRERS TRES MESOS PER CERCAR INFORMACIÓ
SOBRE TEMES DE SALUT. CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2007-2009
Unitats: percentatge sobre el total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres
mesos.

Font: INE i Eurostat.

4.1.4. Comerç electrònic
Les dades de comerç electrònic han canviat a l’INE i a Eurostat. Amb els indicadors de
què es disposa, s’aprecia que el percentatge de persones que compren (29,0%) i venen (8,6%)
a través d’Internet augmenta, trencant la tendència de manteniment (en el cas de les compres)
o de reducció (en el cas de les vendes) que va tenir lloc l’any 2008. També s’aprecia que hi
ha més persones que compren a través d’Internet que no pas venen i que l’ús de l’e-comerç a
Catalunya és lleugerament superior al d’Espanya. Els registres de la UE-27, pel que fa a les
persones que compren a través d’Internet, són superiors als de Catalunya
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TAULA II-34. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS PER MOTIUS
PARTICULARS PER COMPRAR (EN ELS DARRERS DOTZE MESOS) O
VENDRE (EN ELS DARRERS TRES MESOS) BÉNS I SERVEIS. CATALUNYA,
ESPANYA I UE-27, 2007-2009
Unitats: per als que compren, percentatge d’individus entre 16 i 74 anys i, per als que venen, percentatge
d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos.

2007

2008

2009

Compren

Venen

Compren

Venen

Compren

Venen

Catalunya

24,0

7,3

24,0

6,4

29,0

8,6

Espanya

18,0

6,0

20,0

6,8

23,0

6,6

UE-27

30,0

-

32,0

-

37,0

-

Font: INE i Eurostat.

A continuació, s’analitza l’ús del comerç electrònic amb finalitats privades o per a la llar,
per tipus de producte i origen dels venedors. El col·lectiu analitzat en aquest cas són les persones que han comprat per Internet en els darrers dotze mesos, que sumen 1.608.764 i creixen el 23,21% respecte de l’any 2008. Aquest col·lectiu representa el 20,20% del col·lectiu
equivalent a Espanya (el 19,34% l’any 2008).
Els productes més comprats a través d’Internet són els serveis de transport i allotjament
per a viatges i les entrades d’espectacles, mentre que els menys comprats són els vídeos o
música, els serveis financers i de telecomunicacions i les medecines. Quant al patró de compra espanyol, s’aprecia, a Catalunya, una presència lleugerament inferior (5 punts percentuals) de llibres, revistes i similars i productes per a la llar. Pel que fa al patró de compra de la
UE-27, també s’observa, a Catalunya, una presència inferior d’aquest tipus d’articles a més a
més de la roba o material esportiu i dels vídeos o música. Però, a diferència del que passava
respecte d’Espanya, la menor presència d’aquests productes a Catalunya respecte de la UE27 augmenta fins als 18 i 26 punts percentuals en els casos dels llibres, les revistes i similars
i la roba o material esportiu, respectivament.
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TAULA II-35. ÚS DEL COMERÇ ELECTRÒNIC AMB FINALITATS PRIVADES O
PER A LA LLAR EN ELS DARRERS DOTZE MESOS PER TIPUS DE PRODUCTE.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2009
Unitats: percentatge d’individus entre 16 i 74 anys que han comprat per Internet en els darrers dotze mesos.

Catalunya

Espanya

UE-27

Altres serveis per a viatges

52,5

49,9

-

Allotjament de vacances

52,2

48,1

-

Entrades d’espectacles

36,1

36,4

35,0

Roba o material esportiu

20,1

21,5

46,0

Equipament electrònic

19,4

18,0

26,0

Llibres, revistes i similars

14,4

19,6

33,0

Productes per a la llar

13,1

18,1

37,0

Altres productes o serveis

12,6

14,2

9,0

Altre programari

12,5

13,0

-

Programari de jocs

11,4

10,9

-

Alimentació

10,9

8,8

13,0

Material informàtic

10,7

14,9

18,0

Vídeos o música

8,8

11,8

32,0

Compra de serveis financers

6,8

6,9

10,0

Serveis de telecomunicacions

6,4

10,4

-

Medecines

0,5

0,7

-

Font: INE i Eurostat.

Les partides que més han crescut en el comerç electrònic són les de roba o material esportiu, equipament electrònic i productes per a la llar, mentre que les que més han retrocedit són
el material informàtic i els vídeos o música.
El 76,2% de les persones que han comprat per Internet ho han fet a venedors nacionals,
el 28,8% han comprat a venedors d’altres països de la UE i el 12% han comprat a venedors
de la resta del món. Aquesta distribució de les compres per origen dels venedors és semblant
a la d’Espanya i a la de la UE-27, però amb una presència inferior dels venedors d’origen
estatal (a Catalunya).
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TAULA II-36. ÚS DEL COMERÇ ELECTRÒNIC AMB FINALITATS PRIVADES O
PER A LA LLAR EN ELS DARRERS DOTZE MESOS PER TIPUS DE PRODUCTE.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatge d’individus entre 16 i 74 anys que han comprat per Internet en els darrers dotze mesos.

Altres serveis per a viatges
Allotjament de vacances
Entrades d’espectacles
Roba o material esportiu
Equipament electrònic
Llibres, revistes i similars
Productes per a la llar
Altres productes o serveis
Altre programari
Programari de jocs
Alimentació
Material informàtic
Vídeos o música
Compra de serveis financers
Serveis de telecomunicacions
Medecines

2007
25,8
9,4
13,8
11,3
5,5
7,0
8,2
13,6
7,8
3,0
-

2008
37,0
15,1
14,8
15,9
8,8
16,2
11,6
17,4
13,4
7,4
-

2009
52,5
52,2
36,1
20,1
19,4
14,4
13,1
12,6
12,5
11,4
10,9
10,7
8,8
6,8
6,4
0,5

Dif. 2009-2008
-0,9
5,0
4,6
-1,5
4,3
-3,6
-0,7
-6,7
-4,6
-0,6
-

Font: INE.

TAULA II-37. PERSONES QUE HAN COMPRAT PER INTERNET I ORIGEN
DELS VENEDORS. CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2009
Unitats: percentatge d’individus entre 16 i 74 anys que han comprat en els darrers dotze mesos.

Venedors nacionals
Venedors d’altres països de la UE
Venedors de la resta del món
Origen desconegut

Catalunya
76,2
28,8
12,0
12,0

Espanya
84,6
28,6
15,4
6,7

UE-27
92,0
22,0
12,0
5,0

Font: INE i Eurostat.

En l’àmbit empresarial, el percentatge sobre el volum de negoci de la venda per Internet
de les empreses augmenta del 5,1% de l’any 2007 al 5,9% l’any 2008. La situació d’Espanya i de la UE-27 amb relació a aquest indicador es desconeix. El que sí que se sap és que el
percentatge sobre el volum de negoci de la facturació de les empreses procedent del comerç
electrònic és del 10,0% en el cas d’Espanya i del 13% en el cas de la UE-27.47

47. El comerç electrònic és la suma del comerç per Internet més el comerç a través de xarxes electròniques diferents
d’Internet.
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GRÀFIC II-19. VOLUM DE NEGOCI DE LA VENDA PER INTERNET DE LES
EMPRESES. CATALUNYA, 2005-2008
Unitats: percentatge sobre el volum de negoci.

Font: Idescat.

El patró comercial de les empreses via Internet és semblant al de les persones ja que el comportament comprador domina sobre el venedor. A més a més, el percentatge d’empreses que
compren per Internet (23,7%) és semblant al de les persones (24,0%). En canvi, el percentatge
d’empreses que hi venen (12,8%) és significativament més gran que el de les persones (6,4%).
TAULA II-38. EMPRESES QUE COMPREN O VENEN VIA INTERNET EN ELS
DARRERS DOTZE MESOS. CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2006-2008
Unitats: percentatge d’empreses de 10 persones assalariades o més.

2006

2007

2008

Compren

Venen

Compren

Venen

Compren

Venen

Catalunya

20,0

9,7

24,4

14,0

23,7

12,8

Espanya

16,0

8,0

18,0

8,0

19,3

10,3

UE-27

38,0

13,0

39,0

14,0

-

-

Font: Idescat i Eurostat.

4.1.5. Banda ampla
La connexió a banda ampla de les llars arriba a una cobertura del 60,4%, tal com s’havia
comentat en una secció anterior (4.1). Aquesta cobertura és lleugerament superior a la que té
lloc a la UE-27 i a Espanya.

301

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

TAULA II-39. LLARS QUE DISPOSEN DE CONNEXIÓ A BANDA AMPLA.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2007-2009
Unitats: percentatge de llars amb almenys un membre entre 16 i 74 anys.

2007

2008

2009

Diferència 2009-2008

Catalunya

46,0

52,5

60,4

7,9

Espanya

39,2

44,6

51,4

6,8

UE-27

42,0

49,0

56,0

7,0

Font: INE i Eurostat.

Pel que fa a les empreses, la cobertura de la connexió a banda ampla és gairebé universal
i arriba al 96,9%. En aquest cas, també és una cobertura lleugerament superior a la d’Espanya i la UE-27.
TAULA II-40. EMPRESES QUE DISPOSEN DE CONNEXIÓ A BANDA AMPLA.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-27, 2007-2009
Unitats: percentatge d’empreses de 10 persones assalariades o més.

Catalunya
Espanya
UE-27

2007
92,3
89,8
77,0

2008
95,0
92,1
81,0

2009
96,9
93,8
83,0

Diferència 2009-2008
2,0
1,6
2,0

Font: INE i Eurostat.

4.2. LA DIMENSIÓ ECONÒMICA I L’EVOLUCIÓ DEL SECTOR DE LES TIC
En aquesta secció s’analitza l’evolució recent de les principals magnituds econòmiques
dels sectors manufacturers i de serveis productors de tecnologies de la informació i la comunicació. El sector manufacturer està format per les branques d’activitat de màquines d’oficina
i equips informàtics, vàlvules i altres components electrònics i aparells de ràdio, televisió,
so i imatge. El sector serveis productor de TIC integra les activitats postals i de correus, les
telecomunicacions i les activitats informàtiques.

4.2.1. Els sectors productors de TIC a Catalunya
4.2.1.1. El sector manufacturer productor de TIC
El valor afegit del sector manufacturer productor de TIC és de 491,7 milions d’euros l’any
2007 i creix per sobre del que ho ha fet el valor afegit del conjunt de l’economia, de tal ma-

302

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

nera que passa de representar el 0,25% del valor afegit total al 0,26% entre els anys 2006 i
2007. En termes d’ocupació, el sector ocupa 8.600 persones i també creix per sobre del que
ho ha fet l’ocupació del conjunt de l’economia però, en canvi, la participació sobre el total
de l’ocupació no ha variat del 0,24%. El resultat d’aquesta evolució sobre la productivitat del
sector manufacturer productor de TIC és un increment del 5,5%, que se situa en 57.179 euros,
el 106,4% de la productivitat mitjana de l’economia.
Per branques d’activitat, destaca el creixement del valor afegit de les vàlvules i altres components electrònics (27,9%) i el creixement de l’ocupació dels aparells de ràdio, televisió, so
i imatge (8,2%). En termes de productivitat, la dinàmica més positiva recau en la branca de
vàlvules i altres components electrònics (augment d’11,54 punts percentuals sobre la productivitat mitjana de l’economia).
TAULA II-41. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL CONJUNT DE L’ECONOMIA I
DEL SECTOR MANUFACTURER PRODUCTOR DE TIC.
CATALUNYA, 2005-2007
Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones, productivitat en euros i percentatges.

ECONOMIA

Var./Dif.
2007-2006
7,6

2005

2006

2007

162.583,0

175.318,0

188.606,0

Ocupació

3.291,1

3.419,0

3.510,6

2,7

Productivitat
MANUFACTURES
PRODUCTORES DE TIC
Valor afegit brut

49.401

51.278

53.725

2005

2006

2007

395,8

438,8

491,7

4,8
Var./Dif.
2007-2006
12,1

0,24

0,25

0,26

0,01

Valor afegit brut

participació respecte del total
Ocupació

9,0

8,1

8,6

6,2

participació respecte del total

0,27

0,24

0,24

0,01

43.979,1

54.178,4

57.179,3

5,5

89,0

105,7

106,4

0,8

Productivitat
Productivitat economia = 100
Font: Idescat.
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TAULA II-42. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL SECTOR MANUFACTURER
PRODUCTOR DE TIC PER BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2005-2007
Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones, productivitat en euros i percentatges.

MÀQUINES D’OFICINA I
EQUIPS INFORMÀTICS
Valor afegit brut
% sobre el total de l’economia

2005

2006

2007

35,8

23,1

24,4

Var./Dif.
2007-2006
5,8

0,02

0,01

0,01

0,00

Ocupació

1,2

0,7

0,7

0,0

% sobre el total de l’economia

0,04

0,02

0,02

0,00

29.820

32.987

34.899

5,8

Productivitat economia = 100
VÀLVULES I ALTRES
COMPONENTS ELECTRÒNICS
Valor afegit brut

Productivitat

60,4

64,3

65,0

2005

2006

2007

82,6

85,1

108,8

0,63
Var./Dif.
2007-2006
27,9

% sobre el total de l’economia

0,05

0,05

0,06

0,01

Ocupació

2,4

2,5

2,6

4,0

% sobre el total de l’economia

0,07

0,07

0,07

0,00

34.434

34.020

41.845

23,0

69,7

66,3

77,9

Productivitat
Productivitat economia = 100
RÀDIO, TELEVISIÓ, SO I
IMATGE
Valor afegit brut

2005

2006

2007

277,4

330,7

358,5

11,54
Var./Dif.
2007-2006
8,4

% sobre el total de l’economia

0,17

0,19

0,19

0,00

Ocupació

5,4

4,9

5,3

8,2

0,16

0,14

0,15

0,01

Productivitat

% sobre el total de l’economia

51.368

67.490

67.645

0,2

Productivitat economia = 100

104,0

131,6

125,9

-5,71

Font: Idescat.

La comparació internacional del pes de l’ocupació del sector manufacturer productor de
TIC en el total de l’ocupació de l’economia revela una dimensió petita a Catalunya (0,24%),
a molta distància del pes del sector en les economies capdavanteres com són el Japó (1,63%)
o Finlàndia (1,31%). La tendència a la reducció de la participació relativa del sector en termes
d’ocupació que s’observa a Catalunya, malgrat la contenció de l’any 2007, també es constata
en la majoria dels països analitzats.48

48. Eslovàquia és una excepció.
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TAULA II-43. PES DELS SECTORS MANUFACTURERS PRODUCTORS DE
TIC EN EL TOTAL DE L’OCUPACIÓ DE L’ECONOMIA. CATALUNYA, ZONA
EURO,1 EUA I JAPÓ, 2003-2008
Unitats: percentatges.

Japó

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1,72

1,66

1,60

1,63

-

-

Finlàndia

1,49

1,48

1,52

1,47

1,44

1,31

Irlanda

1,46

1,39

1,23

1,23

-

-

Eslovàquia

0,66

0,72

0,78

0,79

0,89

0,94

EUA

0,60

0,55

0,54

0,52

-

-

Alemanya

0,52

0,50

0,47

0,46

0,50

-

Àustria

0,66

0,65

0,65

0,65

0,47

0,46

Itàlia

0,52

0,50

0,50

0,50

0,49

0,45

Holanda

0,54

0,50

0,46

0,48

0,46

0,44

França

0,47

0,38

0,37

0,35

0,35

-

Bèlgica

0,36

0,33

0,32

0,29

0,27

-

Portugal

0,28

0,28

0,26

0,26

-

-

CATALUNYA

0,37

0,30

0,27

0,24

0,24

-

Espanya

0,30

0,28

0,28

0,27

0,26

0,22

Grècia

0,14

0,10

0,12

0,14

0,13

0,22

Font: Idescat i OCDE.
(1) No hi ha dades de Xipre, Eslovènia, Malta i Luxemburg.

4.2.1.2. El sector serveis productor de TIC
El sector serveis productor de TIC registra un valor afegit de 5.266,1 milions d’euros l’any
2007 i creix lleugerament per sobre del que ho fa el valor afegit de tota l’economia, amb la
qual cosa augmenta la seva participació en el valor afegit total des del 2,78% (2006) fins al
2,79% (2007). En termes d’ocupació, el sector ocupa 78.300 persones i també augmenta la
seva participació en el total de l’ocupació des del 2,19% (2006) fins al 2,23% (2007). En canvi, la productivitat (67.281 euros) presenta un creixement inferior (3,5%) al de la productivitat mitjana de l’economia (4,8%) i perd 1,6 punts percentuals fins a situar-se en el 125,2%.
La branca d’activitat més expansiva del sector ha estat la d’activitats informàtiques, l’única
que ha experimentat creixements positius en valor afegit i ocupació, amb creixements superiors al 10% en ambdues variables. En canvi, en termes de productivitat, l’única branca que
ha guanyat posicions respecte de la productivitat mitjana de l’economia és la de telecomunicacions, que ho ha fet amb una reducció d’ocupació de 700 persones.
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TAULA II-44. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL CONJUNT DE L’ECONOMIA I
DEL SECTOR TERCIARI PRODUCTOR DE TIC. CATALUNYA, 2005-2007
Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones, productivitat en euros i percentatges.

ECONOMIA
Valor afegit brut
Ocupació
Productivitat
SERVEIS PRODUCTORS DE TIC
Valor afegit brut
% sobre el total de l’economia
Ocupació
% sobre el total de l’economia
Productivitat
Productivitat economia = 100
Font: Idescat.
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2005

2006

2007

162.583,0
3.291,1
49.401

175.318,0
3.419,0
51.278

188.606,0
3.510,6
53.725

2005

2006

2007

4.722,8
2,90
73,0
2,22
64.738
131,0

4.873,9
2,78
74,9
2,19
65.031
126,8

5.266,1
2,79
78,3
2,23
67.281
125,2

Var./Dif.
2007-2006
7,6
2,7
4,8
Var./Dif.
2007-2006
8,0
0,01
4,4
0,04
3,5
-1,6
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TAULA II-45. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL SECTOR TERCIARI
PRODUCTOR DE TIC PER BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2005-2007
Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones, productivitat en euros i percentatges.

ACTIVITATS POSTALS I DE
CORREUS
Valor afegit brut

2005

2006

2007

457,3

521,1

481,2

Var./Dif.
2007-2006
-7,7

% sobre el total de l’economia

0,28

0,30

0,26

-0,04

Ocupació

20,7

21,0

20,4

-2,9

% sobre el total de l’economia

0,63

0,61

0,58

-0,03

22.142

24.841

23.615

-4,9

44,8

48,4

44,0

2005

2006

2007

2.514,9

2.498,7

2.654,8

-4,49
Var./Dif.
2007-2006
6,2

Productivitat
Productivitat economia = 100
TELECOMUNICACIONS
Valor afegit brut
% sobre el total de l’economia

1,55

1,43

1,41

-0,02

Ocupació

8,9

9,0

8,3

-7,9

% sobre el total de l’economia

0,27

0,26

0,24

-0,03

282.481

276.526

319.160

15,4

571,8

539,3

594,1

2005

2006

2007

1.750,6

1.854,1

2.130,1

54,79
Var./Dif.
2007-2006
14,9

Productivitat
Productivitat economia = 100
ACTIVITATS INFORMÀTIQUES
Valor afegit brut
% sobre el total de l’economia

1,08

1,06

1,13

0,07

Ocupació

43,4

44,9

49,6

10,3

% sobre el total de l’economia
Productivitat
Productivitat economia = 100

1,32

1,31

1,41

0,10

40.339

41.264

42.969

4,1

81,7

80,5

80,0

-0,49

Font: Idescat.

El pes del sector serveis en l’ocupació total de l’economia trenca l’any 2007 (2,23%) una
tendència a la disminució que es va registrant almenys des de l’any 2003 (2,42%). Aquesta
situació s’emmarca en una dinàmica internacional de millora del creixement del sector en
l’ocupació total de l’economia a partir de la segona meitat de la dècada. En particular, la tendència que està seguint Catalunya és molt semblant a la de Bèlgica, Itàlia i Àustria. De tota
manera, els nivells d’importància relativa del sector en l’ocupació total de l’economia estan
a molta distància dels nivells de les economies capdavanteres com són Finlàndia (3,67%),
França (3,64%) i Luxemburg (3,64%).
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TAULA II-46. PES DELS SECTORS TERCIARIS PRODUCTORS DE TIC EN EL
TOTAL DE L’OCUPACIÓ DE L’ECONOMIA. CATALUNYA, ZONA EURO,1 EUA
I JAPÓ, 2003-2008
Unitats: percentatges.

Finlàndia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3,74

3,74

3,71

3,70

3,66

3,67

França

3,65

3,71

3,60

3,63

3,64

-

Luxemburg

3,08

3,01

3,18

3,35

3,57

3,64

Irlanda

3,36

3,29

3,35

3,22

-

Holanda

2,98

2,93

2,95

3,02

3,06

3,13

Bèlgica

2,99

2,96

2,96

2,95

2,97

-

Alemanya

2,61

2,62

2,67

2,73

2,75

-

Itàlia

2,79

2,69

2,67

2,72

2,71

2,73

EUA

2,74

2,67

2,65

2,64

2,64

-

Àustria

2,60

2,57

2,53

2,52

2,50

2,53

Japó

2,41

2,45

2,53

-

-

-

Eslovàquia

2,28

2,24

2,32

2,33

2,33

2,38

CATALUNYA

2,42

2,25

2,22

2,19

2,23

-

Espanya

1,97

1,20

1,90

1,89

1,93

1,97

Grècia

1,42

1,46

1,40

1,60

1,63

1,47

-

-

1,29

1,31

-

-

Portugal
Font: Idescat i OCDE.

(1) No hi ha dades de Xipre, Eslovènia i Malta.
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5.5.

NOVETATS NORMATIVES

R+D+I
En l’àmbit comunitari cal destacar el Dictamen del Consell Econòmic i Social Europeu
(en endavant, CESE) sobre la transformació estructural i conceptual necessària per assolir
una estructura industrial europea competitiva a escala mundial basada en el coneixement i la
innovació.49 Aquest dictamen es fonamenta en nombrosos estudis econòmics que estableixen
una relació positiva entre el desenvolupament econòmic i les despeses en R+D+I. Partint de
la base que existeixen diferències notables entre els estats membres, el CESE constata que
cada estratègia europea s’ha de plantejar:
• Enfortir la cohesió i augmentar l’excel·lència, tenint en compte el nivell de desenvolupament econòmic.
• Formular objectius i mesures que tinguin en compte el caràcter universal de moltes polítiques (per exemple, el medi ambient i la innovació) i que aquestes puguin aplicar-se
amb eficàcia.
• Establir una divisió del treball entre la Unió Europea i els estats membres que tingui en
compte la lògica del sistema.
• Fer que les mesures adoptades siguin vinculants i, consegüentment, sancionar-ne
l’incompliment.
El CESE també ha aprovat el Dictamen sobre la Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu: «Millors carreres i més mobilitat: una associació europea per
als investigadors»,50 en el qual dóna suport al paper estratègic de l’espai europeu de recerca,
eficaç per a la competitivitat econòmica i el desenvolupament dels coneixements. En aquest
sentit, fa una valoració positiva de la creació d’una associació europea destinada a fomentar
millors carreres i una major mobilitat dels investigadors, per tal de limitar la “fuga de cervells”
i atraure els millors investigadors cap a la Unió Europea.
Cal destacar, també en l’àmbit europeu, el Reglament relatiu al marc jurídic comunitari
aplicable als consorcis d’infraestructures d’investigació europees (ERIC).51 El punt de partida
49. DOUE C 100, de 30.04.2009.
50. DOUE C 175, de 28.07.2009.
51. DOUE L 206, de 08.08.2009.
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d’aquest reglament recau en el fet que es considera que els instruments legals actuals, basats
en legislacions nacionals diverses, no poden cobrir les necessitats de la nova estructura europea i les iniciatives dels estats membres. El Reglament estableix un marc jurídic que recull els
procediments i les condicions per a la creació i l’explotació de les infraestructures de recerca europees necessàries per a l’execució correcta dels programes comunitaris d’R+D+I. Pel
que fa a aquest reglament, el CESE n’ha emès un dictamen,52 en el qual posa de manifest que
l’instrument jurídic proposat facilitarà i accelerarà el procés de presa de decisions relatives a
les noves infraestructures d’interès europeu i contribuirà a accelerar la creació de l’espai europeu per a la investigació, així com la consecució dels objectius de l’Estratègia de Lisboa.
Finalment, el CESE ha aprovat el Dictamen sobre el tema «La recerca i el desenvolupament: suport a la competitivitat»,53 en el qual constata que la innovació constitueix una part
vital de la competitivitat sostenible i que la recerca i el desenvolupament són un aspecte important del procés d’innovació. No obstant això, posa de manifest que hi ha una sèrie de factors inhibidors que van en contra del plantejament de recerca i desenvolupament i, en aquest
sentit, fa una sèrie de recomanacions per tal de minimitzar els efectes d’aquests factors. Entre
les recomanacions, en destaquen el fet d’harmonitzar les oportunitats i els programes d’innovació a la UE, invertir més en el sistema educatiu i establir les condicions laborals dels joves
investigadors, no només oferint condicions atractives, sinó també fent un esforç d’harmonització de les condicions entre els diferents estats membres. El CESE també recomana fomentar
l’esperit empresarial, tant en el camp de la recerca com en el de la indústria.
Ja en l’àmbit autonòmic, s’ha aprovat la Llei 4/2009, de 15 d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),54 la qual ha estat objecte de dictamen per part del
CTESC (Dictamen 17/2007). La finalitat de l’IRTA és contribuir a la modernització, la millora
i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari,
agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb la
millora del benestar i la salut de la població, en relació amb els aliments. Pel que fa a les funcions de recerca de l’IRTA, aquesta Llei estableix que l’Institut ha de practicar investigació
orientada, els resultats de la qual han de determinar si després cal aplicar un tipus d’investigació bàsica o bé aplicada. Quant a les funcions de transferència tecnològica als productors
agropecuaris, aquesta Llei estableix que l’IRTA s’ocupi de les activitats més especialitzades
en aquest àmbit, com ara la realització d’assajos de demostració, l’adaptació de les tecnologies
i els coneixements o els projectes de recerca més complexos que exigeixen un coneixement
profund del mètode científic. En aquest sentit, els mitjans, les condicions de treball i els procediments d’avaluació de l’activitat han de seguir les orientacions i les necessitats de l’activitat
de recerca, desenvolupament i transferència, així com els corrents internacionals en la matèria.

52. DOUE C 182, de 04.08.2009.
53. DOUE C 277, de 17.11.2009.
54. DOGC núm. 5365, de 23.04.2009.
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També cal destacar el Decret 145/2009, de creació del Consell Català de Recerca i
Innovació,55 el qual té per objecte principal assessorar el Govern en matèria d’innovació i
recerca i fer un seguiment del Pacte nacional per a la recerca i la innovació, signat l’octubre
del 2008.

Iniciatives públiques
Mitjançant l’Ordre CIN/1559/200956 s’han establert les bases reguladores per a la concessió d’ajuts públics a la ciència i a la tecnologia emmarcades al Pla nacional d’investigació
científica, desenvolupament i innovació tecnològica, 2008-2011.57 Aquests ajuts es destinen
a la línia instrumental del Pla nacional d’articulació i internacionalització del sistema. A la
taula següent es presenta l’estructura dels programes i subprogrames d’aquests ajuts públics
a la ciència i a la tecnologia.
TAULA II-47. Pla nacional d’articulació i internacionalització
Programes

Subprogrames

Programa Nacional de xarxes
Programa Nacional de cooperació
público-privada

Recolzament de plataformes tecnològiques
Recolzament a consorcis estratègics nacionals d’investigació
tècnica (CENIT-E)
Recolzament a projectes singulars estratègics
Altres actuacions de cooperació público-privada

Programa Nacional
d’internacionalització de l’R+D

Euroinvestigació
Projectes internacionals
Foment de la cooperació científica internacional
Especialització en infraestructures científiques internacionals
Infraestructures científiques internacionals
Actuacions especials per promoure la internacionalització de
l’R+D
INNOEUROPA
Recolzament a la participació d’empreses en programes
internacionals d’R+D

Pel que fa al Programa de consorcis estratègics nacionals (CENIT), la ministra de Ciència i Innovació ha emès un informe58 sobre el balanç de resultats del Programa des del seu
55.
56.
57.
58.

DOGC núm. 5466, de 17.09.2009.
BOE núm. 143, de 13.06.2009.
Aprovat per Acord del Consell de Ministres de 14 de setembre de 2007.
Consell de Ministres de 20 de novembre de 2009.
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inici l’any 2006, així com els resultats de l’última convocatòria, la cinquena, en la qual s’han
aprovat dos-cents milions d’euros de subvenció, cinquanta d’aquests amb càrrec al PlanE, per
a divuit projectes de cooperació publicoprivada en R+D. L’Informe constata que més de la
meitat de les subvencions concedides a aquests projectes (concretament, 108 milions d’euros)
retornaran al sistema públic d’R+D a través de contractes amb universitats, centres tecnològics
i organismes públics de recerca. L’any 2009 la convocatòria ha prioritzat accions estratègiques
per a Espanya com la salut, la biotecnologia i les energies renovables. Els projectes escollits
en l’àmbit de l’energia estan vinculats a àrees com ara les energies renovables oceàniques,
l’energia solar fotovoltaica o el cotxe elèctric. En l’àmbit de la salut i la biotecnologia, destaca
el desenvolupament de mètodes de diagnòstic i tractament del càncer i malalties inflamatòries
degeneratives, noves tecnologies de suport a la rehabilitació del pacient o aliments funcionals
per a la tercera edat, així com el desenvolupament de tecnologies per reduir la sinistralitat
laboral i millorar la prevenció d’accidents. D’altra banda, s’han seleccionat alguns projectes
transformadors de sectors tradicionals com el de la construcció o el tèxtil.
També es pot citar un informe sobre la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació,59 la
qual es troba en la fase final de redacció. Els temes clau d’aquesta són els següents: una carrera
científica socialment reconeguda; l’organització del sistema espanyol de ciència i tecnologia;
la modernització de la ciència i l’obertura de la societat; un model de finançament similar al
dels països més avançats, i un canvi de model d’acord amb l’Estratègia estatal d’innovació.
Catalunya, en el marc dels acords subscrits en el Pacte nacional per a la recerca i la innovació, es fixa com a repte integrar el sistema de ciència, de tecnologia i d’innovació de Catalunya en el context internacional. Això comporta la posada en marxa d’actuacions de suport
per part de la Generalitat de Catalunya per dotar d’una dimensió internacional i europea la
recerca realitzada a Catalunya. D’altra banda, en virtut dels acords subscrits per la Generalitat en el marc del Pla Euroingenio amb l’Administració general de l’Estat, Catalunya disposa
enguany del Fons Euroingenio, destinat a incrementar la participació en el 7è Programa marc.
Aquest fons es destina principalment a estimular la participació d’entitats de Catalunya en
projectes d’R+D+I que tinguin impacte sobre el teixit productiu del país. En aquest context,
cal destacar la Resolució IUE/2023/2009, de 10 de juliol de 2009, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la presentació de projectes d’R+D al 7è
Programa marc de la UE (2007-2013) duts a terme per empreses i centres d’R+D públics i
privats de Catalunya, i se n’obre la convocatòria per a l’any 2009.60
Per acabar, cal tenir en compte que ACC1Ó, l’agència de suport a la competitivitat de
l’empresa catalana, ha creat la xarxa TECNIO amb l’objectiu d’acostar la transferència tecnològica a l’empresa catalana i afavorir la participació de projectes col·laboratius locals al 7è

59. Consell de Ministres de 23 de desembre de 2009.
60. DOGC núm. 5424, de 20.07.2009.
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Programa marc. A més, ACC1Ó ofereix un ampli ventall de serveis que comprenen des d’informació sobre els instruments de finançament europeus, fins a assessorament, contacte amb
projectes de tot Europa, programes de formació específics i promoció de tallers sectorials per
tal de dissenyar projectes conjuntament amb altres regions.

TIC
En l’àmbit comunitari, cal destacar la Comunicació de la Comissió Europea sobre l’Estratègia d’R+D+I per a les TIC a Europa,61 la qual proposa un impuls de l’oferta i la demanda de
l’R+D+I europea en l’àmbit de les TIC. Això requereix més inversió en els programes, una
col·laboració més estreta de les parts interessades i el suport dels projectes en el decurs de la
cadena d’innovació. Segons la Comunicació, l’Estratègia ha d’obrir els mercats gràcies a una
clarificació de les necessitats dels usuaris i una oferta de cicles d’innovació més breus, respostes més ràpides als reptes socioeconòmics i noves oportunitats per a la indústria europea.
Tanmateix, cal procurar una rendibilització més ràpida de les inversions i, per tant, una Europa més atractiva per als inversors, les empreses i els investigadors. Per tal d’assolir aquests
objectius, la Comunicació indica que cal incrementar les inversions públiques i privades en
R+D+I a Europa en l’àrea de les TIC i millorar la seva eficiència; definir prioritats pel que fa
a les TIC i reduir la fragmentació dels esforços, i facilitar l’aparició de nous mercats públics
i privats per a solucions innovadores de TIC.
La Comissió Europea també ha aprovat la Comunicació sobre les infraestructures de TIC
per a l’e-ciència,62 la qual ressalta el paper estratègic que duen a terme les infraestructures de
TIC,63 en la mesura que donen suport a les polítiques europees de recerca i innovació, i fa una
crida als estats membres i a les comunitats científiques perquè reforcin i coordinin el desenvolupament de les infraestructures de TIC, altrament anomenades infraestructures electròniques.
Entre aquestes infraestructures, la Comissió en destaca les GÉANT (organitzacions virtuals
d’abast mundial dedicades a la ciència i a l’ensenyament), i les GRID (infraestructures que
permeten la integració i l’ús col·lectiu d’ordinadors d’alt rendiment, xarxes i bases de dades),
les quals ja han estat impulsades pel 7è Programa marc.
D’altra banda, el Dictamen del CESE sobre la Comunicació de la Comissió al Consell,
al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions
«Abordar el repte de l’eficiència energètica mitjançant les tecnologies de la informació i la
comunicació»64 ha coincidit amb la Comissió a considerar que les TIC realitzen una doble
aportació als objectius de desenvolupament sostenible. En primer lloc, la investigació, el de61.
62.
63.
64.

COM (2009) 116 final, de 13.03.2009.
COM (2009) 108 final, de 05.03.2009.
Plataformes d’investigació permanent que tenen per objecte garantir la continuïtat en la recerca.
DOUE C 175, de 28.07.2009.

313

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

senvolupament i la innovació dels seus components, equips i serveis permet un estalvi energètic en la utilització. En segon lloc, la implementació de les TIC permet la potenciació dels
serveis en línia, la qual cosa es tradueix també en un estalvi d’energia.
El Dictamen del CESE sobre l’accés d’alta velocitat per a tots65 ha recomanat que es tinguin en compte les necessitats de tots els membres de la societat pel que fa a les TIC, atès que
el servei universal de comunicacions electròniques, destinat a oferir determinades prestacions
mínimes de qualitat definida a un preu assequible, no ha aconseguit superar la bretxa digital.
Per tant, el CESE considera d’importància cabdal adaptar el servei universal a l’evolució tecnològica i a les necessitats dels usuaris. En aquest sentit, proposa: ampliar l’àmbit del servei
universal i imposar l’oferta universal; atendre tant l’exclusió geogràfica com l’exclusió social;
donar suport als projectes nacionals i locals d’inclusió digital; convidar els estats membres
a prestar ajuts financers per promoure el servei universal, i convidar la Comissió a publicar
regularment les bones pràctiques en aquest camp.
Per acabar, es pot citar la Resolució del Consell relativa a un plantejament de col·laboració
en matèria de seguretat de les xarxes i de la informació,66 la qual constata la necessitat d’augmentar i integrar la seguretat a les xarxes i de la informació en tots els àmbits d’actuació i
sectors de la societat mitjançant accions nacionals i europees, així com incrementar la sensibilització entre els usuaris de les TIC. D’altra banda, insta a ENISA (Agència Europea de
Seguretat de les Xarxes i de la Informació) a ser el centre de coneixements especialitzats de la
UE en els assumptes relacionats amb la seguretat i la informació i, en aquest sentit, a fomentar
els esforços necessaris per aplicar les polítiques europees en aquesta matèria.
En l’àmbit estatal, cal destacar el Reial decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova
la Carta dels drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques,67 el qual desplega
l’article 38 de la Llei general de telecomunicacions.68 Aquest regula el règim de protecció específic dels usuaris dels serveis de comunicacions electròniques, mantenint els drets existents.
Al Decret es recullen les prestacions que, com a servei universal, ha de garantir l’operador a
tots els ciutadans, incloent-hi les mesures específiques per a l’accés al servei de telefonia fixa
per a persones amb discapacitat. També s’hi recull la regulació del procediment de resolució
de controvèrsies entre usuaris finals i operadors.
D’altra banda, cal fer esment de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions de
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el

65.
66.
67.
68.
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seu exercici,69 la qual afecta la Llei 32/2003, de 3 de novembre, de telecomunicacions.70 En
aquest sentit, es declara en règim de lliure competència la prestació a tercers de serveis d’instal·lació o manteniment de telecomunicacions amb el requisit de presentació, amb caràcter previ
a l’activitat, d’una declaració responsable71 en el Registre públic d’empreses instal·ladores
de telecomunicació que es creï per la via reglamentària. La presentació d’aquesta declaració
habilita el sol·licitant a la prestació del servei a tot el territori espanyol, amb caràcter indefinit, sens perjudici de resolució administrativa motivada en què es declari la falta de validesa
o bé la ineficàcia d’aquesta.
Ja en l’àmbit autonòmic cal citar el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat,72 el qual té com a objecte establir els elements necessaris per a l’ordenació, l’impuls i el desenvolupament de serveis a la ciutadania
per aquests mitjans, per tal de millorar l’eficiència i l’eficàcia internes i, consegüentment, el
servei que es presta. D’altra banda, l’aplicació dels mitjans electrònics ha de servir per revisar els procediments i els serveis i, així mateix, reduir la càrrega documental de la persona
interessada i els terminis de resolució.
D’altra banda, s’ha aprovat el Decret 89/2009,73 pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), el qual ha estat objecte de
dictamen per part del CTESC (Dictamen 31/2008). Aquest Decret regula els certificats per a
l’acreditació de la competència digital, els criteris i els procediments per obtenir-los. També
determina els òrgans de l’Administració de la Generalitat competents en matèria de l’ACTIC,
la regulació dels centres col·laboradors i el Registre de l’ACTIC. Per mitjà d’aquests certificats la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves
competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

69.
70.
71.
72.
73.

BOE núm. 308, de 23.12.2009.
BOE núm. 264, de 04.11.2003.
En el sentit definit per l’article 71 bis de la Llei 30/1992.
DOGC núm. 5360, de 16.04.2009.
DOGC núm. 5398, d’11.06.2009.
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1.1.

Anàlisi del mercat de treball

1.1. Evolució general
L’any 2009 ha estat molt dolent per a l’ocupació. Si el 2008 s’havia iniciat la pèrdua de
llocs de treball, l’any 2009 s’ha intensificat i la població ocupada ha arribat a retrocedir el 8,9%.
Aquesta pèrdua de població ocupada és considerablement superior a la que ha tingut lloc
a la majoria d’economies desenvolupades, si bé el decreixement del PIB ha estat similar a
l’economia catalana que a la resta. Així doncs, l’impacte de la crisi sobre el mercat de treball
ha estat notable en comparació amb altres territoris. Aquest fet ha derivat també en un increment de la productivitat, com es pot veure al capítol 1 d’aquesta memòria.
Aquesta pèrdua d’ocupació ha tingut com a conseqüència un increment considerable de la
població desocupada. Així, l’any 2009 la taxa d’atur s’ha situat en el 16,4% de mitjana, molt
per sobre del 9,0% de l’any 2008.
La pèrdua d’ocupació, i el consegüent increment de l’atur, s’ha traduït també en un retrocés
de la població activa, que ha decrescut el 0,4% de mitjana l’any 2009, si bé l’últim trimestre
de l’any el decreixement ha estat del 2,1% en termes interanuals. El desànim en la cerca de
feina podria ser un dels factors explicatius d’aquest fet.

319

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

GRÀFIC III-1. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS), TOTALS
I VARIACIÓ INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milers de persones i percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

La suma d’aquests factors ha situat la taxa d’ocupació molt per sota de la d’anys anteriors, i el 2009 s’ha tancat amb el 63,8%. La taxa d’atur s’ha incrementat fins al 17,1% a finals
del 2009, mentre que la taxa d’activitat ha disminuït lleugerament, fins a situar-se al 77,0%
a finals del 2009.
TAULA III-1. ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR ENTRE LA POBLACIÓ EN
EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS), TAXES. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

2008

2009

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

Taxa d’activitat

77,7

78,1

77,8

78,2

78,2

77,2

77,6

77,0

Taxa d’ocupació

71,8

72,1

70,8

68,8

65,5

64,9

65,1

63,8

7,6

7,6

9,0

11,9

16,2

16,0

16,1

17,1

Taxa d’atur

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
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1.1.1. Població en edat de treballar
La població en edat de treballar s’ha reduït el 0,4% l’any 2009, en 20.000 persones menys
i gairebé 4,9 milions de persones entre 16 i 64 anys. Aquesta reducció ha comportat també una
pèrdua de pes de la població en edat de treballar sobre el conjunt de la població.1
TAULA III-2. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS).
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: milers de persones i percentatges.

2008

2009

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

Població de 16-64 anys

4.894

4.898

4.900

4.899

4.893

4.882

4.869

4.867

Variació interanual (%)
Pes sobre el total (%)

1,6

1,2

0,8

0,4

0,0

-0,3

-0,6

-0,6

67,9

67,8

67,7

67,6

67,5

67,3

67,2

67,0

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

La reducció de població ha estat diferent entre col·lectius. Així, la principal reducció es
troba entre la població jove, fet que pot indicar un moviment entre cohorts, amb un envelliment del conjunt de persones en edat de treballar. S’observa també un fort decreixement dels
individus amb nacionalitat estrangera menors de 25 anys. En aquest grup, la població es redueix el 7,7% l’any 2009.
TAULA III-3. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS), PER
GRUPS D’EDAT, GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091
Unitats: milers de persones i percentatges.
2009

Variació 2008-2009 (%)

Valor

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T

16-24

325

340

498

167

665

-2,4

-2,6

-0,6

-7,7

-2,5

25-34

576

613

849

340

1.189

-2,6

-4,0

-5,3

2,1

-3,3

35-54

1.091

1.120

1.832

378

2.210

1,4

1,2

0,9

3,4

1,3

55-64

420

393

772

412

814

1,3

0,9

1,9

-12,42

1,1

Total

2.411

2.467

3.952

926

4.878

-0,1

-0,7

-0,5

0,0

-0,4

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) Al llarg de tot el capítol, D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total.
(2) Dada estadísticament no significativa.

1.

En qualsevol cas, cal analitzar els valors de població de l’EPA amb certa cautela. Per a una anàlisi més detallada
de l’evolució de la població a Catalunya, vegeu el capítol V d’aquesta memòria.
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Així doncs, tot i que una part important de la reducció de la població ha estat fruït del
comportament de la població de nacionalitat espanyola, s’observa, sobretot a partir del tercer
trimestre del 2009, un decreixement de la població de nacionalitat estrangera. Aquest fet contrasta notablement amb el comportament d’anys anteriors, en els quals la població estrangera
explicava pràcticament la totalitat del creixement de la població. En qualsevol cas, però, el
percentatge de població amb nacionalitat estrangera a Catalunya s’ha mantingut en el 19,0%
l’any 2009.
GRÀFIC III-2. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS),
VARIACIÓ INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milers de persones.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Alternativament a la visió de la població en edat de treballar, l’INE ofereix dades sobre
la població potencialment activa. Si bé la població potencialment activa ha decrescut el 0,5%
l’any 2009 —un percentatge similar al que ho ha fet la població de 16 a 64 anys—, convé
destacar que aquesta representa el 78,5% de la població en edat de treballar, un percentatge
que, com es veurà a continuació, s’apropa al de la població activa. És a dir, gairebé tothom
que podia estar actiu ho ha estat.

1.1.2. Població activa
El decreixement de la població activa presenta una evolució similar a la de la població, si
bé ha estat més acusada. Així, si de mitjana, l’any 2009, la població activa retrocedia l’1,0%
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respecte de l’any 2008, l’últim trimestre aquest retrocés era del 2,1%. Aquest decreixement
ha suposat la pèrdua de 37.000 persones actives, fins a situar-se en gairebé 3,8 milions de mitjana l’any 2009. Això ha fet que la taxa d’activitat s’hagi situat en el 77,5% de mitjana l’any
2009, 0,4 punts percentuals (pp) menys que l’any 2008.
TAULA III-4. POBLACIÓ ACTIVA (16-64 ANYS). CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: milers de persones i percentatges.

2008
Població activa

2009

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

3.803

3.823

3.814

3.829

3.825

3.768

3.778

3.750

Variació interanual (%)

3,2

2,9

1,5

1,4

0,6

-1,4

-0,9

-2,1

Taxa d’activitat (%)

77,7

78,1

77,8

78,2

78,2

77,2

77,6

77,0

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Pel que fa als col·lectius en què s’ha deixat sentir més aquesta davallada de l’activitat,
destaquen els joves, l’activitat dels quals ha caigut el 6,9% entre els menors de 25 anys i el
4,8% entre els d’edats compreses entre els 25 i 34 anys. Com es veurà més endavant, aquesta
davallada en l’activitat té a veure amb el comportament de l’ocupació, molt desfavorable per
als més joves. D’aquests, destaca la davallada que s’ha produït entre la població estrangera
menor de 25 anys, del 12,8%.
També és molt destacable el descens en l’activitat de la població masculina de més de 54
anys, que ha perdut el 6,2% dels seus actius. Per contra, les dones d’aquesta edat han incrementat la seva participació el 7,7%. En menor mesura, destaca també l’augment en l’activitat
que experimenten les dones i la població estrangera entre 35 i 54 anys, que han produït un
augment en la població activa entre 35 i 54 anys del 2,5%. Les variacions d’aquests últims
grups es podrien explicar, en gran part, per l’efecte del “treballador afegit”.
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TAULA III-5. POBLACIÓ ACTIVA (16-64 ANYS), PER GRUPS D’EDAT,
GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091
Unitats: milers de persones i percentatges.

2009
Valor

D

H

N

Variació 2008-2009 (%)
E

T

D

H

N

E

T

16-24

164

196

264

97

360

-6,5

-7,2

-4,5

-12,8

-6,9

25-34

474

575

773

276

1.049

-4,8

-4,7

-5,4

-3,0

-4,8

35-54

863

1.053

1.591

324

1.916

4,8

0,6

1,9

5,4

2,5
-0,9
-1,0

55-64

189

265

426

282

454

7,7

-6,2

0,4

-16,52

Total

1.690

2.090

3.054

726

3.780

1,0

-2,5

-0,8

-1,6

D

H

E

T

D

2009
Taxa (%)

N

Variació 2008-2009 (pp)
H

N

E

T

16-24

50,5

57,7

52,9

58,1

54,2

-2,2

-2,8

-2,1

-3,4

-2,5

25-34

82,4

93,8

91,0

81,4

88,3

-2,0

-0,7

-0,1

-4,3

-1,4

35-54

79,1

94,1

86,9

85,9

86,7

2,5

-0,5

0,9

1,6

1,0

55-64

45,0

67,4

55,2

68,92

55,9

2,7

-5,1

-0,8

-3,42

-1,1

Total

70,1

84,7

77,3

78,4

77,5

0,8

-1,6

-0,2

-1,3

-0,4

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total.
(2) Dada estadísticament no significativa.

Si bé aquest efecte de “treballador afegit” pot haver existit encara entre alguns col·lectius
amb més càrregues familiars, l’any 2009 la tònica dominant sembla haver estat més el desànim
que no pas l’entrada d’actius per suplir la pèrdua del lloc de treball d’altres familiars que, com
s’aprecia en el gràfic, sembla que va tenir lloc durant l’any 2008. Així, la pèrdua de població
activa hauria estat una combinació de desànim2 i pèrdua de població.

2.
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El nombre d’individus inactius considerats desanimats ha crescut de manera considerable l’any 2009, si bé la
dada no és estadísticament significativa.
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GRÀFIC III-3. POBLACIÓ ACTIVA (16-64 ANYS), VARIACIÓ INTERANUAL.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milers de persones.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

1.1.3. Població ocupada
L’evolució de la població ocupada és la que explica la resta de variables i, per tant, el centre d’anàlisi del mercat de treball. Els resultats de l’any 2009 en termes d’ocupació han estat
molt negatius, amb una pèrdua del 8,9% dels treballadors en el conjunt de l’any respecte al
2008, que deixen la població ocupada en gairebé 3,2 milions de persones, prop de 310.000
persones menys que l’any anterior. Aquesta pèrdua de població ocupada s’ha produït sobretot
durant el primer trimestre, amb pèrdues menors en la resta de períodes.
La taxa d’ocupació ha davallat fins al 63,8% el quart trimestre de l’any 2009, si bé la mitjana de l’any s’ha situat en el 64,8%, 6,3 pp per sota de la mitjana del 2008.
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TAULA III-6. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS). CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: milers de persones i percentatges.

2008
Població ocupada

2009

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

3.512

3.531

3.471

3.373

3.203

3.167

3.171

3.107

Variació interanual (%)

2,2

1,2

-0,9

-4,3

-8,8

-10,3

-8,6

-7,9

Taxa d’ocupació (%)

71,8

72,1

70,8

68,8

65,5

64,9

65,1

63,8

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Per col·lectius, tal com s’ha comentat anteriorment, el major impacte de la crisi ha tingut
lloc entre les persones joves, amb pèrdues de fins al 26,4% de la població ocupada entre els
menors de 25 anys i del 13,9% entre els individus de 25 a 34 anys.
Després de la variable “edat”, la que ha determinat en major mesura la pèrdua d’ocupació
és la nacionalitat, amb el 16,6% menys de població ocupada estrangera l’any 2009 respecte
de l’any 2008. Finalment, els homes han perdut l’11,3% de població ocupada, entre els quals
destaquen, a part dels joves, els més grans de 55 anys, que perden l’11,4% dels seus ocupats.
Pèrdua que és compensada, en part, per l’increment de dones ocupades de més de 55 anys, que
tot i el context de crisi han augmentat l’1,8%. Com s’ha vist anteriorment, el grup de dones
de més de 55 anys actives creix de manera considerable (7,7%). Així doncs, una part important de les dones que han passat d’inactives a actives han passat d’inactives a desocupades,
motiu pel qual cal valorar el creixement de l’ocupació en aquest col·lectiu com una dada positiva només en part, atès el gran nombre de dones de més de 55 anys que no han trobat feina.
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TAULA III-7. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS), PER GRUPS D’EDAT,
GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091
Unitats: milers de persones i percentatges.

Variació 2008-2009 (%)

2009

Valor

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T
-26,4

16-24

111

115

177

502

227

-22,4

-29,9

-20,6

-41,32

25-34

398

460

657

201

857

-12,0

-15,4

-12,9

-16,8

-13,9

35-54

755

916

1.425

245

1.671

-0,9

-5,7

-3,2

-5,6

-3,6

-6,4
-8,9

55-64

168

239

388

192

407

1,8

-11,4

-3,9

-38,82

Total

1.432

1.730

2.647

515

3.162

-5,9

-11,3

-7,2

-16,6

D

H

N

E

T

D

Variació 2008-2009 (pp)

2009

Taxa (%)

H

N

E

T
-12,2
-11,6

16-24

34,3

33,9

35,4

30,12

34,1

-9,9

-14,5

-9,2

-21,22

25-34

69,1

75,0

77,4

59,0

72,1

-9,4

-13,7

-11,5

-12,0

35-54

69,2

81,8

77,8

64,9

75,6

-0,6

-5,0

-2,6

-3,9

-2,8

55-64

40,1

60,7

50,3

46,42

50,1

0,7

-7,8

-2,0

-29,52

-3,4

Total

59,4

70,1

67,0

55,6

64,8

-3,7

-8,9

-5,2

-11,1

-6,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total.
(2) Dada estadísticament no significativa.

Com s’observa en el gràfic següent, si bé la part més important de la reducció de la població ocupada s’ha degut a la població que ha passat d’ocupada a desocupada, a partir de
la segona meitat del 2009 s’observa una pèrdua de població que explica una petita part de la
davallada en l’ocupació. L’any 2009, doncs, contrasta amb l’any 2007, en què el creixement
de l’ocupació s’explicava exclusivament pel creixement de la població.
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GRÀFIC III-4. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS), VARIACIÓ
INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milers de persones.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Per sectors d’activitat econòmica, són destacables les reduccions en el nombre de persones
ocupades que han patit la construcció i la indústria, que han perdut respectivament 1,2 pp i
1,9 pp, o el que és el mateix, 73.000 i 125.000 persones ocupades, respectivament. Aquestes
pèrdues de pes s’han compensat amb un creixement dels serveis, que han passat a representar
el 68,3% de la població ocupada, tot i perdre 108.000 persones ocupades.
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GRÀFIC III-5. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER SECTOR
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Si s’afina més l’anàlisi per branques d’activitat, s’observa que les activitats que han patit
una davallada més gran han estat, per aquest ordre, les relacionades amb la indústria extractiva,
de refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i
aigua (-22,2% o 64.000 persones), la construcció (-18,5% o 73.000 persones) i la industria de
l’alimentació, tèxtil, de cuir, fusta i paper (-17,7% o 37.000 persones). En canvi, sobresurt el
comportament de les activitats relacionades amb l’administració pública, que han ocupat el
6,6% més de població del que ho feien l’any 2008, amb 35.000 persones més.
Entre les activitats que, percentualment, han perdut menys treballadors, destaquen l’agricultura, silvicultura i pesca (-5,3% o 3.000 persones), el transport (-5,7% o 17.000 persones)
i el comerç i l’hostaleria (-5,8% o 42.000 persones).
Així doncs, la indústria representa el 40,3% de la pèrdua de llocs de treball amb un impacte heterogeni entre les diferents branques industrials, mentre que la construcció explica el
23,7% de la pèrdua de llocs de treball. L’agricultura en representaria l’1,0%, mentre que els
serveis n’explicarien el 35,0% restant, tot i incorporar l’administració pública, l’educació i la
sanitat, que en créixer en nombre de persones ocupades fan que això resti pes a aquest sector.
Així mateix, i tal com passa a la indústria, l’impacte de la crisi és heterogeni entre les diferents
branques dels serveis, en què sobresurten la pèrdua de llocs de treball que representa la intermediació financera i les activitats immobiliàries (18,9%) o el comerç i l’hostaleria (13,5%).
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TAULA III-8. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER BRANQUES
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: milers de persones i percentatges.

2008

2009

Variació
(%)

Variació
(pp)

Variació
(absoluta)

Pes
Variació
(%)

60

57

-5,3

0,1

-3

1,0

209

172

-17,7

-0,6

-37

11,9

289

225

-22,2

-1,2

-64

20,8

Agricultura, silvicultura i pesca
Indústria alimentació, tèxtil, cuir,
fusta i paper
Ind. extrac., refin. petr., ind. quím.,
transf. cautxú, met., en. aigua
Const. maquin., eq. electr., mat.
trans. i ind. manuf. div.
Construcció

248

224

-9,5

0,0

-23

7,6

397

324

-18,5

-1,2

-73

23,7

Comerç i hostaleria

721

679

-5,8

0,7

-42

13,5

Transport
Intermediació financera i activitats
immobiliàries
Administració pública, educació i
activitats sanitàries
Altres serveis

296

279

-5,7

0,3

-17

5,5

472

413

-12,4

-0,5

-59

18,9

537

572

6,6

2,6

35

-11,4

244

218

-10,7

-0,1

-26

8,4

-8,9

0,0

-310

100,0

Total

3.472 3.162

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Pel que fa a les qualificacions dels treballadors i treballadores, el grup més afectat ha estat
el de la població sense qualificació (-15,9% o 70.000 persones ocupades menys), o amb qualificacions en activitats manuals (-18,3% o 179.000 persones ocupades menys). En canvi, la
població qualificada no manual ha perdut el 3,5% de la població ocupada (35.000 persones),
mentre que el personal tècnic i directiu s’ha reduït el 2,6% (28.000 persones).
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GRÀFIC III-6. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER QUALIFICACIÓ,1
VARIACIÓ INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milers de persones.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) PTD = personal tècnic i directiu, QNM = qualificat no manual, QM = qualificat manual i NQ = no qualificat.

Pel que fa al nivell educatiu, la reducció més important en termes d’ocupació s’ha produït
entre la població amb estudis secundaris de primera etapa, amb 116.000 persones ocupades
menys que l’any 2008 (-13,7%). A continuació s’ha situat la població amb estudis secundaris
de segona etapa, amb 108.000 persones ocupades menys (-12,3%) i la població amb estudis
primaris, amb 55.000 ocupats menys (-9,6%). Finalment, la població amb educació superior
ha perdut 24.000 persones ocupades (-2,1%).3
En l’àmbit territorial, la pèrdua més gran d’ocupació es produeix a la província de Barcelona, amb 253.000 persones ocupades menys (-9,9%), seguida de Tarragona (-7,7% o 29.000
persones ocupades menys), Girona (-5,9% o 20.000 persones ocupades menys) i Lleida (-3,4%
o 7.000 persones ocupades menys).

3.

La població analfabeta perd 9.000 persones ocupades (-44,8%), si bé es tracta d’una dada estadísticament no
significativa.
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Afiliació a la Seguretat Social
Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació a Catalunya va caure el 6,4% de mitjana
l’any 2009, o el que és el mateix, es va reduir el nombre d’afiliats i afiliades en 215.000 persones, amb una mitjana de gairebé 3,2 milions de persones afiliades durant el 2009.
La major part del descens s’explica per la reducció del nombre d’individus afiliats en el
règim general (-7,0% i 191.000 persones menys), i en menor mesura per la pèrdua d’individus afiliats en el règim d’autònoms (-5,3% i 31.000 persones menys). Destaca l’augment de
l’afiliació en el règim agrari (+16,5% i 3.000 individus més) i en el règim de la llar (+5,8% i
3.000 individus més).
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, d’altra banda, ofereix informació detallada sobre afiliació a Catalunya.4 Amb aquestes dades, es pot analitzar l’evolució
dels diferents sectors i branques d’activitat5 a un nivell molt desagregat.
Per grans sectors, les dades de Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
mostren una davallada de la població afiliada a la construcció, amb una pèrdua del 19,5%
d’individus afiliats, és a dir, 71.000 persones afiliades menys l’any 2009. La indústria ha perdut l’any 2009 vora l’11,9%, o 69.000 individus afiliats, mentre que els serveis haurien perdut el 3,7% d’individus afiliats (gairebé 85.000 persones), i l’agricultura vora el 2,2% (prop
de mil persones).
En un nivell més desagregat (vegeu la taula), s’observa la pèrdua de població afiliada a la
construcció (-19,5%), les indústries manufactureres (-12,6%), les activitats administratives i
auxiliars (-11,0%), i en menor mesura, al comerç a l’engròs i al detall (-6,1%) i al transport
(-6,7%).
En canvi, destaca l’increment de l’afiliació a l’administració pública, defensa i SS obligatòria (+2,8%), educació (+2,8%) i en activitats sanitàries i serveis socials (+2,9%).
El diferent pes dels sectors i branques d’activitat fa que la construcció (31,3%), les indústries manufactureres (30,6%), el comerç (16,4%) i les activitats administratives i auxiliars

4.

5.
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El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ofereix dades d’afiliació de l’últim dia del trimestre
del règim general, el règim especial de la mineria i del carbó i el règim especial de treballadors autònoms. En
canvi, les dades de la Seguretat Social analitzades fan referència a la mitjana mensual i per a tots els règims,
motiu pel qual poden existir petites diferències entre ambdues fonts.
Les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya es troben més desagregades que les que
ofereix la Seguretat Social. Així mateix, el Departament de Treball ofereix dades de l’any 2008 actualitzades
segons la classificació CNAE-09, que no es troben disponibles a la Seguretat Social, la qual cosa permet fer un
estudi per sectors.
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(12,0%) aglutinin el 90,2% de la pèrdua de llocs de treball, malgrat que en aquests sectors
d’activitat hi treballa el 50,9% de la població.
TAULA III-9. POBLACIÓ AFILIADA1 PER SECCIONS. CATALUNYA, 2009

Construcció

Variació
(absoluta)

A

Agricultura, ramaderia i pesca

36

1,2

-2,2

-1

0,4

B

Indústries extractives

4

0,1

-11,7

0

0,2

481

15,7

-12,6

-69

30,6

5

0,2

-2,0

0

0,0

C

Indústries manufactureres

D

Energia elèctrica i gas

E

Aigua, sanejament i gestió de residus

25

0,8

1,1

0

-0,1

F

Construcció

292

9,6

-19,5

-71

31,3

G

Comerç a l’engròs i al detall

568

18,6

-6,1

-37

16,4

H

Transport i emmagatzematge

161

5,3

-6,7

-11

5,1

I

Hostaleria

208

6,8

-3,9

-8

3,7

J

Informació i comunicacions

79

2,6

-3,4

-3

1,2

K

Activitats financeres i d’assegurances

79

2,6

-2,6

-2

0,9

L

Activitats immobiliàries

23

0,8

-6,6

-2

0,7

171

5,6

-2,3

-4

1,8

M Activitats professionals i tècniques
Serveis

Total

Pes Variació
(%)

Variació (%)

Indústria

Pes

Agricultura

Població

Unitats: milers de persones i percentatges.

N

Activitats administratives i auxiliars

219

7,2

-11,0

-27

12,0

O

Adm. pública, defensa i SS obligatòria

174

5,7

2,8

5

-2,1

P

Educació

136

4,4

2,8

4

-1,7

Q

Activitats sanitàries i serveis socials

229

7,5

2,9

7

-2,9

R

Activitats artístiques i d’entreteniment

55

1,8

-2,2

-1

0,5

S

Altres serveis

101

3,3

-4,0

-4

1,9

T

Activitats de les llars

6

0,2

0,7

0

0,0

U

Organismes extraterritorials

0

0,0

9,3

0

0,0

-6,9

-226

100,0

3.054 100,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball (Observatori del Treball).
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació l’últim dia dels quatre trimestres, per a la població
afiliada al règim general, al règim especial de treballadors autònoms i al règim especial de la mineria i el carbó.
CNAE-09.

Desagregant les branques d’activitat per rúbriques, s’observa que, de les activitats industrials, les que pateixen un retrocés més intens en termes d’ocupació són els productes metàl·
lics (-16,8%, que representa el 5,3% de l’ocupació perduda a Catalunya), els vehicles de mo-
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tor, remolcs i semiremolcs (-15,9% i 3,5% de les persones afiliades perdudes a Catalunya),
la maquinària i equips (-15,9% i 2,8% de l’afiliació perduda), el cautxú i plàstic (-16,1% i
2,2% de l’afiliació perduda) i les indústries tèxtils (-17,8% i 2,1% dels llocs de treball perduts durant el 2009).
Així mateix, destaquen, entre els serveis, les activitats relacionades amb l’ocupació (-38,7%
i 7,4% de l’afiliació perduda), i les activitats de lloguer (-16,6% i 3,5% de l’afiliació perduda).
Altres activitats destaquen pel pes que representen sobre el conjunt de l’economia, si bé el seu
retrocés ha estat més moderat en termes relatius. Així, expliquen la davallada en nombre de
persones afiliades el comerç a l’engròs (7,4%), el comerç al detall (6,7%), el transport terrestre
i per canonades (4,0%), i la venda i reparació de vehicles de motor (2,2%)
Per grandària de l’empresa, s’observa una pèrdua d’afiliats més elevada a les empreses
entre 6 i 50 treballadors, mentre que a les més petites, però especialment a les més grans,
aquesta pèrdua de llocs de treball és menor.
GRÀFIC III-7. AFILIACIÓ1 PER GRANDÀRIA DE L’EMPRESA (NOMBRE DE
TREBALLADORS), VARIACIÓ ANUAL. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball (Observatori del Treball).
(1) Treballadors/ores del règim general i el règim especial de la mineria i el carbó.

A escala comarcal, s’observa que les pèrdues d’afiliació s’han concentrat al litoral i al
voltant de les capitals de província, que presenten les menors variacions en termes de pèrdua
d’afiliats. Destaca la pèrdua d’afiliació que s’ha produït a la segona corona metropolitana de
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Barcelona. Així, el Garraf, el Baix Penedès, l’Anoia, el Bages, el Solsonès, el Vallès Oriental i la Selva han perdut més del 9,0% dels afiliats que tenien l’any 2008. Finalment, destaca
el mal comportament de l’afiliació a les Terres de l’Ebre i el Pirineu gironí. Aquest comportament correspon, en bona mesura, a la pèrdua d’afiliats de la indústria i la construcció en
aquests territoris.
MAPA III-1. POBLACIÓ AFILIADA PER COMARQUES, VARIACIÓ ANUAL.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges, variació anual entre la mitjana de persones ocupades l’any 2008 i l’any 2009.

-5,9

-8,0

-4,9

-8,8
-5,5

-7,7

-8,4

-4,2

-5,6
-5,3

-8,2
-9,2

-6,9

-6,4

-6,6
-3,4
-5,4

-6,3
-5,3

-9,2

-5,5

-10,2

-8,5

-7,1

-8,5

-8,3

-7,6

-6,2
-7,0

-4,7

-10,4

-9,4

-9,1

-7,2
-11,5

-5,4

-9,8

-6,7

-3,9

-7,7
-10,1

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball (Observatori del Treball).
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1.1.4. El temps de treball: la jornada
Segons dades de l’EPA, la jornada laboral mitjana l’any 2009 s’ha situat prop de les 38
hores i 37 minuts a la setmana, 5 minuts menys, de mitjana, que l’any 2008.
GRÀFIC III-8. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) I HORES
TREBALLADES, VARIACIÓ INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milers de persones.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Així mateix, el 7,6% de la població ocupada s’ha declarat subocupada per insuficiència
d’hores, 2,1 pp més que l’any 2008, o el que és el mateix, unes 240.000 persones.
També és significatiu el retrocés de la població pluriocupada. Així, si l’any 2008 hi havia
més de 68.000 persones amb més d’una feina, l’any 2009 s’han reduït a poc menys de 57.000,
el 16,7% menys, cosa que també tindria a veure amb un millor repartiment de la feina entre
la població.

El treball a temps parcial
Pel que fa al treball a temps parcial, s’ha reduït el 9,5% la població que hi treballava, un
percentatge superior al de la pèrdua d’ocupació, fet que ha significat un retrocés de 0,1 pp de
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la taxa de treball a temps parcial, fins a situar-la a l’11,7%, amb 371.000 persones ocupades
a temps parcial de mitjana l’any 2009.
Els col·lectius més afectats per la pèrdua de llocs de treball a temps parcial són similars als
del conjunt de treballadors, en què destaquen els individus joves i amb nacionalitat estrangera.
En canvi, sobresurt la pèrdua de llocs de treball de la població femenina, amb l’11,6% menys
d’ocupades a temps parcial l’any 2009 que l’any 2008. Aquest fet podria estar vinculat, també, amb el fenomen del “treballador afegit”. Així, en determinats casos, les dones intentarien
suplir la pèrdua del lloc de treball de l’home incrementant el nombre d’hores treballades, passant d’una feina a temps parcial a una feina a temps complet. De fet, entre les treballadores
de 35 a 54 anys hi ha hagut un creixement de les dones que han treballat a temps complet de
l’1,0%, i del 3,0% entre les de 55 a 64 anys.
TAULA III-10. POBLACIÓ QUE TREBALLA A TEMPS PARCIAL (16-64 ANYS),
PER GRUPS D’EDAT, GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091
Unitats: milers de persones i percentatges.

Variació 2008-2009 (%)

2009

Valor

D

H

N

E

35

232

50

82

16-24

25-34

70

262

69

262

35-54

146

212

137

302

55-64

42

82

46

42

Total

293

78

303

D

H

16-24

25-34

T

D

H

N

E

T

58

-29,7

-27,32

-24,8

-46,52

-28,8

96

-12,1

8,52

-7,9

-5,82

-7,4

167

-8,1

34,52

-1,4

-15,62

-4,3

50

-2,1

5,22

5,6

-43,42

-0,9

68

371

-11,6

-0,7

-6,7

-20,0

-9,5

N

E

T

D

H

N

E

T

31,8

19,52

28,3

15,92

25,6

-3,3

0,72

-1,6

-1,52

-0,9

17,6

5,62

10,6

13,12

11,2

0,0

1,22

0,6

1,52

0,8

35-54

19,3

2,32

9,6

12,12

10,0

-1,5

0,72

0,2

-1,42

-0,1

55-64

24,9

3,52

12,0

20,12

12,3

-1,0

0,62

1,1

-1,62

0,7

Total

20,4

4,5

11,4

13,2

11,7

-1,3

0,5

0,1

-0,6

-0,1

Variació 2008-2009 (pp)

2009

Taxa (%)

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(2) Dada estadísticament no significativa.
(1) D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total.
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1.1.5. Població assalariada6
La població assalariada ha tingut un comportament paral·lel al de la població ocupada.
Així, s’ha reduït el nombre de persones assalariades el 8,7% durant l’any 2009, amb 252.000
persones assalariades menys que l’any 2008. Destaca el fet que la majoria d’assalariats que
han perdut la feina es trobaven al sector privat. Així, el pes de la població assalariada al sector públic s’ha incrementat durant l’any 2009, fins a arribar al 15,4% l’últim trimestre, com a
combinació de la pèrdua de població assalariada al sector privat, que ha disminuït l’11,0%, i
l’augment al sector públic, on ha crescut el 7,3%.
TAULA III-11. POBLACIÓ ASSALARIADA (16-64 ANYS). CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: milers de persones i percentatges.

2008
Població assalariada

2009

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

2.934

2.964

2.905

2.807

2.695

2.651

2.642

2.614

Variació interanual (%)

1,6

1,0

-0,8

-4,7

-8,2

-10,6

-9,0

-6,9

Taxa (%)

83,5

83,9

83,7

83,2

84,1

83,7

83,3

84,1

Pes del sector públic (%)

12,1

12,5

12,8

13,7

14,6

14,8

15,3

15,4

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Temporalitat
On més s’ha deixat notar la crisi, però, ha estat entre els treballadors amb contracte temporal, que s’han reduït el 23,0%, un percentatge que gairebé triplica el decreixement de la
població ocupada i que representa 142.000 persones. Altre cop, la variable “edat” és la més
significativa, juntament amb el fet de ser una persona estrangera, a l’hora d’explicar la pèrdua
de persones assalariades amb contracte temporal. Aquest cop, però, el component de gènere no
apareix com a motiu diferenciador, ja que la població amb contracte temporal ha disminuït tant
entre els homes com entre les dones, amb decreixements superiors al 22,0% en ambdós casos.

6.
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TAULA III-12. POBLACIÓ AMB CONTRACTE TEMPORAL (16-64 ANYS), PER
GRUPS D’EDAT, GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091
Unitats: milers de persones i percentatges.

2009
Valor

D

H

Variació 2008-2009 (%)

N

E

T

D

H

N

E

T
-36,3

16-24

53

46

75

242

99

-28,5

-43,5

-28,9

-52,22

25-34

94

96

123

67

190

-17,1

-23,6

-16,1

-27,7

-20,6

35-54

80

89

111

59

170

-25,3

-8,3

-13,4

-23,5

-17,2

55-64

92

92

142

42

17

-8,62

-4,32

3,62

-32,72

-6,5

Total

236

240

323

153

476

-22,5

-23,4

-17,9

-31,7

-23,0

D

H

N

E

T

D

Variació 2008-2009 (pp)

2009

Taxa (%)

H

N

E

T
-7,0

16-24

49,5

42,4

44,9

49,52

45,9

-4,1

-10,0

-5,5

-9,92

25-34

25,5

23,9

21,1

35,5

24,7

-1,4

-2,9

-0,8

-5,9

-2,2

35-54

12,3

12,4

9,5

28,1

12,4

-4,0

-0,6

-1,2

-6,5

-2,2

55-64

6,62

5,42

5,02

20,62

5,9

-1,32

0,62

0,32

-1,92

-0,1

Total

18,7

17,2

14,8

33,0

18,0

-4,0

-2,8

-2,0

-7,5

-3,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total.
(2) Dada estadísticament no significativa.

Destaca el fet que la taxa de temporalitat s’ha incrementat al sector públic, 0,8 pp, fins a
situar-se al 24,7%, 7,9 pp per sobre de la taxa de temporalitat al sector privat, que ha disminuït 4,1 pp, fins a situar-se en el 16,8%. El diferent comportament entre sector públic i privat
s’explica tant per l’evolució de la població assalariada amb contracte temporal, com per la
població assalariada amb contracte indefinit. Així, al sector públic, la població ocupada amb
contracte indefinit ha crescut el 6,1%, arribant a les 300.000 persones, però la població ocupada al sector públic amb contracte temporal ha crescut l’11,2%, fins a les 98.000 persones. Al
sector privat, en canvi, el primer col·lectiu ha disminuït el 6,4%, amb 1,9 milions de persones
assalariades amb contracte indefinit l’any 2009, i el segon ho ha fet el 28,6%, amb 377.000
persones assalariades amb contracte temporal.
Pel que fa als sectors, destaca la pèrdua de població assalariada amb contracte temporal a
la indústria (-43,9%) i a la construcció (-28,3%). Cal tenir en compte, però, que la construcció
era el sector on es concentrava una proporció més elevada de contractes temporals. Això fa
que la taxa de temporalitat l’any 2009 s’hagi situat al 32,2% a la construcció, però hagi estat
del 10,3% a la indústria. Els serveis, amb una taxa de temporalitat del 18,2% han fet un ajust
menor, amb una pèrdua del 16,0% de la població amb contracte temporal, explicada, en part,
per la creació de llocs de treball temporal a l’Administració pública.
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TAULA III-13. POBLACIÓ AMB CONTRACTE TEMPORAL (16-64 ANYS), PER
SECTORS. CATALUNYA, 2009
Unitats: milers de persones i percentatges.

Agricultura

Població

Variació (%)

Taxa (%)

Variació (pp)

91

-24,61

28,81

-10,91

Indústria

58

-43,9

10,3

-4,8

Construcció

79

-28,3

32,2

-4,6

Serveis

331

-16,0

18,2

-2,5

Total

476

-23,0

18,0

-3,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) Dada estadísticament no significativa.

Per branques d’activitat i analitzant els serveis,7 destaca la correcció que s’ha produït en
activitats relacionades amb la intermediació financera i les activitats immobiliàries, en què
s’ha perdut el 34,2% de la població amb contracte temporal, deixant la taxa de temporalitat
en el 13,8%. Al comerç i la hostaleria l’ajust ha estat menor, amb el 27,0% menys de població amb contracte temporal, fet que ha deixat la taxa de temporalitat en el 16,9%. La branca
classificada com a “altres serveis” presenta una reducció de la taxa de temporalitat menor a
la mitjana (-0,1 pp), amb una davallada també inferior a la mitjana de la població amb contracte temporal (-12,9%).
Destaca l’augment de la població amb contracte temporal experimentat a l’Administració
pública, l’educació i les activitats sanitàries (+4,4%). Tot i aquest increment, la taxa de temporalitat s’ha reduït 0,5 pp com a conseqüència de l’augment més acusat de la població amb
contracte indefinit en aquest grup (+7,3%).

7.
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Les diferents branques industrials presenten valors estadísticament no significatius, mentre que l’agricultura i la
construcció no tenen un tractament desagregat a les microdades de l’EPA que ofereix l’INE. Per aquest motiu,
només s’analitzen les activitats relacionades amb els serveis.
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TAULA III-14. POBLACIÓ AMB CONTRACTE TEMPORAL (16-64 ANYS), PER
BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2009
Unitats: milers de persones i percentatges.

91
201

Variació
(%)
-24,61
-32,41

Taxa
(%)
28,81
12,81

Variació
(pp)
-10,91
-2,91

201

-44,71

9,61

-3,61

181
79
87
311
46
128
39
476

-52,11
-28,3
-27,0
-17,01
-34,2
4,4
-12,9
-23,0

9,01
32,2
16,9
13,21
13,8
23,2
21,6
18,0

-7,91
-4,6

Població
Agricultura, silvicultura i pesca
Indústria alimentació, tèxtil, cuir, fusta i paper
Ind. extrac., refin. petr., ind. quím., transf. cautxú, met.,
en. aigua
Const. maquin., eq. electr., mat. trans. i ind. manuf. div.
Construcció
Comerç i hostaleria
Transport
Intermediació financera i activitats immobiliàries
Administració pública, educació i activitats sanitàries
Altres serveis
Total

-4,9

-2,31
-4,4
-0,5
-0,1
-3,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) Dada estadísticament no significativa.

Pel que fa a la contractació, segons les dades que ofereix el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, el nombre de nous contractes s’ha reduït fins a poc més de 2 milions
l’any 2009 (283.000 d’indefinits i 1,8 milions de temporals), uns 445.000 menys que l’any 2008
(-17,6%). Entre els contractes perduts, 302.000 han estat temporals i 143.000 indefinits, si bé
en termes de decreixement, l’impacte ha estat superior entre els contractes indefinits que entre
els contractes temporals, amb taxes de creixement negatiu del -33,6% i el -14,4%, respectivament. És a dir, l’impacte sobre els ocupats ha estat superior entre la població amb contracte
temporal, però a l’hora de firmar nous contractes, s’han reduït més els contractes indefinits que
els temporals, producte de la incertesa que ha existit sobre l’evolució econòmica a Catalunya.
Entre els diferents tipus de contracte indefinit, destaca el retrocés dels contractes ordinaris i de temps indefinit (-37,1%) i els de conversió a indefinit (-32,5%), mentre que entre els
contractes temporals sobresurten les taxes de creixement dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció (-21,4%) i els contractes d’interinitat (+5,2%). Aquests últims
representen l’excepció a un context generalitzat de decreixement, amb 16.000 contractes més
que l’any 2008.
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1.1.6. Desocupació
Atur estimat
La població en situació d’atur s’ha incrementat el 79,0% durant l’any 2009, amb 273.000
persones desocupades més, i amb una mitjana de 618.000 persones desocupades, que ha arribat a les 643.000 l’últim trimestre de l’any. La taxa d’atur mitjana de l’any s’ha situat en el
16,4%, 7,3 pp més que durant el 2008.
TAULA III-15. POBLACIÓ DESOCUPADA (16-64 ANYS). CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: milers de persones i percentatges.

2008

2009

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

Població desocupada

290

292

344

456

621

601

607

643

Variació interanual (%)

16,9

28,3

34,4

81,3

113,9

106,1

76,7

41,1

Taxa d’atur (%)

7,6

7,6

9,0

11,9

16,2

16,0

16,1

17,1

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Fent una anàlisi dels diferents col·lectius, s’observa un creixement de la població desocupada del 84,8% entre els homes, del 75,9% entre els joves menors de 35 anys, del 75,6% entre els estrangers i del 71,4% entre les dones. Malgrat això, els canvis significatius que s’han
produït entre la població activa condicionen en gran mesura l’anàlisi que es pugui fer de les
variacions de la població desocupada. Per aquest motiu, la variació, en punts percentuals, de
les taxes de desocupació reflecteixen millor el comportament que s’ha produït l’any 2009
entre la població desocupada.
Així, si s’observen les variacions en la taxa de desocupació, s’aprecien, de nou, els efectes
sobre joves, població amb nacionalitat estrangera i homes, per aquest ordre. És a dir, la taxa
d’atur entre els menors de 25 anys s’ha incrementat 16,7 pp, mentre que la dels joves entre
25 i 34 anys ha augmentat 8,7 pp. Destaca l’elevada taxa de desocupació dels menors de 25
anys, del 37,1%, molt allunyada de la mitjana (16,4%).
Entre els individus de nacionalitat estrangera, el creixement ha estat de 12,8 pp, mentre
que entre els homes el creixement ha estat de 8,1 pp. Com que la població estrangera partia d’una taxa d’atur elevada, aquest increment ha comportat que la taxa s’hagi elevat fins al
29,1%, molt lluny també de la mitjana. En canvi, entre els homes, que tenien una taxa d’atur
inferior, l’augment ha provocat que la taxa d’atur dels homes se situï al 17,2%, lleugerament
per sobre de la mitjana, i també per sobre de la taxa d’atur femenina, del 15,3%.
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TAULA III-16. POBLACIÓ DESOCUPADA (16-64 ANYS), PER GRUPS D’EDAT,
GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-2009 1
Unitats: milers de persones i percentatges.

2009
Valor

D

H

Variació 2008-2009 (%)

N

E

T

D

H

N

E

T
69,3

16-24

53

81

87

472

134

64,3

72,6

63,1

82,22

25-34

77

115

116

76

192

64,9

93,2

86,2

73,1

80,8

35-54

108

137

166

79

245

74,6

82,7

86,5

65,2

79,1

55-64

212

262

382

92

472

103,42

103,02

85,42

234,52

103,22

Total

258

360

407

211

618

71,4

84,8

80,8

75,6

79,0

D

H

N

E

T

D

37,1

13,8

18,3

6,8

Variació 2008-2009 (pp)

2009

Taxa (%)
16-24

32,1

41,2

33,0

48,22

25-34

16,2

20,0

15,0

27,5

H

N

E

T

19,1

13,7

25,22

16,7

10,1

7,4

12,1

8,7

35-54

12,5

13,0

10,4

24,4

12,8

5,0

5,9

4,7

8,8

5,5

55-64

11,02

10,02

8,92

32,72

10,42

5,22

5,42

4,12

24,52

5,32

Total

15,3

17,2

13,3

29,1

16,4

6,3

8,1

6,0

12,8

7,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total.
(2) Dada estadísticament no significativa.

En qualsevol cas, però, l’increment de l’atur entre les dones i la població amb nacionalitat
espanyola no ha estat en absolut menyspreable, amb variacions superiors a 6,0 pp en ambdós
casos. Aquest creixement s’explica, en gran mesura, per l’augment de l’activitat entre la població femenina fruit de l’efecte del “treballador afegit”.
Aquest increment de la desocupació, però, s’ha de matisar, com s’ha comentat, a causa
de la població que ha passat a la inactivitat. Així, la població que ha transitat d’ocupada a desocupada ha estat superior a la que ha esdevingut desocupada. La diferència s’explica per la
població que ha passat de desocupada a inactiva.
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GRÀFIC III-9. POBLACIÓ DESOCUPADA (16-64 ANYS), VARIACIÓ
INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milers de persones.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Un dels efectes més destacats de l’any 2009 ha estat l’augment de la població en situació
d’atur de llarga durada. Així, la població afectada per aquesta situació és de 227.000 persones
a finals de l’any 2009, per només 119 que es trobaven en aquesta situació a finals del 2008
(+90,1%). Això suposa que el 35,3% de la població desocupada ho era de llarga durada a finals
del 2009, mostra de la baixa rotació que s’ha produït entre atur i treball, que fa que el primer
es concentri en determinats individus.
TAULA III-17. ATUR DE LLARGA DURADA (16-64 ANYS). CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: milers de persones i percentatges.

2008
1T
Aturats/ades de llarga durada

2T

2009
3T

4T

1T

2T

3T

4T

84

74

76

119

167

176

192

227

Variació interanual (%)

21,5

5,5

-2,5

62,0

99,8

139,3

151,8

90,1

Taxa d’atur de llarga durada (%)

28,8

25,2

22,2

26,2

26,9

29,3

31,7

35,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
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Per gèneres, l’atur de llarga durada és percentualment més destacat en les dones desocupades, amb el 35,7% d’aquestes en situació d’atur de llarga durada, 2,7 pp més que al 2008.
Entre els homes desocupats el percentatge és menor (27,3%), si bé l’augment percentual
d’aquests és superior (+7,6 pp). Destaca, també, que en termes absoluts l’atur de llarga durada és superior, per primera vegada en els darrers anys,8 entre els homes que entre les dones
(92.000 dones per 98.000 homes de mitjana durant el 2009).
Una situació semblant ha tingut lloc en el cas de la concentració de l’atur per famílies.
Així, ha disminuït el percentatge de famílies en què tots els seus membres actius es trobaven
ocupats, mentre que ha augmentat el nombre de famílies amb tots els actius de la llar en situació d’atur, i s’ha situat, a finals del 2009, per sobre del 8,0%.
GRÀFIC III-10. LLARS AGRUPADES PEL NOMBRE D’ACTIUS1 EN
SITUACIÓ D’ATUR.2 CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatges.

Font: INE.
(1) Mínim un actiu a la llar.
(2) L’escala dreta serveix per a les llars amb tots els actius ocupats.

8.

Fins a finals del 2008 el nombre d’homes aturats de llarga durada era estadísticament no significatiu.
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Atur registrat
L’atur registrat s’ha incrementat en 177.956 persones (+53,3%) durant l’any 2009, fins a
situar-se, de mitjana, en 511.000 persones desocupades, xifra considerablement inferior a la
que ofereix l’EPA, i que s’explica per la població que es troba en situació d’atur, però que no
es registra com a tal.
Per edats, sobresurt el creixement de la desocupació entre la població de 35 a 54 anys, que
ha registrat 87.000 desocupats més que l’any 2009 (+61,1%). Entre la població de 25 a 34
anys la desocupació ha augmentat en 53.000 persones (+58,0), mentre que entre els individus
de 16 a 24 anys, ho ha fet en 19.000 persones (+54,9%). Finalment, entre la població de 55
a 64 anys, l’atur ha crescut en 19.000 persones (+28,0%). Aquests creixements han situat la
major part de la població desocupada entre els 35 i 54 anys, amb 230.000 persones desocupades, en aquest tram d’edat. El segueixen, en volum, el grup de persones de 25 a 34 anys, amb
146.000 persones; el de 55 a 64, amb 83.000 persones; i resta, com a grup menys nombrós,
el de la població entre 16 i 24 anys, amb 53.000 persones.
La desocupació ha crescut més entre els homes, amb 112.000 desocupats més l’any
2009 (+69,9%), que entre les dones, on s’han registrat 66.000 desocupades més que al 2008
(+38,1%). Així doncs, el nombre d’aturats registrats s’ha situat, de mitjana, en 271.000 homes, i el nombre d’aturades registrades ha augmentat fins a les 240.000, superant, doncs,
l’atur masculí el femení.
Pel que fa a la nacionalitat, l’atur registrat ha augmentat en 49.000 persones (+83,3%) entre les persones estrangeres i en 129.000 persones (47,0%) entre la població amb nacionalitat
espanyola. Aquest fet ha situat el nombre de persones desocupades estrangeres en 107.000
l’any 2009 i el nombre de persones amb nacionalitat espanyola en 405.000.
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GRÀFIC III-11. ATUR REGISTRAT. CATALUNYA, DEL GENER DEL 2007 AL
DESEMBRE DEL 2009
Unitats: persones i percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball (Observatori del Treball).

Per sectors d’activitat econòmica, les dades disponibles no permeten analitzar l’evolució
entre els anys 2008 i 2009 a conseqüència d’un canvi en la CNAE l’any 2009, que afecta les
dades referents a la població aturada registrada. Comparant les diferències entre gener i desembre del 2009, però, s’observa que la població desocupada que més ha crescut ha estat la
població sense ocupació anterior (+149,2%), seguida de l’agricultura (+49,9%). La construcció (+22,3%), la indústria (+21,9%) i els serveis (+18,9%) han augmentat menys, si bé cal
tenir en compte que es tracta de la variació entre gener i desembre del 2009. Com que són els
sectors més grans i com que ja havien dut a terme un ajust important a finals de l’any 2008,
aquests no presenten creixements superiors a la mitjana durant el 2009.
Així, la població desocupada sense ocupació anterior ha passat de 9,9 milers de persones
a principis d’any a 24,6 milers a finals del 2009, l’agricultura de 4,9 a 7,4 milers, la construcció de 83,0 a 101,6 milers, la indústria de 85,7 a 104,4 milers i els serveis de 272,8 a 323,6
milers. És a dir, tot i que els serveis continuen sent el sector amb més persones desocupades,
han perdut pes enfront de la població sense ocupació anterior.
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GRÀFIC III-12. POBLACIÓ DESOCUPADA PER SECTOR D’ACTIVITAT.
CATALUNYA, 20091
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball (Observatori del Treball).
(1) El canvi de CNAE-93 a CNAE-09 no permet comparar dades del 2008 amb dades del 2009.

Per comarques, l’atur s’ha concentrat a la costa, i principalment al voltant de Barcelona,
Tarragona i Girona. Destaquen les elevades taxes d’atur del Baix Penedès, el Garraf, l’Anoia
i el Maresme, totes amb una taxa aproximada superior al 20,0%. Així mateix, sobresurten les
elevades taxes de l’Empordà, les Terres de l’Ebre i la Catalunya Central, i les taxes més baixes de les comarques amb capitals de província.
En termes de variació, durant l’any 2009 les comarques que més han incrementat el nombre d’aturats registrats han estat principalment les comarques lleidatanes, si bé això s’explica
pel baix nombre d’aturats que presentaven l’any 2008.
Pel que fa a la variació de la taxa d’atur aproximat en punts percentuals, sobresurten el
Baix Penedès (+9,1 pp), el Garraf (+8,0 pp), l’Anoia (+7,9 pp), el Montsià (+7,5 pp) i el Vallès Oriental (+7,0 pp). En canvi, les comarques on menys ha augmentat aquesta taxa són el
Barcelonès i la Vall d’Aran (+3,6 pp), la Terra Alta, el Pallars Jussà i el Gironès (+3,9 pp).
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MAPA III-2. TAXA D’ATUR APROXIMADA PER COMARQUES.1
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

7,4
10,7

9,8

10,7
12,6

16,0

14,8
12,4

11,8

10,8

18,8
12,6

10,9

16,4

15,1

11,5

11,4

11,1
13,8

11,9

16,6

14,8
15,7

17,4

11,5

18,5
23,6

13,6

13,6

18,0

17,8

18,1

27,2

17,1

21,1
11,0

23,7

13,2

15,4
18,1

18,8

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball (Observatori del Treball).
(1) Els valors representen estimacions de la taxa d’atur comarcal, calculades com a quocient de la població
desocupada registrada sobre la suma de població afiliada i població desocupada registrada. Les dades d’afiliació
per comarques es troben disponibles per a l’últim dia dels quatre trimestres, motiu pel qual la taxa s’ha calculat
sobre la base de la mitjana d’aquests valors i la mitjana d’atur registrat dels últims mesos del trimestre. Pot
presentar, per tant, una certa desviació respecte al valor real del conjunt de l’any.
Aquest càlcul incorpora dos tipus de biaixos. El primer fa referència a la població que es troba a l’atur, però que
no està registrada als serveis d’ocupació. És a dir, són actius no registrats que fan disminuir el valor de la taxa
d’atur aproximada. El segon fa referència a la població ocupada no afiliada. Aquest grup afecta el denominador
incrementant la taxa d’atur aproximada. La suma dels dos biaixos genera un biaix que pot ser a l’alça o a la baixa
en funció del que predomini. Aparentment, per al conjunt de Catalunya, predomina el de la població aturada
no registrada. És a dir, la taxa d’atur aproximada (14,6%) és inferior a la taxa d’atur estimada a través de l’EPA
(16,4%) l’any 2009.

349

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

Pel que fa a l’ocupabilitat de la població aturada, l’any 2009 els col·lectius majoritaris
continuen sent els d’individus amb ocupabilitat baixa, amb el 35,2% (2,2 pp menys que el
2008) o mitjana, amb el 36,5% (1,8 pp més que el 2008), mentre que els individus amb ocupabilitat molt baixa representen el 14,7% del total (2,6 pp menys que el 2008) i els individus
amb ocupabilitat alta, el 13,6% (3,0 pp més que el 2008). És a dir, la població aturada amb
ocupabilitat mitjana o alta ha crescut per sobre de la població amb ocupabilitat baixa o molt
baixa. Destaca també l’evolució de la població amb ocupabilitat molt baixa, amb un creixement accelerat durant el 2009 que contrasta amb el creixement desaccelerat dels altres grups,
i que s’explicaria per la població en situació d’atur de llarga durada.
GRÀFIC III-13. OCUPABILITAT DE LA POBLACIÓ ATURADA, VARIACIÓ
ANUAL. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball (Observatori del Treball).
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2.2.

Context del mercat de treball

Per tal de contextualitzar la situació del mercat de treball a Catalunya cal comparar-la amb
l’evolució en altres territoris. Per fer-ho, s’utilitzen dades per a Espanya i les seves comunitats autònomes (CA) i Europa i les regions dels quatre motors. És a dir, s’intenta valorar la
situació a escala nacional i comunitària del mercat de treball.
Com es veurà a continuació, l’evolució l’any 2009 ha estat especialment dolenta a Catalunya, que és de les comunitats autònomes que presenta resultats més negatius dins de l’Estat
espanyol, que és, al mateix temps, l’Estat que té un dels pitjors resultats a Europa.

2.1. Espanya
L’any 2009 ha estat un any negatiu per a Catalunya en el mercat de treball en un context
nacional. Si bé la situació a l’Estat espanyol ha estat complicada, dins d’aquest context la situació a Catalunya apareix entre les més perjudicades per la crisi econòmica.

Població en edat de treballar
En primer lloc, cal assenyalar que Catalunya es troba entre les comunitats autònomes amb
una pèrdua de població en edat de treballar més elevada (-0,4%), només superada per Astúries i el País Basc.
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GRÀFIC III-14. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS) PER
COMUNITATS AUTÒNOMES, VARIACIÓ ANUAL. ESPANYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Població activa
Sobresurt la pèrdua del primer lloc pel que fa a la taxa d’activitat entre la població de 16
a 64 anys, si bé Catalunya es manté en una situació capdavantera. Així, la Comunitat de Madrid i les Illes Balears superen Catalunya en taxa d’activitat l’any 2009, fet que és el producte
d’una petita pèrdua d’activitat a Catalunya (-0,4 pp) i un guany a les altres dues regions (+0,6
pp a la C. de Madrid i +1,0 pp a les Illes Balears).
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GRÀFIC III-15. TAXA D’ACTIVITAT (16-64 ANYS) PER COMUNITATS
AUTÒNOMES. ESPANYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més població activa perd (-1,0%), per
darrere del País Basc (-1,6%) i Astúries (-1,3%).

Població ocupada
Quant a l’ocupació, els resultats són encara pitjors ja que Catalunya deixa de ser la comunitat autònoma amb un percentatge més elevat de població ocupada i se situa en la sisena
posició de l’Estat amb el 64,8% de la població ocupada, per sota de Navarra (67,3%), la Comunitat de Madrid (67,0%), Aragó (66,1%), la Rioja (65,8%) i el País Basc (65,0%). Aquest
fet és fruit d’una pèrdua més elevada de població ocupada que la que té lloc en altres comunitats, ja que totes redueixen la seva taxa d’ocupació.
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GRÀFIC III-16. TAXA D’OCUPACIÓ (16-64 ANYS) PER COMUNITATS
AUTÒNOMES. ESPANYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Aquest fet s’explica per l’intens retrocés experimentat entre la població ocupada, en què
Catalunya és la segona comunitat autònoma en pèrdua de persones ocupades, només per darrere de la Comunitat Valenciana, i per davant de la Regió de Múrcia. És important, doncs, la
davallada en l’ocupació a l’arc mediterrani espanyol.
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MAPA III-3. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER COMUNITATS
AUTÒNOMES, VARIACIÓ ANUAL. ESPANYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

-6,7

-5,1

-6,5

-4,1

-4,3
-4,8
-6,1

-4,8

-8,9

-4,7
-6,3
-9,3

-5,7

-5,6

-8,0
-7,2
-7,6

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Així, mentre que de mitjana Catalunya perd el 8,9% de població ocupada, el conjunt de
l’Estat espanyol en perd el 6,8%, 2,1 pp menys.
Per edats, les principals diferències en la pèrdua de població ocupada, entre Espanya i Catalunya, es troben en la població de 55 a 64 anys, que a Catalunya decreix el 6,4% i a Espanya l’1,6% (4,8 pp de diferència). Aquest grup d’edat, juntament amb la població de 25 a 34
anys (-13,9% a Catalunya i -10,2% a Espanya, amb 3,7 pp de diferència) i la de 16 a 24 anys
(-26,% a Catalunya i -23,9% a Espanya, amb 2,5 pp de diferència), són els que presenten unes
diferències de decreixement (en punts percentuals) superiors a les diferències entre la mitjana
de Catalunya i Espanya (-8,9% a Catalunya i -6,8% a Espanya, amb 2,1 pp de diferència). El
grup restant, doncs, de 35 a 54 anys, és el que presenta una evolució més favorable respecte a Espanya, tot i perdre 0,7 pp més del que ho fa el mateix grup d’edat a l’Estat espanyol
(-3,6% a Catalunya i -2,9% a Espanya). És a dir, a Catalunya, respecte d’Espanya, la pèrdua
de població ocupada es concentra en la població de menys de 35 anys i de més de 55 anys.
Per gènere, les diferències són també més importants entre les dones, que perden el 5,9%
de població ocupada a Catalunya i el 3,5% a Espanya, amb 2,4 pp de diferència, 0,3 pp més
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que en el cas dels homes, que perden l’11,3% dels ocupats a Catalunya i el 9,2% a Espanya,
amb 2,1 pp de diferència. És a dir, tot i que la crisi ha afectat més els homes que les dones, a
Catalunya la pèrdua d’ocupació femenina ha estat més intensa que a l’Estat espanyol.
Pel que fa a la nacionalitat, destaca que la població amb nacionalitat estrangera ocupada
s’ha reduït el 16,6% a Catalunya davant del 10,2% a Espanya, amb 6,4 pp de diferència. En
canvi, la població amb nacionalitat espanyola ocupada s’ha reduït el 7,2% a Catalunya i el
6,2% a Espanya, amb 1,0 pp de diferència, per sota de la mitjana de 2,1 pp de diferència entre
la pèrdua de població ocupada a Catalunya i Espanya. És a dir, a Catalunya la reducció de la
població ocupada estrangera ha estat molt més intensa que a la mitjana de l’Estat espanyol.
Així doncs, les principals diferències entre Catalunya i Espanya en la pèrdua d’ocupació
han estat que aquesta s’ha concentrat més entre la població menor de 35 anys i de més de 55,
entre les dones i entre la població de nacionalitat estrangera.
Aquest diferent comportament de l’ocupació pot explicar-se també per la diversa composició sectorial de cada comunitat, en què Catalunya destaca per ser-ne una amb més concentració industrial.
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TAULA III-18. DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ (16-64 ANYS) PER BRANQUES
D’ACTIVITAT1 I COMUNITATS AUTÒNOMES.2 ESPANYA, 2009
Unitats: percentatges.

Andalusia

7,4

Ind.
1
3,0

Aragó

4,8

4,3

6,8

7,8

Astúries

3,9

3,7

8,4

Illes Balears

1,4

2,5

3,7

Illes Canàries

2,7

2,1

2,5

Cantàbria

4,0

4,0

8,1

Castella i Lleó
Castella-la
Manxa
Catalunya

6,5

7,1

6,3

7,4

1,8

5,4

7,1

7,1

10,2

C. Valenciana

3,3

6,1

7,2

3,5

10,8

Extremadura

10,8

4,1

4,8

1,9

11,4

20,7

Galícia

7,8

6,7

5,2

5,1

10,1

C. Madrid

0,4

2,4

3,9

3,4

8,6

Múrcia

11,0

5,4

5,2

2,6

10,2

24,9

4,9

9,4

Navarra

4,3

8,8

8,5

10,9

9,0

17,7

5,2

10,3

Agr.

Ind.
2
3,6

Ind.
3
2,8

Const. Ser. 1 Ser. 2 Ser. 3 Ser. 4 Ser. 5 Total
9,8

26,2

6,1

10,3

22,8

8,1

100,0

10,2

21,5

5,8

11,5

20,5

6,8

100,0

2,6

9,5

23,8

7,2

11,9

21,3

7,8

100,0

1,9

13,7

32,8

7,2

12,5

16,2

8,1

100,0

1,6

9,5

34,8

7,0

10,7

22,4

6,6

100,0

5,0

11,4

24,1

5,9

11,0

19,4

7,1

100,0

6,2

4,4

10,5

21,7

5,8

9,4

22,8

5,6

100,0

6,3

3,3

13,3

19,0

6,5

9,0

23,3

5,6

100,0

21,5

8,8

13,1

18,1

6,9

100,0

25,9

5,7

11,8

16,7

9,0

100,0

4,0

8,5

28,7

5,1

100,0

22,3

6,1

10,2

19,4

7,2

100,0

20,0

12,8

18,1

20,9

9,6

100,0

19,0

7,5

100,0

18,5

6,8

100,0

País Basc

1,3

3,0

10,6

9,4

8,1

19,6

7,6

13,6

19,6

7,3

100,0

La Rioja
Ceuta i
Melilla
ESPANYA

4,1

12,2

7,7

5,3

10,5

20,7

3,8

9,6

19,4

6,6

100,0

0,3

0,6

2,8

0,3

6,4

19,9

5,9

11,2

49,6

2,9

100,0

4,1

4,5

5,7

4,5

10,0

23,3

7,6

12,3

20,4

7,6

100,0

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) Agr. = agricultura, silvicultura i pesca; Ind. 1 = indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper; Ind. 2
= indústries extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia
i aigua; Ind. 3 = construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres
diverses; Const. = construcció; Ser. 1 = comerç i hostaleria; Ser. 2 = transport; Ser. 3 = intermediació financera i
activitats immobiliàries; Ser. 4 = Administració pública, educació i activitats sanitàries; Ser. 5 = altres serveis.
(2) Les dades no són significatives per a Ceuta i Melilla.

Si bé totes les activitats perden ocupats a Catalunya l’any 2009 —a excepció de les activitats relacionades amb l’Administració pública, l’educació i les activitats sanitàries—, sobresurt la major caiguda de l’ocupació en indústries extractives, refinament de petroli, indústria
química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua (-22,2% a Catalunya davant
del -15,1% al conjunt d’Espanya), així com els retrocessos en els serveis, concentrats en la
intermediació financera i les activitats immobiliàries (-12,4% a Catalunya davant del -4,6% a
Espanya) o en altres serveis (-10,7% a Catalunya davant del -3,0% a Espanya).

357

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

TAULA III-19. CREIXEMENT DE L’OCUPACIÓ (16-64 ANYS) PER BRANQUES
D’ACTIVITAT 1 I COMUNITATS AUTÒNOMES.2 ESPANYA, 2009
Unitats: percentatges.

Agr. Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Const. Ser. 1 Ser. 2 Ser. 3 Ser. 4 Ser. 5 Total
Andalusia

-2,3

-20,6

-13,0

-2,6

-32,8

-6,4

1,1

-5,6

5,9

-4,5

-7,2

Aragó

-1,3

-16,4

-20,8

-12,9

-12,0

-4,3

-12,0

2,7

Astúries

-12,1

2,3

-18,6

-16,0

-25,0

-6,9

-1,3

1,1

1,0

0,2

-6,1

3,1

-1,0

-6,7

Illes Balears

18,6

-22,8

24,2

-30,6

-18,7

-2,8

-16,3

-2,7

8,8

-15,8

-6,3

Illes Canàries

-9,3

-25,5

-21,6

9,8

-30,6

-3,7

-10,7

Cantàbria
Castella i
Lleó
Castella-la
Manxa
Catalunya

-2,3

-24,7

-12,8

-16,6

-18,2

1,0

4,1

2,3

1,5

-12,1

-7,6

1,8

-1,3

5,5

-5,1

-14,5

2,6

-9,1

-9,0

-14,9

-3,0

-11,9

-6,0

3,5

0,9

-4,8

-4,9

-3,8

-12,4

-11,3

-21,5

-8,3

1,1

-2,2

7,6

-4,2

-5,7

-5,3

-17,7

-22,2

-9,5

-18,5

-5,8

-5,7

-12,4

6,6

-10,7

-8,9

C. Valenciana

1,5

-17,3

-14,7

-27,9

-27,0

-8,4

-17,7

0,7

4,9

3,6

-9,3

Extremadura

-3,2

-14,0

-16,0

22,4

-23,1

-4,2

-8,8

-1,9

2,6

-4,9

-5,6

Galícia

-1,9

-8,3

-16,2

-5,2

-13,6

-2,6

-8,8

4,0

-1,1

5,3

-4,1

C. Madrid

-35,2

-4,8

-12,7

-13,1

-19,8

-4,8

-5,0

-4,8

6,4

-1,0

-4,7

Múrcia

9,6

-10,0

-20,9

-33,4

-34,5

-3,1

-9,2

-7,5

6,7

-3,1

-8,0

Navarra

1,3

-9,6

-6,3

10,8

-22,7

-4,8

-2,5

3,9

-6,9

8,1

-4,3

-18,5 -17,3

País Basc
La Rioja
Ceuta i
Melilla
ESPANYA

-6,7

-8,1

-16,8

-7,8

-4,3

-3,0

-3,3

4,5

-6,5

1,7

-3,0

-8,9

-14,7

-15,3

-7,1

-1,8

-6,3

7,0

-1,8

-4,8

0,0

-28,3

23,9

-53,1

-5,6

-8,1

-1,6

2,6

3,6

-33,8

-1,5

-3,9

-13,1

-15,1

-11,1

-23,0

-5,5

-6,5

-4,6

4,3

-3,0

-6,8

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) Agr. = agricultura, silvicultura i pesca; Ind. 1 = indústria de la alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper; Ind. 2
= indústries extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia
i aigua; Ind. 3 = construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres
diverses; Const. = construcció; Ser. 1 = comerç i hostaleria; Ser. 2 = transport; Ser. 3 = intermediació financera i
activitats immobiliàries; Ser. 4 = Administració pública, educació i activitats sanitàries; Ser. 5 = altres serveis.
(2) Les dades no són significatives per a Ceuta i Melilla.

La pitjor evolució de l’ocupació en el cas de Catalunya s’explica principalment per un
decreixement més intens de la població ocupada a la indústria, que justificaria el 40,3% de la
pèrdua de llocs de treball, una situació que també té lloc a la Comunitat Valenciana i a Múrcia,
on la indústria explica el 37,6% i el 37,2% de la pèrdua d’ocupació, respectivament. De les
tres regions que més ocupació perden l’any 2009, la Comunitat Valenciana i Múrcia perden
més persones ocupades com a conseqüència del mal comportament de la construcció (39,0%
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i 61,3%, respectivament), mentre que Catalunya perd més ocupats als serveis (35,0%), i és
de les CA en què la construcció explica una proporció menor de la pèrdua de llocs de treball.
La situació de Catalunya contrasta amb la d’Espanya, on el factor explicatiu de la pèrdua
d’ocupació és la construcció (41,2%), seguida de la indústria (30,9%) i els serveis (25,6%).
TAULA III-20. PES EN LA VARIACIÓ DE L’OCUPACIÓ (16-64 ANYS) DE LES
BRANQUES D’ACTIVITAT1 PER COMUNITATS AUTÒNOMES.2
ESPANYA, 2009
Unitats: percentatges.

Agr. Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Const. Ser. 1 Ser. 2 Ser. 3 Ser. 4 Ser. 5 Total
Andalusia

2,2

10,1

6,9

1,0

61,4

22,9

-0,8

7,8

-16,2

4,8

100

Aragó

1,0

12,9

27,7

17,9

21,5

14,8

12,3

-4,7

-3,2

-0,2

100

Astúries

7,5

-1,1

26,5

7,0

43,9

24,5

1,3

-1,8

-8,8

1,1

100

Illes Balears

-3,2

10,9

-10,9

12,7

47,2

13,9

21,0

5,2

-19,6

22,9

100

Illes Canàries

3,4

8,9

8,4

-1,8

50,7

16,3

10,1

-2,9

-4,1

11,1

100

Cantàbria
Castella i
Lleó
Castella-la
Manxa
Catalunya

1,8

24,7

22,3

18,7

47,2

-4,6

-4,4

-3,7

4,9

-6,9

100

21,8

-3,5

12,2

8,5

36,4

13,4

15,6

11,9

-15,3

-1,0

100

5,4

4,9

14,8

7,0

60,2

28,6

-1,2

3,4

-27,2

4,1

100

1,0

11,9

20,8

7,6

23,7

13,5

5,5

18,9

-11,4

8,4

100

C. Valenciana

-0,5

12,4

12,2

13,0

39,0

23,3

12,0

-0,8

-7,6

-3,1

100

Extremadura

6,0

11,3

15,2

-6,0

56,9

15,2

6,5

2,7

-12,2

4,3

100

Galícia

3,5

14,3

23,3

6,5

37,2

13,9

13,7

-9,0

5,2

-8,5

100

C. Madrid

4,2

2,4

11,3

10,2

42,7

20,4

13,5

18,5

-25,2

1,9

100

Múrcia

-11,0

6,8

15,6

14,9

61,3

9,0

5,7

8,6

-13,7

2,7

100

Navarra

-1,2

20,6

12,6

-23,2

57,9

19,7

3,0

-8,5

30,4

-11,3

100

País Basc

4,2

9,1

11,1

12,1

23,5

23,9

4,9

6,2

9,6

-4,5

100

La Rioja
Ceuta i
Melilla
ESPANYA

-1,4

7,4

14,9

18,1

38,0

31,7

1,4

13,0

-25,6

2,4

100

0,0

17,1

-35,8

21,1

25,7

118,3

6,3

-18,8 -116,4 100,7

2,3

9,4

13,9

7,6

41,2

18,6

7,2

8,0

-11,4

3,2

100
100

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
(1) Agr. = agricultura, silvicultura i pesca; Ind. 1 = indústria de la alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper; Ind. 2
= indústries extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia
i aigua; Ind. 3 = construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres
diverses; Const. = construcció; Ser. 1 = comerç i hostaleria; Ser. 2 = transport; Ser. 3 = intermediació financera i
activitats immobiliàries; Ser. 4 = Administració pública, educació i activitats sanitàries; Ser. 5 = altres serveis.
(2) Les dades no són significatives per a Ceuta i Melilla.
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Catalunya destaca per la pèrdua de població assalariada respecte a la resta de comunitats
autònomes. Així, si bé la pèrdua de treballadors autònoms ha estat percentualment superior a
la d’assalariats a Catalunya (-10,1% els autònoms i -8,7% la població assalariada), la pèrdua
de població assalariada és la segona en importància a l’Estat espanyol, només per darrere de
la Comunitat Valenciana (-8,9%), mentre que la pèrdua de treballadors autònoms (-10,1%) és
la desena de l’Estat. Catalunya es manté com la tercera comunitat autònoma amb un percentatge més elevat de població assalariada (83,3%).
Entre la població assalariada és molt destacable el fet que, en nou comunitats autònomes,
el nombre de persones ocupades amb contracte indefinit ha crescut durant el 2009, si bé totes
perden població assalariada. Així, en aquestes regions, el 100,0% de la destrucció de l’ocupació d’assalariats s’ha produït entre la població amb contracte temporal. A Catalunya, aquest
percentatge baixa fins al 56,2%, amb una pèrdua del 23,0% de treballadors amb contracte
temporal i del 4,8% de la població amb contracte indefinit, ambdues les de més magnitud a
l’Estat espanyol.
La combinació d’aquests fenòmens no impedeix, però, que Catalunya es mantingui com la
comunitat autònoma amb un menor percentatge de població amb contracte temporal (18,0%), si
bé és tot just la tretzena comunitat autònoma on més es redueix la taxa de temporalitat (-3,3 pp).
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MAPA III-4. TAXA DE TEMPORALITAT (16-64 ANYS) PER COMUNITATS
AUTÒNOMES. ESPANYA, 2009
Unitats: percentatges.

23,8

23,5

22,1

26,8

23,0
19,9
21,9

22,0

18,0

19,7
25,1
27,3

35,7

28,4

32,8
30,7

36,4

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Destaca la diferència entre sector públic i sector privat, ja que al sector privat Catalunya
ocupa el novè lloc en reducció de temporalitat, mentre que al sector públic és la tercera comunitat autònoma on més s’ha incrementat. Així, si al sector privat Catalunya presenta la menor
taxa de temporalitat d’Espanya amb un 16,8%, al sector públic és la vuitena amb menys temporalitat, amb el 24,7%. Catalunya esdevé també la segona comunitat pel que fa a diferencial
de temporalitat entre sector públic i sector privat, amb 7,9 pp de diferència, només per darrere
del País Basc, amb 11,3 pp.
Sobresurt també l’increment de la proporció d’assalariats al sector públic, on Catalunya
experimenta el quart increment en punts percentuals (+2,2 pp), només per darrere d’Andalusia
(+3,1 pp), Múrcia (+2,7 pp) i Extremadura (+2,7 pp). En qualsevol cas, però, Catalunya es
manté com la comunitat amb un menor pes de la població assalariada al sector públic (15,0%).
Pel que fa a la jornada de treball, destaca el fet que Catalunya i Cantàbria són les úniques
comunitats autònomes on s’ha reduït amb més proporció el nombre de treballadors a temps
parcial que el nombre de treballadors a temps complet. Així mateix, sobresurt que en vuit co-
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munitats autònomes la població ocupada a temps parcial augmenta. Especialment destacats
són els casos de la Comunitat Valenciana i Múrcia, on la població ocupada a temps parcial
creix, respectivament, el 3,4% i el 2,0% (a Catalunya decreix el -9,5%), tot i que són de les
comunitats on més ocupació es destrueix durant el 2009. Així doncs, Catalunya passa de la
setena a l’onzena posició estatal en percentatge de població ocupada a temps parcial, amb
l’11,7%, lluny del 15,4% de la Comunitat Valenciana o el 14,0% del País Basc.

Població desocupada
El mal comportament de l’ocupació fa que la taxa de desocupació de Catalunya (16,4%)
se situï pròxima a la taxa de desocupació al conjunt de l’Estat espanyol (18,1%), i que se situï
per sobre de comunitats com ara Navarra (10,9%), el País Basc (11,1%), Cantàbria (12,1%),
Galícia (12,7%), la Rioja (12,8%), Aragó (12,9%), Astúries (13,5%), Castella i Lleó (13,9%)
i la Comunitat de Madrid (14,1%).
GRÀFIC III-17. TAXA D’ATUR (16-64 ANYS) PER COMUNITATS
AUTÒNOMES. ESPANYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Catalunya és la tercera comunitat autònoma on el creixement de la població desocupada és més gran (+79,0%), només superada per les Illes Balears (+82,3%) i Aragó (+79,1%).
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2.2. Europa
Població en edat de treballar
L’any 2009 la població en edat de treballar (de 15 a 64 anys) ha disminuït més a Catalunya9 que a la majoria de les economies europees, que presenten sobretot taxes de creixement
positives, a excepció d’Alemanya (-0,6%), Irlanda (-0,4%), Grècia (-0,1%) i Portugal (0,0%),
entre les més destacades.
GRÀFIC III-18. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (15-64 ANYS),
VARIACIÓ ANUAL. EUROPA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.
9.

A Catalunya, de 16 a 64 anys.
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Població activa
Pel que fa a l’activitat, Catalunya manté una taxa d’activitat elevada respecte a la majoria
de països europeus, tot i el retrocés experimentat durant el 2009.
Destaca el descens en activitat d’Islàndia i Irlanda, i en menor mesura, el dels països nòrdics com Suècia, Noruega i Finlàndia, que tot i la disminució en l’activitat segueixen sent dels
territoris amb una taxa d’activitat més elevada.
GRÀFIC III-19. POBLACIÓ ACTIVA (15-64 ANYS), TAXA D’ACTIVITAT I
VARIACIÓ ANUAL DE LA TAXA. EUROPA, 2009
Unitats: percentatges i punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

Població ocupada
Entre la població ocupada és on Catalunya presenta uns pitjors resultats en comparació
amb els diferents països europeus. Així, Catalunya i Espanya, juntament amb els països bàltics (Estònia, Letònia i Lituània), Irlanda i Islàndia, són les zones on més es redueix la taxa
d’ocupació, si bé a la majoria de països d’Europa la taxa d’ocupació decreix.
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Això fa que Catalunya se situï a prop de la mitjana de la UE-25 pel que fa a ocupació,
però a una distància superior als 10-15 pp dels països capdavanters com ara Suïssa, Islàndia,
Països Baixos, Noruega i Dinamarca.
GRÀFIC III-20. POBLACIÓ OCUPADA (15-64 ANYS), TAXA D’OCUPACIÓ I
VARIACIÓ ANUAL DE LA TAXA. EUROPA, 2009
Unitats: percentatges i punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

Destaca també la reducció més elevada de la temporalitat experimentada a Catalunya i
Espanya respecte a la resta de territoris europeus. Malgrat això, ambdós territoris es troben
encara al grup capdavanter pel que fa a temporalitat, amb Catalunya només superada per Polònia, Portugal i els Països Baixos, i a una distància de prop de 7-12 pp de les taxes més baixes, com les del Regne Unit, Dinamarca, Islàndia o Itàlia.
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GRÀFIC III-21. TEMPORALITAT, TAXA DE TEMPORALITAT I VARIACIÓ
ANUAL DE LA TAXA. EUROPA, 2009
Unitats: percentatges i punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

Pel que fa al percentatge de població que treballa a temps parcial, Catalunya es manté per
sota de la mitjana de la UE-25, a una distància estable de 10-15 pp respecte als països capdavanters en treball a temps parcial. Destaca que l’any 2009 Catalunya és dels pocs territoris
on el percentatge de població que treballa a temps parcial es redueix. Aquest contrast encara
és més acusat si es compara amb els territoris que més retrocedeixen en ocupació (Islàndia,
Irlanda i els països bàltics), on el percentatge de població que treballa a temps parcial s’incrementa de manera considerable.
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GRÀFIC III-22. TREBALL A TEMPS PARCIAL, TAXA DE TREBALL A
TEMPS PARCIAL I VARIACIÓ ANUAL DE LA TAXA. EUROPA, 2009
Unitats: percentatges i punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

Població desocupada
La taxa de desocupació de Catalunya és de les més elevades d’Europa, juntament amb la
d’Espanya i els països bàltics, i es troba molt per sobre de la mitjana de la UE-27. Destaca el
fort increment de la taxa que han experimentat els països amb taxes més elevades i el fet que
en tots els països estudiats la taxa d’atur creix.
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GRÀFIC III-23. POBLACIÓ DESOCUPADA, TAXA D’ATUR I VARIACIÓ
ANUAL DE LA TAXA. EUROPA, 2009
Unitats: percentatges i punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

2.2.1. Anàlisi comparativa de l’evolució dels principals agregats del mercat de
treball a les regions dels quatre motors per a Europa
En aquest apartat es fa una breu descripció de la situació del mercat laboral a les regions
dels quatre motors per a Europa. La comparativa internacional amb regions similars a Catalunya serveix per analitzar millor l’evolució del mercat de treball català, pel que fa a activitat, ocupació i atur.
Com es veurà a continuació, la crisi econòmica ha afectat especialment l’ocupació a Catalunya, la qual cosa ha derivat també en un major increment de l’atur que a la resta de regions
estudiades durant el 2009.
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Població activa
L’any 2009, la taxa d’activitat a Catalunya es manté entre les més altes de les regions dels
quatre motors, juntament amb Baden-Württemberg,10 tot i el lleuger descens experimentat
durant aquest darrer any.
GRÀFIC III-24. TAXA D’ACTIVITAT (15-64 ANYS).1 QUATRE MOTORS,
1R TRIMESTRE 2005 - 4T TRIMESTRE 2009 2
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE, Istat i Eurostat.
(1) En el cas de Catalunya, el tram d’edat és dels 16 als 64 anys.
(2) No es disposa de les taxes d’activitat trimestral de les regions de Baden-Württemberg i Roine-Alps, motiu pel
qual s’han utilitzat les mitjanes anuals per il·lustrar en quina situació es trobaven l’any 2008.

10. Si Baden-Württemberg segueix una evolució similar a la d’Alemanya, on l’activitat creix durant el 2009, és
possible que s’hagi generat un diferencial entre la taxa d’activitat a Catalunya i a la regió alemanya. A RoineAlps, si segueix l’evolució positiva de la taxa d’activitat francesa, la taxes d’activitat entre ambdues regions
tendirien a igualar-se.
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Població ocupada
No passa el mateix amb la taxa d’ocupació, en què Catalunya és la regió que experimenta
un retrocés més intens i passa de tenir la segona taxa d’ocupació més elevada a ser l’última
regió dels quatre motors d’Europa en ocupació.11
GRÀFIC III-25. TAXA D’OCUPACIÓ (15-64 ANYS).1 QUATRE MOTORS,
1R TRIMESTRE 2005 - 4T TRIMESTRE 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE, Istat i Eurostat.
(1) En el cas de Catalunya, el tram d’edat és dels 16 als 64 anys.

Població desocupada
A les taxes d’atur es on s’observen més diferències respecte a la resta de regions, amb un
increment significatiu de l’atur a Catalunya enfront d’un increment moderat a la resta de regions. Així, la taxa d’atur ha augmentat en 5,2 pp a Catalunya, 2,1 pp a Llombardia, 2,0 pp a
Roine-Alps i 1,1 pp a Baden-Württemberg.

11. En el cas de Baden-Württemberg i Roine-Alps, si segueixen l’evolució d’Alemanya i França, experimentarien
un lleuger increment de l’ocupació en el cas de la regió alemanya i un retrocés en el cas de la regió francesa.
És a dir, la regió alemanya quedaria molt distanciada de la resta de regions en termes d’ocupació.
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GRÀFIC III-26. TAXA D’ATUR1 (15-64 ANYS).2 QUATRE MOTORS,
1R TRIMESTRE 2005 - 4T TRIMESTRE 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Istat, INE, Insee i DeStatis.
(1) Hi poden haver petites diferències en el mètode de càlcul per a les diferents regions. Les dades de RoineAlps per al quart trimestre de 2008 són provisionals, mentre que les dades referents a Baden-Württemberg s’han
obtingut de les mitjanes mensuals.
(2) En el cas de Catalunya, el tram d’edat és dels 16 als 64 anys.

Convé matisar, però, les taxes d’atur de les diferents regions en funció de la seva taxa
d’activitat. Així, regions com Catalunya, amb una taxa d’activitat elevada, poden tenir una
taxa d’atur elevada amb més facilitat. És a dir, si la taxa d’activitat catalana s’equiparés amb
la de Llombardia o Roine-Alps, la taxa d’atur de la primera s’acostaria a les altres dues.12

12. Baden-Württemberg seria la regió més característica del grup, amb taxes d’atur baixes, malgrat una activitat
molt superior a la resta.
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3.3.

Polítiques d’ocupació

3.1. Novetats normatives
La cimera del G20 feta a Pittsburgh el mes de setembre deL 2009 ha conclòs amb el reconeixement que la crisi encara no ha passat i que cal impulsar reformes que permetin posar les
bases per a un creixement vigorós, sostingut i equilibrat al segle XXI que generi l’ocupació.
La cimera acull favorablement el Pacte mundial per a l’ocupació,13 aprovat per unanimitat per l’OIT14 el mes de juny, i els països participants es comprometen a adoptar elements
clau del seu marc general per avançar en la dimensió social de la globalització. El pacte és
un paquet integrat per donar resposta a allò immediat, per atendre les causes estructurals i
per prevenir crisis recurrents que demanen coherència de polítiques i diàleg, que s’haurà de
produir sobre la base del reconeixement de les responsabilitats i establint les condicions i els
límits per a una recuperació efectiva.15
En l’àmbit europeu, les orientacions comunitàries de la política d’ocupació que s’adrecen
als estats membres es remeten a les previstes per a tot el període 2008-2010 i fan èmfasi que
els poders públics estatals millorin les respostes a les necessitats detectades en el mercat laboral, fet que exigeix enfortir i millorar la capacitat d’intermediació dels serveis d’ocupació,
eliminar els obstacles a la mobilitat dels treballadors en l’àmbit comunitari, conèixer millor
les necessitats reals dels mercats de treball i dur a terme una adequada gestió de la migració
econòmica.16
El 7 de maig de 2009 es fa una cimera especial monogràfica per abordar l’impacte de la
crisi econòmica sobre l’atur a la UE que es tanca amb l’adopció d’una sèrie de recomanaci13. “Per recuperar-se de la crisi: un pacte mundial per a l’ocupació”.
14. Que intervé com a convidada a la Cimera.
15. La creació d’ocupació s’ha de basar a impulsar la demanda efectiva mantenint els nivells salarials; ajudar qui
busca feina; reconèixer les competències laborals; ajudar pimes i cooperatives a mantenir i generar ocupació;
millorar els serveis públics d’ocupació i reestructurar les polítiques actives; ajudar al canvi d’estratègies en
l’economia productiva aprofitant i desenvolupant les potencialitats dels nostres sectors. La millora de la protecció
social passa per garantir prestacions bàsiques; adequar la protecció a la desocupació; ajudar els grups més
vulnerables; facilitar l’accés als serveis públics; comprometre’s en la seva millora; desenvolupar un nou paper
del sector públic en el foment de l’activitat econòmica, les inversions i infraestructures; estendre eficaçment les
condicions i millores de la igualtat.
16. Decisió del Consell, de 7 de juliol de 2009, relativa a les orientacions per a les polítiques d’ocupació dels estats
membres (DOUE L 180, d’11.07.2009). Recomanació del Consell, de 25 de juny de 2009, relativa a l’actualització
de les orientacions generals de política econòmica dels estats membres i de la Comunitat i a l’execució de les
polítiques d’ocupació dels estats membres (DOUE L 183, de 15.07.2009).
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ons17 que posen l’accent principalment en les polítiques de formació de personal, tant en les
fases prèvies al seu accés al món laboral com durant la seva permanència en aquest i en cas
d’extinció de la relació laboral, atès que la formació pot obrir possibilitats de reincorporació.
Amb posterioritat, en les cimeres de juny i desembre, el Consell indica que les mesures
del Pla europeu per a la recuperació econòmica18 continuen essent crucials per restaurar la
confiança en els mercats de capitals i garantir-ne el funcionament, i per reduir l’impacte de
la crisi en el creixement i l’ocupació. El Consell confirma que la lluita contra l’atur continua
sent una prioritat màxima i cal doblar els esforços que s’hi dediquen i que la millora del marc
europeu existent és fonamental per tal de garantir la coordinació de les mesures adoptades
pels estats membres i maximitzar-ne l’impacte. En aquest sentit, les accions concretes que
s’adoptin, tant a escala estatal com europea, han de centrar-se en tres àmbits d’acció prioritaris: mantenir l’ocupació, crear nous lloc de treball i estimular la mobilitat; augmentar les
competències dels treballadors i treballadores i respondre a les necessitats del mercat de treball, i millorar l’accés a l’ocupació. El Consell també conclou que la «flexiseguretat» és un
instrument clau per modernitzar i fomentar l’adaptabilitat dels mercats de treball i que cal
donar una atenció prioritària als col·lectius més vulnerables i aquells que poden patir nous
riscos d’exclusió del mercat laboral.
Enguany s’ha aprovat la revisió del Fons Europeu d’Ajustament a la Globalització (FEAG)
amb l’objectiu d’ampliar el seu àmbit d’acció als treballadors que hagin perdut la feina com
a resultat de la crisi econòmica i financera actual. Per això, es preveu flexibilitzar els requisits
per a la concessió de fons i un augment de la contribució financera de la UE. Es preveu que
s’apliquin de manera retroactiva des de l’1 de maig del 2009. En aquest context, a sol·licitud
del Govern de la Generalitat, s’aprova la concessió d’un ajut en el marc del Fons Europeu
d’Adaptació a la Globalització per import de 3,3 milions d’euros, destinats a oferir formació
a 1.100 persones acomiadades del sector tèxtil a Catalunya per ajudar-les a reincorporar-se al
mercat de treball al més aviat possible.

17. Mantenir tantes persones com es pugui en situació d’ocupació mitjançant l’ajustament temporal de les hores de
feina en combinació amb cursos de formació amb l’ajut de fons públics (entre els quals, el Fons Social Europeu).
Fomentar l’esperit empresarial i la creació d’ocupació, per exemple, rebaixant les despeses no salarials de la
mà d’obra i la flexiseguretat. Millorar l’eficiència dels serveis nacionals d’ocupació, tot oferint assessorament,
formació i cerca de treball de manera intensiva durant les primeres setmanes d’atur, especialment per a joves
aturats. Augmentar perceptiblement el nombre de cursos de formació abans de finals del 2009. Promoure mercats
laborals més inclusius. Augmentar les qualificacions a tots els nivells mitjançant la formació contínua. Utilitzar
la mobilitat laboral per fomentar la relació entre l’oferta i la demanda de mà d’obra. Identificar les oportunitats
de feina i les qualificacions requerides. Prestar ajut als aturats i als joves per crear els seus propis negocis.
Anticipar i gestionar la reestructuració per mitjà de l’aprenentatge mutu i l’intercanvi de bones pràctiques.
18. Aprovat per les Conclusions del Consell Europeu d’11 i 12 de desembre de 2008.
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En l’àmbit estatal, enguany s’han aprovat diverses normes per fer front als efectes de la
crisi sobre el mercat de treball que s’afegeixen a les ja adoptades en el marc del Pla espanyol
per a l’estímul de l’economia i l’ocupació.
Les mesures aprovades no han comptat totalment amb el suport dels agents socials, tot i
que han estat debatudes en el marc del diàleg social. Inicialment aprovades a través de reials
decrets llei, en seu parlamentària s’acorda la seva tramitació com a llei i s’hi introdueixen
modificacions diverses ampliant-los i prorrogant-ne els efectes. Fonamentalment, les mesures
que s’analitzen en aquest apartat estan recollides a la Llei 27/2009, de mesures urgents per
al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades, procedent
del Reial decret llei 2/2009, i a la Llei 14/2009, per la qual es regula el programa temporal de
protecció d’atur i inserció, procedent del Reial decret llei 10/2009.
A continuació s’exposen, a grans trets, les mesures aprovades que s’orienten al manteniment i foment de l’ocupació i a la protecció de les persones aturades.

Mesures per al manteniment de l’ocupació19
Bonificació de les quotes empresarials a la Seguretat Social durant les situacions d’atur derivades d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) temporals presentats entre l’1 d’octubre
del 2008 i el 31 de desembre del 2010. L’objectiu és afavorir els ERO de suspensió contractual o de reducció de jornada respecte dels extintius, quan la finalitat sigui garantir la continuïtat de l’empresa i dels llocs de treball. La bonificació és del 50% de la quota empresarial
a la Seguretat Social dels treballadors afectats per l’ERO, amb un límit màxim de sis mesos
i sempre que es mantingui l’ocupació dels treballadors afectats durant almenys un any després de la finalització de la suspensió del contracte de treball o de la reducció de la jornada.20
S’augmenta la protecció dels treballadors i treballadores més grans de 55 anys afectats per
ERO extintius i s’intenta evitar que abandonin prematurament el mercat de treball a través de la
modificació de la regulació del conveni especial de la Seguretat Social que s’ha de subscriure
en aquests casos. La modificació implica que, en cas que el treballador o treballadora afectat
per l’ERO d’extinció sigui menor de 61 anys i desenvolupi una altra activitat econòmica, no
s’hauran de reintegrar, com passava fins ara, les quotes abonades a la Seguretat Social per
l’empresa obligada a subscriure el conveni especial, sinó que aquestes quotes s’aplicaran al

19. Mesures aprovades inicialment pel Reial decret llei 2/2009, de 6 de març, de mesures urgents per al manteniment
i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades (BOE núm. 57, de 07.03.2009), i mantingudes
per la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la
protecció de les persones aturades (BOE núm. 315, de 31.12.2009).
20. La Llei 27/2009 va ampliar el termini final dels ERO que poden optar a la bonificació.
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pagament del conveni especial durant el període a càrrec del treballador o treballadora, és a
dir, a partir dels 61 anys.

Mesures de foment de l’ocupació21
Es crea el Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local,22 amb una doble finalitat. En
primer lloc, incrementar la inversió pública en l’àmbit local a través del finançament d’actuacions generadores d’ocupació en obres de nova planificació i execució immediata que siguin
competència dels municipis i de l’equipament d’aquelles, a realitzar a partir de començaments
de l’any 2010. Aquest finançament es destina prioritàriament a projectes que gaudeixin d’una
característica comuna, com és tenir en compte la perspectiva del desenvolupament sostenible
en els vessants mediambiental; d’ocupació; de suport a la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, i econòmic i social. En segon lloc, el Fons ha de contribuir a la sostenibilitat social, mitjançant el finançament de les despeses corrents que ocasioni la prestació de
serveis educatius, així com altres serveis socials de competència municipal.
Dotat amb un pressupost de 5.000 milions d’euros, 796 dels quals destinats a Catalunya,
s’afegeix, en el marc del Pla E, al Fons estatal d’inversió local i al Fons estatal per a la dinamització de l’economia i l’ocupació creats l’any anterior.
S’estableix la bonificació del 100% de les quotes empresarials per contingències comunes
en cas de contractació indefinida de persones aturades que estiguin cobrant prestació d’atur
(contributiva o assistencial) des de faci tres mesos com a mínim. La bonificació s’estableix
per un import màxim equivalent de l’import de la prestació pendent de percebre en el moment
de l’entrada en vigor del contracte de treball, amb una durada màxima de tres anys.
El contracte ha de ser indefinit i ha d’haver estat fet fins al 31 de desembre del 2010.23
Si es produeix un acomiadament abans d’un any, l’empresa ha de retornar les bonificacions
que hagués fet.
L’aplicació de la bonificació requereix el consentiment de la persona aturada.
21. Excepte el Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local, creat pel Reial decret llei 13/2009, i les mesures
que afecten les persones discapacitades, que aprova la Llei 27/2009, la resta de mesures s’aproven inicialment
amb el Reial decret llei 2/2009, de 6 de març, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació
i la protecció de les persones aturades (BOE núm. 57, de 07.03.2009) i es mantenen per la Llei 27/2009, de 30
de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones
aturades (BOE núm. 315, de 31.12.2009).
22. Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local
(BOE núm. 259, de 27.10.2009). Convalidat per acord del Congrés dels Diputats, publicat per la Resolució de
19 de novembre de 2009 (BOE núm. 284, de 25.11.2009).
23. La Llei 27/2009 ha ampliat el termini dins el qual s’ha de fer el contracte per poder sol·licitar la bonificació.
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Es milloren, amb vigència il·limitada, els incentius a la contractació a temps parcial. Així,
es permet la contractació d’un treballador o treballadora que presta serveis a temps parcial,
amb una jornada que no supera un terç de la jornada a temps complet, i s’incentiva proporcionalment més el contracte a temps parcial que el contracte a jornada completa.
Es modifiquen les mesures de foment de l’ocupació de les persones discapacitades.24

Mesures de protecció de les persones aturades
S’acorda la reposició del dret a la prestació d’atur percebuda pel treballador o treballadora
com a conseqüència d’un expedient de regulació d’ocupació previ en cas d’estar afectats per
un nou expedient, de manera que no es consideri consumit el temps ja percebut en l’anterior
període de suspensió o reducció de jornada.25
S’elimina el període d’espera d’un mes que, amb caràcter general, s’exigia per beneficiar-se del subsidi d’atur.26 Aquesta mesura serà vigent entre el 8 de març del 2009 i el 31 de
desembre del 2010.27
S’aprova un programa temporal de protecció per atur i inserció,28 que ha de gestionar el
Servei Públic d’Ocupació Estatal en col·laboració amb els serveis públics d’ocupació de les
comunitats autònomes.

24. Vegeu el capítol V de la Llei 27/2009, sobre el Pla extraordinari de manteniment i foment de l’ocupació dels
treballadors amb discapacitat.
25. Es preveuen dos supòsits en què es produeix aquesta reposició: a) en supòsits d’extinció posterior del contracte
per causes econòmiques, organitzatives, productives o tècniques ja sigui a través d’un ERO, de procediment
concursal o bé a través d’extinció objectiva del contracte. Els treballadores o treballadores afectats tenen dret
a la reposició de la durada de la prestació contributiva d’atur pel mateix nombre de dies que hagin rebut la
prestació, amb un màxim de 120 dies. Les resolucions que autoritzen la suspensió o reducció de jornada s’han
d’haver produït entre l’1 d’octubre del 2008 i el 31 de desembre del 2010, i l’acomiadament objectiu, resolució
administrativa o judicial de l’ERO entre el 8 de març del 2009 i el 31 de desembre del 2012; i b) reposició
de prestacions en els casos de posterior suspensió del contracte o reducció de jornada després d’una anterior
suspensió o reducció de jornada. Els treballadors o treballadores afectats tenen dret a la reposició de la durada de
la prestació contributiva d’atur pel mateix nombre de dies que hagin rebut la prestació, amb un màxim de 90 dies
i sempre que hagin esgotat la prestació i no hagin generat un nou dret a prestació contributiva. Les resolucions
que autoritzen la suspensió o reducció de jornada s’han d’haver produït entre l’1 d’octubre del 2008 i el 31 de
desembre del 2010, i la següent resolució de l’ERO entre el 8 de març del 2009 i el 31 de desembre del 2010.
26. Aquest període d’espera ja no s’exigia a les persones beneficiàries de l’anomenat subsidi contributiu, regulat
per l’article 215.2 LGCC, ni a les persones beneficiàries del subsidi especial de més grans de 45 anys, regulat
a l’article 215.4 LGSS.
27. La Llei 27/2009 ha ampliat aquest termini, que inicialment finalitzava el 31 de desembre del 2009.
28. Llei 14/2009, d’11 de novembre, per la qual es regula el programa temporal de protecció d’atur i inserció (BOE
núm. 273, de 12.11.2009), procedent del Reial decret llei 10/2009, de 13 d’agost, pel qual es regula el programa
temporal de protecció d’atur i inserció (BOE núm. 197, de 15.08.2009).
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El programa consisteix en el reconeixement, per un període de 180 dies, d’un ajut mensual per un import del 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples,29 a les persones
aturades menors de 65 anys que o bé hagin esgotat la prestació d’atur contributiva d’ençà
del mes de gener del 2009 30 i no tinguin dret a subsidi o bé hagin extingit, per esgotament,
el subsidi d’atur.
En ambdós casos, les persones sol·licitants no han de tenir rendes superiors al 75% del
salari mínim interprofessional,31 han de subscriure un compromís d’activitat i comprometre’s
a seguir l’itinerari d’inserció laboral que estableixin els serveis públics d’ocupació.32
S’han distribuït els fons per a l’any 200933 del Pla extraordinari d’orientació, formació
professional i inserció laboral aprovat l’any anterior,34 respecte del qual s’ha acordat prorrogar, durant dos anys, la mesura consistent en la contractació de 1.500 persones per reforçar
la xarxa d’oficines d’ocupació.35
29. El 2009, el 80% de l’IPREM equival a 421 euros mensuals.
30. El Reial decret llei 10/2009 establia com a data d’inici de vigència d’aquesta mesura l’1 d’agost. En el tràmit
parlamentari del Reial decret llei, que ha desembocat en la Llei 14/2009, es retrotreuen els efectes a l’1 de gener
del 2009.
D’altra banda, en les negociacions inicials es preveia una durada de sis mesos prorrogables si la taxa d’atur
superava el 17%. Posteriorment, en el tràmit parlamentari es manté la possibilitat de pròrroga si bé s’elimina la
referència al percentatge d’atur. En aquest sentit, la disposició final tercera de la Llei 14/2009 habilita el Govern,
tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, les perspectives econòmiques i la situació de desocupació,
per prorrogar aquest programa per períodes de sis mesos. En aquest sentit, es prorroga per sis mesos, fins al 15
d’agost del 2010 pel Reial decret 133/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 41, de 16.02.2010). El Govern calcula
que 243.100 noves persones aturades es beneficiaran del programa i que el cost estimat de la pròrroga és de
517,8 milions d’euros.
31. El 2009, el 75% de l’SMI equival a 468 euros al mes.
32. Els serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes que hagin assumit la competència, entre les quals
Catalunya, definiran el contingut dels itineraris d’inserció en els quals han de participar els beneficiaris del
programa. Article 4 Llei 14/2009.
33. Ordre TIN/381/2009, de 18 de febrer (BOE núm. 46, de 23.02.2009). Es distribueixen territorialment 113
milions d’euros per cobrir el cost imputable al Pla l’any 2009 i que han de gestionar les comunitats autònomes
amb competències assumides.
Per a l’any 2009, es destinen 113 milions d’euros distribuïts entre els 33.143.332 euros d’ajuts per a la contractació
de persones orientadores i 79.577.997 euros per a qualificació personal d’ocupació; recerca d’ocupació; mobilitat
geogràfica; promoció de l’ocupació autònoma i formació professional per a l’ocupació. A Catalunya, li han
correspost un total de 13.507.739 euros, distribuïts entre 3.499.999 euros per a la contractació d’orientadors i
10.007.739 destinats a la qualificació personal d’ocupació; recerca d’ocupació; mobilitat geogràfica; promoció
de l’ocupació autònoma i formació professional per a l’ocupació.
34. Vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008. Capítol III.
35. Sobre la base de la disposició final primera del Reial decret llei 2/2009, per Acord del Consell de Ministres de 30
d’abril de 2009, s’acorda la pròrroga, per dos anys, d’aquesta mesura, que tenia una vigència inicialment prevista
de sis mesos. Per fer front a aquesta pròrroga, es distribueixen 16.706.666,67 euros addicionals, 1.750.000
dels quals a Catalunya, per contractar 150 persones. En aquest sentit, vegeu l’Ordre TIN/2183/2009, de 31 de
juliol, per la qual es distribueixen territorialment per al 2009, per a la seva gestió per les CA amb competències
assumides, subvencions per finançar el cost imputable a 2009 de la pròrroga de la mesura de contractació de
1.500 orientadors per al reforç de les oficines d’ocupació, inclosa al Pla extraordinari aprovat per l’Acord del
Consell de Ministres de 30 d’abril de 2009 (BOE núm. 191, de 08.08.2009).
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Es reforcen els serveis públics d’ocupació per atendre l’increment de persones en situació d’atur.36
En aquesta línia, la Llei 27/2009 preveu que, en el marc del diàleg social, el Govern ha
d’impulsar un nou programa de foment de l’ocupació;37 plantejar la revisió del marc jurídic
de la incorporació dels joves al mercat de treball,38 i revisar el marc normatiu de la intermediació laboral.39
També es fa el mandat al Govern que avaluï les polítiques actives d’ocupació i efectuï
propostes per incrementar-ne l’eficiència, a fi de promoure més adequació a les necessitats
concretes de les comunitats autònomes i, en coordinació amb aquestes, promogui polítiques
actives d’ocupació orientades a la formació dels treballadors estrangers en situació de deso36. Al mes d’octubre s’acorda distribuir a les comunitats autònomes 1.640.000 euros per reforçar l’atenció als
usuaris que acudeixin als serveis públics d’ocupació.
D’altra banda, al mes de febrer es constitueix el Consell General del Sistema Nacional d’Ocupació, que aspira
a ser un òrgan de participació del Sistema Nacional d’Ocupació i engloba els representants dels agents socials
i les comunitats autònomes com a forma de concertació territorial del diàleg social. En la sessió constitutiva
s’acorden les línies d’actuació següents: definir i implementar un sistema estable d’orientació per facilitar la
construcció d’itineraris per a l’ocupació; identificar els processos per a l’acreditació i certificació per la formació
per a l’ocupació i desenvolupar els instruments per realitzar-los; fer àmpliament accessible l’oferta disponible
al mercat; adequar els indicadors d’intermediació; establir objectius i indicadors als programes per a l’ocupació
als programes de formació; establir un sistema de coordinació de la Xarxa de Serveis Públics d’Ocupació;
atendre preferentment a les ofertes d’activitat la inserció dels col·lectius en situació desafavorida; ampliar i
estendre la gestió directa dels serveis d’ocupació i de prestacions als usuaris a través d’Internet; possibilitar
l’autoreconeixement de les prestacions d’atur i l’accés a l’oferta d’ocupació i d’activitat.
37. Aquest nou programa, que ha de ser d’aplicació l’any 2010, s’ha de formular tenint en compte l’avaluació sobre
els resultats del sistema de bonificacions a la contractació establert a la Llei 43/2006, que el Govern ha de remetre
al Congrés en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor de la Llei. Els principis que han d’orientar aquest
nou Programa de foment de l’ocupació són els següents: la vinculació a la conjuntura actual de l’economia, de
l’ocupació i de la desocupació, de manera que es doni suport a l’ocupació indefinida; una millor selecció dels
col·lectius la contractació dels quals es vulgui afavorir pel fet d’estar particularment afectats per la desocupació
i presentar més problemes d’ocupabilitat, com és el cas dels aturats de llarga durada, els joves i, particularment,
les persones amb discapacitat; afavorir que la temporalitat no repunti quan s’iniciï la recuperació econòmica; la
reducció de la complexitat de l’actual sistema de bonificacions; i un major ús del sistema per part de les petites i
mitjanes empreses, per les empreses d’economia social i pels treballadors autònoms que contractin treballadors
per compte d’altri. Vegeu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2009.
38. En funció de l’estudi que el Govern ha de presentar, en el termini de quatre mesos, sobre les pràctiques no laborals
i la seva regulació actual, incidint en aspectes com ara el grau de compliment de la seva finalitat formativa i la
utilització fraudulenta d’aquesta fórmula per cobrir llocs de treball i sobre els contractes de treball en pràctiques
i per a la formació, l’evolució de la seva utilització, problemes detectats i utilitat per a la inserció laboral dels
joves. Vegeu la disposició addicional setena de la Llei 27/2009.
39. Pel que fa a la intermediació laboral, es fa un mandat al Govern perquè, en el marc del diàleg social, es transposi
la Directiva 2008/104/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, relativa al treball a
través d’empreses de treball temporal; es reguli l’activitat de les empreses que intervenen en la recol·locació de
treballadors i treballadores afectats per expedients de regulació d’ocupació; i lluiti contra les pràctiques il·legals
i fraudulents en la intermediació laboral de les empreses de serveis l’activitat real de les quals consisteix en la
contractació de treballadors per cedir-los a terceres empreses. Vegeu la disposició addicional quarta i la disposició
addicional onzena de la Llei 27/2009.
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cupació i impulsi un programa de difusió a les empreses de menys de 100 treballadors dels
recursos disponibles de formació continuada.
D’altra banda, la Llei 27/200940 fa el mandat al Govern que estudiï les actuals prestacions
d’atur, incloent-hi la prestació extraordinària aprovada enguany.41
Cal també tenir en compte les mesures que afecten les persones treballadores autònomes,
que s’analitzen al capítol IV de la present memòria, així com les mesures adreçades a sectors
concrets.
Pel que fa a les mesures que es destinen a sectors concrets, d’una banda, s’estableixen ajuts
a la competitivitat de sectors estratègics industrials que també tenen com a objectiu vetllar
pel manteniment i la creació d’ocupació, la millora de la seva qualitat i de les condicions de
seguretat i salut,42 així com en relació amb determinats sectors per facilitar la seva adaptació
laboral als canvis estructurals del comerç mundial i, en concret, el sector del tèxtil, del calçat,
del moble i de la joguina.43
40. Vegeu les disposicions addicionals novena, desena i catorzena de la Llei 27/2009.
41. L’estudi, que s’ha de fer al primer semestre de l’any 2010 i s’ha de remetre al Congrés i al Senat, ha de tractar
sobre els resultats de la prestació extraordinària per desocupació, així com sobre la vigent prestació i els
subsidis per desocupació, sobre la renda activa d’inserció i sobre la resta de mecanismes de protecció d’aquestes
contingències per part de les comunitats autònomes i les entitats locals. Vegeu la disposició addicional primera
de la Llei 14/2009.
42. Ordre ITC/909/2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts per a la realització d’actuacions
en el marc de la política pública per al foment de la competitivitat de sectors estratègics industrials per al període
2009-2010 (BOE de 13.04.2009). En concret, els sectors són el químic i farmacèutic; productes minerals no
metàl·lics; metal·lúrgic i siderúrgic; transformació de metalls; béns d’equip i ferroviari.
43. Aquestes mesures parteixen del reconeixement, d’ençà del 2006, que el fenomen de la globalització comporta
de manera inevitable la pèrdua de llocs de treball en aquells sectors menys competitius i que els efectes adversos
són més visibles en les regions on existeix una alta concentració d’indústria intensiva en treball. La Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2006 autoritzava el Govern a adoptar mesures en el sector tèxtil, del
calçat, de mobles i de joguines, de suport a la modernització i millora de la competitivitat i de cobertura social
als treballadors excedents en matèria de recol·locació, foment de l’ocupació, formació professional, atur, fons
de garantia salarial i seguretat social. Per Acord del Consell de Ministres de 9 de juny del 2006, s’autoritzà el
finançament, per import de 140 milions d’euros, a través del pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal i
durant diversos exercicis pressupostaris, per a la concessió de subvencions emmarcades en les polítiques actives
d’ocupació per facilitar l’ajust laboral i la reinserció dels treballadors que resultin excedents en els sectors
esmentats.
Enguany, en aquest context, a escala estatal s’han aprovat diverses mesures que afecten el sector del tèxtil, del
calçat, del moble i de la joguina.
En relació amb el sector del tèxtil, s’han prorrogat els ajuts establerts el 2006. En relació amb els sectors del
moble, de la joguina i del calçat, s’ha aprovat, per a cadascun, un pla de suport que estableix una sèrie de mesures
destinades a la modernització i millora de la competitivitat. Aquestes mesures tenen per objectiu augmentar
la capacitació professional i millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores, donar suport a la reinserció
laboral a les persones treballadores excedents i impulsar polítiques actives d’ocupació adreçades a les persones
treballadores de més edat per propiciar que es mantinguin al mercat de treball.
Vegeu l’Ordre TIN/429/2009, de 24 de febrer, per la qual es prorroga la vigència durant l’any 2009 de les mesures
sociolaborals previstes als articles 3 i 4 de l’Ordre TAS/3243/2006, de 19 d’octubre, per la qual es disposen
mesures necessàries per al desenvolupament parcial de l’Acord del Consell de Ministres de 9 de juny de 2006
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Així mateix, en relació amb el sector turístic,44 s’ha acordat un conjunt de mesures per
fomentar els coneixements i les destreses professionals que demana el sector turístic, i en relació amb el sector del transport per carretera s’ha aprovat un paquet de mesures orientades a
ajudar el sector a superar l’actual conjuntura de baixa demanda, afavorint una reestructuració
que reforci a llarg termini la seva competitivitat.
Enguany s’han aprovat altres normes destacables en l’àmbit estatal: la regulació del procediment i els requisits per a l’avaluació, el reconeixement i l’acreditació de les competències
professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació;45
la distribució territorial de les subvencions d’àmbit laboral;46 la convocatòria de subvencions
per al desenvolupament de programes de retorn voluntari de persones immigrants als seus
països d’origen,47 i la determinació del salari mínim interprofessional per a l’any 2010.48

44.
45.
46.

47.
48.
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sobre determinades mesures financeres i sociolaborals integrades al Pla de suport al sector tèxtil i de la confecció
(BOE núm. 50, de 27.02.2009).
Vegeu el Reial decret 100/2009, de 6 de febrer, pel qual s’estableixen mesures per facilitar l’adaptació laboral
del sector de fabricació i components del calçat, adobats i marroquineria als canvis estructurals en el comerç
mundial (BOE núm. 47, de 24.02.2009). Les mesures afecten un col·lectiu de 40.000 persones treballadores
aproximadament.
Reial decret 1679/2009, de 13 de novembre, pel qual s’estableixen mesures per facilitar l’adaptació laboral del
sector del moble als canvis estructurals en el comerç mundial (BOE núm. 288, de 30.11.2009). El pressupost que
s’hi destina és de 76 milions d’euros en 7 anys, que es financen a través dels programes d’ocupació i a través de
la dotació pressupostària de 140 milions d’euros per facilitar l’ajust dels sectors afectats per canvis estructurals
en el comerç mundial, establerta per l’Acord del Consell de Ministres de 9 de juny de 2006. Aquest Pla afecta
potencialment 83.000 persones treballadores i a Catalunya afecta l’11% de les empreses.
Vegeu el Reial decret 1678/2009, de 13 de novembre, pel qual s’estableixen mesures per facilitar l’adaptació
laboral del sector de la joguina als canvis estructurals en el comerç mundial (BOE núm. 288, de 30.11.2009).
Afecta aproximadament 5.400 persones treballadores, la majoria a la Comunitat Valenciana. El cost previst és
de 6,7 milions d’euros, finançats a càrrec dels programes d’ocupació i la dotació pressupostària de 140 milions
d’euros, per facilitar l’ajust dels sectors afectats per canvis estructurals en el comerç mundial, establerta per
l’Acord del Consell de Ministres de 9 de juny de 2006.
Acord del Consell de Ministres de 24 de juliol de 2009.
Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per
experiència laboral (BOE de 25.8.2009).
Ordre TIN/380/2009, de 18 de febrer, per la qual es distribueixen territorialment per al 2009, per la seva
gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades
a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat (BOE núm. 46, de 23.02.2009) i Ordre TIN/2533/2009, de 18 de
setembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic 2009, per a la seva gestió per
les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions per als programes d’inserció de persones
amb discapacitat i per a la promoció de l’ocupació autònoma, cooperatives i societats laborals, finançades amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat (BOE de 23.09.2009). Ordre TIN/3270/2009, de 30 de novembre,
per la qual es distribueixen territorialment per al 2009, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb
competències assumides, subvencions addicionals a les establertes per l’Ordre 380/2009, per al programa de
modernització dels serveis públics d’ocupació (BOE núm. 291, de 03.12.2009).
Resolució de 24 d’agost de 2009, de la Direcció General d’Integració dels Immigrants, per la qual es convoquen
subvencions per al retorn voluntari de persones immigrants (BOE núm. 209, de 29.08.2009).
Reial decret 2030/2009, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2010
(BOE núm. 315, de 31.12.2009).
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En l’àmbit de Catalunya, s’ha de destacar l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a
Catalunya 2009-2012,49 signat d’acord amb el Pla de Govern 2007-2010 entre el Govern, els
agents socials i econòmics més representatius i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. L’Acord recull la voluntat d’afavorir l’emancipació juvenil mitjançant la signatura d’un
acord que tingui per objectiu reduir la precarietat, la temporalitat i la sinistralitat dels joves
en el mercat de treball. S’estructura en quatre grans eixos estratègics, que inclouen mesures
concretes, amb calendari i dotació pressupostària, en relació amb les condicions laborals;50
el foment de l’emprenedoria; la formació, l’orientació i la inserció, i la conciliació de la vida
laboral, personal i acadèmica.
L’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012 es dota amb 200 milions d’euros per al període 2009-2012, i s’estableix que es revisarà anualment i serà flexible,
de manera que cada mesura s’avaluarà cada any i s’introduiran els canvis que es considerin
necessaris. L’objectiu de l’Acord és no duplicar mesures recollides en altres acords i documents, com l’Acord estratègic o el II Pla de l’FP de Catalunya, sinó incorporar la visió dels
joves a l’aplicació d’aquests acords preexistents, així com afegir noves mesures des de l’àmbit
laboral per millorar la situació dels treballadors de menys de 30 anys.
L’any es tanca amb els 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya, acordats entre el Govern i els agents socials (Foment, Pimec, UGT
i CCOO) el 18 de desembre. Els 30 compromisos indiquen les prioritats polítiques, econòmiques i socials que marcaran l’esdevenir de la societat i l’economia catalanes la primera meitat
del segle XXI, tot tenint com a full de ruta de la política socioeconòmica l’Acord estratègic.
Entre aquests compromisos, als efectes del present apartat de la Memòria, destaquen els
que tenen per objectiu impulsar les polítiques d’ocupació i reactivar l’economia per mantenir i generar l’ocupació. Així, es pressuposten actuacions destinades als plans d’ocupació
local en sectors generadors d’ocupació, per incrementar la formació a les persones aturades;
a l’establiment d’un ajut temporal extraordinari per a treballadors autònoms i al foment de
l’autoocupació: incorporar nous orientadors per millorar l’activació de les persones en atur,
implantar noves tecnologies i millores a les oficines de treball i a la formació del personal
del SOC; integrar la formació professional a través d’una comissió que assumeixi funcions
49. Acord GOV/144/2009, de 15 de setembre, pel qual s’aprova l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a
Catalunya 2009-2012 (DOGC núm. 5470, de 23.09.2009).
50. Dins les actuacions proposades a l’eix relatiu a les condicions laborals, destaca la línia estratègica 1.1 «Anàlisi
de les condicions laborals juvenils», que té per objectiu definir les línies d’actuació en l’àmbit de les condicions
laborals juvenils a partir de conèixer quina és la realitat actual del jovent i quines són les necessitats i mancances
que s’hi observen, fent ús de dades objectives i de l’aportació subjectiva de persones interessades i enteses en
el tema. Amb aquesta finalitat, preveu proposar al CTESC una anàlisi del conjunt de mesures legislatives i dels
instruments de promoció, vigilància i control en matèria laboral i de seguretat i salut en el treball de què disposa
l’Administració, a fi de valorar si són suficients per detectar i redreçar les desigualtats socials dels i de les joves,
i proposar, si escau, l’adopció de noves mesures administratives o de propostes legislatives.
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de planificació estratègica, avaluació i coordinació de les polítiques del sistema de formació i
qualificació professionals, i potenciar la intermediació i els serveis a les empreses.
En matèria de promoció de l’ocupació, cal destacar diversos projectes i accions per a
l’ocupació amb les entitats locals,51 així com la nova convocatòria d’actuacions ocupacionals
i de desenvolupament local en el marc del Projecte “Treball als barris”52 i del Projecte “Treball a les 4 comarques”.53 Així mateix, enguany s’ha aprovat la pròrroga de la subvenció per
a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) i s’ha creat la xarxa
d’AODL amb l’objectiu de millorar la prestació dels seus serveis i dotar-los dels recursos necessaris per dur a terme la seva tasca amb millors resultats.54
En relació amb les accions per impulsar la formació i qualificació professional, en compliment de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la millora de
la competitivitat de l’economia catalana, el Departament de Treball i el d’Educació impulsen
conjuntament el Pla Qualifica’t, amb l’objectiu de millorar la qualificació de les persones que
es troben en situació d’atur, prenent com a punt de partida les competències assolides al llarg
de la seva vida laboral; incrementar el nivell d’ocupació, i afavorir la mobilitat professional
de les persones en atur. D’altra banda, cal tenir en compte la posada en marxa del Pla FP.CAT
amb l’objectiu d’assolir la integració dels tres subsistemes de la formació professional: inicial, ocupacional i contínua.
51. Es modifica l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la
realització de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals, i s’obre la convocatòria per al període
2008-2009 a través de l’Ordre TRE/219/2009, de 23 d’abril (modifica l’article 17.9 de l’Ordre 165/2008; DOGC
núm. 5374, de 07.05.2009), i de l’Ordre TRE/532/2009 (modifica l’article 22 de l’Ordre TRE/165/2008; DOGC
núm. 5523, de 10.12.2009).
En relació amb els plans d’ocupació, s’aprova l’Ordre TRE/235/2009, de 8 de maig, per la qual s’estableixen
les bases reguladores i s’obre la convocatòria per al 2009 per a la concessió de subvencions per a la realització
dels plans d’ocupació i per a les actuacions de la xarxa d’orientació per a l’ocupació (DOGC núm. 5379, de
14.05.2009), modificada per l’Ordre TRE/351/2009 (DOGC núm. 5422, de 16.07.2009).
En relació amb les iniciatives locals d’ocupació, vegeu la Resolució TRE/2168/2009, de 27 de juliol, per la qual
es modifica l’article 45 de la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, es tanca el termini de presentació de
sol·licituds de qualificació i s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per presentar sol·licituds per a la concessió
de subvencions destinades a empreses qualificades d’iniciatives locals d’ocupació (I+O) (DOGC núm. 5432,
de 30.07.2009). Els imports d’aquesta convocatòria s’amplien a través de la Resolució TRE/3595/2009, de 15
de desembre, d’ampliació dels imports màxims destinats a la concessió de subvencions destinades a empreses
qualificades d’iniciatives locals d’ocupació (I+O) per a l’any 2009 (DOCG núm. 5530, de 21.12.2009).
52. Resolució TRE/1675/2009, de 15 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió
de subvencions en el marc del projecte “Treball als barris”.
53. Resolució TRE/2167/2009, de 24 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió
de subvencions per a la realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local complementaris al Pla
d’iniciatives de dinamització comarcal a les comarques del Pallars Jussà, el Ripollès, l’Anoia i la Terra Alta, en
el marc del projecte “Treball a les 4 comarques”.
54. Resolució TRE/937, de 6 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la sol·licitud de
subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local, es crea la xarxa d’agents
d’ocupació i desenvolupament local i es modifica parcialment la Resolució TRE/653/2007 (DOGC núm. 5358,
de 18.04.2009).
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Cal destacar també la formació d’oferta adreçada a persones desocupades en àrees professionals prioritàries, que se sumen a les convocades en relació amb sectors prioritaris i
emergents,55 56 així com la nova convocatòria referent als programes de qualificació professional inicial57 i als programes Forma’t58 i Forma i Contracta.59 Enguany, com a novetat, s’han
de destacar els crèdits formació per al treball, una línia de préstecs sense interessos per a les
persones en atur per a la realització de cursos de millora professional.60

55. Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la
qual es regula el règim d’ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert en matèria
de formació d’oferta (DOGC núm. 5463, de 14.09.2009).
56. Ordre TRE/84/2009, de 5 de març, per la qual es modifica l’article 13.1 de l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol,
i es convoquen les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius
en àrees professionals prioritàries per a l’any 2009. Resolució TRE/1326/2009, de 8 de maig, d’ampliació dels
crèdits disponibles per a les subvencions que s’atorguin d’acord amb l’Ordre TRE/84/2009, de 5 de març, per
la qual es modifica l’article 13.1 de l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, i es convoquen les subvencions per a
la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a
l’any 2009. S’amplia el termini a través de Ordre TRE/124/2009, de 25 de març, per la qual s’amplia el termini
de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta
mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a l’any 2009 que preveu l’Ordre TRE/84/2009,
de 5 de març (DOGC núm. 5336, d’11.03.2009).
57. Resolució TRE/1757/2009, de 19 de juny, per la qual es convoquen les subvencions del Programa de qualificació
professional inicial adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació d’atur per al curs acadèmic 20092010 (DOGC núm. 5408, de 26.06.2009).
58. Resolució TRE/1526/2009, de 28 de maig, per la qual es dóna per finalitzat el termini de presentació de les
sol·licituds de subvencions de formació per a treballadors i treballadores del programa Forma’t de la convocatòria
anticipada per al 2009 (DOGC de 05.06.2009). Resolució TRE/3181/2009, de 4 de novembre, de modificació de
l’article 5.5 de la Resolució TRE/2549/2007, d’1 d’agost, per la qual es desplega el procediment de concessió
de subvencions de formació per a treballadors/ores del programa Forma’t, i s’obren les convocatòries per a la
presentació de sol·licituds per a la subvenció dels costos generats a les empreses per la participació dels seus
treballadors a aquestes accions de 2007 i 2008 (DOGC núm. 5507, de 17.11.2009).
59. Resolució TRE/479/2009, de 23 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions del programa Forma i
Contracta per a la realització d’accions de formació amb compromís de contractació per a l’any 2009 (DOGC
núm. 5329, de 02.03.2009) i Resolució TRE/2904/2009, de 15 d’octubre, sobre ampliació dels imports màxims
destinats a les subvencions del programa Forma i Contracta per a l’any 2009 (DOGC núm. 5490, de 23.10.2009).
60. Ordre TRE/354/2009, de 16 de juliol, per la qual es modifica l’import màxim destinat a la línia de préstecs en
condicions preferents “Crèdit formació per al treball” per finançar cursos de millora professional per a persones
aturades per a l’any 2009 (DOGC núm. 5425, de 21.07.2009). En relació amb l’Ordre TRE/552/2008, de 22 de
desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria anticipada de la línia de préstecs
en condicions preferents.
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Pel que fa a la formació contínua, se n’ha desenvolupat la normativa61 i se n’ha obert una
nova convocatòria.62
D’altra banda, destaquen també les mesures de suport a la formació destinades a sectors
concrets com el sector del metall, l’automoció i la indústria auxiliar,63 el sector tèxtil i de la

61. Ordre TRE/133/2009, de 17 de març, per la qual es modifica l’Ordre TRE/230/2008, de 6 de maig, per la qual
es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l’ocupació, en matèria de formació
d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, i s’estableixen les bases reguladores per a
la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (DOGC núm. 5349, de 30.03.2009) i
Resolució TRE/2667/2009, de 14 de setembre, per la qual es publica el qüestionari d’avaluació de la qualitat en
matèria de formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors ocupats (DOGC núm. 5477, de 05.10.2009).
62. Resolució TRE/1720/2009, de 17 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de 2009 per a la concessió de
subvencions públiques per al finançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics
per a l’economia social i de caràcter sectorial, destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 5406, de 23.06.2009) i Resolució
TRE/2963/2009, de 23 d’octubre, per la qual s’incrementa l’import màxim destinat als plans de caràcter sectorial
de la Resolució TRE/1720/2009, de 17 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de 2009 per a la concessió
de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics
per a l’economia social i de caràcter sectorial, destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 5494, de 29.10.2009).
Resolució TRE/1818/2009, de 17 de juny, per la qual s’aprova la Instrucció de seguiment i justificació de costos de
les convocatòries per a l’any 2008 de les subvencions públiques per al finançament de plans de formació d’oferta
de caràcter intersectorial, específics per a l’economia social i sectorial, destinats a treballadors prioritàriament
ocupats, d’acord amb l’article 19 de la Resolució TRE/1549/2008, de 20 de maig (DOGC de 02.07.2009).
63. Resolució TRE/782/2009, de 19 de març, per la qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2009
per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació sectorials per al sector
del metall, automoció i la seva indústria auxiliar, destinats prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades,
especialment a treballadors/ores afectats/ades per expedients de regulació d’ocupació (DOGC núm. 5349, de
30.03.2009), modificada per la Resolució TRE/2431/2009, de 7 de setembre, per la qual es modifica el termini
d’execució de plans de formació sectorials per al sector del metall, automoció i la seva indústria auxiliar, destinats
prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, especialment a treballadors/ores afectats/ades per expedients de
regulació d’ocupació que preveu l’article 5 de la Resolució TRE/782/2009, de 19 de març (DOGC núm. 5462,
de 10.09.2009).
Resolució TRE/2905/2009, de 16 d’octubre, per la qual es deixa sense efecte la convocatòria i la dotació
pressupostària de l’àmbit sectorial de referència del metall que estableix l’article 8 de la Resolució
TRE/1720/2009, de 17 de juny, i s’incrementa l’import màxim de la Resolució TRE/782/2009, de 19 de març,
per la qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2009 per a la concessió de subvencions públiques
per al finançament de plans de formació sectorials per al sector del metall, automoció i la seva indústria auxiliar,
destinats prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, especialment a treballadors/ores afectats/ades per
expedients de regulació d’ocupació (DOGC núm. 5490, de 23.10.2009).
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confecció,64 el sector de fabricació i components del calçat, pells adobades i marroquineria65
i el sector agrari.66
Enguany s’ha de destacar també l’aprovació de diverses resolucions en el context del Pla de
suport a les persones emprenedores i l’autoocupació, amb l’objectiu d’ajudar els emprenedors
i els autònoms a fer front a les dificultats econòmiques actuals. Cal destacar la mesura “Avalis
emprèn”, que té com a objectiu facilitar l’accés al crèdit per a nous projectes d’emprenedoria i microempreses (de 0 a 3 anys), i els ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma.67
Finalment, enguany també destaca el traspàs del Departament d’Acció Social i Ciutadania al Departament de Treball de les competències en matèria de centres especials de treball,
així com de les unitats de suport a l’activitat professional i la dels serveis de suport a la integració laboral.68
64. Ordre TRE/367/2009, de 20 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts per al Programa
de suport a la formació de les treballadores i dels treballadors afectats per expedients de suspensió de contractes
del sector tèxtil i de la confecció, i s’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009
(DOGC núm. 5433, de 31.07.2009).
En aquest sector, cal també tenir en compte la Resolució TRE/1499/2009, de 14 de maig, per la qual s’obre la
convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009 de les subvencions als/a les treballadors/ores
excedents del sector tèxtil i de la confecció amb motiu dels canvis estructurals en el comerç mundial (DOGC
de 02.06.2009).
65. Ordre TRE/146/2009, de 23 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts per al Programa
de suport a la formació de les treballadores i treballadors afectats per les mesures de suspensió de contractes
que preveu el Pla de suport al sector de fabricació i components del calçat, pells adobades i marroquineria, i
s’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009 (DOGC núm. 5352, de 02.04.2009).
Resolució TRE/2090/2009, de 14 de juliol, d’ampliació de l’import màxim destinat a la convocatòria per a l’any
2009 dels ajuts per al Programa de suport a la formació de les treballadores i treballadors afectats per mesures
de suspensió de contractes dels sectors de fabricació i components del calçat, pells adobades i marroquineria
(DOGC núm. 5428, de 24.07.2009).
66. Ordre AAR/207/2009, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en
matèria de formació professional agrària i es convoquen els corresponents a l’any 2009 (DOGC núm. 5371, de
03.05.2009).
67. Ordre TRE/123/2009, de 9 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió
de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma (DOGC núm. 5347, de 26.03.2009).
Pel que fa a la fixació dels imports, vegeu la Resolució TRE/647/2009, de 9 de març, per la qual es determina
l’import màxim per a l’any 2009 dels ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma que disposa l’Ordre
TRE/311/2008, de 20 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de
subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma (DOGC núm. 5340, de 17.03.2009). L’Ordre 123/2009
és desplegada per la Resolució TRE/760/2009, de 9 de març, per la qual es determina l’import màxim per a
l’any 2009 dels ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma, regulats a l’Ordre TRE/123/2009, de 9
de març (DOGC núm. 5347, de 26.03.2009) i modificada per la Resolució TRE/2250/2009, de 6 de juliol, de
modificació de la Resolució TRE/760/2009, de 9 de març, per la qual es determina l’import màxim per a l’any
2009 dels ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma que regula l’Ordre TRE/123/2009, de 9 de març
(DOGC núm. 5437, de 06.08.2009).
Pel que fa a la capitalització de la prestació d’atur, vegeu la Resolució TRE/1089/2009, de 7 d’abril, per la
qual es determina l’import màxim per a l’any 2009 destinat a les subvencions consistents en l’abonament de
les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur, regulades a l’Ordre
TRE/139/2002, de 16 d’abril (DOGC de 29.04.2009).
68. Decret 30/2009, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Treball i del Departament d’Acció
Social i Ciutadania (DOGC núm. 5328, de 27.02.2009).
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Així mateix, s’han convocat els ajuts al foment de la integració laboral de les persones
amb discapacitat69 i els ajuts vinculats als programes per a la diversitat, que tenen per objectiu
garantir la igualtat d’oportunitats en el treball.70
69. Ordre TRE/97/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i
de publicació d’imports màxims per a l’any 2009 (DOGC núm. 5338, de 13.03.2009). Els imports màxims han
estat ampliats per la Resolució TRE/3076/2009, de 19 d’octubre, per la qual es modifiquen els imports màxims
destinats a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb
discapacitat en centres especials de treball (DOGC núm. 5501, de 09.11.2009), i per Resolució TRE/3612/2009,
de 15 de desembre, per la qual es modifiquen els imports màxims destinats a la concessió de subvencions
destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball
(DOGC núm. 5531, de 22.12.2009).
A finals d’any es fa una convocatòria extraordinària a través de l’Ordre TRE/471/2009, de 16 d’octubre, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris, destinats al foment de la integració
laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, i es publica l’import màxim de caràcter
excepcional i no recurrent per a l’any 2009 (DOGC núm. 5500, de 06.11.2009).
En relació amb les unitats de suport: Ordre TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat
professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres
especials de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009 (DOGC núm. 5338, de 13.03.2009). Modificada
per l’Ordre TRE/255/2009, de 27 d’abril, de modificació de l’Ordre TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives
a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les
persones amb discapacitat en els centres especials de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009 (DOGC
núm. 5385, de 22.05.2009).
Resolució TRE/3481/2009, de 9 de desembre, per la qual s’obre nova convocatòria per a l’any 2009 per a
la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat
professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres
especials de treball (DOGC núm. 5526, de 15.12.2009).
Pel que fa als serveis de suport: Ordre TRE/290/2009, de 28 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades als serveis de suport a la integració laboral de les persones amb
discapacitat, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009 (DOGC núm. 5396, de 09.06.2009). Ordre TRE/527/2009,
de 19 de novembre, de modificació de l’Ordre TRE/290/2009, de 28 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als serveis de suport a la integració laboral de les
persones amb discapacitat, i s’obre nova convocatòria destinada a ens locals per a l’any 2009 (DOGC núm.
5522, de 09.12.2009).
70. Els imports són fixats per la Resolució TRE/805/2009, de 13 de març, de fixació de l’import màxim destinat
a determinats ajuts i subvencions previstos a l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball:
programes per a la diversitat (DOGC núm. 5350, de 31.03.2009); per la Resolució TRE/1681/2009, de 15 de maig,
per la qual es modifiquen els imports màxims destinats a la concessió de subvencions que preveu la Resolució
TRE/805/2009, de 13 de març (DOGC núm. 5404, de 19.06.2009), i per la Resolució TRE/3421/2009, de 24 de
novembre, per la qual es modifiquen determinats imports màxims que estableix la Resolució TRE/805/2009, de
13 de març, destinats a la concessió de subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball (DOGC
núm. 5523, de 10.12.2009).
D’altra banda, les bases reguladores són modificades per l’Ordre TRE/447/2009, de 14 de setembre, de
modificació de l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes laborals per a la
diversitat (DOGC núm. 5488, de 21.10.2009) i són modificades per l’Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre,
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat
d’oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat (DOGC núm. 5514, de 26.11.2009).
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3.2. Polítiques actives d’ocupació
Les fonts bàsiques de finançament de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya són
els recursos propis del Departament de Treball, el Fons Social Europeu, les transferències
del Ministeri de Treball i Immigració a través de la Conferència Sectorial d’Afers Laborals
i les bonificacions a la cotització a la Seguretat Social en relació amb la quota per formació
professional.
En els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 es destinen 580,4 milions
d’euros a la política de foment de l’ocupació, definida com el conjunt de polítiques que tenen
per finalitat l’adaptació dels treballadors i treballadores a les noves exigències tecnològiques
i formatives del sistema productiu, amb l’objectiu d’aconseguir una millora constant de la
productivitat i, per tant, de la competitivitat de les empreses.
Aquesta previsió de despesa representa un augment del 39,3% respecte de la previsió feta
l’any anterior i l’1,6% del total del pressupost. Amb tot, cal tenir en compte que, segons l’Informe mensual sobre execució del pressupost, el desembre del 2009 les obligacions reconegudes en la política de foment de l’ocupació han estat superiors.71
Si bé aproximadament el 90% dels recursos destinats a la política de foment de l’ocupació els gestiona el Departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya, també des de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), el Departament d’Agricultura i Acció
Rural i el Consorci Promoció Comercial Catalunya es duen a terme actuacions.

71. No es disposa de l’estat d’execució consolidat per a aquesta política de despesa. Les obligacions finalment
reconegudes en aquesta política de despesa per al subsector de la Generalitat foren de 967,3 milions d’euros,
enfront dels 581 milions d’euros inicialment pressupostats; per a les entitats administratives (SOC), 415,3 milions
d’euros enfront dels 306 milions d’euros inicialment pressupostats, i per a l’ICASS, 57,8 milions d’euros enfront
dels 54,8 milions d’euros inicialment pressupostats. Quant a les obligacions finalment reconegudes l’any 2008,
la diferència ha estat del 65%, el 7,2% i el -12,9%, respectivament.
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TAULA III-21. FOMENT DE L’OCUPACIÓ. PRESSUPOST INICIAL PER
PROGRAMES. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: euros.

2008

2009

Assessorament i intermediació ocupacional

13.632.734

3.488.827

Var. 2008-2009
(%)
-74,4

Promoció de l'ocupació

155.032.512

178.501.417

15,1

Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació

159.405.499

138.964.344

-12,8

Qualificació professional

63.131.572

229.227.703

263,1

Formació professional agrària i pesquera
Relacions laborals, condicions de treball i
riscos laborals
FOMENT DE L'OCUPACIÓ

3.461.000

3.610.500

4,3

22.054.815

26.644.456

20,8

416.718.133

580.437.246

39,3

PROGRAMA

Font: Departament d’Economia i Finances.
Dades del pressupost inicial consolidat.

La política de foment de l’ocupació engloba sis programes, tres dels quals concentren el
94,2% dels recursos. S’analitza a continuació cadascun d’aquests programes, en funció del
seu pes en el conjunt de la política de foment de l’ocupació.
GRÀFIC III-27. DESPESA DELS PROGRAMES RESPECTE DEL TOTAL DE
DESPESA EN POLÍTICA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
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El programa Qualificació professional és el que més ha augmentat enguany72 i al qual
s’han assignat més recursos dins la política de foment de l’ocupació, 229,2 milions d’euros,
que en representen el 39,3%. Aquest programa centra els seus esforços a promocionar accions formatives i de qualificació professional per tal de millorar l’ocupabilitat, la qualificació
professional i la competitivitat de les empreses.
En compliment de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació
i la millora de la competitivitat de l’economia catalana, s’han aprovat un conjunt de noves
accions formatives destinades a pal·liar els efectes de la crisi garantint l’accés a una formació
adequada a les necessitats futures del mercat de treball a Catalunya.
Dins d’aquest programa, destaca la formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones
en atur mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries que es considera que
poden generar ocupació durant els anys 2009 i 2010.73 Amb aquesta finalitat s’han atorgat
70,8 milions d’euros, distribuïts en 7.924 accions formatives que es preveu que beneficiïn directament 122.304 persones, el 58,6% de les quals són homes i el 62,7% de les quals tenen
entre 25 i 45 anys.74
Aquestes accions formatives es distribueixen en 20 àrees professionals. Entre aquestes,
el 33,6% de les accions formatives afecten l’administració i gestió; el 23,6%, la informàtica
i comunicacions; l’11,9%, la sanitat, i el 5,8% els serveis socioculturals i a la comunitat.75
A aquestes accions, s’hi han d’afegir les destinades a la formació en sectors emergents
i prioritaris76 des de la perspectiva socioeconòmica del territori aprovades a finals del 2008
però que es desenvolupen en el primer semestre del 2009. Amb aquesta finalitat s’han atorgat
24,5 milions d’euros, destinats a 847 accions formatives adreçades a persones no ocupades.
Les accions formatives es distribueixen entre 34 comarques, especialment, el Barcelonès (308
accions), el Vallès Occidental (101 accions) i el Baix Llobregat (93 accions).

72. El pressupost inicial assignat ha augmentat el 263% respecte de l’exercici anterior.
73. Ordre TRE/84/2009, de 5 de març, per la qual es modifica l’article 13.1 de l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol,
i es convoquen les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius
en àrees professionals prioritàries per a l’any 2009 (DOGC núm. 5336, d’11.03.2009).
74. El 21,7% són més grans de 45 anys i el 15,6% tenen menys de 25 anys.
75. Per sota del 5% del total d’accions, es concentren l’hostaleria i el turisme, les arts gràfiques, el comerç i
màrqueting, l’electricitat i l’electrònica, la fabricació mecànica, el transport i el manteniment de vehicles,
instal·lació i manteniment, seguretat i medi ambient, energia i aigua, química, indústria alimentària, imatge i
so, formació complementària, edificació i obra civil, agrària i activitats físiques i esportives.
76. Resolució TRE/555/2008, per la qual es regulen i convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d’accions
de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadors i treballadores en situació d’atur amb
l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per a l’exercici d’una ocupació
(DOGC núm. 5081, de 29.02.2008).
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Aquestes accions formatives beneficien directament 12.110 persones, el 58% de les quals
són dones i el 59,5% de les quals tenen entre 25 i 45 anys.77
Les accions formatives esmentades es distribueixen en 15 famílies professionals. Entre
aquestes, el 29,1% de les accions formatives afecten l’administració i gestió; el 15,4%, la sanitat; l’11,9%, els serveis socioculturals i a la comunitat; el 8,7%, el comerç i el màrqueting,
i el 8,6%, l’hostaleria i el turisme.78
Per complementar l’oferta de cursos que s’acaba d’analitzar, s’ha ampliat el pressupost
destinat als vuit centres d’innovació i formació ocupacional, que han ampliat els cursos de
formació especialitzada que ofereixen i els horaris. Amb aquest objectiu, s’han atorgat 14,2
milions d’euros, que s’han distribuït en 533 accions que han comptat amb 7.970 persones
beneficiàries, el 78,7% de les quals són homes i el 69,7% de les quals tenen entre 25 i 45
anys. Pel que fa a les famílies professionals en les quals s’inscriuen les accions formatives, el
22,2% ho fa en informàtica i comunicacions; el 16%, en fabricació mecànica, i l’11,5%, en
electricitat i electrònica.79
Enguany destaca el Programa e-formació (UOC-SOC), que engloba cursos de formació a
distància destinada a persones en atur per aconseguir una formació més integrada, innovadora i de qualitat en diferents disciplines, entre les quals destaquen les competències lingüístiques, eines i tècniques de recerca de feina, logística, activitats sociosanitàries, tecnologies de
la informació i turisme. Dins aquest programa s’han aprovat 773 cursos amb una previsió de
28.751 alumnes. Per àmbit de competències, destaquen, tant per nombre de cursos com per
nombre d’alumnes, les competències digitals (28,9% dels cursos i 27,6% dels alumnes), les
competències lingüístiques (16,4% dels cursos i 19,9% dels alumnes) i les competències en
activitats sociosanitàries (14,3% dels cursos i 14,3% dels alumnes).80
D’altra banda, enguany s’ha dotat amb 100 milions d’euros una línia de préstecs sense
interessos, crèdits de formació per al treball, per a la formació de persones en atur que hagin
de completar la seva formació per millorar les possibilitats professionals.81 Els imports dels
77. El 24,8% són més grans de 45 anys i el 15,7% tenen menys de 25 anys.
78. Les famílies professionals són activitats físiques i esportives, les arts gràfiques, el comerç i màrqueting,
l’electricitat i l’electrònica, la fabricació mecànica, instal·lació i manteniment, seguretat i medi ambient, energia
i aigua, química, formació complementària, edificació i obra civil, agrària.
79. Les altres àrees de referència en sectors emergents susceptibles de generar ocupació són: l’administració i la
gestió, agrària, arts gràfiques, edificació i obra civil, energia i aigua, fusta, moble i suro, imatge i so, indústria
alimentària, instal·lació i manteniment, química, serveis socioculturals a la comunitat, transport i manteniment
de vehicles.
80. La resta d’àmbits de competències són les competències professionals i cerca de feina, en logística i operacions,
en activitats TIC, en turisme i a l’empresa. L’import atorgat ha estat d’1,1 milions d’euros.
81. Ordre TRE/552/2008, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria
anticipada de la línia de préstecs en condicions preferents “Crèdit formació per al treball” per finançar cursos
de millora professional per a persones aturades (DOGC núm. 5285, de 24.12.2008).
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préstecs van des de 1.000 euros fins a un màxim de 6.000 euros per persona. Dins aquest programa, fins al mes d’octubre s’han aprovat 2.896 sol·licituds per un import total de 6,7 milions d’euros.82 Dels 15 àmbits de formació amb més expedients sol·licitats, el 55,4% de les
sol·licituds aprovades s’ha concentrat en el transport i les comunicacions.83
Altres accions destacables enguany han estat el programa Forma’t,84 el programa Forma i
Contracta,85 el programa Formació T1,86 el programa FPCat automoció 87 i els convenis amb
diferents departaments de la Generalitat per desenvolupar accions per a la formació professional.88 Altres accions formatives, com els programes de qualificació professional inicial i
el programa de formació i aprenentatge professional, s’analitzen a l’apartat d’educació de la
present memòria.
Dins les actuacions incloses en aquest programa destaca també la formació d’oferta per a
treballadors i treballadores ocupats,89 que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya d’ençà del 2004 i per la qual el 2009 s’han atorgat 65,9 milions d’euros, distribuïts
en 110 plans, 4.908 accions formatives, 9.600 cursos i 143.350 persones participants previstes.

82. El nombre total de sol·licituds al mes d’octubre era de 3.524, 572 de les quals no aprovades i 56 pendents
d’aprovació.
83. Altres sectors destacats són l’administració, amb el 5,9%, i altres serveis a l’empresa, amb el 4,9%.
84. S’han atorgat aproximadament 3 milions d’euros distribuïts en 1.233 accions formatives i que han beneficiat
664 empreses, el 50% de les quals són autònoms i el 47,5%, pimes.
85. Resolució TRE/479/2009 i Resolució TRE/1327/2009. S’han atorgat 2,4 milions d’euros, distribuïts en 63
accions formatives que es preveu que beneficiïn 892 persones, la majoria de les quals al Barcelonès (34%,
tant de les accions com de les persones beneficiàries) i la Selva (19% de les accions i 20% de les persones
beneficiàries). El 62,7% de les persones beneficiàries són dones i el 70,4% tenen entre 25 i 45 anys. Pel que
fa a la distribució de les accions formatives per accions professionals, de les 12 famílies professionals, el 38%
de les accions es concentren en els serveis socioculturals i a la comunitat, el 9% en l’hostaleria i el turisme i el
7,9% en les activitats físiques i esportives i l’edificació i l’obra civil.
86. El pressupost ha estat d’1,3 milions d’euros, distribuïts en 105 accions formatives destinades a 1.736 persones,
el 54% de les quals són homes.
87. Resolució TRE/782/2009 (DOGC núm. 5349, de 10.09.2009). Amb un pressupost de 4 milions d’euros, s’han
previst 8 accions formatives, amb un total de 2.188 hores destinades a 130 alumnes. El context és el de plans
de formació per al sector del metall, automoció i la indústria auxiliar, destinats prioritàriament a persones
treballadores ocupades, especialment a les afectades per expedients de regulació d’ocupació.
88. Departament de Justícia, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa.
89. Formació contínua, en la terminologia anterior al Reial decret 395/2007.
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TAULA III-22. FORMACIÓ PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES
PRIORITÀRIAMENT OCUPATS. CATALUNYA, 2009
Unitat: euros.

Plans
aprovats

Accions
formatives
aprovades

Cursos
previstos

Participants
previstos

Import
atorgat

4

905

4.541

68.118

36.000.000

Plans de formació
intersectorials
Plans de formació específics
economia social
Plans de formació sectorial

3

302

324

4.217

1.000.000

103

3.701

4.734

71.015

28.929.189

TOTAL

110

4.908

9.599

143.350

65.929.189

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Pel que fa, en concret, als plans de formació sectorials, que concentren el nombre més
elevat d’accions formatives, cursos previstos i participants previstos, es distribueixen entre
tretze àmbits sectorials.90 Els de més imports atorgats així com el de més nombre de participants previstos, es concentren en el sector del metall, la construcció, el comerç i els serveis
col·lectius i a les persones.
Finalment, s’ha d’assenyalar que el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
participa en aquesta política de despesa amb 3,6 milions d’euros, des del vessant de la formació professional agrària, impartint formació inicial reglada i formació contínua al sector
agroalimentari per donar resposta als nous reptes empresarials als quals s’enfronta el sector.
Als intercanvis internacionals gestionats a través dels programes Eurodissea91 i Leonardo da Vinci,92 s’han destinat 491.240 euros i 437.731 euros, respectivament. En el conjunt
d’ambdós programes han participat un total de 300 persones, el 64% catalans (el 62% dels
quals eren dones), i la resta estrangers, dels quals el 57,5% eren dones.

90. Agroalimentari; altres serveis i indústries afins; comerç; construcció; educació i formació; metall; químic;
sanitat; serveis col·lectius i a les persones; serveis financers, administratius i d’assegurança; teixit, calçat i pell;
transport, comunicacions i mar; turisme, hostaleria i joc.
91. Té per objectiu fer pràctiques de perfeccionament professional de 4 a 6 mesos en empreses i s’adreça a joves
europeus de 18 a 35 anys en atur o treball precari i que tinguin coneixements suficients de l’idioma del país
d’acollida i amb la formació i experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada. Les regions
participants són de França, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Suïssa, Romania, Croàcia, Portugal i Noruega.
92. Té per objectiu fer pràctiques de perfeccionament professional de 13 a 16 setmanes en empreses i s’adreça a
joves europeus de 18 a 35 anys en atur o treball precari i que tinguin coneixements suficients de l’idioma del
país d’acollida i amb la formació i experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada. Els països
participants són França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Irlanda i Noruega.
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El programa Promoció de l’ocupació, dotat amb 178,5 milions d’euros, representa el 30,8%
del pressupost de la política de foment de l’ocupació. Aquest programa ha augmentat el 15,1%
respecte de l’any anterior i té per objectiu promoure el desenvolupament local del territori,
crear ocupació de qualitat i afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb dificultat
d’inserció amb l’objectiu d’aconseguir la màxima cohesió social i territorial.
En el marc dels plans d’ocupació destinats a la contractació de treballadors i treballadores desocupats o desocupades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social,
s’han atorgat 21,1 milions d’euros, el 78% dels quals s’han destinat a entitats locals i la resta,
a entitats sense afany de lucre.
S’han fet un total de 3.160 contractes, el 78,3% dels quals fets per entitats locals i la resta
fets per les entitats sense afany de lucre. Pel que fa als sectors d’actuació en els quals s’han fet
aquests contractes, el més nombrós quant a contractes és el sector del medi ambient (el 40%).
En els serveis a la comunitat s’han fet el 30% dels contractes, en els serveis relacionats amb
tasques bàsiques de la vida diària el 12,9%, en el sector de les tecnologies de la informació i
la comunicació el 8% i en el sector dels arranjaments d’habitatges socials l’1,5%. El pes per
sectors, si bé amb diferents percentatges, té la mateixa distribució en els contractes fets per
entitats locals,93 mentre que en els contractes fets per les entitats sense afany de lucre és el
sector dels serveis a la comunitat on s’han fet més contractes (81,7%).94
Les accions catalogades dins els programes experimentals en matèria d’ocupació i projectes innovadors, que suposen l’elaboració d’itineraris integrals d’inserció per a la millora de
l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores aturats, han disposat d’un pressupost de 2,18
milions d’euros i 1.410 persones beneficiàries directes, el 75% de les quals a la província de
Barcelona.95
Enguany s’han atorgat 10,5 milions d’euros en concepte de pròrroga de les subvencions per
a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local.96 Dels 398 agents contractats
per les 224 entitats beneficiàries, el 10% ho són al Vallès Occidental, el 9,2% al Baix Llobregat, el 8,7% al Barcelonès, el 6,5% al Maresme, el 6,2% a Osona i el 5,5% al Vallès Oriental.97
Als 23 pactes territorials d’ocupació s’han atorgat 1,9 milions d’euros, que han de ser executats per 110 entitats i es preveu que beneficiïn 52.890 persones. Per acció subvencionable,
el pressupost es distribueix en suport als serveis locals d’ocupació (44%), dispositius d’ori93. Medi ambient (57,5%), serveis a la comunitat (16,2%), serveis relacionats amb tasques bàsiques de la vida diària
(15,7%), tecnologies de la informació i la comunicació (8,4%) i arranjaments d’habitatges socials (1,9%).
94. Medi ambient (8,9%), serveis a la comunitat (81,7%), serveis relacionats amb tasques bàsiques de la vida diària
(2,7%), tecnologies de la informació i la comunicació (6,5%) i arranjaments d’habitatges socials (0%).
95. Girona: 10%; Lleida: 9,9%, i Terres de l’Ebre: 4,2%.
96. Resolució TRE/937/2009.
97. La resta de comarques en les quals s’han contractat AODL ho han fet en percentatges inferiors al 5% del total.
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entació i inserció (21,9%), dinamització i promoció del teixit productiu (14%), coordinació
del pacte (6%), accions per minimitzar l’impacte en els treballadors afectats per processos de
reestructuració i deslocalització empresarial (5,6%), suport als observatoris de treball (5%) i
foment a l’emprenedoria i assessorament per a la creació d’empreses (3%).
Pel que fa als programes mixtos formació-treball, s’han atorgat 27 milions d’euros als tallers
d’ocupació,98 que han beneficiat 1.386 persones, el 59,3% de les quals són dones i el 89% de
més de 25 anys. Dels 73 projectes aprovats, el 17,8% són a la comarca del Baix Llobregat, el
15% a la del Barcelonès i el 12% al Vallès Occidental. Per pressupost atorgat, el 19,1% són
al Baix Llobregat, el 16,8% al Barcelonès i el 14,9% al Vallès Occidental.
Així mateix, s’han atorgat99 4,5 milions d’euros per a cases d’ofici.100 De les 510 persones
que se n’han beneficiat, el 68,4% són homes. Pel que fa al nivell formatiu, el 44,7% tenien el
certificat d’estudis primaris, l’EGB sense títol o el batxillerat elemental, i el 42,7% el graduat
escolar, el batxillerat elemental amb revàlida o l’ESO. Per comarques, el Barcelonès concentra
el nombre més alt de projectes, 6 dels 30, seguit del Baix Llobregat, el Tarragonès i el Vallès
Occidental, que n’han fet 3 cadascuna.101
Dins la despesa en Promoció de l’ocupació, s’inclouen també les iniciatives per a la millora
de l’ocupabilitat i el desenvolupament econòmic dels barris acollits a la Llei 2/2004 i de les
comarques incloses en el pla d’iniciatives de dinamització comarcal.102 Pel que fa al projecte
“Treball als barris”,103 s’han atorgat 19,9 milions d’euros distribuïts entre els 93 barris dels

98. Programes d’ocupació i formació que tenen com a finalitat millorar les possibilitats d’ocupació de les persones
en situació d’atur més grans de 25 anys. Tenen una durada de 6 a 12 mesos. En el marc de les convocatòries de
“Treball als barris”, Resolució TRE/2369/2008 (DOGC núm. 5182, de 28.07.2008), i de projectes i accions per
a l’ocupació d’entitats locals. Ordre TRE/165/2008 (DOGC núm. 5117, de 23.04.2009).
99. En el marc de les convocatòries de “Treball als barris”, Resolució TRE/2369/2008 (DOGC núm. 5182, de
28.07.2008), i de projectes i accions per a l’ocupació d’entitats locals. Ordre TRE/165/2008 (DOGC núm. 5117,
de 23.04.2009).
100. Programes mixtos de formació i treball adreçats a joves menors de 25 anys que ja disposen d’un nivell de
formació bàsica, ESO, batxillerat, formació professional o qualsevol altra formació que pugui ser considerada
pel grup de treball. La participació en aquests projectes permet adquirir una formació de qualitat en alternança
amb un treball efectiu.
101. La resta de comarques on s’han desenvolupat aquest tipus de projecte són l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el
Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Garrotxa, el Gironès, el Ripollès, el Segrià, la Selva i el Solsonès.
102. Si bé s’inclouen dins les partides pressupostàries del programa de promoció per a l’ocupació, inclouen també
accions de qualificació professional.
103. Resolució TRE/1675/2009, de 15 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió
de subvencions en el marc del projecte “Treball als barris” (DOGC núm. 5404, de 19.06.2009), i Resolució
TRE/2119/2009, d’ampliació dels crèdits disponibles per a les subvencions que s’atorguin d’acord amb la
Resolució TRE/1675/2009, de 15 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió
de subvencions en el marc del projecte “Treball als barris” (DOGC núm. 5429, de 27.07.2009).
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72 municipis que formen part del projecte. Es preveuen 419 accions, que es divideixen en els
6 programes dels quals consta el projecte104 i 6.157 persones beneficiàries directes.
Pel que fa al projecte “Treball a les 4 comarques”,105 al qual s’ha atorgat gairebé un milió
d’euros, s’ha distribuït en 39 accions que han beneficiat 1.382 persones. Les accions es distribueixen entre els 5 tipus de programa dels quals consta el projecte.106 En aquest projecte
hi han participat 94 entitats.
A part de les accions que duu a terme el SOC dins el programa de promoció d’ocupació,
cal tenir també en compte les accions de foment de l’esperit emprenedor i del desenvolupament d’eines i programes que promoguin la creació d’empreses, amb especial atenció a les
persones emprenedores i al treball autònom. L’anàlisi d’aquestes actuacions, dotades amb 9,7
milions d’euros, es tracta al capítol IV de la present memòria.
El programa Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació, dotat amb 138,9 milions d’euros, concentra el 23,9% dels recursos d’aquesta política de despesa. Ha disminuït el 12,8%
respecte de l’any anterior i té per objectiu garantir la igualtat d’oportunitats de determinats
col·lectius (dones, persones discapacitades, persones immigrades extracomunitàries, persones
amb risc d’exclusió social i joves) que per diferents motius tenen dificultats d’integració́ en
el mercat laboral o ho fan en pitjors condicions salarials.107
Al programa Assessorament i intermediació ocupacional s’han destinat 3,4 milions d’euros, el 74,4% menys que l’exercici anterior. Aquest programa té per objectiu millorar els
serveis que presten les oficines de treball de la Generalitat, tot atenent a les necessitats de
les empreses i a la diversitat social dels usuaris, així com aconseguir una intermediació més
transparent, eficaç i àgil, i dur a terme accions d’orientació i informació professionals per tal
de millorar les competències de les persones en edat laboral.

104. Programa 1. Personal tècnic de suport al desplegament dels programes ocupacionals. Programa 2. Programes
específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció laboral de col·lectius amb dificultats
d’inserció. Programa 3. Programa per al foment de la igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat de treball.
Programa 4. Programes de qualificació professional. Programa 5. Programes d’experienciació laboral. Programa
6. Programes de desenvolupament local.
105. Resolució TRE/2167/2009, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió de subvencions,
per a la realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local complementaris al Pla d’iniciatives
de dinamització comarcal a les comarques del Pallars Jussà, el Ripollès, l’Anoia i la Terra Alta, en el marc del
projecte “Treball a les 4 comarques” (DOGC núm. 5432, de 30.07.2009).
106. Programa 1. Contractació de personal directiu o tècnic de suport al projecte de dinamització comarcal. Programa
2. Programes de desenvolupament local. Programa 3. Programes de qualificació professional. Programa 4.
Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir col·lectius amb especials dificultats
d’inserció. Programa 5. Programes per al foment de la igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat de treball.
107. Les actuacions en el marc d’aquest programa les desenvolupen el Departament de Treball, el SOC i l’ICASS.
El pressupost destinat és, respectivament, de 79,3 milions d’euros, 4,8 milions d’euros i 54,8 milions d’euros.
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Durant el 2009 s’ha configurat la Xarxa d’Orientació Professional de Catalunya, que s’estructura en dos nivells d’atenció. Un primer nivell d’orientació general a les oficines de treball,
que consisteix a realitzar una orientació laboral per a l’ocupació, i un segon nivell d’atenció,
que consisteix en l’orientació general als centres cooperadors i col·laboradors del SOC.
De les 91.484 actuacions d’orientació professional individualitzada gestionades pel conjunt de les oficines de treball de la Generalitat destaquen les sis aules de recerca intensiva de
feina, que han atès 2.687 persones, el 56% de les quals són homes i el 65% tenen entre 25 i
45 anys.108 D’altra banda, els centres col·laboradors del SOC i cooperadors del SOC han atès,
a través del programa d’Itineraris personals d’inserció, 27.042 persones.109
En relació amb la intermediació, enguany el SOC ha ofert 52.115 llocs de treball, el 57,5%
dels quals a Barcelona, el 17,7% a Lleida, el 15,2% a Tarragona i el 9% a Girona. Del total de
llocs oferts, el 21% han correspost a treballadors no qualificats, el 15,5% a treballadors qualificats agraris o pesquers, el 14,2% a treballadors de manufactures, construcció i mineria. Atesa
la grandària de l’empresa, el 71,5% dels llocs oferts ho han estat per empreses de menys de
50 treballadors, el 16% per empreses de 50 a 249 treballadors i la resta per empreses de més
de 250 treballadors. Atesa la durada del contracte, el 80% es referien a contractes de menys
de 6 mesos, el 10,8% a contractes de 6 a 12 mesos, el 2% a contractes de durada superior als
12 mesos i el 6% a contractes de durada indefinida.
D’altra banda, al mes de setembre s’ha posat en marxa el portal d’ocupació “Feina activa”,
que és el primer portal públic de feina i que permet que les persones que cerquen feina o volen millorar la seva ocupació interactuïn amb empreses que busquen persones. A finals d’any,
el portal comptava amb 1.648 empreses donades d’alta i 72.499 currículums i gestionava un
total de 3.946 ofertes per a un total de 4.857 llocs de treball.
Pel que fa a la Xarxa EURES, durant l’any 2009 s’han introduït 189 llocs de treball com a
oferta EURES a la xarxa per a empreses amb seu o representació a Catalunya. D’aquestes, el
33,3% corresponia a infermeres i llevadores, el 21,1% a hostesses, guies i revisors, i el 10,5%
a models, venedors i demostradors.110 Enguany s’han cobert 69 llocs a través d’aquesta xarxa,
el 20,2% com a cambrers i el 18,8% com a soldadors, planxistes i muntadors, i també titulats
superiors en dret, empresa, ciències socials i humanes. Quant a la procedència de les persones, predominen els de nacionalitat espanyola (26%), anglesa (20,2%) i romanesa (18,8%).

108. El 20% tenien més de 45 anys i el 15% menys de 25 anys.
109. Informe qualitatiu de seguiment de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana en data 31.12.2009.
110. La resta es reparteix entre titulats superiors en biologia, medicina i salut; en dret, empresa, ciències socials
i humanes; en físiques, químiques, matemàtiques i enginyeries. Titulats de grau mitjà. Cuiners, directius
d’empresa, elaboració i processats d’aliments; fisioterapeutes, mecànics de precisió, artesans i personal d’arts
gràfiques, professors amb titulació de grau mitjà, i teleoperadors.
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Amb referència a les campanyes agràries, el conjunt del sistema ha gestionat 20.381 demandes, 1.703 ofertes i 6.230 places de treball, que han derivat en la realització d’11.702
contractes de treball.111 El SOC ha intervingut en la gestió del 78,6% de les demandes, el
36,5% de les ofertes i el 24,6% de les places de treball. La diferència ha estat gestionada per
les entitats col·laboradores.112
Malgrat les dades que s’acaben d’analitzar, cal assenyalar que la taxa d’intermediació
pública és baixa. En aquest sentit, ateses les 2.031.461 col·locacions registrades l’any 2009,
només 16.799 van ser gestionades pel SOC.113
Per finalitzar, cal tenir en compte les mesures destinades a les persones treballadores excedents del tèxtil i la confecció. A aquestes accions s’han destinat 794.246 euros, distribuïts
entre accions de reciclatge (55,1%), orientació (42,9%) i mesures adreçades a més grans de 55
anys (1,7%). De les 1.181 persones beneficiàries, el 69,6% eren dones. Del total de persones
beneficiàries, el 76% eren de la província de Barcelona i el 23,7% de Girona.
Finalment, cal tenir en compte que la mesura 87 de l’Acord estratègic estableix el compromís del Govern per articular un pla d’avaluacions periòdiques de les polítiques d’ocupació per
analitzar sistemàticament el seu rendiment, amb l’objectiu de reforçar-les i millorar-les.114 En
compliment d’aquesta previsió, el SOC ha avaluat alguna de les mesures posades en marxa.115
L’Acord estableix també que l’any 2011 haurien d’haver estat totes avaluades.

3.3. Prestacions d’atur
L’any 2009 ha augmentat la tendència a l’alça que els darrers anys experimenta el nombre
de persones beneficiàries de prestacions d’atur. Així, la mitjana de persones beneficiàries de
prestacions d’atur l’any 2009 ha augmentat gairebé el 55,8% respecte de l’any precedent, i
s’ha situat en 416.987 persones. En l’àmbit estatal, l’augment de la mitjana anual de persones
beneficiàries ha estat del 47,7%, i ha arribat a 2.680.369 persones de mitjana anual.

111. La desviació entre els contractes i les places s’explica perquè hi ha places que poden generar més d’un contracte
de treball i perquè no totes les empreses fan el procés d’intermediació i contractació a través del SOC.
112. Unió de Pagesos, UGT, JARC, AEAL i ASAJA, CCOO.
113. Es tenen en compte les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal, que distingeix, dins el total de col·locacions,
aquelles que provenen de demandes amb una oferta prèvia gestionada pel Servei Públic d’Ocupació.
114. L’Acord estableix que, amb aquesta finalitat, el Govern elaborarà i implementarà un sistema d’indicadors, en
coordinació amb el CTESC, que permeti millorar el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques actives
d’ocupació a Catalunya.
115. Per exemple: Estudi de les polítiques de transició escola-treball; Avaluació dels plans d’ocupació 2005-2007
i Avaluació de la formació ocupacional.
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GRÀFIC III-28. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES
DE PRESTACIONS D’ATUR. CATALUNYA, 2003-2009
Unitats: persones beneficiàries. Mitjana anual.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Des del punt de vista territorial, l’augment més intens del nombre de persones beneficiàries ha tornat a tenir lloc, com l’any anterior, a la província de Lleida, on l’increment ha estat
del 72,6%. La província de Tarragona és la que registra els augments inferiors, del 54,2%. A
Barcelona i Girona ha augmentat el 55% i el 56,6%, respectivament.
La taxa de cobertura bruta116 de les prestacions d’atur s’ha situat en el 84,60% a Catalunya, superior al 75,43% d’Espanya i superior també a la registrada l’any anterior, 83,94% i
73,44%, respectivament. Per províncies, per damunt de la mitjana se situa la taxa de cobertura de Girona (94,82%) i Tarragona (87,75%), mentre que a Barcelona i Lleida la taxa de
cobertura se situa per sota de la mitjana catalana, amb el 82,85% i el 87,75%, respectivament.
Per sexe, el 55% de les persones beneficiàries de prestacions d’atur són homes.117 Aquest
percentatge ha augmentat respecte de l’any anterior (50,6%) i es correspon amb el creixement

116. A partir del mes de setembre d’enguany, el Ministeri de Treball i Immigració ha reformulat la taxa bruta de
cobertura, que ara defineix el resultat del quocient entre el total de beneficiaris de les prestacions d’atur, incloenthi els beneficiaris del subsidi per a treballadors eventuals agraris, i l’atur registrat SISPE amb experiència laboral
més els beneficiaris del subsidi per a treballadors eventuals agraris. L’atur registrat SISPE amb experiència
laboral resulta de la diferència entre el total de l’atur registrat menys l’atur SISPE sense ocupació anterior. En
el sistema de càlcul anterior, la taxa de cobertura bruta resultava del quocient entre el nombre de beneficiaris de
prestacions d’atur, excloent-ne els beneficiaris d’atur parcial i els del subsidi d’eventuals agraris, i l’atur total
registrat.
117. Percentatges sense tenir en compte les persones beneficiàries de la renda activa d’inserció, que representen
l’1% del total de persones beneficiàries, i respecte de les quals no es disposa de la desagregació per sexe de les
persones beneficiàries.
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més elevat de la desocupació entre els homes, que s’ha analitzat en aquest capítol en l’apartat
sobre «Atur registrat».
Per tipus de prestació, les persones que perceben una prestació contributiva representen
el 71,7% (299.141 persones) del total de persones beneficiàries d’una prestació d’atur a Catalunya. El 27,1% (113.054 persones) perceben una prestació del nivell assistencial i la resta
perceben la renda activa d’inserció (1,1%, 4.792 persones). Respecte de l’any passat, si bé
les persones beneficiàries de prestacions contributives continuen tenint més pes, aquest pes
ha disminuït 4,4 punts percentuals, mentre que el del nivell assistencial ha augmentat 5,4
punts. És en aquest nivell on es registra l’augment més important de persones beneficiàries,
el 84,33% més.118
GRÀFIC III-29. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS D’ATUR.
PER TIPUS DE PRESTACIÓ. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatge. Mitjana anual.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Quant al total de persones beneficiàries de prestacions d’atur a Catalunya, el 42,9%
(178.966) són homes que reben una prestació contributiva; el 28,8% (120.176) són dones que
reben una prestació contributiva; el 14,6% (61.091), dones que reben una prestació assistencial,
i el 12,46% (51.964), homes que reben prestació assistencial. Respecte a l’any anterior, l’augment més important ha estat entre els homes que perceben una prestació del nivell assistencial.

118. Les persones beneficiàries del Programa temporal de protecció per desocupació i inserció establert pel Reial
decret llei 10/2009 estan incorporades a les dades sobre persones beneficiàries del nivell assistencial.
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GRÀFIC III-30. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS
CONTRIBUTIVES I ASSISTENCIALS PER SEXE. CATALUNYA, 2009
Unitats: persones beneficiàries. Mitjana anual.

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

La mitjana anual de l’import mitjà brut de la prestació contributiva percebuda l’any 2009
ha estat de 888,9 euros, aproximadament uns 30 euros menys que la mitjana de l’any anterior.
Tal com s’ha assenyalat a l’apartat 3.1, el Reial decret llei 10/2009 ha aprovat el Programa
temporal de protecció per desocupació i inserció. Al mes de desembre, 26.553 persones s’havien beneficiat d’aquesta prestació a Catalunya, el 62% de les quals són homes. El 83,5% de
les persones beneficiàries d’aquest programa tenien més de 25 anys. Atesos l’edat i el sexe,
el col·lectiu majoritari entre les persones beneficiàries el formaven els homes més grans de
25 anys (51,3%), seguit de les dones més grans de 25 anys (32,2%).119
Quant al període consumit en les prestacions contributives, el de més nombre de beneficiaris es concentra en prestacions de durada curta, i la mitjana del període consumit és de 7
mesos, una mica superior a l’any anterior, que fou de 6 mesos i mig.
Pel que fa a la causa d’accés a la prestació contributiva d’atur, el pes més elevat (44%) el
continuen tenint les persones que han accedit a la prestació per decisió empresarial d’extinció de la relació laboral sense necessitat que la persona treballadora impugni la decisió 120 i
aquelles que hi accedeixen per la finalització del contracte temporal (32,6%). Aquesta darrera
119. No es disposa de dades a escala estatal per a l’any 2009.
120. Causa de situació legal d’atur d’ençà de la reforma de l’any 2002. Llei 45/2002, de mesures urgents per a la
reforma del sistema de protecció d’atur.
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causa d’accés, tot i que continua tenint un gran pes en el conjunt de les persones beneficiàries
de prestacions d’atur, ha disminuït 4,6 punts percentuals respecte de l’any anterior. Han guanyat un cert pes les prestacions causades per raons objectives, que han passat de representar
el 5% al 8%, i les prestacions causades per expedients de regulació d’ocupació extintius, que
han passat del 4% al 5,6%.
L’import mensual de les prestacions assistencials i de la renda activa d’inserció és del 80%
de l’IPREM, és a dir, per al 2009, 421,79 euros.
Amb referència al període consumit en les prestacions assistencials, el nombre mitjà de
mesos consumits ha estat de 14,2. Per sexes, s’aprecia que el període és superior per a les
dones (16,9 mesos), mentre que el nombre mitjà de mesos consumits pels homes és d’11,1.
Pel que fa a la causa d’accés a la prestació assistencial d’atur, no s’han obtingut dades per
a l’àmbit català. A escala estatal, però, haver esgotat el subsidi destinat a menors de 45 anys
passa a ser la primera causa d’accés a aquesta prestació (31,2%), seguida del subsidi destinat a més grans de 52 anys (26,6%) i de la manca de cotitzacions suficients per accedir a una
prestació contributiva (18,3%). Sota la categoria “altres”, a partir del mes d’agost, s’inclouen
les persones beneficiàries del Programa temporal de protecció per desocupació i inserció establert pel Reial decret llei 10/2009. Si bé aquesta causa el 2009 agrupa, de mitjana, el 9,6%
de les persones beneficiàries del nivell assistencial, si s’analitzen les dades desglossades mes
a mes, es constata que és aquest col·lectiu el que més ha augmentat, el 139%. Ateses les dades
del mes de desembre de 2009, el 29% de les persones són beneficiàries del subsidi destinat a
menors de 45 anys, el 22,6% s’agrupen sota la causa genèrica “altres” i el 20,5% són beneficiàries del subsidi per a més grans de 52 anys.
El Programa temporal de protecció per desocupació i inserció i l’augment del nombre de
persones beneficiàries, especialment en el nivell contributiu, han significat l’augment de la despesa en prestacions d’atur. S’han destinat 5.675 milions d’euros a satisfer prestacions d’atur a
Catalunya, el 57,6% més que l’any anterior. Aquest import ha representat el 18% de la despesa
total en prestacions d’atur a escala estatal, que s’ha situat en 32.279 milions d’euros, el 47,5%
més que l’any anterior, lluny dels 19.615 milions pressupostats inicialment per a l’any 2009.
Per tipus de prestació, el 87,6% de l’import de les prestacions d’atur s’ha destinat al pagament de prestacions contributives, l’11,9% a prestacions del nivell assistencial i la resta a
la renda activa d’inserció.
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GRÀFIC III-31. PERCENTATGE DE DESPESA PER TIPUS DE PRESTACIÓ.
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatge. Mitjana anual.

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
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4.4.

La negociació col·lectiva

En aquest apartat es fa una anàlisi de la negociació col·lectiva, la seva estructura i el model
de negociació, així com de les persones treballadores i les empreses afectades.
Les dades referents a Catalunya de l’any 2009 per elaborar aquest apartat corresponen al
Departament de Treball, i estan actualitzades en data 31 de març de 2010.
La font d’informació emprada és el full estadístic que han d’emplenar les comissions negociadores un cop signat l’acord i que forma part de la documentació que es registra davant
l’autoritat laboral. El tractament de les dades es fa en funció de l’any d’inici d’efectes econòmics i de la data de registre. Atès que el registre dels convenis, de vegades, és posterior a
l’inici de la vigència dels convenis, les dades analitzades en aquest apartat són parcials i estan
sotmeses a variacions, per la qual cosa es consideren provisionals.
Els acords col·lectius que s’analitzen són aquells que tenen els efectes econòmics l’any
2009 i que han estat registrats fins al mes de març del 2010.
També cal indicar que s’analitzen tant els acords col·lectius que tenen la vigència dels
efectes econòmics durant l’any 2009 com els acords que tenen una vigència certa i els efectes econòmics dels quals inclouen l’any natural sencer. No estan inclosos en les dades ni els
convenis vigents normativament, que el Departament de Treball qualifica com a prorrogats,
ni aquells que no tenen una clàusula de pròrroga expressa, que el Departament de Treball
qualifica com de vigència no determinada.

4.1. Context normatiu
La negociació col·lectiva de l’any 2009 ha estat influenciada per la situació de recessió
econòmica, la qual ha provocat una forta caiguda de l’activitat de les empreses i una reducció
de l’ocupació. Així doncs, les negociacions de convenis han sofert un retard. En aquest sentit,
no s’ha prorrogat l’anterior acord interconfederal ni se n’ha negociat un de nou per aquest any.
D’altra banda, es constaten posicions discordants pel que fa a la interpretació dels referents
d’inflació incorporats a les clàusules de revisió salarial dels convenis vigents, la qual cosa ha
generat un nombre significatiu de conflictes. Partint d’aquesta situació, i amb la finalitat de
desbloquejar la negociació col·lectiva, els agents socials (CEOE, CEPIME, CCOO i UGT)
han signat el 18 de novembre de 2009 un document de compromís d’actuació sobre la negociació col·lectiva pendent de l’any 2009. En aquest document, les parts signants consideren
que han de diferenciar-se els conflictes relatius als convenis en vigor amb la revisió salarial
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pactada dels produïts en la negociació dels convenis pendents de renovació. Sobre el primer
tipus de conflictes enunciats, en el cas d’estar pendent de resolució accions judicials enfront
de les diferents instàncies existents en l’ordre social, s’insta les parts, sens perjudici de la seva
autonomia, a arribar a acords necessaris amb caràcter previ a l’inici de la propera negociació
per al 2010. En aquells casos en què els negociadors no hagin decidit acudir als òrgans jurisdiccionals corresponents, s’haurien d’esgotar els procediments de mediació i resolució de
conflictes per tal d’arribar a acords abans de la propera negociació interconfederal.
Pel que fa al segon tipus de conflictes, és a dir, els pendents de renovació, els agents socials consideren necessari activar la cerca d’acords per signar convenis col·lectius com a mecanisme per oferir perspectives d’estabilitat a les empreses i persones treballadores afectades
per aquests convenis.
Finalment, les confederacions empresarials i sindicals assumeixen el compromís d’iniciar,
abans de finalitzar l’any 2009, un procés de concertació d’un acord interconfederal, per tal
de restaurar el diàleg en les relacions laborals i reduir la conflictivitat, com a primer pas per
afrontar la crisi i les seves conseqüències principals.
Per acabar, cal fer referència al seguiment121 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011. Aquest
preveu a la seva línia 21, de relacions laborals, dues mesures relacionades amb el contingut
que es desenvolupa en aquest capítol de la Memòria. Aquestes són la mesura 90 (desplegar el
Consell de Relacions Laborals) i la mesura 91 (consolidar el Tribunal Laboral de Catalunya).
Pel que fa a la mesura 90, enguany cal destacar:
• L’elaboració del qüestionari de buidatge de convenis col·lectius registrats a Catalunya
l’any 2008, amb la finalitat de millorar la qualitat de les dades sobre la negociació col·
lectiva a Catalunya de què es disposa actualment.
• L’elaboració d’un estudi sobre gestió de la diversitat a l’empresa: la integració laboral
i social de les persones immigrades a l’empresa i el paper de la negociació col·lectiva,
amb la finalitat d’obtenir un protocol de gestió de la diversitat a l’empresa.
• L’elaboració de l’estudi La qualificació de les persones treballadores a la negociació
col·lectiva catalana, amb la finalitat d’analitzar el tractament per part dels convenis col·
lectius aplicables a Catalunya de la qualificació professional de les persones treballadores
des de la perspectiva d’elaborar recomanacions adreçades a la negociació col·lectiva.
• Estudi Valoració dels llocs de treball des de la perspectiva de gènere.
121. En data 31 de desembre de 2009.
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• Elaboració de la Guia pràctica per a l’elaboració de convenis col·lectius estatutaris
adreçada a les persones negociadores de convenis.
• Acord entre les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya
en forma de recomanacions adreçades a la negociació col·lectiva en matèria d’igualtat
de tracte i d’oportunitats de dones i homes, incloent-hi la prevenció i l’abordatge de
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
• Recomanacions destinades a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps de
les persones treballadores.
• Emissió del primer dictamen sobre l’àmbit funcional dels convenis col·lectius a petició
de la part interessada en el marc de la Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya.
Quant a la mesura 91, cal destacar que ja està definit el nou sistema de finançament. D’altra banda, al mes de juny s’ha obert la seu del Tribunal Laboral de Catalunya a Tarragona.

4.2. Estructura, àmbits d’aplicació i vigència
L’estructura de la negociació col·lectiva, fins l’any 2008, recollia tres tipus de convenis o
pactes, anomenats genèricament convenis col·lectius. Enguany, les dades referents a la negociació col·lectiva de l’any 2009 incorporen una nova categoria de pacte, en virtut de l’aprovació
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic122 (en endavant, EBEP), anomenada acords o pactes
mixtos de funcionaris i laborals (mixtos EBEP).
Així doncs, els pactes o convenis objecte d’anàlisi són, en primer lloc, els convenis col·
lectius estatutaris, que estan integrats pels convenis col·lectius pròpiament dits, pels acords
de mediació o laudes arbitrals i pels convenis d’extensió. El segon tipus de pactes són els
convenis col·lectius extraestatutaris, anomenats també pactes d’eficàcia limitada, i el tercer
tipus són els acords o pactes de funcionaris. Els acords de funcionaris determinen les condicions de treball dels funcionaris públics en matèries que són competència del Consell de
Ministres, dels consells de govern de les comunitats autònomes o dels òrgans corresponents
de les entitats locals. Perquè siguin vàlids o eficaços han de ser aprovats expressament i formal per l’òrgan competent. En canvi, els pactes de funcionaris determinen les condicions de
treball en matèries que corresponen estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que els subscriu i vinculen directament les parts. El quart tipus de pactes són els acords
o pactes mixtos de funcionaris i laborals EBEP, esmentats en el paràgraf anterior. Els acords
mixtos de funcionaris i laborals determinen les condicions de treball dels funcionaris públics
122. BOE núm. 89, de 13.04.2007.
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i del personal laboral en matèries que són competència dels òrgans de govern de les administracions públiques i, per tal que siguin vàlids i eficaços, han de ser aprovats expressament i
formal per l’òrgan competent. Els pactes mixtos de funcionaris i laborals determinen també
les condicions de treball dels funcionaris públics i del personal laboral però en matèries que
es corresponen estrictament amb l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que els subscriu i que vinculen directament el personal de l’àmbit corresponent.
Durant l’any 2009 s’han subscrit 1.060 convenis col·lectius, tal com es pot observar a les
taules següents.
Pel que fa als convenis col·lectius estatutaris, enguany n’hi ha hagut 966, la qual cosa representa el 91,1% del total dels acords col·lectius. Dins dels convenis col·lectius estatutaris,
la majoria, és a dir, el 96,9%, són convenis col·lectius pròpiament dits. La resta, el 3,1%, són
convenis d’adhesió. Enguany no s’ha registrat cap acord per mediació o laude arbitral.
L’any 2009 hi ha hagut tres convenis col·lectius extraestatutaris o pactes d’eficàcia limitada.
Quant als acords o pactes de funcionaris, n’hi ha hagut 60 en total, dels quals el 76,6%
són acords de funcionaris.
Pel que fa als acords o pactes mixtos de funcionaris i laborals EBEP, n’hi ha hagut 31 i
tots són acords mixtos EBEP.
TAULA III-23. NOMBRE D’ACORDS COL·LECTIUS D’ÀMBIT PRIVAT
SEGONS LA NATURALESA DE L’ACORD. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’acords.

2009
Conveni col·lectiu

936

Adhesió

30

Acord per mediació o laude arbitral

0

Pacte d’eficàcia limitada

3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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TAULA III-24. NOMBRE D’ACORDS COL·LECTIUS D’ÀMBIT PÚBLIC
SEGONS LA NATURALESA DE L’ACORD. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’acords.

2009
Acord de funcionaris

46

Pacte de funcionaris

14

Acord Mixt EBEP

31

Pacte Mixt EBEP

0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Una segona classificació dels acords col·lectius es pot establir segons l’àmbit de negociació. En aquest sentit, es distingeix entre els acords d’empresa i els acords de sector.
Pel que fa al nombre d’acords, la major part, és a dir, el 82,6%, són acords d’empresa i la
resta, el 17,4%, són acords d’àmbit sectorial. No obstant això, quant al nombre d’empreses
i persones treballadores afectades, la major part d’empreses (el 99,4% del total d’empreses
afectades) i de treballadors (el 91% del total de treballadors afectats) estan afectats per acords
d’àmbit sectorial. Aquesta tendència coincideix amb la dels anys anteriors.
Quant a la naturalesa dels acords, els acords estatutaris han afectat 181.589 empreses, el
99,8% de les empreses afectades, i 2.024.797 persones treballadores, el 99,1% dels treballadors
afectats. Els acords extraestatutaris han afectat 306 empreses i 2.829 persones treballadores.
Els acords o pactes de funcionaris han afectat 60 empreses i 5.926 persones treballadores. Si
es distingeix entre acords i pactes de funcionaris, tal com ha succeït en els anys anteriors, coincideix el nombre d’acords amb el nombre d’empreses afectades (46 i 14, respectivament).
En canvi, pel que fa als treballadors afectats, els acords de funcionaris han afectat 5.091 persones treballadores i els pactes de funcionaris n’han afectat 835. Pel que fa als acords mixtos
EBEP, han afectat 31 empreses i 8.897 persones treballadores. En aquest cas també coincideix
el nombre d’acords amb el nombre d’empreses afectades. Enguany no s’ha registrat cap pacte
mixt EBEP, tal com s’ha esmentat anteriorment.
TAULA III-25. EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AFECTADES
SEGONS EL NIVELL DE NEGOCIACIÓ. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’empreses i persones treballadores afectades.

Acords d’empresa

Acords de sector

TOTAL

Empreses afectades

1.031

180.955

181.986

Treballadors afectats

182.615

1.859.834

2.042.449

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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Segons el sector d’activitat econòmica, la majoria dels acords, el 60,5%, pertanyen al sector serveis. Les activitats econòmiques que disposen d’un nombre més elevat d’acords són
l’Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 191 acords; el tractament
de residus, amb 107 acords; les indústries de productes alimentaris, amb 57 acords, i el comerç a l’engròs i al detall (excepte vehicles de motor), amb 43 i 42 acords, respectivament.
El 37,6% del total dels acords pertanyen al sector de la indústria. En els sectors de la construcció i de l’agricultura s’han registrat 11 i 9 acords, respectivament, els quals representen
l’1% i el 0,8% sobre el total dels acords.
El nombre de treballadors i empreses afectats pels acords oscil·la segons el nombre de
convenis. Per tant, tal com es pot observar a la taula següent, el sector dels serveis és el que
afecta un nombre més elevat d’empreses i treballadors (el 58% del total d’empreses afectades
i el 55,9% del total de persones treballadores afectades). Seguidament, els convenis del sector de la indústria afecten el 22,8% de les empreses i el 30,4% de les persones treballadores;
els del sector de la construcció afecten el 17,7% de les empreses i el 12,9% dels treballadors.
Per acabar, l’1,4% de les empreses i el 0,7% dels treballadors estan afectats pels acords del
sector de l’agricultura.
TAULA III-26. NOMBRE D’ACORDS, EMPRESES I PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES PER SECTOR D’ACTIVITAT. CATALUNYA,
2009
Unitats: nombre d’acords, empreses i persones treballadores afectades.

Agricultura
Nombre d’acords

Indústria

Construcció

Serveis

TOTAL

9

399

11

641

1.060

Empreses afectades

2.596

41.507

32.262

105.621

181.986

Treballadors afectats

14.047

621.621

264.317

1.142.464

2.042.449

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Pel que fa a l’anàlisi dels acords segons el seu àmbit territorial, cal tenir en compte que
els acords que són de comunitat autònoma o estatals que afecten més d’una província es
comptabilitzen tantes vegades com províncies afecten.123 Tal com es pot observar a la taula següent, i confirmant la tendència dels anys anteriors, Barcelona és la província amb un
nombre més elevat d’acords i de persones treballadores afectades. En canvi, Lleida és la que
en té un nombre menor.

123. No s’analitzen les empreses afectades pels acords ja que el Departament de Treball no disposa d’aquestes dades.
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TAULA III-27. NOMBRE D’ACORDS, EMPRESES I PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES SEGONS L’ÀMBIT TERRITORIAL.
CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’acords i persones treballadores afectades.

Nombre d’acords

Treballadors afectats

Barcelona

833

1.569.797

Girona

243

177.966

Lleida

191

111.976

Tarragona

296

182.710

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

D’altra banda, tal com es pot veure a la taula següent, hi ha 1.418 convenis vigents a Catalunya.124 D’aquests convenis, el 59,9% són d’àmbit provincial, el 34,5% són d’àmbit estatal
i la resta, el 5,6%, són d’àmbit autonòmic. Pel que fa a les empreses i persones treballadores
afectades, els acords d’àmbit provincial són els que n’afecten un nombre més elevat, el qual
es tradueix en el 48,3% del total d’empreses afectades i el 42,2% del total de treballadors
afectats pels acords. Els convenis d’àmbit autonòmic afecten el 31,6% del total de persones
treballadores afectades i el 31,6% de les empreses. Finalment, els convenis d’àmbit estatal,
seguint la tendència de l’any anterior, són els que afecten un nombre menor de treballadors
(26,2%) i d’empreses afectades (20,1%).
TAULA III-28. NOMBRE D’ACORDS VIGENTS A CATALUNYA SEGONS
L’ÀMBIT TERRITORIAL D’APLICACIÓ
Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i empreses.

Provincials
Nombre d’acords

Autonòmics

Estatals

Total

1.418

132

816

2.366

Treballadors afectats

1.055.246

788.864

654.211

2.498.321

Empreses afectades

101.099

66.002

42.025

209.126

Font: Departament de Treball.

Si s’analitzen els acords provincials per òrgan de registre, es constata que el 72,7% dels
acords s’han registrat a Barcelona, el 9,8% a Girona, el 9% a Tarragona, el 5,4% a Lleida i
el 3,2% a les Terres de l’Ebre. Pel que fa al nombre de persones treballadores afectades, Barcelona és la que en té més i a les Terres de l’Ebre és on n’hi ha hagut menys, tal com es pot
observar a la taula següent.

124. Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, actualitzades en data 30 d’abril de 2010.
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TAULA III-29. NOMBRE DE CONVENIS PROVINCIALS SEGONS
L’ÒRGAN DE REGISTRE
Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i empreses.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

T. de l'Ebre

Total

1.031

139

76

127

45

1.418

Treballadors afectats

808.320

109.396

64.718

109.669

3.893

1.095.996

Empreses afectades

72.249

14.589

8.730

11.876

46

107.490

Nombre d’acords

Font: Departament de Treball.

Pel que fa a la vigència dels acords, cal recordar que si el període de temps entre la data
d’inici de vigència i la data de finalització és d’un any o menys, es tracta d’acords col·lectius
anuals (la qual cosa no significa que hagi de coincidir, necessàriament, amb l’any natural).
Si la vigència és de més d’un any, els acords són plurianuals. En aquest cas, l’acord tindrà
més d’un període d’efectes econòmics, cadascun dels quals no pot ser, a efectes estadístics,
superior a un any.
L’any 2009, el 93,7% del total dels acords han tingut una vigència plurianual i la resta,
el 6,3%, han tingut una vigència anual. Pel que fa als acords de vigència plurianual, en el
82,7% d’aquests l’any 2009 no és el seu primer any de vigència. Si s’analitza la vigència segons l’àmbit de negociació, s’observa que, tant en els acords de vigència anual com en els
de vigència plurianual, hi ha un predomini de l’àmbit d’empresa. Així doncs, pel que fa als
acords de vigència anual, el 85,1% són d’àmbit d’empresa i, en el cas dels acords de vigència
plurianual, la majoria, és a dir, el 82,5%, són també d’àmbit d’empresa. D’altra banda, tant
en l’àmbit empresarial com en el sectorial, la majoria d’acords tenen una vigència plurianual.
En aquest sentit, quant als acords d’empresa, els que tenen vigència plurianual representen el
93,5% sobre el total d’acords d’empresa. En els acords sectorials, els de vigència plurianual
signifiquen el 94,6% del total d’acords sectorials.

410

MERCAT DE TREBALL

TAULA III-30. NOMBRE D’ACORDS D’EMPRESA I DE SECTOR, I
D’EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AFECTADES SEGONS
LA SEVA VIGÈNCIA. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’acords, empreses i persones treballadores.

ACORDS D'EMPRESA
Acords
Empreses

Anuals

Plurianuals

57

819

86

945

Treballadors

10.230

172.385

ACORDS DE SECTOR

Anuals

Plurianuals

Acords

10

174

Empreses

4.730

176.225

Treballadors

25.668

1.834.166

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Amb referència a les empreses i persones treballadores afectades, la majoria, és a dir, el
96,8% del total d’empreses afectades i el 89,8% del total de persones treballadores afectades,
estan subjectes a acords d’àmbit sectorial i vigència plurianual.

4.3. Jornada laboral pactada en els convenis col·lectius
durant el 2009
En aquest apartat s’analitza la jornada laboral dels convenis signats durant l’any 2009,
segons les dades del Departament de Treball, actualitzades en data 31 de març de 2010. La
jornada mitjana anual pactada l’any 2009 és de 1.743,4 hores a l’any.
Atenent a l’àmbit funcional, es constata la tendència que s’ha mantingut en els anys anteriors. Així doncs, el nombre d’hores pactades és superior en els acords d’àmbit sectorial que
en els acords d’àmbit d’empresa, tal com es pot observar a la taula següent. L’any 2009, la
diferència d’hores ha estat de 57,1.
Pel que fa als convenis col·lectius a tot l’Estat espanyol, la jornada mitjana anual pactada
és de 1.752,1 hores, en termes absoluts, 8,7 hores més que a Catalunya. En els acords estatals d’empresa, es pacten 8,6 hores més que en els acords d’empresa de Catalunya. Quant als
acords sectorials, en l’àmbit estatal es pacten 9,2 hores més que a Catalunya.
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TAULA III-31. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER ÀMBIT
FUNCIONAL. CATALUNYA I ESPANYA, 2009
Unitats: nombre d’hores.

Catalunya

Espanya

Total acords

1743,4

1752,1

Acords d'empresa

1691,4

1700,5

Acords de sector

1748,5

1757,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i del MTIN.

Segons la naturalesa dels convenis, com es pot observar a la taula següent, els acords de
funcionaris de l’àmbit d’empresa són els que pacten un nombre menor d’hores. En canvi, els
acords extraestatutaris sectorials són els que pacten un nombre d’hores més elevat.
Tant pel que fa als acords estatutaris com als acords extraestatutaris, la jornada anual mitjana pactada és superior en els acords d’àmbit sectorial que en els acords d’àmbit d’empresa.
En relació amb els estatutaris, la diferència entre els d’àmbit d’empresa i els sectorials és de
49,9 hores. Quant als extraestatutaris, la diferència és de 51,6 hores.
TAULA III-32. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA SEGONS LA
NATURALESA DELS CONVENIS. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’hores.

2009
Acords d'empresa
Estatutaris

1.699,5

Extraestatutaris

1.748,0

Funcionaris

1.583,4

EBEP

1.610,5

Acords de sector
Estatutaris

1.748,4

Extraestatutaris

1.799,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Per sectors de producció, a Catalunya, tal com es desprèn de la taula següent, el sector
de l’agricultura és el que té la jornada anual mitjana pactada més elevada. En canvi, el sector
serveis és el que pacta un nombre menor d’hores. La diferència d’hores pactades entre els
dos sectors és de 59.
En el sector de la indústria la jornada mitjana anual pactada ha estat de 1.753,4 hores, 14,2
més que en el sector de la construcció.

412

MERCAT DE TREBALL

Atenent a l’àmbit funcional, en els sectors de l’agricultura i de la indústria es pacta un
nombre més alt d’hores en els acords sectorials que en els acords d’àmbit d’empresa. En canvi, pel que fa als sectors de la construcció i dels serveis, en els acords d’empresa es pacta un
nombre superior d’hores que en els acords sectorials. El sector de l’agricultura és el que presenta una diferència d’hores pactades més elevada entre els acords d’empresa i els de sector
(57,9 hores). En canvi, en el sector de la construcció només hi ha 3,5 hores de diferència entre
els acords empresarials i els sectorials.
TAULA III-33. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER SECTOR
D’ACTIVITAT I ÀMBIT FUNCIONAL. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’hores.

2009
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Empresa

1.740,5

Sector

1.798,4

Total

1.797,2

Empresa

1.725,3

Sector

1.756,3

Total

1.753,4

Empresa

1.742,6

Sector

1.739,1

Total

1.739,2

Empresa

1.765,0

Sector

1.745,9

Total

1.738,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Quant a la jornada pactada a l’Estat espanyol, també és el sector de l’agricultura el que té
la jornada anual mitjana pactada més elevada. Aquesta és de 1.769,5 hores, 27,7 hores menys
que a Catalunya. El sector de la construcció és el que té un nombre menor d’hores pactades,
a diferència de Catalunya, en què, com s’ha esmentat anteriorment, és el sector dels serveis
el que té menys hores pactades.
Si s’analitza la jornada per àmbit funcional, tal com es pot observar a la taula següent,
en els sectors de la indústria i els serveis es pacten més hores en els acords d’àmbit sectorial que en els d’empresa. La diferència d’hores és de 47,3 en el cas de la indústria i de 68 en
el cas dels serveis. En canvi, en els sectors de l’agricultura i de la construcció es pacten més
hores en l’àmbit d’empresa que no pas en el sectorial. No obstant això, la diferència és més
rellevant en el cas de la construcció ja que en els acords d’empresa es pacten 36,8 hores més
que en els acords sectorials. En canvi, en el sector de l’agricultura la diferència és de 2 hores.
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TAULA III-34. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER SECTOR
D’ACTIVITAT I ÀMBIT FUNCIONAL. ESPANYA, 2009
Unitats: nombre d’hores.

2009
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Empresa

1.771,0

Sector

1.769,5

Total

1.769,5

Empresa

1.709,5

Sector

1.756,8

Total

1.751,2

Empresa

1.774,2

Sector

1.737,4

Total

1.738,1

Empresa

1.693,2

Sector

1.761,2

Total

1.753,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MTIN.

Si s’analitza la jornada anual tenint en compte la vigència dels acords col·lectius, com es
pot observar en el gràfic següent, l’any 2009 s’ha pactat un nombre superior d’hores en els
acords de vigència anual que en els de vigència plurianual, a diferència de l’any anterior. Així
doncs, el nombre d’hores pactades en els acords de vigència anual ha estat de 1.759,1. En els
de vigència plurianual de primer any el nombre d’hores ha estat de 1.753,7 i en els acords en
què el 2009 no és el primer any de vigència el nombre d’hores pactades ha estat de 1.742,3.
No obstant això, la diferència entre les hores pactades en els acords de vigència anual i
els de vigència plurianual és menor en els acords sectorials que en els acords d’empresa, tal
com es desprèn del gràfic que presentem a continuació.
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GRÀFIC III-32. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA SEGONS LA
VIGÈNCIA DE L’ACORD. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’hores.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

4.4. Salaris durant el 2009
En aquest apartat s’analitzen els increments salarials pactats en els acords col·lectius i en
la clàusula automàtica.
L’increment salarial pactat l’any 2009, segons les dades del Departament de Treball, actualitzades en data 31 de març de 2010, ha estat del 2,42% i, un cop revisat, del 2,43%. Tal
com es pot veure a la taula següent, l’interval salarial del 27,2% dels acords col·lectius ha
estat sota l’IPC previst. En el 34,1% dels acords, l’increment salarial ha estat igual que l’IPC
previst. Finalment, en el 38,8% dels acords, l’increment salarial ha estat per sobre de l’IPC
previst. Cal destacar també que, enguany, pràcticament no hi ha hagut diferència entre l’increment salarial pactat i l’increment salarial revisat.
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TAULA III-35. ACORDS COL·LECTIUS SEGONS L’INTERVAL D’INCREMENT
SALARIAL PACTAT
Unitats: nombre d’acords i percentatges.

Sota IPC previst

288

Increment salarial
pactat
1,26

IPC previst

361

1,98

1,98

Sobre IPC previst

411

2,91

2,91

TOTAL

1060

2,42

2,43

Interval increment salarial pactat

Acords

Increment salarial
revisat
1,26

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Atenent a la naturalesa dels acords, s’observa que enguany els acords col·lectius estatutaris
tenen un increment salarial pactat del 2,42%, el qual és superior que el dels acords extraestatutaris (1,72%), els acords de funcionaris (1,72%) i els acords mixtos EBEP (2%). En aquest
aspecte es veu un canvi de tendència respecte de l’any 2008, en què l’increment salarial pactat
més elevat va ser el dels acords extraestatutaris.
Segons l’àmbit funcional de negociació, tal com succeïa en anys anteriors, l’any 2009 l’increment salarial pactat és superior en els acords sectorials (2,44%) que en els acords d’àmbit
d’empresa (2,16%), la qual cosa pot respondre al fet que els increments salarials en els acords
de sector es realitzen sobre taules salarials; en canvi, en el cas dels acords d’empresa, es pren
com a base el salari real.
Pel que fa a la clàusula automàtica, abans d’entrar en l’anàlisi de les dades, és convenient
fer una distinció metodològica que s’ha incorporat enguany. En aquest sentit, s’ha incorporat,
endemés de la clàusula retroactiva i la no retroactiva, la clàusula variable. Aquesta es refereix al
fet que l’aplicació de la clàusula pot tenir efectes retroactius o no retroactius, alterant les retribucions garantides per al període d’efectes econòmics o actualitzant només les taules salarials
de base per al període següent, segons si l’IPC real arriba o no a un llindar fixat a l’articulat.
El 37,8% dels acords d’empresa tenen clàusula automàtica i, dins d’aquesta categoria,
els que tenen més pes són els que tenen clàusula retroactiva ja que representen el 84,9% dels
acords d’empresa amb clàusula prevista.
Amb referència als acords d’àmbit sectorial, el 62,5% tenen clàusula automàtica i, dins
dels acords amb clàusula automàtica, en el 84,3% dels casos aquesta és retroactiva.
Quant al nombre de persones treballadores afectades, i seguint la tendència dels anys anteriors, la majoria de treballadors estan afectats per acords amb clàusula automàtica, tal com es
pot observar en les taules següents. Així doncs, els acords d’empresa amb clàusula automàtica
afecten el 54,9% dels treballadors afectats per acords d’àmbit empresarial, i els acords secto-
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rials amb clàusula automàtica afecten el 80,7% dels treballadors afectats per acords d’aquest
àmbit. A més, cal assenyalar que, dins dels acords amb clàusula automàtica, els que tenen
clàusula retroactiva afecten un nombre més elevat de treballadors que els que tenen clàusula
no retroactiva o variable.
Com es pot veure a les taules que es presenten a continuació, els acords amb clàusula variable són els que afecten un nombre menor de treballadors (l’1,9% del total de treballadors
afectats per acords d’àmbit d’empresa i el 16% del total de persones treballadores afectades
per acords d’àmbit sectorial).
Pel que fa a l’increment salarial, tant en els acords d’empresa com en els acords sectorials, els que tenen un increment salarial més alt són els que disposen de clàusula automàtica.
Dins d’aquesta categoria, en el cas dels convenis d’empresa, els que el tenen més elevat són
els de clàusula automàtica retroactiva. En canvi, pel que fa als acords sectorials, els que tenen
l’increment salarial més elevat són aquells que tenen clàusula automàtica de tipus variable.
TAULA III-36. INCREMENTS SALARIALS PACTATS I PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES EN ACORDS D’EMPRESA.
CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i percentatges.

Acords

Treballadors afectats

Increments salarials

Nombre

%

Pactats

Revisats

Sense clàusula prevista

472

82.301

45,1

2,04

2,04

Amb clàusula prevista

404

100.314

54,9

2,25

2,22

No retroactiva

45

15.092

8,3

2,10

2,10

Retroactiva

343

81.711

44,7

2,30

2,26

Variable
TOTAL

16

3.511

1,9

1,79

1,80

876

182.615

100

2,16

2,14

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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TAULA III-37. INCREMENTS SALARIALS PACTATS I PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES EN ACORDS DE SECTOR. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i percentatges.

Acords

Treballadors afectats

Increments salarials

Nombre

%

Pactats

Revisats

Sense clàusula prevista

69

359.125

19,3

2,00

2,00

Amb clàusula prevista

115

1.500.709

80,7

2,55

2,57

No retroactiva

17

487.658

26,2

2,57

2,57

Retroactiva

97

982.551

52,8

2,54

2,57

Variable

1

30.500

1,6

2,60

2.6

184

1.859.834

100

2,44

2,46

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Per àmbit territorial, l’any 2009 la província amb un increment salarial total més elevat ha
estat Lleida (2,59%). Pel que fa als acords sense clàusula automàtica, també ha estat Lleida
la província amb un increment salarial més elevat amb relació a la resta i aquest ha estat del
2,25%. Quant a aquest tipus d’acords, Girona ha estat la província amb un increment salarial
menor, de l’1,32%. En el cas de Barcelona i Tarragona, l’increment ha estat del 2,14% i el
2,08%, respectivament.
Quant als acords amb clàusula automàtica no retroactiva, Girona ha estat la província amb
un increment salarial més elevat (2,93%) i Barcelona la que l’ha tingut més baix (2,5%). Quant
als acords amb clàusula automàtica retroactiva, Tarragona ha tingut l’increment salarial més
alt (2,71%) i Girona el més baix (2,22%). Barcelona i Girona han tingut un increment salarial
del 2,52% i del 2,22%, respectivament. Per acabar, pel que fa als acords amb clàusula variable, Girona ha estat la província amb l’increment salarial més elevat (2,6%), el qual ha estat
pràcticament igual que el de Lleida (2,59%). En canvi, Barcelona ha estat la província amb
l’increment salarial més baix (2,47%).
Amb relació als sectors d’activitat econòmica als quals pertanyen els acords, el de la construcció és el que ha tingut l’increment salarial més elevat (3,17%). El sector de l’agricultura
és el que ha registrat un increment salarial menor (2,6%). Aquesta tendència és contrària a la
que es va produir l’any anterior. Els sectors de la indústria i dels serveis han tingut un increment salarial del 2,37% i del 2,28%, respectivament.
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4.5. La conflictivitat laboral
En aquest apartat s’analitzen, en primer lloc, les vagues dutes a terme durant l’any 2009
a Catalunya. D’altra banda, s’analitzen els expedients de regulació d’ocupació. En un tercer
apartat s’analitzen les empreses sotmeses a procediment concursal. El quart apartat està dedicat a la solució extrajudicial de conflictes i s’hi analitzen les conciliacions individuals i col·
lectives i l’activitat duta a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya.

4.5.1. Vagues i tancaments patronals
Vagues
L’any 2009, a Catalunya, hi ha hagut 5 vagues més que l’any 2008. No obstant això, s’ha
produït un decrement significatiu tant pel que fa als treballadors i treballadores participants
en les vagues com pel que fa a les jornades i hores no treballades.
L’any 2009 s’han dut a terme 138 vagues a Catalunya, totes amb preavís, a les quals han
participat 55.424 persones treballadores, el 54,5% menys que l’any 2008. Pel que fa a les jornades i hores no treballades, s’ha produït un descens del 69,7% i del 70,1%, respectivament,
tal com es pot observar a la taula següent.
TAULA III-38. JORNADES I HORES NO TREBALLADES PER VAGUES.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre de jornades i hores.

Jornades no treballades

Hores no treballades

Hores no treballades/treballador

2008

266.839

2.134.013

17

2009

80.898

638.315

12

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Pel que fa als sectors d’activitat, tal com es desprèn del gràfic següent, s’ha produït un
augment de les vagues en els sectors de l’agricultura, la indústria i els serveis. En canvi, en
el sector de la construcció enguany no s’ha produït cap vaga, a diferència de l’any anterior,
en què n’hi va haver una.
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GRÀFIC III-33. VAGUES PER SECTORS A CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre de vagues.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Amb referència a les persones treballadores participants en les vagues, com s’ha dit anteriorment, s’observa un decrement significatiu respecte de l’any 2008, excepte en el sector
de l’agricultura. El sector serveis és el que té un nombre més elevat de persones treballadores participants, 36.317, 35.067 menys que l’any anterior. En el sector de la indústria hi han
participat 19.103 persones treballadores, 31.579 menys que l’any 2008. En el sector de la
construcció no hi ha hagut cap persona treballadora participant, atès que no hi ha hagut cap
vaga. En canvi, l’any 2008 va haver-hi una vaga, amb 9 persones treballadores participants.
Per acabar, en el sector de l’agricultura hi ha hagut 4 persones treballadores participants en les
vagues, a diferència de l’any 2008, en què no n’hi va haver cap. Quant a l’índex d’incidència
de les vagues, s’ha produït un increment interanual en les del sector serveis, ja que ha passat
del 39,3% al 53,5%. En canvi, l’índex d’incidència de les vagues del sector de la indústria
passa del 86,9% l’any 2008 al 78,2% l’any 2009. La vaga que s’ha dut a terme en el sector de
l’agricultura ha tingut un índex d’incidència del 100%.
Quant a les hores no treballades per treballador, s’observa una tendència a la baixa respecte de l’any 2008. Tal com es pot observar a la taula següent, de la mateixa manera que l’any
2008, el sector de la indústria és el que en té un nombre més elevat. No obstant això, el nombre d’hores s’ha reduït en 8 en comparació amb l’any anterior. Pel que fa al sector serveis,
enguany hi ha hagut 4 hores menys no treballades per persona treballadora que l’any anterior.
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TAULA III-39. VAGUES, PERSONES TREBALLADORES, HORES NO
TREBALLADES I ÍNDEX D’INCIDÈNCIA PER SECTOR ECONÒMIC.
CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre de vagues, persones treballadores, hores i percentatges.

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Nombre vagues

1

89

0

48

Treballadors participants

4

19.103

0

36.317

Hores no treballades/treballador

8

18

0

8

100%

78,2%

0,0%

53,5%

Index incidència

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Amb referència als subsectors d’activitat econòmica, el de la metal·lúrgia ha estat el més
conflictiu, amb 26 vagues, 10 més que l’any 2008; el sector de vehicles de motor, remolcs i
semiremolcs el segueix, amb 16 vagues, una menys que l’any anterior, i al sector de les activitats especialitzades de la construcció hi ha hagut 11 vagues. Tal com va succeir l’any 2008,
el subsector amb un nombre més elevat de persones treballadores participants ha estat el de
l’educació.
L’índex d’incidència de les vagues l’any 2009 ha estat del 60,1%, la qual cosa representa
un augment respecte de l’any 2008, en què va ser del 50,9%. Si s’analitza l’índex d’incidència per àmbit funcional, en les vagues convocades per algun dels centres d’una empresa és on
l’índex d’incidència és superior (66,9%), tal com s’observava l’any 2008. No obstant això,
s’ha produït un decrement interanual d’aquest índex, atès que l’any 2008 va ser del 90,1%.
D’altra banda, es constata un increment significatiu respecte de l’any anterior pel que fa a
l’índex d’incidència de les vagues convocades pel conjunt d’empreses d’un grup, atès que
l’any 2008 va ser del 0% i, en canvi, enguany és del 48,4%. En les vagues de tots els centres
d’una empresa l’índex d’incidència ha estat del 59,3%, 29,9 punts percentuals més que l’any
anterior. Pel que fa a les vagues d’àmbit sectorial, l’índex d’incidència ha estat del 54,3%, 2,6
punts percentuals més que l’any 2008.
Els motius de les vagues han estat els següents: 47 vagues s’han fet amb motiu de la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació; 29 vagues, per impagament de salaris; 22
vagues s’han fet com a mesura de pressió en cas d’anunci de tancament patronal; 14 vagues,
per incompliment d’acords o normes legals; 12 vagues han estat per causes d’organització o
sistemes de treball. Les 14 vagues restants han estat motivades per altres causes laborals, com
ara els acomiadaments, les sancions o altres mesures disciplinàries (5 vagues); les millores
independents del conveni (3 vagues); altres mesures de política economicosocial (3 vagues);
pressió per negativa a negociar un conveni (1 vaga); pressió durant la negociació del conveni
(1 vaga), i interpretació de clàusules del conveni vigent (1 vaga). En relació amb els motius
de les vagues de l’any 2008, destaca un augment de 20 vagues causades per impagament de
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salaris, un augment de 13 vagues motivades per la presentació d’un expedient de regulació
d’ocupació i un decrement de 8 vagues causades per la negativa a negociar un conveni.
Segons l’àmbit territorial on s’han desenvolupat les vagues, tal com es pot observar a la
taula següent, la majoria de les vagues, el 83,3%, són d’àmbit municipal i les que han estat
seguides per un nombre més elevat de persones treballadores són les d’àmbit comunitari, de
la mateixa manera que l’any 2008. Pel que fa a l’índex d’incidència, les que el tenen més elevat són les d’àmbit comunitari. Respecte de l’any anterior, es constata una diferència pel que
fa a l’índex d’incidència de les vagues d’àmbit comarcal ja que l’any 2008 aquestes van tenir
un índex d’incidència del 92,9% i, en canvi, enguany no tenen índex d’incidència. També es
produeix un decrement significatiu de l’índex d’incidència de les vagues d’àmbit estatal, atès
que l’any 2008 va ser del 59,6% i enguany és del 14,8%.
TAULA III-40. VAGUES I PERSONES TREBALLADORES PARTICIPANTS
SEGONS L’ÀMBIT TERRITORIAL. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre de vagues i persones treballadores.

Nombre de vagues
Treballadors/es participants

Provincial

Comunitari

Estatal

Municipal

Comarcal

4

6

13

115

0

254

30.295

2.533

22.342

0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Quant al nombre de vagues per províncies (serveis territorials), l’any 2008 a Barcelona
s’han fet 110 vagues; a Girona se n’han dut a terme 2; a Lleida, 2; a Tarragona, 4, i a les Terres de l’Ebre, 1.
A la taula següent es desglossen totes les vagues provincialment, és a dir, a més de les
vagues d’àmbit provincial, aquelles vagues d’àmbit de comunitat autònoma o d’àmbit estatal
estan desglossades per províncies. Per tant, s’observen diferències entre el nombre de vagues
desglossades territorialment que comptabilitza el Departament de Treball i les que comptabilitza el Ministeri de Treball i Immigració, atesos els criteris que es tenen en compte. Mentre
que el Ministeri de Treball i Immigració fa el desglossament provincial d’un conflicte tant si
té incidència com si no en té, el Departament de Treball només té en compte les províncies
en les quals té incidència. Aquesta diferència afecta el nombre de conflictes, centres convocats i plantilla convocada.
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TAULA III-41. NOMBRE DE VAGUES SEGONS ÀMBIT TERRITORIAL,
CENTRES DE TREBALL CONVOCATS I PLANTILLA CONVOCADA
Unitats: nombre de vagues, nombre de centres i plantilla convocada.

Centres de treball convocats
Àmbit territorial
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

Vagues

Centres

Plantilla

81

94

23.677

46

684

48.989

1

1

4

10

123

5.833

2

2

204

7

90

3.643

6

9

547

9

127

6.770

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Quant al tipus d’empresa, el 94,2% de les vagues s’han produït a l’empresa privada.
Pel que fa a la finalització de les vagues, de les 138 vagues que s’han dut a terme durant
l’any 2009, n’han acabat 135. Els motius d’acabament han estat els següents: 82 vagues han
acabat per finalització del temps fixat en la convocatòria; 41 han acabat per negociació directa entre les parts; 8 han acabat per mediació de tercers; 3, per decisió dels treballadors i una
per tancament patronal.
Amb referència al resultat de les vagues, 4 han acabat amb acord, una amb manteniment
total de la postura dels empresaris i 45 sense predomini de cap de les parts. D’altra banda, 85
vagues han acabat sense acord.

Tancaments patronals
Enguany no s’ha registrat cap tancament patronal a Catalunya.

4.5.2. Expedients de regulació d’ocupació
En aquest apartat es fa una anàlisi dels expedients de regulació d’ocupació, de les persones treballadores afectades per aquests, dels motius que han originat els expedients, així
com dels sectors d’activitat econòmica i de l’àmbit territorial en el qual s’han produït. Les
dades que fan referència al sector d’activitat o a la divisió econòmica, a partir de l’any 2009,
segueixen la classificació CNAE 2009. La font d’informació és el full estadístic que, per a
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cada expedient de regulació d’ocupació acabat, s’emplena en els Serveis Territorials o en la
Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball i en la Direcció General
del Ministeri de Treball i Immigració. Les dades només inclouen els expedients resolts pels
òrgans de resolució que depenen del Departament de Treball. D’altra banda, les dades que es
presenten es refereixen únicament als expedients de regulació resolts en primera instància,
és a dir, no s’hi inclou la informació dels expedients resolts per recurs. Les dades tampoc inclouen els expedients de regulació d’ocupació resolts per la Direcció General de Treball del
Ministeri de Treball i Immigració.
Segons aquestes dades i en el context de recessió econòmica, enguany s’ha produït un
increment molt significatiu respecte de l’any anterior, tant del nombre d’expedients com del
nombre de persones treballadores afectades per aquests. Així doncs, els expedients de regulació d’ocupació han augmentat el 422,2% i, pel que fa al nombre de persones treballadores
afectades, s’ha produït un increment del 230,9%.
Enguany s’han tramitat 3.901 expedients de regulació d’ocupació, els quals han afectat
138.183 persones treballadores. D’aquests expedients, l’autoritat laboral n’ha autoritzat 3.565,
els quals han afectat 131.350 persones treballadores.
Dels 3.565 expedients autoritzats, el 96,1% han estat pactats entre els representants de
l’empresa i els representants dels treballadors.
Pel que fa als expedients no pactats, enguany n’hi ha hagut 140, els quals han afectat
14.174 persones treballadores.
Quant als efectes dels expedients, tal com es pot observar en el gràfic següent, s’ha produït
un increment notable tant pel que fa a l’extinció i suspensió del contracte com a la reducció de
la jornada. Els efectes que han tingut un increment més significatiu respecte de l’any 2008 són
la reducció de la jornada (el 885,7% més respecte de l’any anterior) i la suspensió del contracte (el 747,4% més que l’any anterior). També s’ha produït un increment dels expedients que
tenen l’efecte d’extinció del contracte, el qual ha estat del 85,1% respecte de l’any anterior.
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GRÀFIC III-34. NOMBRE D’EXPEDIENTS SEGONS ELS EFECTES.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre d’expedients.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Pel que fa als expedients pactats, l’any 2009 s’ha produït un increment tant dels expedients que autoritzen l’extinció i la suspensió del contracte com dels expedients que autoritzen
la reducció de la jornada, així com pel que fa al nombre de persones treballadores afectades
per aquests expedients.
Com es pot observar a la taula següent, els expedients que autoritzen la suspensió del contracte són els que tenen un pes més elevat, ja que representen el 68,1% del total d’expedients
pactats. Els que autoritzen l’extinció del contracte representen el 16,2% del total d’expedients
pactats i, per acabar, els expedients que autoritzen la reducció de la jornada tenen un pes del
15,7% en el total d’expedients pactats. Aquest punt representa un canvi de tendència respecte de l’any 2008, en què els expedients que autoritzaven l’extinció del contracte eren els que
tenien més pes (el 49,5% del total d’expedients pactats).
En comparació amb l’any 2008, tal com s’ha comentat anteriorment, es produeix un augment tant dels expedients pactats com de les persones treballadores afectades. Els expedients
que han tingut un increment més rellevant són els que autoritzen la reducció de la jornada,
ja que n’hi ha hagut el 915,1% més que l’any anterior. Pel que fa al nombre de treballadors
afectats, destaca l’increment que hi ha hagut en el cas dels expedients que autoritzen la suspensió del contracte ja que ha estat del 598,7% respecte de l’any 2008.
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De l’anàlisi de les persones afectades pels expedients de regulació d’ocupació, s’observa
que el 74,5% són homes i la resta, el 25,5%, són dones.
TAULA III-42. NOMBRE D’EXPEDIENTS I PERSONES TREBALLADORES
AFECTADES SEGONS ELS EFECTES I EL TIPUS D’EXPEDIENT.
CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’expedients i persones treballadores.

Pactats
Expedients
Treballadors afectats

Total

Extinció contracte

Reducció jornada

Suspensió contracte

3.425

555

538

2.332

117.176

13.011

5.052

99.113

Homes

86.560

8.858

3.676

74.026

Dones

30.616

4.153

1.376

25.087

No pactats
Total
Expedients
Treballadors afectats

Extinció contracte

Reducció jornada

Suspensió contracte

140

43

14

83

14.174

1.402

164

12.608

Homes

11.266

948

105

10.213

Dones

2.908

454

59

2.395

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Segons els motius que s’han al·legat per presentar els expedients de regulació d’ocupació
autoritzats, respecte al nombre de persones treballadores afectades, en el 70,9% dels casos
s’al·leguen causes de producció, la qual cosa podria ser conseqüència del context de crisi
econòmica. En el 20,3% dels casos s’al·lega l’aplicació de mesures econòmiques; en el 3,5%
dels casos s’al·leguen causes organitzatives; en el 3% dels casos s’al·lega la restricció de la
demanda o del consum, i en l’1,2% dels casos el motiu és la manca de productivitat. La resta
de motius al·legats (problemes de tresoreria o finançament; causes tècniques o tecnològiques;
força major; fallida, suspensió de pagaments o deutes) tenen un pes inferior a l’1%.
En relació amb les causes al·legades durant l’any 2008, s’observa un increment significatiu de les causes derivades de la producció, atès que hi ha hagut un augment del 503,3% del
nombre de treballadors afectats.
Pel que fa a les persones treballadores afectades pels expedients autoritzats segons el sector
d’activitat econòmica, es manté la tendència de l’any anterior. Així doncs, els treballadors que
tenen un percentatge més elevat respecte del total de treballadors (84,4%) pertanyen al sector
industrial. El 12,7% de les persones treballadores pertanyen al sector dels serveis, el 2,9% al
sector de la construcció i, finalment, el 0,1% pertanyen al sector de l’agricultura.

426

MERCAT DE TREBALL

Tal com es pot observar a la taula següent, pel que fa a les persones treballadores afectades pels expedients que han autoritzat la suspensió del contracte, el 86,5% pertanyen al sector
de la indústria, el 2% al sector de la construcció, l’11,5% pertanyen al sector dels serveis i el
0,1% al sector de l’agricultura. Quant a les persones treballadores afectades pels expedients
que han autoritzat la reducció de la jornada, el 69,4% pertanyen al sector industrial, el 4%
al sector de la construcció, el 26,5% al sector serveis i el 0,1% al sector de l’agricultura. Per
acabar, pel que fa a les persones treballadores afectades per expedients que autoritzen l’extinció del contracte de treball, el 73,7% pertanyen al sector industrial; el 9,2%, al sector de la
construcció; el 17%, al sector serveis, i el 0,1%, al sector de l’agricultura.
TAULA III-43. NOMBRE DE PERSONES TREBALLADORES AFECTADES
SEGONS L’EFECTE, PER SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Unitats: nombre de persones treballadores afectades.

Efecte
Sector econòmic

Suspensió

Reducció

Extinció

63

3

14

Indústria

96.626

3.621

10.629

Construcció

2.221

211

1.320

Agricultura

Serveis

12.811

1.381

2.450

Total

111.721

5.216

14.413

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

En el sector de la indústria, el nombre més elevat d’extincions de contracte ha tingut lloc
en el sector dels vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb 2.194 persones treballadores
afectades. En aquest sector, s’ha produït un augment respecte de l’any anterior, en què hi va
haver 647 treballadors afectats per extincions de contracte. Altres sectors amb més nombre
de persones treballadores afectades han estat el de les indústries tèxtils, amb 2.254 persones;
el sector del cautxú i plàstic, amb 1.498 treballadors afectats, i el sector d’activitats especialitzades en la construcció, amb 794 persones treballadores afectades.
Quant a l’àmbit territorial al qual pertanyen les persones treballadores afectades pels expedients de regulació d’ocupació autoritzats, el 84,7% pertanyen a la província de Barcelona;
el 4,9%, a Girona; el 9,1%, a Tarragona, i l’1,3%, a Lleida.

4.5.3. Empreses sotmeses al procediment concursal
Segons les dades facilitades per l’INE l’any 2009, a Catalunya hi ha hagut 1.233 empreses
sotmeses al procediment concursal i al conjunt d’Espanya les empreses concursades han estat
4.984. Seguint la tendència de l’any anterior, es constata un augment de les empreses sotme-
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ses a procediment concursal, tant a Catalunya com a escala estatal. Així doncs, en el cas de
Catalunya, l’increment és del 97,1% i, en el cas d’Espanya, del 104,1%.
Pel que fa a la naturalesa jurídica de les empreses concursades a Catalunya, la majoria,
és a dir, el 72,4%, són societats de responsabilitat limitada, el 22,5% són societats anònimes
i el 4,5% són persones físiques amb activitat empresarial. Hi ha 180 empreses sense activitat
empresarial que han estat sotmeses al procediment concursal. La resta, set empreses, no estan classificades en cap d’aquestes categories. Respecte de l’any 2008, la forma jurídica que
ha tingut un increment més notable han estat les persones físiques amb activitat empresarial
(180%). Pel que fa a les persones físiques sense activitat empresarial, han augmentat el 130%
respecte de l’any anterior. Quant a les societats de responsabilitat limitada i a les societats
anònimes, s’ha produït un increment del 105,8% i del 92,4%, respectivament.
Amb referència a l’activitat econòmica principal de l’empresa, cal destacar les empreses
del sector de la construcció (358 empreses concursades). D’aquestes, 240 tenen com a activitat econòmica principal l’edificació i la promoció immobiliària. D’altra banda, 211 empreses
tenen com a activitat econòmica principal el comerç a l’engròs i 164 empreses pertanyen al
sector industrial, concretament, als béns intermedis. 84 empreses tenen com a activitat principal els béns de capital i 75 empreses, els béns de consum. Pel que fa a les empreses que
centren la seva activitat en els béns de consum duradors, n’hi ha 20 que han estat sotmeses al
procediment concursal. 42 empreses tenen com a activitat econòmica principal les activitats
professionals; 39, el transport i emmagatzematge; 39, les activitats administratives i serveis
auxiliars; 22, la informació i les comunicacions; 32, les immobiliàries financeres i assegurances; 18, l’hostaleria; 12, el comerç al detall i vehicles, i 2 l’energia. D’altra banda, hi ha 74
empreses sense classificar.
Quant a la grandària de l’empresa, 383 empreses tenen fins a 5 persones assalariades; 472
empreses en tenen de 6 a 19; 220 empreses en tenen de 20 a 49; 50 empreses, de 50 a 99, i 34
empreses tenen més de 100 persones assalariades. El nombre de persones assalariades de les
74 empreses restants no s’ha classificat.
Per acabar, si s’analitzen les empreses sotmeses a procediment concursal per tram de volum de negoci, s’observa que en 755 empreses el volum de negoci és de menys de dos milions
d’euros; en 236 empreses és de 2 a 5 milions d’euros; en 82 empreses el volum de negoci és
de 5 a 10 milions d’euros, i, finalment, en 86 empreses és de més de 10 milions d’euros. Les
74 empreses restants no estan classificades per tram de volum de negoci.
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4.5.4. Solució extrajudicial de conflictes
4.5.4.1. Conciliacions individuals i col·lectives
Les dades sobre conciliacions individuals i col·lectives s’obtenen dels fulls estadístics que
els serveis territorials emplenen mensualment. Aquests fulls es depuren al Servei d’Estudis i
Estadístiques del Gabinet Tècnic i, posteriorment, s’elaboren les estadístiques corresponents.
Pel que fa a les conciliacions individuals, enguany n’hi ha hagut 113.179, la qual cosa
representa un augment del 33,1% respecte de l’any 2008, en què també es va observar una
tendència a l’alça.
Els motius per presentar les conciliacions es classifiquen en: acomiadaments, sancions,
reclamacions de quantitat i motius diversos. Pel que fa al nombre de conciliacions segons els
motius, s’ha produït un increment respecte de l’any 2008 quant als quatre motius esmentats.
Les conciliacions per acomiadament han augmentat el 26,2% respecte de l’any anterior; les
conciliacions per sancions s’han incrementat el 22,8%; les conciliacions per reclamacions de
quantitat han augmentat el 34% i, finalment, respecte de les conciliacions per motius diversos,
s’ha produït un increment del 78,4%.
En la taula següent es poden observar el nombre de conciliacions, segons els motius que
les han provocat i la forma d’acabament, als anys 2008 i 2009.
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TAULA III-44. NOMBRE DE CONCILIACIONS INDIVIDUALS SEGONS ELS
MOTIUS I LA FORMA D’ACABAMENT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre de conciliacions individuals.

Acomiadaments

Sancions

2008

2009

Amb avinença

16.671

18.206

238

275

Sense avinença

8.594

13.361

1.172

1.516

Sense efectes

11.222

14.795

793

952

No presentades

1.562

1.833

121

135

920

979

94

92

38.969

49.174

2.418

Desistides
TOTAL

2008

Reclamacions de quantitat

2009

2.970
Diversos

2008

2009

2008

2009

Amb avinença

2.848

4.414

575

685

Sense avinença

14.132

14.238

2.571

4.662

Sense efectes

17.958

28.796

2.068

4.186

No presentades

1.881

2.237

388

463

Desistides

1.097

1.124

130

230

TOTAL

37.916

50.809

5.732

10.226

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Amb referència a la forma d’acabament de les conciliacions, seguint la tendència de l’any
anterior, el percentatge més elevat sobre el total, el 43,1%, correspon a les conciliacions intentades sense efecte, és a dir, aquelles que es produeixen quan no apareix la part o les parts
demandades. El 29,8% de les conciliacions individuals acaben sense avinença i el 20,8% amb
avinença. El 4,6% de les conciliacions no han estat presentades, és a dir, una vegada citades
les parts, la part promotora no ha comparegut a l’acte. Per acabar, el 2,1% de les conciliacions
han estat desistides per la part promotora.
Quant a les conciliacions individuals per acomiadament, el 37% acaben amb avinença, la
qual cosa representa un decrement de 5,7 punts percentuals respecte de l’any anterior. Enguany
destaca un increment del 55,5% de les conciliacions individuals sense avinença, respecte de
l’any 2008. De les conciliacions per sancions, el 51% acaben sense avinença. Pel que fa a les
conciliacions individuals per reclamacions de quantitat, la majoria, és a dir, el 56,7% acaben
sense efectes. Tant pel que fa a les conciliacions per acomiadament com per sancions o per
reclamacions de quantitat, s’observa un increment respecte de l’any anterior de les conciliacions acabades sense efectes. Aquest increment és del 31,8% pel que fa a les conciliacions
per acomiadament, del 20% pel que fa a les conciliacions per sancions i del 60,3% respecte
de les conciliacions per reclamacions de quantitat.
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Segons el sector d’activitat econòmica al qual pertany la persona treballadora afectada per
la conciliació, es pot assenyalar que en la majoria de conciliacions, 45.565, l’empresa pertany
al sector dels serveis. En 28.196 conciliacions l’empresa pertany al sector de la indústria; en
18.949 conciliacions l’empresa pertany al sector de la construcció i en 619 conciliacions l’empresa pertany al sector de l’agricultura. En 19.850 conciliacions no consta el sector al qual
pertanyen les empreses. Si s’analitzen les conciliacions individuals per divisió econòmica,
segons la CCAE 2009, en el sector de la indústria destaquen les activitats especialitzades de
la construcció (11.986 conciliacions), la indústria metal·lúrgica (10.327 conciliacions). Quant
al sector serveis, destaquen les activitats relacionades amb l’ocupació (10.373 conciliacions).
En relació amb les quantitats acordades en les conciliacions individuals, l’any 2009 s’ha
produït un increment del 14,7% respecte de les quantitats acordades l’any 2008. Si es desagreguen les dades segons el motiu de la conciliació, tal com es pot observar a la taula següent,
les conciliacions per acomiadament són aquelles en què s’acorda una quantitat més elevada.
Enguany s’ha produït un increment del 15,6% pel que fa a les quanties acordades en les conciliacions per acomiadament, respecte de l’any 2008. No obstant això, es pot observar un decrement significatiu pel que fa a les quantitats acordades per les conciliacions per sancions.
Així doncs, l’any 2009 les quanties acordades han baixat el 81% respecte de l’any anterior.
S’ha produït un augment del 58,6% de les quanties acordades per reclamacions de quantitat.
Per acabar, s’ha produït un decrement del 39,8% pel que fa a les quantitats acordades per
motius diversos.
Segons la demarcació territorial on es produeix la conciliació, quant a les quanties acordades en conciliacions per acomiadament, augmenten significativament a Tarragona, respecte
de l’any 2008. Aquest augment es tradueix en un 175%. A Barcelona i a Lleida també es produeix un increment d’aquestes quanties, del 12% i del 5,3%, respectivament. Pel que fa a les
conciliacions per sancions, l’any 2009 han disminuït les quanties en totes les demarcacions
territorials. Així doncs, a Barcelona s’ha produït un decrement del 63,4% i a Girona, Lleida
i Tarragona s’ha produït un decrement del 100%, atès que no s’ha pactat cap quantitat. Amb
referència a les quantitats acordades en conciliacions per reclamacions de quantitat, han augmentat a Barcelona, Lleida i Tarragona. A Tarragona han tingut un increment molt significatiu, el qual representa el 1.136,5% respecte de l’any 2008. En el cas de Barcelona i Lleida,
l’augment és del 12,3% i del 656,7%, respectivament. En canvi, a Girona, es produeix un decrement del 55,3% de les quantitats acordades.
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TAULA III-45. QUANTITATS ACORDADES PER MOTIU DE LA
CONCILIACIÓ I DEMARCACIÓ TERRITORIAL
Unitats: euros.

Acomiadaments

Sancions

2008

2009

2008

2009

Barcelona

669.080.071,3

749.290.946,9

24.077,7

8.813,8

Girona

11.643.555,0

10.910.501,4

2.208,7

0,0

Lleida

5.114.669,3

5.388.000,0

16.309,0

0,0

Tarragona

16.965.896,1

46.654.754,7

3.800,0

0,0

Catalunya

702.804.191,8

812.244.203,0

46.395,4

8.813,8

Reclamació de quantitats
Barcelona
Girona

Diversos

2008

2009

2008

2009

6.824.981,4

7.666.968,1

15.776.463,5

9.495.471,0

243.572,9

108.830,8

235.078,3

132.495,7

Lleida

15.365,9

190.001,5

162.285,2

39.939,9

Tarragona

547.041,2

4.139.604,6

478.884,0

358.256,4

Catalunya

7.630.961,4

12.105.405,0

16.652.711,1

10.026.163,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Pel que fa a les conciliacions individuals per motiu d’acomiadament, cal assenyalar que,
de les 49.174 conciliacions, el 36,2%, és a dir, 17.824 conciliacions, s’han convertit en acomiadaments efectius en el mateix acte de conciliació. Segons l’àmbit territorial, Barcelona
és la província amb més acomiadaments efectius (15.927), seguint la tendència de l’any anterior. A Tarragona, els acomiadaments efectius han estat 867; a Girona, 729, i a Lleida, 301.
Si s’analitzen els acomiadaments efectius per sectors, es pot observar que el sector de la
indústria és el que en té un nombre més elevat (6.389). No obstant això, s’ha produït un decrement del 8,8% respecte de l’any 2008. En el sector dels serveis hi ha hagut 6.196 acomiadaments efectius, la qual cosa representa un decrement del 6,5% respecte de l’any anterior.
En el sector de la construcció hi ha hagut 1.117 acomiadaments efectius, el 27,9% menys
que l’any anterior. Finalment, pel que fa al sector de l’agricultura, enguany hi ha hagut 66
acomiadaments efectius, el 23,2 menys que l’any 2008. Durant l’any 2009 hi ha hagut 4.056
acomiadaments efectius, dels quals no consta el sector al qual pertanyen.
Quant als subsectors d’activitat on s’han produït els acomiadaments efectius, els que n’han
tingut un nombre més elevat són els següents: el 8,5%, 1.513 acomiadaments, pertanyen al
sector de la metal·lúrgia; el 7,8% dels acomiadaments, 1.389, pertanyen a activitats relacionades amb l’ocupació, i el 6%, 1.067 acomiadaments, pertanyen a les indústries químiques.
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Contràriament a la tendència observada els anys anteriors, l’any 2009 es produeix un increment, pel que fa als acomiadaments efectius, la qual cosa es podria atribuir a la conjuntura econòmica. Així doncs, enguany s’ha produït un augment del 10,1% dels acomiadaments
efectius respecte de l’any 2008. Aquesta dada produeix un punt d’inflexió en la tendència a
la baixa observada des de l’any 2005.
Amb referència a les conciliacions col·lectives dutes a terme a Catalunya l’any 2009,
n’hi ha hagut 202, el 22,4% més que l’any 2008. Aquest augment també canvia la tendència
observada l’any anterior, en què s’assenyalava un decrement del nombre de conciliacions
col·lectives respecte de l’any 2007. Pel que fa al nombre d’empreses i persones treballadores
afectades, també s’ha produït un increment respecte de l’any 2008. Aquest és del 27,9% pel
que fa a les empreses afectades i del 41,9% pel que fa a les persones treballadores afectades.
TAULA III-46. CONCILIACIONS COL·LECTIVES EN VIA ADMINISTRATIVA
I EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AFECTADES SEGONS EL
RESULTAT DE LA CONCILIACIÓ. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre de conciliacions, empreses i persones treballadores.

Conciliacions
2008

2009

Empreses
2008

Treballadors

2009

2008

2009

Amb avinença

16

18

18

18

6.062

5.624

Sense avinença

119

146

123

158

47.948

69.472

Intentades sense efectes

20

27

20

26

5.231

6.912

No presentats a la conciliació

1

4

1

5

50

1.680

Desistides i altres

9

7

10

13

2.397

3.866

165

202

172

220

61.688

87.554

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Quant a la forma d’acabament de les conciliacions col·lectives, tal com es pot observar a
la taula anterior, la majoria, és a dir, el 72,3% acaben sense avinença entre les parts. Quant
a les empreses i persones treballadores afectades per les conciliacions col·lectives, les que
tenen més pes respecte del total són les afectades per conciliacions sense avinença. Respecte de l’any 2008, s’ha produït un increment tant pel que fa al nombre de conciliacions sense
avinença com al nombre d’empreses i persones treballadores afectades per aquestes. L’increment és del 22,7% pel que fa al nombre de conciliacions, del 30% pel que fa a les empreses
afectades i del 32,1% respecte de les persones treballadores afectades.
Segons l’àmbit territorial de les conciliacions col·lectives, el 83,2% s’han dut a terme a
Barcelona; el 8,9%, a Tarragona; el 5,4%, a Girona, i la resta, el 2,5%, a Lleida. Quant a les
empreses i persones treballadores afectades per les conciliacions, a Barcelona han afectat 185
empreses i 780.847 persones treballadores; a Girona han afectat 11 empreses i 1.792 persones
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treballadores; a Lleida, 5 empreses i 382 persones treballadores, i, per acabar, a Tarragona han
afectat 19 empreses i 6.533 persones treballadores. En comparació amb l’any 2008, destaca
un increment del nombre de conciliacions i empreses i treballadors afectats a la província de
Barcelona. Així doncs, enguany hi ha hagut 42 conciliacions més a Barcelona, 55 empreses
afectades més i 24.741 persones treballadores afectades més.

4.5.4.2. Mediacions
A Catalunya, com es pot observar a la taula següent, l’any 2009 hi ha hagut 553 mediacions, la qual cosa representa un augment del 4,7% respecte de l’any anterior.
Pel que fa als tipus de conflictes que han originat les mediacions, la majoria, és a dir, el
51,4% de les mediacions s’han dut a terme com a conseqüència de la convocatòria d’una vaga.
El 32,9% de les mediacions s’han fet com a conseqüència d’un conflicte col·lectiu i el 15,7%
restant han tingut lloc a causa d’altres tipus de conflictes laborals. Respecte de l’any 2008,
s’ha produït un augment del 6,7% de les mediacions originades per vagues i del 17,4% pel
que fa a les mediacions causades per conflictes col·lectius. En canvi, s’han reduït el 18,7% el
nombre de mediacions causades per altres tipus de conflictes laborals.
TAULA III-47. MEDIACIONS DUTES A TERME PER L’AUTORITAT LABORAL
CATALANA SEGONS EL TIPUS DE CONFLICTE I L’ÒRGAN MEDIADOR.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre de mediacions.

Vagues
Direcció General de
Relacions Laborals
Serveis territorials de
Barcelona
Serveis territorials de
Girona
Serveis territorials de
Lleida
Serveis territorials de
Tarragona
Serveis territorials de
Terres de l’Ebre
TOTAL

Conflictes col·lectius

Altres tipus

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

75

62

10

11

15

7

100

80

140

174

112

136

57

37

309

347

9

17

12

10

29

26

50

53

2

3

6

6

0

0

8

9

33

20

15

18

6

15

54

53

7

8

0

1

0

2

7

11

266

284

155

182

107

87

528

553

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
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De les mediacions que han tingut lloc als serveis territorials, tal com succeïa els anys anteriors, Barcelona és la que té un pes més elevat, que representa el 62,7% respecte del total de
les mediacions. A Girona s’han dut a terme el 9,6% de les mediacions; a Tarragona, el 9,6%;
a Lleida, l’1,6%, i a les Terres de l’Ebre, el 2%. El 14,5% de les mediacions les ha dut a terme l’autoritat laboral d’àmbit autonòmic. Respecte de l’any 2008, s’ha produït un augment
de les mediacions dels serveis territorials de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres
de l’Ebre. L’augment més significatiu ha estat el de Barcelona ja que enguany s’hi han fet 30
mediacions més que l’any anterior. Pel que fa a les mediacions dutes a terme per l’autoritat
laboral, enguany n’hi ha hagut 20 menys que l’any anterior.

4.5.4.3. Activitat del Tribunal Laboral de Catalunya
En aquest apartat s’analitza l’activitat duta a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya (en
endavant, TLC), mecanisme per a la solució extrajudicial de conflictes laborals.
Segons les dades d’informació estadística anual que publica el TLC, l’any 2009 el TLC ha
tramitat 995 expedients, els quals han afectat 1.363 empreses i 275.704 persones treballadores.
Respecte de l’any 2008, i seguint la tendència dels anys anteriors, el nombre d’expedients ha
augmentat el 7,7%. Pel que fa a les empreses i treballadors afectats, l’any 2009 s’ha produït
un decrement del 14,9% de les empreses respecte de l’any 2008. En canvi, el percentatge de
persones afectades pels expedients ha augmentat el 83,2% respecte de l’any anterior.
L’activitat del TLC es tradueix en arbitratges i conciliacions. L’any 2009 hi ha hagut 17
arbitratges, els quals representen l’1,7% de la totalitat d’expedients presentats, i 978 conciliacions, les quals signifiquen el 98,3% restant dels expedients. El nombre d’arbitratges ha
implicat un decrement del 34,6% respecte de l’any 2008. En canvi, pel que fa a les conciliacions, s’ha produït un increment interanual del 8,9%.
Pel que fa al nombre d’empreses i persones treballadores afectades, s’observa un decrement en el cas dels arbitratges i un augment en el cas de les conciliacions.
Així doncs, els 17 arbitratges de l’any 2009 han afectat el mateix nombre d’empreses, és a
dir, 17 (el 34,6% menys respecte de l’any anterior). Enguany els arbitratges han afectat 1.654
persones treballadores, la qual cosa representa un decrement del 59,6% respecte de l’any 2008.
Les 978 conciliacions que s’han dut a terme durant l’any 2009 han afectat 1.346 empreses, el 16% més que l’any 2008. Quant a les persones treballadores afectades, enguany n’hi
ha hagut 274.050, la qual cosa representa un augment del 87,2% respecte de l’any anterior.
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Del total de les conciliacions, 783 han estat col·lectives i 195 han estat individuals. De
les conciliacions individuals, 51 han estat tramitades pel Tribunal TRADE de Catalunya. Pel
que fa a les conciliacions col·lectives, 52 s’han tramitat perquè hi havia una vaga. El 47,3%
d’aquestes conciliacions han acabat amb avinença i s’han desconvocat.
GRÀFIC III-35. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL DE
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre d’arbitratges i conciliacions.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC.

Amb referència al resultat de les conciliacions, el 81,9% han estat tramitacions efectives.
D’aquestes, el 48,7% han acabat amb avinença, l’1,5% han acabat amb avinença parcial i el
49,8% han acabat sense avinença. El 18,1% de les conciliacions han estat tramitacions no
efectives. El 74,6% d’aquestes s’han intentat sense efecte, el 13% s’han desistit i el 12,4%
han estat arxivades.
Tal com s’ha esmentat anteriorment, les conciliacions poder ser col·lectives o individuals.
Pel que fa a les col·lectives, el 84% han estat tramitacions efectives i, la resta, el 16%, tramitacions no efectives. Dins de les tramitacions efectives, el 47,6% han estat amb acord, l’1,7%
amb acord parcial i el 50,8% han estat sense acord. Quant a les tramitacions no efectives, el
74,4% han estat intentades sense efecte, el 17,6% desistides i el 8% arxivades.
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De les 783 conciliacions col·lectives, el 7,4% han estat amb vaga i, la resta, el 92,6%,
sense vaga. De les conciliacions amb vaga, el 73% han estat tramitacions efectives. De les
conciliacions sense vaga, el 84,8% no han estat efectives.
Quant a les conciliacions individuals, el 73,3% han estat tramitacions efectives, de les quals
el 53,8% han estat amb acord, el 0,7% amb acord parcial i el 45,4% sense acord. Pel que fa
a les tramitacions no efectives (que representen el 26,7% de les conciliacions individuals), el
75% han estat intentades sense efecte, l’1,9% han estat desistides i el 12% han estat arxivades.
De les 195 conciliacions individuals, el 26,1% han estat tramitades pel Tribunal TRADE.
D’aquestes, el 66,6% han estat tramitacions efectives: el 17,6% amb acord i el 82,4% sense
acord. El 33,4% han estat tramitacions no efectives. D’aquestes, el 70,6% han estat intentades
sense efecte i el 29,4%, arxivades.
En el gràfic següent es pot observar el resultat de les conciliacions realitzades pel TLC i el
percentatge que aquest representa sobre el total de conciliacions de l’any 2009, en comparació
amb les de l’any 2008. A diferència de la tendència observada l’any anterior, enguany es constata un decrement de les conciliacions amb acord i un augment de les conciliacions sense acord.
GRÀFIC III-36. RESULTATS DE LES CONCILIACIONS REALITZADES
PEL TLC, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC.
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Segons l’àmbit territorial, tal com es pot veure a la taula següent, i com succeïa l’any anterior, Barcelona és la província amb un nombre més elevat d’expedients, atès que s’hi produeix
el 86% de l’activitat del TLC. En segon lloc, la província de Girona té el 7% de la totalitat
dels expedients, Tarragona en té el 5,5% i Lleida, l’1,4%. Si s’analitzen els procediments per
comarques, es pot observar que el Barcelonès (38,1%), el Vallès Occidental (17%) i el Baix
Llobregat (12,6%) són les que en tenen un nombre més elevat.
TAULA III-48. EXPEDIENTS, EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES
AFECTADES PER L’ACTIVITAT DEL TLC PER ÀMBIT TERRITORIAL
Unitats: nombre d’expedients, empreses i persones treballadores.

Expedients

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

856

70

14

55

Empreses afectades

1.059

72

15

217

Treballadors afectats

253.781

8.186

1.307

12.430

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC.

La classificació dels procediments per temes indica que, seguint la tendència de l’any
anterior, la majoria de conflictes, és a dir, el 24,3% han sorgit per temes salarials. El 16,1%
s’han produït per divergències en matèria de jornada, calendari o vacances. L’11,8% dels casos han sorgit per incompliment del conveni col·lectiu, acord o pacte, el 4,22% a causa de la
reivindicació dels drets sindicals, el 3,9% amb motiu d’una vaga, el 3,7% per discrepàncies
en matèria de categoria professional i el 2,8% per extinció del contracte via TRADE.
Pel que fa als sectors econòmics a què pertanyen les empreses afectades pels procediments,
cal destacar que el que en té un nombre més elevat és el del metall (28,5%). El segueixen els
sectors dels transports (12,7%), la sanitat (10,4%), les indústries químiques (8,2%) i el comerç
(6,3%). Aquests sectors coincideixen amb els de l’any 2008.
Per acabar, segons l’anàlisi dels procediments per grandària de les empreses afectades, cal
indicar que, de la mateixa manera que l’any anterior, les empreses amb menys de 50 persones
treballadores són les que tenen un nombre més elevat de procediments tramitats (31,8%). Les
empreses de 50 a 100 treballadors han tramitat el 24,8% dels expedients; les de 101 a 250 persones treballadores, el 21,2%; les de 251 a 500 treballadors, l’11,3% i, finalment, les empreses
amb més de 500 persones treballadores han tramitat el 10,3% dels expedients.
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5.5.

SEGURETAT I SALUT LABORAL

5.1. Novetats normatives
En l’àmbit comunitari s’han codificat dues normes, amb l’objectiu de compilar les disposicions vigents i incorporar les modificacions existents. En primer lloc, s’ha aprovat la Directiva
2009/104/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels
equips de treball.125 Aquesta directiva ha estat objecte de dictamen per part del CESE,126 el
qual fa una valoració positiva de la proposta, atès que aquesta es limita a codificar les normes
vigents sense plantejar cap problemàtica de fons. En segon lloc, s’aprova la Directiva 2009/148/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre la protecció dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball.127 La
present directiva no obsta que els estats membres puguin aplicar o introduir disposicions normatives que garanteixin una protecció més completa dels treballadors i treballadores, especialment pel que fa a la substitució de l’amiant per productes menys perillosos. Aquesta directiva també ha estat dictaminada pel CESE,128 el qual en fa una valoració general positiva.
En l’àmbit estatal, s’ha aprovat l’Ordre TIN/442/2009, de 24 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de
Riscos Laborals.129 Mitjançant aquesta ordre s’afegeix un nou apartat a l’article 8 de l’Ordre
TAS/3623/2006,130 de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en
l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos
Laborals, en relació amb les aportacions addicionals a l’esmentada Fundació segons el que
preveu l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2007-2012, i amb la finalitat
que aquestes aportacions puguin ser objecte de consideració per part de la Secretaria d’Estat
de la Seguretat Social per tal de poder-ne establir l’import anual. D’aquesta manera, s’assenyala que, amb càrrec al 80% de l’excés d’excedents de la gestió de les contingències professionals generat per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social, es podran realitzar aportacions addicionals a la Fundació per finançar els programes
sectorials i territorials destinats a afavorir la promoció de la seguretat i la salut dels treballa-

125.
126.
127.
128.
129.
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DOUE C100, de 30.04.2009.
DOUE L330, de 16.12.2009.
DOUE C306, de 16.12.2009.
BOE núm. 51, de 28.02.2009.
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dors i treballadores a les empreses i enfortir el paper dels interlocutors socials i la implicació
d’empresaris i treballadors en la seva millora, segons el que preveu l’Estratègia de seguretat
i salut 2007-2012. A més, la quantia d’aquestes aportacions addicionals complementàries no
computarà en el límit anual fixat a l’Ordre TAS/3623/2006 (vint-i-cinc milions d’euros), i serà
establerta anualment per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, tenint en compte l’excés
d’excedents generat per les mútues durant l’últim exercici.
S’ha aprovat el Reial decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial decret
1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors
enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques.131
La present modificació afecta la disposició transitòria única del Reial decret 1311/2005132 i
consisteix a ampliar el període per a l’acompliment de les obligacions previstes al Reial decret
fins al 6 de juliol de 2010 i, en el cas particular dels equips utilitzats en els sectors agrícola i
silvícola, fins al 6 de juliol de 2012, sempre que s’utilitzin equips de treball posats a disposició dels treballadors amb anterioritat al 6 de juliol de 2007 i que no permetin respectar els
valors límit d’exposició.
Mitjançant el Reial decret 298/2009,133 de 6 de març, es modifica el Reial decret 39/1997,134
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la dona embarassada,
que hagi donat a llum o en període de lactància. A través de la modificació s’introdueixen dos
annexos nous al Reglament dels serveis de prevenció. En primer lloc, l’annex VII, que inclou
una llista no exhaustiva d’agents, procediments i condicions de treball que poden influir negativament en la salut de les treballadores embarassades o en període de lactància natural, del
fetus o de l’infant durant el període de lactància natural, en qualsevol activitat susceptible de
presentar un risc específic d’exposició. En segon lloc, s’hi afegeix l’annex VIII, el qual està dividit en dues parts. La part A inclou una llista no exhaustiva dels agents i condicions de
treball respecte dels quals l’empresari, una vegada conegui l’embaràs, haurà d’impedir a la
treballadora embarassada realitzar activitats que, d’acord amb l’avaluació de riscos, suposin
un risc d’exposició a aquests, quan es posi en perill la seva seguretat o la seva salut o la del
fetus. Endemés, la treballadora en període de lactància no podrà, en cap cas, realitzar activitats
que, d’acord amb l’avaluació de riscos, suposin risc d’una exposició als agents o condicions
de treball enumerats a la part B de l’annex. Aquesta modificació normativa no redueix el nivell de protecció ja establert pel que fa a les treballadores embarassades i mares en període
de lactància, sinó que pretén facilitar la realització de l’avaluació de riscos.

131.
132.
133.
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L’Ordre TIN/971/2009,135 de 16 d’abril, estableix la compensació de despeses de transport
en els casos d’assistència sanitària derivada de riscos professionals i de compareixences per
a la realització d’exàmens o valoracions mèdiques ja que aquests aspectes no estaven previstos en la normativa vigent. En aquest sentit, es considera que les despeses de desplaçament
en què incorrin els beneficiaris de l’assistència sanitària derivada de riscos professionals els
seran pagades per l’entitat gestora o mútua d’accidents de treball o malalties professionals de
la Seguretat Social que, en cada cas, cobreixi aquests riscos. D’altra banda, es reconeix el dret
dels treballadors a ser compensats per les despeses de transport que puguin originar-se com a
conseqüència de les compareixences exigides per les entitats gestores o mútues d’accidents de
treball i malalties professionals de la Seguretat Social per a la realització d’exàmens o valoracions mèdiques, en els processos derivats de contingències tant professionals com comunes.
Mitjançant la Resolució de 27 de maig de 2009, de la Direcció General d’Ordenació de
la Seguretat Social,136 es dicten les instruccions en matèria de càlcul de capitals cost i sobre
constitució per a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social del capital cost corresponent a determinades prestacions derivades de malalties professionals. A través de la present resolució s’incorporen les modificacions que fa la Llei 51/2007,
de pressupostos generals per a l’any 2008, al Text refós de la Llei general de Seguretat Social.
En aquest sentit, es revisen els criteris per a la determinació per les entitats gestores de l’entitat responsable de les prestacions per malalties professionals.
Per acabar, cal esmentar la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses
lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici.137 Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, es modifica la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. En virtut de la Llei esmentada, es passa de 6 a 10 el nombre de treballadors de les empreses en les quals l’empresari podrà assumir personalment la integració
de l’activitat preventiva. No obstant això, s’hi afegeix que, per assumir aquestes funcions,
l’empresari haurà de desenvolupar de forma habitual la seva activitat en el centre de treball.
També s’estableix que la política en matèria de seguretat i salut en el treball tindrà en compte
les necessitats i dificultats específiques de les petites i mitjanes empreses. Finalment, les entitats públiques o privades que pretenguin desenvolupar activitats formatives en matèria de
prevenció de riscos laborals hauran d’acreditar la seva capacitat mitjançant una declaració
responsable davant de l’autoritat laboral competent, sobre l’acompliment dels requisits que
es determinin reglamentàriament.
En l’àmbit autonòmic, s’ha aprovat el Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos

135. BOE núm. 97, de 21.04.2009.
136. BOE núm. 140, de 10.06.2009.
137. BOE núm. 308, de 23.12.2009.
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laborals i del procediment per a la seva publicació,138 el qual ha estat objecte de dictamen
per part del CTESC.139 L’objecte d’aquest decret és l’establiment del procediment pel qual
es regirà a Catalunya la forma de donar publicitat a les sancions imposades per infraccions
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el Text refós de la Llei
d’infraccions i sancions de l’ordre social, així com la creació del Registre de les empreses
sancionades que siguin objecte de publicació.

Iniciatives públiques
En l’àmbit estatal, s’ha aprovat el Pla integrat d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al 2009, el qual incorpora els plans i objectius que corresponen tant a competències pròpies de l’Administració general de l’Estat com a les comunitats autònomes, i altres
en els quals les actuacions produeixen resultats que afecten a una o altra administració. El Pla
té dos objectius estratègics. El primer és el de consolidar un doble equilibri. D’una banda, en
relació amb el caràcter de l’activitat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de manera
que més de la meitat d’aquesta activitat sigui planificada o proactiva i la part restant sigui reactiva, amb una tendència a reduir al màxim l’activitat per iniciativa pròpia. D’altra banda, en
el sentit d’assolir un equilibri entre les matèries de competència estatal i les de competència
autonòmica i tenir en compte la distribució dels recursos humans existents. El segon objectiu
estratègic és donar primacia a les actuacions d’impacte social i de qualitat, en especial, les
novetats de caràcter legislatiu o els acords en el diàleg social, així com els procediments formalitzats que dotin de consistència el sistema.
Les actuacions del Pla s’agrupen en quatre àrees: prevenció de riscos laborals, ocupació
i relacions laborals, Seguretat Social i economia irregular i treball d’estrangers. A l’àrea de
prevenció de riscos laborals està previst donar una atenció preferent als objectius, prioritats
i línies d’actuació marcats a l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball, particularment les condicions de seguretat al sector de la construcció, atesa la rellevància de la sinistralitat en aquest sector (en especial, la de caràcter greu). També es manté la programació
d’actuacions inspectores sobre les entitats encarregades del suport i l’assessorament a les
empreses en matèria de prevenció de riscos laborals i empreses auditores, per tal de garantir
el compliment per part d’aquestes de les seves funcions i obligacions de manera adequada.
D’altra banda, es dóna rellevància a les campanyes relacionades amb les empreses de més
sinistralitat, tant les d’àmbit autonòmic com les d’àmbit supraautonòmic, en aplicació del
que preveu l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball. Tanmateix, el Pla preveu
la continuïtat durant l’any 2009 de la campanya europea sobre el control de l’aplicació de la
normativa reguladora de la protecció de les persones treballadores enfront dels riscos derivats

138. DOGC núm. 5310, de 03.02.2009.
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de la utilització de productes i substàncies químiques. En aplicació de les mesures previstes
a l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball, el Pla assenyala que enguany es comença a desenvolupar un pla experimental de reducció voluntària d’accidents de treball a les
empreses (Pla Prevea). Finalment, es mantenen dins de l’activitat programada les actuacions
en relació amb el control del compliment de la normativa sobre coordinació de les activitats
empresarials i la integració de l’activitat preventiva, així com la investigació d’accidents de
treball i malalties professionals.
D’altra banda, Espanya ha ratificat el Conveni núm. 187 de l’OIT sobre el marc promocional per a la seguretat i salut en el treball, subscrit a Ginebra el 31 de maig de 2006.140 L’objectiu fonamental d’aquest conveni és promoure la millora contínua en prevenció de riscos
laborals, amb la finalitat d’evitar els danys a la salut que es puguin ocasionar. En el Conveni
es desenvolupen tres elements bàsics dels quals s’hauria de dotar cada país per tal d’assolir
els objectius del Conveni. Aquests elements són: l’elaboració d’una política nacional, el desenvolupament d’un sistema nacional de seguretat i salut en el treball i la posada en marxa de
programes nacionals en aquest àmbit.
En l’àmbit autonòmic, s’ha aprovat l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 20092012, en virtut de l’Acord de Govern 118/2009,141 la qual estableix les línies mestres de la
política en matèria de prevenció de riscos laborals per als propers quatre anys. Aquest és el
segon pla que impulsa el Govern en aquest àmbit, després del pla anterior de 2005-2008.
L’Estratègia té sis objectius estratègics:
• Integrar la formació en prevenció de riscos laborals en tots els nivells educatius, des de  
la primària fins a la universitat.
• Augmentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals, així com facilitar el compliment
de la normativa.
• Millorar la detecció i el seguiment de les malalties professionals.
• Incorporar els riscos als quals està exposada cada persona treballadora a la seva història
clínica personal.
• Impulsar l’R+D+I en matèria de prevenció de riscos laborals.
• Garantir el compliment de la normativa i potenciar la coordinació entre totes les administracions i els agents socials.

140. BOE núm. 187, de 04.08.2009.
141. DOGC núm. 5422, de 16.07.2009.
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5.2. La prevenció dels riscos laborals
Amb l’objectiu de promoure l’adopció de mesures preventives en el treball i consolidar
la cultura de la prevenció de riscos en la societat espanyola, anualment l’Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) duu a terme diverses campanyes. Enguany s’ha
desenvolupat, per segon any consecutiu, la campanya europea d’avaluació de riscos, que vol
traslladar amb claredat el missatge que l’avaluació de riscos consisteix en la realització d’un
examen sistemàtic de tots els aspectes del treball per determinar què pot causar danys o lesions,
si els perills poden eliminar-se i, si no és possible, quines mesures de prevenció o protecció
s’han adoptat o s’haurien d’adoptar per controlar aquests riscos. La campanya “Treballs saludables. Bo per a tu. Bon negoci per a tots” pretén desmitificar el procés d’avaluació de riscos,
i fer entendre als agents implicats que el procés no és necessàriament complicat, burocràtic
ni una feina exclusiva dels experts. A més, es promou que els treballadors i treballadores siguin consultats i que s’involucrin en l’avaluació amb la finalitat de garantir la identificació
dels riscos partint d’un coneixement de les condicions de treball i dels efectes adversos més
freqüents en les tasques que realitzen.
D’altra banda, l’INSHT ha presentat al 2009 la I Enquesta nacional de condicions de treball
en el sector agropecuari. En aquesta, s’analitza per primera vegada la situació de riscos per
a la seguretat i la salut del col·lectiu dels autònoms d’aquest sector laboral que es caracteritzava fins aleshores per l’absència a escala estatal d’una informació rigorosa i detallada. Les
valoracions del col·lectiu d’autònoms establertes a l’Enquesta han permès elaborar un estudi,
en el qual també ha participat el Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyers Tècnics
Agrícoles (CGCOITAE), que permetrà un coneixement més precís dels riscos i les condicions
del sector, amb l’objectiu de garantir que les autoritats públiques i els agents socials dissenyin
i apliquin polítiques per al control dels riscos i la millora de les condicions laborals. A més,
està previst que properament aquest estudi s’ampliï amb un altre centrat en les condicions de
treball de la població treballadora al sector agropecuari per compte d’altri.
A Catalunya la primera mesura presa pel Govern, que va inaugurar les actuacions de vigilància i control de la seguretat i salut laboral l’any 2009, va ser l’aprovació de la creació d’un
registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos
laborals, a través del qual es faran públics els noms de les empreses que cometin infraccions
molt greus en la prevenció de riscos per als seus treballadors i treballadores.142 Aquesta llista,
publicada al DOGC i al web del Departament de Treball, ha registrat al mes de desembre les
dades de quatre empreses sancionades i a les quals s’han imposat multes de fins a 120.020 euros.
També, amb l’objectiu d’assolir una major i més eficaç prevenció dels riscos laborals, el
juliol del 2009 s’ha aprovat l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral per als propers
142. DOGC núm. 5310, de 03.02.2009.
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quatre anys (2009-2012).143 Aquest document s’ha elaborat mitjançant un procés de diàleg
amb els agents socials i econòmics representats al Consell de Relacions Laborals de Catalunya
(els sindicats CCOO i UGT, i les organitzacions empresarials Foment del Treball i Pimec).
Aquest pla dóna continuïtat al Pla de prevenció de riscos laborals 2005-2009 i respon a
la mesura 92 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana.
Aquesta Estratègia té sis objectius estratègics i quatre objectius transversals, que es concreten en 118 mesures específiques. Per a la seva execució s’ha previst l’elaboració de dos plans
bianuals, que s’adaptaran a les circumstàncies canviants del mercat de treball, i una inversió
de 92 milions d’euros en quatre anys.
Els objectius bàsics de l’Estratègia són: la formació en prevenció de riscos laborals integrada en tots els nivells educatius, des de la primària fins a la universitat; l’augment de la
qualitat de la prevenció de riscos laborals i facilitar el compliment de la normativa; la millora
de la detecció i el seguiment de les malalties professionals; la incorporació dels riscos laborals
als quals està exposada cada persona treballadora a la seva història clínica personal; l’impuls
de l’R+D+I en matèria de prevenció de riscos laborals, i, finalment, garantir el compliment
de la normativa i potenciar la coordinació entre totes les administracions i els agents socials.
A escala estatal, en l’àrea de prevenció de riscos laborals del Pla integrat d’actuació per a
l’any 2009 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), s’ha previst dotar d’una actuació preferent els objectius, prioritats i línies d’actuació fixats a l’Estratègia espanyola de
seguretat i salut en el treball 2007-2012. En particular, les mesures s’orienten a actuar sobre
les condicions de seguretat en el sector de la construcció, atès el seu pes en la sinistralitat total, especialment en aquella que té un caràcter més greu.
Les actuacions de la Inspecció de Treball realitzades a Catalunya en l’àrea de seguretat i
salut laboral han estat 34.492 entre els mesos de gener i setembre del 2009 (darrera dada disponible). Aquestes actuacions suposen el 12,8% de les realitzades arreu d’Espanya, tot i que
el nombre de treballadors i treballadores afectats arriba al 34,2% i el nombre de recàrrecs al
29,8% del total de l’Estat.

143. Acord GOV/118/2009, de 7 de juliol, pel qual s’aprova l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral (20092012), II Pla de Govern (DOGC núm. 5422, de 16.07.2009).
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TAULA III-49. ACTIVITAT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I LA SEGURETAT
SOCIAL EN L’ÀREA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. CATALUNYA,
2006-2009
Unitats: nombres absoluts.

Nre. d’actuacions
realitzades
Nre. d’infraccions en acta

2006

2007

2008

2008*

2009*

82.551

60.845

48.229

36.128

34.492

4.959

6.614

4.518

3.357

3.076

Import de les sancions (e)
19.691.308,03 25.625.563,96 20.675.552,88 15.881.949,56 12.317.317,74
Nre. de treballadors afectats
32.817
60.270
51.634
44.581
48.778
per les infraccions
Nre. de paralitzacions
194
226
163
115
85
Nre. de propostes de
1.121
1.190
1.125
800
632
recàrrec
Font: elaboració pròpia a partir de les estadístiques de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social. MTIN.
Nota: les dades del 2008* i el 2009* es refereixen al període gener-setembre.

En aquest període el nombre d’infraccions en acta ha estat de 3.076, xifra lleugerament
inferior a la registrada l’any precedent en els mesos de referència, però cal tenir en compte
que una mateixa acta d’infracció pot contenir una o més infraccions acumulades. Les actuacions en matèria de seguretat i salut laboral realitzades suposen el 37,0% del total d’actuacions de la Inspecció de Treball a Catalunya, si bé el nombre de treballadors i treballadores
afectats arriba al 52,1%.
Altres actuacions adreçades a la millora, l’assessorament i la vigilància del compliment
de la normativa establerta en prevenció de riscos a Catalunya són les dutes a terme pels 123
tècnics de seguretat i salut del Departament de Treball (71 dels quals estan habilitats per dur
a terme tasques inspectores). Aquests tècnics han portat a terme 23.741 actuacions d’assessorament i control en matèria de prevenció de riscos laborals a les empreses catalanes. Com a
resultat d’aquestes actuacions, s’han formulat un total de 33.843 requeriments que, en el 90%
dels casos, les empreses han acomplert. Els tècnics habilitats han traslladat a la Inspecció de
Treball un total de 439 propostes d’acta d’infracció a empreses per incomplir la normativa
de prevenció de riscos.
A més, el Departament de Treball va posar en marxa a finals d’any un programa per controlar 2.131 empreses amb especial risc que els seus treballadors i treballadores pateixin lesions severes. La particularitat d’aquest programa és que no s’adreça a aquelles empreses que
registren una accidentalitat més elevada sinó a aquelles que per les seves característiques tenen més possibilitats de registrar accidents laborals amb lesions severes.
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5.3. Anàlisi de la sinistralitat
5.3.1. Els accidents laborals
El nombre d’accidents laborals a Catalunya mostra un lleuger descens respecte de les
dades registrades al 2008. En conjunt el nombre d’accidents, en jornada laboral i in itinere
(aquells que tenen lloc a l’anada o la tornada del centre de treball o a l’inici o la fi de la jornada), s’han reduït el 12,1%.
Cal tenir en compte que el descens de la sinistralitat adquireix més força si es té en compte que el nombre de persones ocupades al quart trimestre del 2009 ha baixat el 7,9% respecte
al mateix període de l’any precedent, segons les dades de l’EPA, xifra inferior al descens de
l’accidentalitat.144
El descens més rellevant té lloc entre els accidents en jornada laboral amb baixa, que disminueixen el 23,6%, fet que en nombres absoluts representa 34.852 accidents menys. Per contra,
els accidents en jornada laboral sense baixa quasi no mostren variació percentual (-0,6%), tot
i que en nombres absoluts s’han registrat 928 accidents menys.
Tant en els accidents en jornada laboral amb baixa com en els accidents in itinere, el nombre
més elevat de registres té lloc en aquells considerats lleus. En ambdós casos el seu volum ha
baixat però la davallada més rellevant és la que es produeix en els accidents en jornada laboral greus, que han registrat una reducció del 29,6%. Per contra, els accidents mortals mostren
un increment en ambdós casos, si bé és més intens en el cas dels accidents in itinere (31,6%).
La disminució de la sinistralitat en jornada laboral amb baixa té lloc a tots els sectors econòmics. Entre aquests, on es manifesta més la reducció del nombre d’accidents percentualment
és en la construcció, encara que aquest fet pot estar influït per una disminució de la població
ocupada a l’esmentat sector. Per contra, en nombres absoluts destaca especialment la reducció
d’accidents de la indústria i dels serveis.
Les persones accidentades amb un tipus de contracte de caràcter eventual són les que presenten una disminució més significativa respecte a l’any anterior (39,4%), mentre que aquelles persones que disposen d’un contracte fix han disminuït la seva accidentalitat el 15,4%.

144. El nombre de persones ocupades de 16 a 64 anys s’ha reduït el 8,9%, l’11,3% en el cas dels homes i el 5,9%
en el cas de les dones. Però el nombre de persones ocupades assalariades de 16 a 64 anys, que possiblement
representin el percentatge més elevat de persones amb les contingències professionals cobertes i que són les que
es reflecteixen en els registres dels accidents laborals, mostren un descens del 6,9%, xifra encara més allunyada
del descens de la sinistralitat.
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TAULA III-50. EVOLUCIÓ DELS ACCIDENTS LABORALS A
CATALUNYA, 2009
Unitats: valors absoluts i percentatges.

Nombre
Variació absoluta Variació relativa
d'accidents
2008-2009
2008-2009
ACCIDENTS EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA
Total

113.067

Lleus

112.143

Greus
Mortals

-34.852

% Dones sobre
el total

-23,6%

28,4%

-34.510

-23,5%

28,5%

817

-344

-29,6%

14,7%

107

2

1,9%

2,8%

-21,6%

10,7%

Segons gravetat

Segons sector econòmic
Agricultura

2.034

-562

Indústria

29.488

-12.489

-29,8%

17,3%

Construcció

19.730

-9.339

-32,1%

1,2%

Serveis

61.815

-12.462

-16,8%

42,9%

Segons tipus de contracte
Fix

80.942

-14.744

-15,4%

29,5%

Eventual

30.998

-20.126

-39,4%

26,1%

Sense especificar

1.127

18

1,6%

12,4%

ACCIDENTS EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA
Total

150.212

-928

-0,6%

-

Lleus

15.604

-2.523

-13,9%

-

Greus

353

-20

-5,4%

-

Mortals

50

12

31,6%

-

16.007

-2.531

-13,7%

-

ACCIDENTS IN ITINERE

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i l’INE.

El nombre d’accidents sense baixa al 2009 ha estat de 150.212, i ha registrat un lleuger
descens respecte a l’any anterior. Tot i això, la tendència registrada els darrers anys mostra,
amb lleugeres fluctuacions, una reducció gradual.
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a) Accidents en jornada de treball amb baixa
Segons la gravetat
L’anàlisi quantitativa dels accidents en jornada de treball amb baixa reflectida a la taula
anterior mostra que tant els accidents lleus com els greus han baixat respecte als registres de
l’any precedent. Aquest descens fa referència a 34.510 accidents lleus menys i a 344 de greus
menys. Per contra, el nombre d’accidents mortals augmenta en dos accidents més.
Els accidents greus són els que més han disminuït en els deu anys precedents (-42,6%),
seguits dels accidents mortals (-29,1%) i, finalment, el descens menys intens ha estat el dels
accidents lleus (-25,8%). Aquestes xifres fan referència en nombres absoluts a 606, 44 i 39.006
accidents menys, respectivament.
En conjunt, la variació en els darrers deu anys del nombre d’accidents és del -25,6%, i del
-23,6% respecte al 2008.
El descens del nombre d’accidents registrats constitueix una bona notícia en qualsevol
dels casos però la significació d’aquest efecte està condicionada, entre d’altres, pel nombre de
persones ocupades i exposades als riscos així com per les condicions laborals a les quals s’exposen. Enguany, aquesta característica pren més rellevància si es té en compte que el nombre
de persones ocupades al 2009 i, per tant, exposades als riscos, és inferior al de l’any precedent. Així, al quart trimestre del 2009 les dades de l’EPA mostraven un descens del -6,9% de
la població ocupada assalariada respecte al mateix període de l’any 2008, descens que arriba
fins al -7,9% per al conjunt de les persones ocupades.
Tot i això, si únicament es considera la disminució del nombre de persones exposades als
riscos, podria donar una interpretació esbiaixada de la reducció de l’accidentalitat que deixés al marge les mesures aplicades de prevenció de riscos per les empreses i els treballadors
i treballadores, que poden provocar un descens de la sinistralitat superior a la reducció de la
població ocupada. Per aquest motiu, una altra via d’estudi de la sinistralitat s’obté a partir
dels índexs d’incidència. Els índexs d’incidència indiquen el nombre d’accidents per cada
100.000 treballadors exposats amb les contingències professionals cobertes.145 D’aquesta manera, permeten una anàlisi més ajustada de la realitat de la sinistralitat laboral que les xifres
absolutes, perquè tenen en compte les fluctuacions de la població afiliada que puguin tenir
lloc d’un període a un altre.

145. S’inclou el règim general, el règim especial de la mineria i el carbó, el règim especial del mar, el règim especial
agrari i els afiliats al règim especial de treballadors autònoms amb les contingències cobertes.
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GRÀFIC III-37. EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA SEGONS LA
GRAVETAT. CATALUNYA, 2000-2009
Unitats: nombre d’accidents / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals
cobertes * 100.000.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Al gràfic anterior s’observa que, al marge de la disminució de la població ocupada, la sinistralitat laboral ha baixat de manera notòria. Al 2009 l’índex d’incidència a Catalunya es
va reduir el 18,2% respecte al 2008. Aquest descens en els índexs d’incidència continua la
tendència progressiva a la baixa registrada els darrers anys.
Atenent a la gravetat, els índexs d’incidència que han baixat són els dels accidents lleus
(-18,2%) i especialment els dels accidents greus (-24,7%). Els índexs dels accidents mortals
presenten un lleu repunt (9,0%).
A més, aquest descens en els índexs d’incidència té lloc en tots els sectors econòmics, com
s’analitzarà més endavant.

450

MERCAT DE TREBALL

Segons la forma o el contacte que ocasiona la lesió
Si s’analitza la forma de contacte146 segons les dades del MTIN,147 destaca que el percentatge més elevat d’accidents són a causa de sobreesforç físic, trauma psíquic, radiacions,
soroll, llum o pressió. Si a aquest conjunt de causes s’afegeixen la de xoc o cop contra un objecte mòbil o immòbil, i la de contacte amb “agent material” tallant, punxant o dur, s’obtenen
les quatre possibles formes o contactes que ocasionen el 85,1% dels accidents a Catalunya.
GRÀFIC III-38. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE D’ACCIDENTS SEGONS LA
FORMA O EL CONTACTE QUE HAN OCASIONAT LA LESIÓ. CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració.
Nota: en els accidents de trànsit no s’inclouen els ferroviaris, els aeris i els marítims.

146. La forma o contacte, equivalent a la causa, descriu el mode en el qual la víctima ha estat lesionada per l’agent
material (objecte, substància, instrument, vibració, màquina, persona o animal) que ha provocat la lesió.
147. En aquest cas, la font utilitzada és l’estadística d’accidents de treball que elabora el Ministeri de Treball i
Immigració. Les dades sobre els accidents varien, perquè tot i que Catalunya ja transmet les notificacions
d’accidents mitjançant el sistema Delt@, encara no s’han pogut resoldre els problemes tècnics que permeten
disposar d’una informació completa de l’accidentalitat de la comunitat. En aquest cas, les dades sobre el nombre
d’accidents en jornada de treball amb baixa total a Catalunya és de 104.587, mentre que el Departament de
Treball en registra 113.067.
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Aquestes causes són similars a les registrades al conjunt de l’Estat espanyol, on assoleixen el 86,5% dels accidents. Tot i així, a Espanya el xoc o cop contra objecte immòbil és més
freqüent i assoleix el 23,9% dels accidents, mentre que la causa provocada per sobreesforç
físic, trauma psíquic, radiació, soroll, llum i pressió es redueix fins al 38,6% i la de xoc o cop
contra un objecte mòbil fins al 14,1%.
La distribució del nombre d’accidents a les quatre demarcacions catalanes mostra xifres
similars a les detectades per a Catalunya, si bé les quatre causes esmentades tenen un grau de
proporcionalitat més elevat a Barcelona (85,3%) i a Tarragona (85,1%) que a Lleida (84,3%)
i a Girona (83,4%). A més, en aquestes dues demarcacions la causa principal perd pes relatiu, i assoleix el 36,6% a Girona i el 34,1% a Lleida enfront del 40,3% al conjunt del territori
català. Aquesta diferència percentual l’absorbeix el xoc contra objecte immòbil i el contacte
amb agent material tallant, punxant o dur en el cas de Girona i el xoc contra objecte mòbil i
el contacte amb agent material tallant en el cas de Lleida. Un altre fet que cal destacar en la
distribució de les causes d’accidents de les demarcacions és que els accidents de trànsit suposen per a Lleida el 3,3% dels accidents i, per contra, per a Tarragona el 2,3%, en contrast
amb el 2,8% registrat al conjunt de Catalunya.
Les causes més freqüents dels accidents mortals a Catalunya, segons el Departament de
Treball,148 són les naturals (vessaments cerebrals i infarts, etc.) i les traumàtiques (caigudes
en alçada, cops, colgaments, contactes amb corrent elèctric, etc.), que assoleixen el 43,9% i
el 43,0% dels accidents, respectivament (47 i 46 accidents). Els accidents mortals de trànsit
constitueixen el 13,1% dels sinistres (14 accidents).
Un fet rellevant té lloc pel que fa als accidents de trànsit, que mostren una progressió a
la baixa molt marcada els darrers anys. Així, si al 2006 es van produir 36 accidents mortals
de trànsit que constituïren el 25,2% dels accidents, enguany la xifra ha baixat fins al 13,1%.

Segons el gènere
L’accidentalitat dels homes és més elevada que la de les dones. Les dades mostren que
són els homes els que han patit el 71,6% dels accidents en jornada laboral amb baixa (81.001
accidents patits pels homes enfront dels 32.066 patits per les dones). Aquesta accidentalitat
més gran dels homes no guarda una relació directa amb la seva participació en el mercat de

148. Són les úniques dades publicades sobre les causes dels accidents a Catalunya segons els registres del Departament
de Treball treballats en aquest apartat. Segons nota de premsa del mateix Departament de Treball del 8 de febrer
del 2010.
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treball, on el 52,1% de les persones ocupades assalariades són homes.149 Malgrat l’equilibri
en la població ocupada, cal tenir en compte que l’exposició a riscos que poden ocasionar accidents físics és més elevada en alguns sectors o branques econòmiques en les quals els homes estan representats en major grau, com ara la construcció, sector molt masculinitzat on
el percentatge de dones ocupades és del 9,9%.150 Els índexs d’incidència registrats en aquest
sector són significativament més elevats que en els altres sectors econòmics, tot i que el nombre d’accidents sigui superior al sector serveis. En la construcció, les dones concentren l’1,2%
dels accidents (213), tots de caràcter lleu, amb l’excepció d’un de caràcter greu.
Aquest desequilibri de l’accidentalitat entre els dos gèneres es fa més evident a mesura
que el nivell de gravetat s’incrementa, ja que el pes relatiu dels accidents de les dones disminueix. Així, 104 accidents mortals han estat patits pels homes (el 97,2%) enfront de tres patits per dones. En el cas dels accidents greus, el percentatge és lleugerament inferior (85,3%),
encara que continuen sent més nombrosos entre els homes que entre les dones (697 i 120,
respectivament). Els accidents lleus registrats pels homes arriben a 80.200 (el 71,5%) i els
de les dones a 31.943.

149. Atès que els registres dels accidents laborals s’efectuen entre els afiliats a la Seguretat Social amb les contingències
professionals cobertes, sempre que sigui possible s’intentarà fer referència a la població ocupada assalariada
(persones amb treball per compte d’altri), que constitueix el gruix més important d’aquest col·lectiu, malgrat ser
conscients que hi ha un percentatge d’altres treballadors i treballadores, entre els quals es troben els autònoms
econòmicament dependents, que poden tenir cobertes les esmentades contingències i que en resten exclosos.
Sobre aquests treballadors i treballadores, malauradament, no es disposa de dades desagregades respecte als
que tenen cobertes les contingències i els que no, i per aquest motiu és difícil incloure’ls a la comparativa. El
percentatge d’homes de la població ocupada en conjunt és del 54,3%.
150. En aquest cas es fa referència a la població ocupada en total i no a l’assalariada exclusivament.
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GRÀFIC III-39. DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS EN JORNADA DE
TREBALL AMB BAIXA SEGONS EL GÈNERE. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Segons el tipus de contracte
El tipus de contractació s’ha identificat com una de les condicions d’ocupació que més
influència té en l’accidentalitat de les persones. El tipus de contracte pot explicar en algunes
ocasions certes circumstàncies que incideixen en la possibilitat de patir accidents, com ara
l’experiència o inexperiència o el coneixement de les tasques a realitzar o l’accessibilitat a la
formació i la informació.
En general, si s’observa el nombre d’accidents registrats, en principi, la sinistralitat afecta més les persones que tenen contractes fixos. Del total d’accidents en jornada laboral amb
baixa, el 71,6% són patits per persones que tenen un contracte fix (80.942 accidents). Aquesta
proporció més elevada es manté en qualsevol dels nivells de gravetat.
La major incidència de la sinistralitat entre el col·lectiu de persones amb contracte fix és
lògica, atès que al 2009, segons dades de l’EPA, el 83,1% de la població ocupada assalariada
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té aquest tipus de contracte. El 16,9% restant tenen un contracte eventual, però destaca que el
27,4% del total d’accidents es produeix en aquest col·lectiu (30.998 accidents).
Aquesta correlació entre l’accidentalitat i la temporalitat s’està reduint els darrers anys
en tots els sectors econòmics, amb l’excepció de l’agricultura, que mostra l’efecte contrari.
Enguany, la tendència de reducció del nombre d’accidents en la contractació eventual està
igualment condicionada per una reducció general de la temporalitat.151
GRÀFIC III-40. PES RELATIU DELS ACCIDENTS DE PERSONES AMB
CONTRACTES EVENTUALS I TAXA DE TEMPORALITAT SEGONS EL
SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Nota: taxa de temporalitat calculada per al conjunt de la població ocupada de 16 a 64 anys.

Tot i així, encara manté proporcions molt elevades, especialment en el sector de la construcció. En la construcció, el 47,2% dels accidents registrats són de persones amb contracte
eventual, és a dir, un de cada dos accidents l’ha patit una persona amb contracte eventual. En
el cas dels serveis es redueix fins al 26,5% (dada molt propera a l’estimada per al total d’accidents), a l’agricultura fins al 35,0% i a la indústria fins al 15,4%.

151. La variació registrada en les xifres de població amb contracte temporal de 16 a 64 anys ha estat del -24,6% a
l’agricultura, del -43,9% a la indústria, del -28,3% a la construcció i del -16,0% als serveis.
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Segons el sector i la branca d’activitat econòmica
Els serveis són el sector amb un nombre més alt d’accidents registrats per a tots els nivells de gravetat (61.815 en total: 61.393 de lleus, 365 de greus i 57 de mortals). El segueix
la indústria (29.488 accidents totals: 29.259 de lleus, 209 de greus i 20 de mortals), encara
que la construcció supera aquest sector en accidents greus i mortals (19.730 accidents totals:
19.488 de lleus, 214 de greus i 28 de mortals).152 L’agricultura és el sector que registra menys
accidents en jornada de treball amb baixa (2.034 accidents totals: 2.003 de lleus, 29 de greus
i 2 de mortals).
El gràfic següent mostra la distribució dels accidents registrats entre els sectors econòmics
en relació amb la proporció de població ocupada al sector. S’hi pot percebre com l’accidentalitat afecta més sectors com la construcció, on es registra un de cada quatre accidents greus i
mortals, si bé només un de cada deu treballadors i treballadores està ocupat en aquest sector.
GRÀFIC III-41. DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS EN JORNADA DE
TREBALL AMB BAIXA SEGONS LA GRAVETAT I LA PROPORCIÓ DE
POBLACIÓ OCUPADA AL SECTOR. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Una anàlisi més acurada es troba en l’estudi dels índexs d’incidència que, tal com s’ha
esmentat, avaluen la possibilitat de patir un accident, atès que les dades s’obtenen a partir del
nombre de sinistres en funció del nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències
152. Segons nota de premsa del Departament de Treball (08.02.2010), 15 dels 28 accidents mortals a la construcció
van ser per causes naturals (infarts, vessaments cerebrals durant la jornada, etc.).
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professionals cobertes. En aquesta anàlisi es pot observar amb detall que la construcció presenta un risc més alt de patir un accident, amb uns índexs (9.141,3) que mostren valors quasi
tres vegades per sobre dels observats als serveis (3.317,3). La indústria (6.240.0) es manté en
segon lloc. L’agricultura (4.239,7), en darrer terme en nombre d’accidents, se situa en tercer
lloc quan s’estudien els índexs d’incidència.
GRÀFIC III-42. EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA SEGONS EL
SECTOR D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2003-2009
Unitats: nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals
cobertes * 100.000.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

L’evolució al llarg dels darrers anys mostra una tendència a la baixa dels índexs d’incidència en tots els sectors, excepte a l’agricultura en el període 2005-2008, tot i que al 2006 es va
produir un trencament en aquesta tendència, atès que tots els sectors van incrementar els seus
índexs. Enguany, el descens més notori té lloc a la construcció, seguit del registrat a la indústria.
El 53,9% dels accidents registrats es concentren en 10 branques d’activitat, principalment
de la construcció i dels serveis. Concretament, les branques d’activitats econòmiques amb
un nombre més elevat d’accidents registrats són: activitats especialitzades de la construcció,
10.465; comerç al detall, excepte vehicles de motor, 7.602; construcció d’immobles, 7.440;
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, 6.374; comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor, 5.733; serveis a edificis i de jardineria, 5.481; serveis de menjar i
begudes, 5.034; productes metàl·lics, excepte maquinària, 4.964; transport terrestre i per canonades, 4.098, i indústries de productes alimentaris, 3.704.
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Tanmateix, les 10 branques d’activitat que registren uns índexs d’incidència més elevats es
troben diversificades en tots els sectors, encara que principalment destaquen els índexs d’algunes branques de la indústria. Les 10 branques amb un risc més elevat de patir un accident
són: minerals metàl·lics; antracita, hulla i lignit; suport a les indústries extractives; silvicultura i explotació forestal; transport marítim i per vies interiors; gestió de residus; metal·lúrgia;
construcció d’obres d’enginyeria civil; pesca i aqüicultura, i tractament de residus. D’aquestes, 6 branques són del sector industrial.
Pel que fa als accidents mortals, els índexs d’incidència més elevats es registren en 5 branques d’activitat: els minerals metàl·lics; la silvicultura i explotació forestal; el transport aeri;
la ràdio i televisió, i la construcció d’obres d’enginyeria civil.

b) Accidents en jornada laboral sense baixa
El nombre d’accidents sense baixa a Catalunya és de 150.212, xifra que suposa un descens
respecte al 2008 del 0,6% (928 accidents menys).
La proporcionalitat dels accidents entre els sectors econòmics és molt similar a la que
s’observava en els accidents amb baixa. En aquest cas, el 54,8% s’han produït als serveis, el
28,7% a la indústria, el 15,4% a la construcció i l’1,1% a l’agricultura (54,7%, 26,1%, 17,4%
i 1,8%, respectivament, en els accidents amb baixa).
El 50,8% dels accidents es concentren en 9 activitats econòmiques: activitats especialitzades de la construcció (12.931); comerç al detall (11.148); Administració pública, defensa
i Seguretat Social obligatòria (9.818); comerç a l’engròs (8.795); construcció d’immobles
(8.486); productes metàl·lics (8.204); activitats sanitàries (6.913); serveis de menjar i begudes
(5.039), i indústries de productes alimentaris (4.927).
Els índexs d’incidència presenten valors similars i superiors als dels accidents amb baixa,
amb l’excepció de l’agricultura.
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TAULA III-51. COMPARATIVA DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA DELS
ACCIDENTS EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA I AMB BAIXA.
CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes
* 100.000.

Accidents sense baixa

Accidents amb baixa

Agricultura

3.397,60

4.239,71

Indústria

9.126,50

6.239,94

Construcció

10.715,65

9.141,29

Serveis

4.417,93

3.317,27

Total

5.760,34

4.335,90

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

c) Accidents in itinere
El dret laboral anomena accidents in itinere els produïts a l’anada o la tornada del centre
de treball sempre que el camí recorregut sigui el que habitualment es fa, sense interrompre’l
voluntàriament. El treballador o treballadora que pateix un accident d’aquest tipus, que majoritàriament són de trànsit, té tots els drets derivats dels accidents laborals.
Enguany, el nombre d’accidents in itinere a Catalunya ha disminuït lleugerament, el 13,7%.
En total s’han registrat 16.007 accidents, dels quals 15.604 han estat lleus, 353 greus i 50 mortals. Percentualment, respecte al 2008, la davallada més intensa i important ha estat la dels
accidents lleus, que s’han reduït el 13,9%, seguits dels accidents greus, que han disminuït el
5,4%. Per contra, els accidents mortals han sofert un increment del 31,6% (12 accidents més).
En nombres absoluts, destaca el descens de 2.523 accidents lleus menys.
La taula següent mostra l’evolució del nombre d’accidents in itinere en els darrers anys.
En concret, l’accidentalitat in itinere s’ha incrementat el 14,2% des de l’any 2003 fins al 2009.
TAULA III-52. EVOLUCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT IN ITINERE SEGONS LA
GRAVETAT. CATALUNYA, 2003-2009
Unitats: valors absoluts.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Lleus

13.517

16.819

17.432

18.693

18.239

18.127

15.604

Greus

411

456

423

358

401

373

353

Mortals

90

66

52

59

45

38

50

14.018

17.341

17.907

19.110

18.685

18.538

16.007

Total
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Tanmateix, l’evolució no ha tingut lloc de la mateixa manera en tots els nivells de gravetat.
Així, són els accidents lleus els que més han augmentat fins l’any 2006, en què es produeix
un punt d’inflexió i s’inicia una davallada en el nombre. Els accidents greus mostren oscil·
lacions en tot el període de referència però el registre més baix té lloc al 2009. La tendència
dels accidents mortals es manté en una constant davallada excepte el 2006 i el 2008, en què
se’n registra el nombre més baix dels darrers set anys. Malauradament, el nombre d’accidents
mortals del 2009 s’incrementa notablement.
Per demarcacions territorials, el 83,9% dels accidents in itinere es concentren a Barcelona, el 6,7% a Girona, el 5,9% a Tarragona i el 3,4% a Lleida. Barcelona ha registrat 13.432
accidents (13.112 de lleus, 291 de greus i 29 de mortals); Girona: 1.075 (1.045, 18 i 12, respectivament); Lleida: 548 (535, 9 i 4), i Tarragona: 952 (912, 35 i 5).
El pes relatiu dels accidents lleus se situa prop del 97,5% en totes les demarcacions, amb
l’excepció de Tarragona on adquireixen un pes superior els accidents greus (95,8% els lleus
i 3,8% els greus). També destaca el pes relatiu dels accidents mortals de Girona, l’1,1%, que
és un percentatge molt superior a la mitjana de Catalunya, el 0,3%.
Els índexs d’incidència mostren que, a mesura que s’incrementa la gravetat, la possibilitat
de patir un accident és menor. Si s’analitzen els índexs d’incidència dels accidents in itinere
segons la demarcació i la gravetat, Girona és la demarcació que mostra uns nivells més elevats
d’accidentalitat mortal respecte a la seva proporció d’afiliats. Barcelona, seguida per Girona,
té l’índex d’incidència més elevat respecte als accidents lleus.
TAULA III-53. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA DELS ACCIDENTS IN ITINERE
SEGONS LA GRAVETAT I LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes
* 100.000.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

Lleus

663,1

434,7

368,8

372,3

598,4

Greus

14,7

7,5

6,2

14,3

13,5

Mortals

1,5

5,0

2,8

2,0

1,9

679,3

447,2

377,8

388,7

613,8

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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5.3.2. Les malalties professionals
El nombre de notificacions de malalties professionals realitzades a Catalunya al 2009, segons les dades registrades mitjançant el sistema CEPROSS, són 3.650. Aquesta xifra suposa
el 21,7% de les notificacions fetes a l’Estat espanyol.
Del total de notificacions realitzades, el 66,0% han estat notificacions amb baixa, dada
que suposa una lleu reducció de les baixes respecte a l’any precedent en què aquestes representaven el 67%.
TAULA III-54. NOMBRE DE NOTIFICACIONS REALITZADES I TANCADES
COM A MALALTIA PROFESSIONAL. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Notificacions
realitzades
Notificacions
tancades com a
malalties
professionals

2.408

Variació
homes
-19,0%

Variació
dones
-11,3%

Variació
total
-15,1%

1.242

-8,7%

-13,9%

-11,1%

1.778

3.650

-15,5%

-11,9%

-13,8%

1.225

2.451

-1,8%

-0,4%

-1,1%

61,02

58,44

11,9%

9,2%

10,5%

Homes

Dones

Total

Amb baixa

1.187

1.221

Sense baixa

685

557

Total

1.872

Nombre
Durada
mitjana en
dies

1.226
55,86

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració. Direcció General d’Ordenació
de la Seguretat Social, sistema de comunicacions CEPROSS.
Nota: les notificacions tancades com a malalties professionals es produeixen quan el seguiment de la patologia
conclou en una malaltia professional catalogada al RD 1299/2006.

La distribució en funció del gènere està molt equilibrada en les notificacions realitzades
amb baixa, en què les notificacions de les dones assoleixen el 50,7% del total. Aquesta distribució no és tan ajustada en el cas dels expedients sobre malalties sense baixa, en què el percentatge de les presentades per les dones es redueix fins al 44,8%.En conjunt, el nombre de
notificacions realitzades mostra un descens del 13,8% respecte a les tramitades al 2008, any
en el qual havien registrat un augment del 19,4% respecte a les del 2007.
Tot i seguint la seva tramitació, al 2009 s’han tancat 2.451 notificacions com a malalties
professionals. Una comunicació de malaltia professional pot tancar-se perquè el seguiment
de la patologia conclou en una malaltia professional catalogada al RD 1299/2006, de 5 de
desembre,153 per la qual cosa serà considerada malatia professional; quan la malaltia no està catalogada a l’esmentat Reial decret però s’estableix el seu origen professional, aleshores

153. BOE núm. 302, de 19.12.2006.
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serà considerada accident de treball. Si el seguiment de la malaltia conclou en una malaltia
comuna d’origen no professional,s’inclourà com a malaltia comuna.
La xifra de les notificacions tancades a Catalunya com a malalties professionals és de les
més elevades d’Espanya, atès que en conjunt suposen el 24,9% del total.
Quant a la durada mitjana de les baixes mèdiques, enguany s’observa un creixement del
10,5%, augment que és superior en el cas dels homes, de l’11,9%.
Les malalties professionals més comunes a Espanya, el 78,5%, són causades per agents
físics i, especialment, estan provocades per postures forçades i moviments repetitius en el
treball (el 77,4% en els homes i el 79,9% en les dones). Encara que no es disposa de dades
desagregades per a Catalunya, cal suposar que les causes de les malalties professionals no
s’allunyen gaire de les registrades en tot l’Estat espanyol, i més si es considera que una de
cada quatre notificacions tancades s’ha fet a Catalunya.
Una altra mesura que s’obté a partir de les comunicacions mitjançant el programa CEPROSS és el sistema d’alerta, que permet localitzar el “focus de risc” de malalties professionals amb l’objectiu de facilitar una eficàcia més gran en les accions de prevenció. Aquest
sistema possibilita, en temps real, localitzar les empreses que superen els límits de sinistralitat
establerts per cada grup de malaltia professional. La finalitat és detectar aquelles empreses en
les quals existeixin repeticions de la mateixa malaltia, així com analitzar la resta de variables
relacionades amb la malaltia professional, referides tant a l’empresa com als treballadors i/o
treballadores en els quals es dóna la malaltia específica que es repeteix. En la determinació
final dels límits específics per grups de causes, es tenen en compte les característiques que
presenta la distribució de les malalties professionals com són el nombre de treballadors de
l’empresa, l’activitat desenvolupada, etc. A més, el grup 6 es considera de manera especial per
l’especificitat que suposa el patiment de malalties causades per agents carcinògens.
Al llarg del 2009 les empreses que han superat els límits de sinistralitat a Espanya han
estat 164 (220 al 2008), 36 de les quals són empreses de Catalunya. Tal com s’ha esmentat,
aquestes 164 empreses superen els límits establerts i només suposen l’1,8% de les empreses
amb alguna malaltia professional.
Les activitats econòmiques amb un major nombre d’empreses amb un risc més elevat de
superar els límits establerts al sistema d’alerta a Catalunya són: les activitats hospitalàries
(13 de les 36 empreses de Catalunya), processament i conserves càrnies (3), manteniment i
reparació de vehicles (2), comerç al detall en establiments no especialitzats (2) i activitats de
medicina general (2). Aquestes cinc activitats econòmiques concentren el 61,1% de les empreses considerades al sistema d’alerta.
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5.3.3. Incapacitats temporals
La incapacitat temporal (IT) té un impacte socioeconòmic que afecta les persones treballadores, les famílies, l’empresariat i la societat. El 2004 les pèrdues de producció del mercat
laboral a Catalunya es van estimar en 2.883 milions d’euros.154 Amb l’objectiu de millorar
la gestió i el control de les IT, el 2002 es va crear a Catalunya l’Institut Català d’Avaluacions
Mèdiques (ICAM),155 organisme autònom adscrit al Departament de Salut principalment encarregat de supervisar les baixes per IT i dictaminar les incapacitats permanents.
L’ICAM comptabilitza les baixes a través del Sistema Integrat de la Gestió de l’IT (SIGIT).
Les IT són causades per contingències laborals (malalties i accidents de treball en jornada laboral o in itinere) i per contingències comunes (resta d’accidents i malalties).
Pel que fa a les IT per contingència comuna, el 2009 s’han registrat un total d’1.055.433156
baixes laborals, xifra que representa una reducció del 8% respecte de l’any anterior, període
en què se’n van registrar un total d’1.147.397 (el 2,5% menys que al 2007). El conjunt de baixes laborals per IT per contingència comuna suposa un volum de 34.492.657 dies esmerçats,
a grans trets, quatre milions menys que un any enrere i set milions menys que al 2007.157 El
76% de les persones treballadores, però, no han registrat cap baixa per IT per contingència
comuna l’any 2009.
La prevalença (nombre de casos per cent treballadors actius durant el mes de desembre)
de baixes laborals per IT per contingència comuna ha estat, igual que al 2008, del 3,9% (el
4,4% al 2007), i la seva incidència (nombre de casos acumulats al llarg de l’any expressats
per cent treballadors actius) ha estat del 33,2% (el 33,8% el 2008 i el 34,4% el 2007). L’any
2009 destaca l’augment brusc de les baixes laborals per IT a causa del brot epidèmic de l’anomenada grip A.
La durada mitjana de les baixes laborals per IT per contingència comuna el 2008 se xifra
en 32,9 dies, enfront dels 34,1 corresponents al 2008 i dels 36,1 del 2007. Això no obstant, el
2009 la meitat de les baixes han tingut una durada de 8 dies o menys (9 dies o menys el 2007).

154. Oliva, J. (2007). Informe sobre las pérdidas para la economía catalana debidas a la enfermedad. Pérdidas de
producción laboral ocasionadas por las enfermedades en Cataluña en el año 2004. Universidad de Castilla-La
Mancha. Fedea. Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/perduesperlamalaltia0708.pdf.
155. Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. Per a més informació sobre el procés de
creació de l’ICAM, es pot consultar l’annex 1 («Apunts històrics») d’ICAM (2008). Memòria 2007. Barcelona:
Generalitat de Catalunya.
156. ICAM (26 de febrer de 2009). La incapacitat laboral per contingències comunes a Catalunya 2009. Informe
2. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
157. Atès que al llarg del període considerat s’ha reduït el nombre de persones afiliades actives, aquestes xifres s’han
d’interpretar com a grans magnituds. Contràriament, els indicadors relatius del paràgraf següent permeten fer
lectures interpretatives a propòsit dels canvis produïts en la gestió i el control de les IT.
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Aquestes dades són similars a les que presenta el conjunt d’Espanya, segons els resultats de
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INNS).
Els grups diagnòstics que han representat un volum més important de generació de baixes
laborals per IT per contingència comuna l’any 2009 són les malalties del sistema respiratori,
les osteomusculars, les infeccioses, els traumes i les causes externes, i les malalties mentals
i els trastorns de comportament. Aquest darrer grup diagnòstic és també el que ha generat
les baixes més llargues (80,6 dies de durada) en relació amb les malalties esmentades anteriorment, atès que són els tumors els problemes que han donat lloc a IT més dilatades (131,1
dies). Aquesta pauta és similar a la que es va observar durant l’any 2008.
Es constaten diferències rellevants en la incidència de les baixes laborals per IT per contingència comuna en funció del grup d’edat i el sexe de les persones. Així, la població jove
de 16 a 24 anys és la que en registra una incidència més elevada, amb 57,3 casos acumulats
per cada 100 persones actives l’any 2009, tot i que també són les baixes de més curta durada
(16,8 dies de mitjana). En l’extrem oposat es troben les persones treballadores més grans (de
55 anys i més), en què la incidència acumulada és de 22,9 casos per cada 100 persones actives però lligats, en canvi, a unes baixes laborals de més llarga durada (69,9 dies de mitjana).
Quant a les diferències en funció del sexe, s’observa una incidència més gran de baixes
laborals per IT per contingència comuna en les dones que en els homes (39,5 vs. 28), però la
durada mitjana és pràcticament la mateixa per a ambdós grups de persones actives (33 i 32,9
dies, respectivament).
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GRÀFIC III-43. INCAPACITATS TEMPORALS PER CONTINGÈNCIES
COMUNES. INCIDÈNCIA PER GRUP D’EDAT, DISTRIBUCIÓ PER
PRINCIPAL GRUP DIAGNÒSTIC I DURADA MITJANA. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges. Durada mitjana en dies.

Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAM (26 de febrer de 2009). La incapacitat laboral per contingències
comunes a Catalunya 2009. Informe 2. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
Nota: les dades fan referència a les altes produïdes durant l’any 2009. Els grups diagnòstics representats
corresponen a les cinc categories que més dies en IT han generat.

Finalment, pel que fa a les baixes laborals per IT per contingències laborals, el 2008 se
n’han generat 158.185, és a dir, el 13% menys que l’any anterior. El 98% d’aquestes baixes
han estat causades per accidents de treball i, la resta, per malalties laborals.158

158. Dades de les estadístiques de «Mercat de treball» sobre «Condicions de treball i relacions laborals» de l’INE,
disponibles a: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/a063&file=inebase&N=&L.
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Capítol IV
SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM
A CATALUNYA

1.1.

Marc normatiu

Entre el conjunt de mesures aprovades enguany per fer front als efectes de la crisi econòmica, n’hi ha que s’adrecen específicament a les persones treballadores autònomes.1
• Per tal d’afavorir l’activitat emprenedora de les persones joves i de les dones, s’ha
augmentat del 60% al 80% el límit de pagament únic de la prestació d’atur destinada a
inversió per a joves de fins a 30 anys i dones de fins a 35 anys que iniciïn una activitat
com a treballadors autònoms.2
• En matèria de contractació, s’ha establert una bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social durant 24 mesos per tal d’afavorir que els treballadors autònoms contractin
indefinidament el seu primer treballador o treballadora.3 D’altra banda, s’ha eliminat el

1.

2.

3.

Com a antecedents de la major part de les mesures aprovades s’ha de destacar la Moció del Congrés dels
Diputats acordada el 17.3.2009, sobre mesures de suport al col·lectiu dels treballadors autònoms davant la crisi
econòmica, i I‘Acord de 5.5.2009 entre el Ministeri de Treball i Immigració i les associacions professionals de
treballadors autònoms UPTA, ATA i CEAT.
Reial decret 1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als treballadors autònoms i
a les cooperatives i societats laborals (BOE núm. 200, de 19.08.2009). Aquesta mesura té una vigència prevista
fins al 31 de desembre de 2010, sens perjudici d’una pròrroga possible en funció de l’avaluació de la seva eficàcia
en la creació d’ocupació.
Reial decret 1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als treballadors autònoms i
a les cooperatives i societats laborals (BOE núm. 200, de 19.08.2009). La vigència d’aquesta mesura finalitza
el 31 de desembre de 2009.
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límit d’edat per a la contractació, per part de les persones treballadores autònomes, dels
fills o filles que tinguin dificultats especials d’inserció laboral.4
• Amb l’objectiu de pal·liar les dificultats de liquiditat de les persones treballadores autònomes i les petites i mitjanes empreses, s’ha dotat amb 3.000 milions d’euros una línia
ICO per a la reducció de la morositat de les administracions públiques i s’ha autoritzat
a concertar una operació extraordinària d’endeutament bancari a les entitats locals que
hagin liquidat l’exercici 2008 amb romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu o a les que tinguin obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar al pressupost.
Aquesta operació té com a requisit l’aprovació d’un pla de sanejament que asseguri la
capacitat de pagament per cancel·lar l’operació concertada en el termini compromès, que
no pot ser superior a sis anys, i amb la condició d’aplicar els recursos obtinguts a pagar
les obligacions pendents amb empreses i autònoms en el termini màxim d’un mes.5
• S’ha elevat fins a 18.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia a les
sol·licituds d’ajornament o fraccionament d’impostos.6
• Per facilitar el rescat dels plans de pensions, s’ha modificat el Reglament dels plans de
pensions i s’ha suprimit l’exigència del termini de 12 mesos continuats en situació legal
d’atur.7 La supressió d’aquest requisit permet que les persones treballadores autònomes
també puguin rescatar el pla de pensions.

4.

5.

6.
7.
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Disposició addicional cinquena de la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment
i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades (BOE núm. 315, de 31.12.2009). Modifica la
disposició addicional desena de la Llei 20/2007, de l’Estatut del treball autònom. El límit d’edat eliminat és de
30 anys i es considera que tenen dificultats especials d’inserció laboral les persones amb paràlisi cerebral, les
persones amb malaltia mental o persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% i les
persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.
Reial decret llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a les entitats locals
el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms (BOE núm. 101, de 25.04.2009).
Convalidat per la Resolució de 21 de maig de 2009, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació
de l’Acord de convalidació (BOE de 27.05.2009). La Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics va
instruir l’Institut de Crèdit Oficial per a la immediata posada en funcionament d’una línia d’avals per garantir
els impagats de factures endossades per les empreses i els autònoms corresponents a obres i serveis prestats a
entitats locals, davant la necessitat urgent i extraordinària de donar suport al funcionament normal de les vies
de descompte bancari dels drets de cobrament esmentats. El títol II del Reial decret llei 5/2009 introdueix la
necessària habilitació legal perquè aquestes operacions autoritzades a l’Institut de Crèdit Oficial per instrumentar
línies de crèdit o aval que facilitin liquiditat a les empreses i els autònoms puguin disposar de la garantia de la
participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat.
Ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril, per la qual s’eleva a 18.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar
garantia a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament (BOE núm. 105, de 30.04.2009).
Reial decret 1299/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat
pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer (BOE núm. 185, de 1.08.2009).
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• Les persones treballadores autònomes en atur s’han inclòs com un dels col·lectius prioritaris del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.8
• S’ha ampliat l’opció d’escollir entre cotitzar per la base mínima del règim especial de
treballadors autònoms o pel 55% d’aquesta a les persones que es dediquin de manera
individual a la venda ambulant quan no comptin amb més de tres mercats fixos a la setmana amb un horari de venda inferior a 8 hores diàries, sempre que no disposin d’establiment fix propi ni produeixin els articles que venen.9
• Finalment, dins el conjunt de mesures per fer front a la crisi econòmica, cal destacar que
es mana al Govern que faci les actuacions necessàries perquè les mesures de protecció
social assistencial no vinculades al sistema de protecció contributiu i les mesures de
foment de l’ocupació per a les persones assalariades siguin extensibles als treballadors
autònoms que hagin cessat la seva activitat i no disposin de fonts d’ingressos.10
Enguany, en desplegament de la Llei de l’estatut del treball autònom (LETA), s’ha aprovat
el Reial decret pel qual es regula el contracte de les persones treballadores autònomes econòmicament dependents i el Registre Estatal d’Associacions Professionals de Treballadors Autònoms.11 En primer lloc, aquesta norma regula les característiques dels contractes subscrits
pel treballador autònom econòmicament dependent i el seu client: se subratlla la naturalesa
civil, mercantil o administrativa de la relació entre l’autònom econòmicament dependent i el
seu client; s’aclareixen els criteris per determinar la condició de treballador autònom econòmicament dependent, fet que reforça la seguretat jurídica de l’autònom i de qui el contracta;
s’estableix l’obligació que el treballador autònom econòmicament dependent comuniqui al
seu client tal condició en el moment de subscriure el contracte i s’estableix el contingut mínim del contracte subscrit entre el treballador autònom econòmicament dependent i el seu
client; es regulen les especificitats d’aquest tipus de contractes per a determinats col·lectius
com són els agents d’assegurances, els agents comercials i els transportistes, i, finalment, es
regula el Registre en el qual el treballador autònom o treballadora autònoma econòmicament
dependent ha d’inscriure aquests contractes. Amb l’aprovació d’aquest Reial decret s’inicia el
termini per a l’adaptació dels contractes vigents dels treballadors autònoms econòmicament
8.

Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local (BOE núm. 259, de 27.10.2009). Aquesta mesura és continuïtat del Fons Estatal d’Inversió Local.
9. Disposició addicional divuitena de la Llei 27/2009, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010
(BOE núm. 309, de 24.12.2009). Fins aquest moment, aquesta opció es permetia només a les persones sòcies
treballadores de cooperatives de treball associat dedicades a la venda ambulant.
10. Disposició addicional sisena de la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i
el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades (BOE núm. 315, de 31.12.2009).
11. Reial decret 197/2009, de 23 de febrer, pel qual es desenvolupa l‘Estatut del treball autònom en matèria de
contracte del treballador autònom econòmicament dependent i el seu registre, i es crea el Registre Estatal
d‘Associacions Professionals de Treballadors Autònoms (BOE núm. 54, de 4.03.2009). Correcció d’errors: BOE
de 22.05.2009. Entrada en vigor el 5.03.2009. Desplegat per la Resolució de 18 de març de 2009, del Servei
Públic d’Ocupació Estatal (BOE núm. 82, de 4.04.2009).
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dependents i per a la comunicació als clients respecte dels quals concorre la circumstància de
la dependència econòmica.12
En segon lloc, aquest Reial decret crea el Registre Estatal d’Associacions Professionals de
Treballadors Autònoms i regula el procediment per a la inscripció de les associacions professionals de treballadors autònoms, excepte d’aquelles que desenvolupin principalment la seva
activitat en una comunitat autònoma, és a dir, quan més del 50% dels seus associats tenen el
domicili en un mateix territori autonòmic. També regula el procés d’adaptació i inscripció de
les associacions d’autònoms existents.13
Aquest registre és rellevant per mesurar la representativitat de les associacions de persones
treballadores autònomes que han de formar part del Consell del Treball Autònom, l’òrgan consultiu del Govern de l’Estat en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom.14
D’altra banda, enguany també s’ha regulat el dret dels treballadors per compte propi a
gaudir els descansos per maternitat i paternitat a temps parcial, cas en el qual la percepció dels
subsidis i la reducció de l’activitat només podrà fer-se en el 50%.15
En compliment del que preveu la disposició addicional quarta de la LETA, enguany ha
continuat la tramitació de la regulació de la prestació per cessament involuntari de l’activitat
dels treballadors autònoms i se n’ha aprovat el Projecte de llei.16
En estreta relació amb aquesta norma, s’ha de destacar que un dels 30 compromisos per
a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya, acordats entre el
Govern de la Generalitat de Catalunya, Pimec, Foment del Treball Nacional, CCOO i UGT

12. Amb caràcter general, el termini s’estableix a la disposició transitòria segona de la Llei 20/2007 i, en relació
amb els sectors del transport i dels agents d’assegurances, a la disposició transitòria tercera de la Llei 20/2007.
Aquesta darrera disposició ha estat modificada per la disposició final quarta de la Llei 15/2009, d’11 de novembre,
del contracte de transport terrestre de mercaderies (BOE núm. 273, de 12.11.2009), que amplia fins al 5 de març
de 2010 el termini per comunicar la circumstància de la dependència econòmica en aquells contractes subscrits
abans del 12.10.2007, data en què va entrar en vigor la LETA.
13. El Tribunal Suprem acorda la suspensió cautelar dels articles 16.1.d i 18 del Reial decret 197/2009 a través de
l’Acte de 14 de juliol de 2009. La suspensió s’acorda a petició de la Federación de Autónomos para el Fomento
de la Formación para el Empleo y la Competitividad (AFFEC), que al·lega que ambdós articles vulneren la Llei
de protecció de dades de caràcter personal.
14. Creat per l’article 22 LETA però pendent de desplegament reglamentari en el moment de redactar aquesta
memòria.
15. Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat
Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural (BOE núm. 69, de
21.03.2009). Aquesta norma desplega, entre d’altres, la disposició addicional onzena bis de la Llei general de
Seguretat Social en la redacció donada per la Llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes.
16. El Projecte de llei es remet a les Corts Generals per acord del Consell de Ministres de 23 de desembre de 2009.
Dictaminat pel Consell Econòmic i Social a través del Dictamen 6/2009.
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el 18 de desembre del 2009, és destinar 13 milions d’euros a l’establiment d’un ajut temporal
per a treballadors autònoms i al foment de l’autoocupació.17
També en l’àmbit autonòmic, el Parlament de Catalunya ha instat el Govern de la Generalitat a crear, en un termini de sis mesos, el registre d’associacions professionals de treballadors
autònoms i a establir els mecanismes per determinar la representativitat d’aquestes associacions.18 En relació amb aquesta Resolució, cal destacar el Dictamen 18/2009 del CTESC,
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’aplicació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol,
de l’Estatut del treball autònom a Catalunya, en el qual es crea el Registre d’Associacions
Professionals del Treball Autònom a Catalunya; es crea i regula el Consell del Treball Autònom; es determinen les condicions i el procediment de determinació de la representativitat de
les associacions professionals del treball autònom, i, finalment, es regula el procediment de
conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials en relació amb el règim professional de
persones treballadores autònomes econòmicament dependents.19
Finalment, cal destacar que, en l’àmbit europeu, formant part del paquet de la Comissió
Europea sobre conciliació de la vida laboral amb la familiar i la vida privada, està en tramitació20 una proposta de directiva sobre l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i
dones que exerceixen una activitat autònoma i per la qual es deroga la Directiva 86/613/CEE.

17. Ordre TRE/77/2010, de 19 de febrer, per la qual s‘estableixen les bases reguladores per a la concessió de l‘ajut
temporal extraordinari Renda formació autònoms, dins del marc del projecte IMPULS, consistent en subvencions
per afavorir la integració professional i laboral de les treballadores i els treballadors autònoms que hagin cessat
en la seva activitat empresarial a Catalunya, i s‘obre la convocatòria per a l‘any 2010 (DOGC núm. 5575, de
25.02.2010).
D’altra banda, en relació amb el foment de l’autoocupació, per a l’any 2009, cal tenir en compte l’Ordre
TRE/123/2009, de 9 de març, per la qual s‘estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de
subvencions per a la promoció de l‘ocupació autònoma (DOGC núm. 5347, de 26.03.2009). Els imports màxims
dels ajuts són establerts per la Resolució TRE/760/2009, de 9 de març (DOGC núm. 5347, de 6.03.2009). Així
mateix, cal tenir en compte la Resolució TRE/1089/2009, de 7 d’abril, per la qual es determina l’import màxim
per a l’any 2009 destinat a les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als
treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur, regulades a l’Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril (DOGC
núm. 5369, de 29.04.2009).
18. Resolució 456/VIII, de 29 d’abril de 2009. S’estableix un termini de sis mesos per al compliment.
19. Finalitzat el procediment d’elaboració, s’aprova el Decret 18/2010, de 23 de febrer, d‘aplicació a Catalunya de
l‘Estatut del treball autònom (DOGC núm. 5574, de 24.02.2010).
20. En el moment de redactar aquesta memòria, després d’una primera lectura del Parlament, el Consell d’Ocupació,
Política social, Sanitat i Consumidors ha arribat a un acord polític el 30.11.2009. Els elements fonamentals de
la Proposta de directiva són que les treballadores autònomes, les cònjuges col·laboradores i les parelles estables
de treballadors autònoms, així com les dones dels agricultors, podran rebre un subsidi adequat de maternitat que
permeti interrompre la seva activitat professional per causa d’embaràs o maternitat com a mínim 14 setmanes.
Així mateix, s’estableix que les cònjuges col·laboradores i les parelles estables de treballadors autònoms podran
gaudir del dret a protecció social.
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2.2. Anàlisi del treball autònom segons les
		tipologies i els sectors d’activitat a Catalunya

2.1. Evolució de la importància del treball autònom en
relació amb l’ocupació total a Catalunya
L’any 2009 el nombre de persones que treballaven per compte propi es va reduir, segons
les estimacions de l’Enquesta de població activa (EPA), el 10,1% a Catalunya.21 D’aquesta
manera, el nombre estimat d’autònoms ha passat dels 582.748 als 523.948. La diferència és
de prop de 58.000 persones.22 Aquesta reducció ha estat més intensa que la de les persones
assalariades (-8,7%); això ha fet que el percentatge de treballadors i treballadores per compte
propi sobre el total de persones ocupades hagi baixat altre cop als nivells de l’any 2007 i que
el nombre total d’autònoms s’hagi reduït, aquest cop en termes absoluts, al nivell del 2003.23

21. La caiguda de l’ocupació, calculada amb població de 16 anys i més i dades estimades per l’EPA, ha estat menys
intensa, del 8,7%. En aquest context, la contribució que ha fet el col·lectiu d’autònoms a la caiguda de l’ocupació
ha estat del 19,2% superior al seu pes dins del conjunt dels ocupats, del 16,4%. Cal tenir en compte que, amb
dades d’afiliació, el nombre d’ocupats registrats que treballen per compte propi té un comportament diferent,
atès que només cau el 5%, per sota de la caiguda del nombre d’afiliats totals, tot i que també cal dir que les fonts
són molt diverses i ens referim en cada cas a col·lectius diferents.
22. Cal advertir que tant en aquest epígraf com en el següent les xifres que s’analitzen són variacions netes, atès
que el flux d’altes i baixes en realitat ha estat molt superior. Tot i que en el cas de les estimacions de l’EPA no és
possible tenir la magnitud dels fluxos, per tal de tenir una idea de la magnitud dels moviments, les altes i baixes
de persones registrades a la Seguretat social que cotitzen pel RETA ha estat de 76.017 i 104.890, respectivament.
Seguretat S Més endavant, a l’apartat 5 d’aquest capítol, podem trobar una anàlisi dels factors institucionals que
han fomentat el creixement del treball autònom a Catalunya.
23. Fixem-nos que l’any passat, amb la crisi encara incipient, la dinàmica va ser diferent, en el sentit que tot i que
la població assalariada ja mostrava símptomes de correcció (una caiguda del 0,7%), els autònoms encara van
augmentar tímidament (1%). No obstant això, enguany la caiguda dels autònoms ha estat molt més intensa.
Resulta evident que la repercussió entre els assalariats es va anticipar, si bé en termes de sensibilitat, la resposta
del col·lectiu d’autònoms ha estat més intensa, tot i que també més tardana. Les divergències les podríem trobar
en el fet que la decisió d’abandonar per part de l’empresari o l’autònom és la darrera que s’acaba prenent. El
fet que caiguin més els autònoms que els assalariats, podria anar possiblement vinculat al fet que l’assalariat
treballa en unitats productives més grans i més consolidades i eficients, mentre que la grandària mitjana de les
unitats productives que tenen els autònoms és menor, i, per tant, en alguns casos, menys productiva; això fa que
en darrera instància hagin de plegar, en proporció, més autònoms que no pas assalariats.
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GRÀFIC IV-1. NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS I TREBALLADORES
AUTÒNOMS I PERCENTATGE D’AUTÒNOMS SOBRE LA POBLACIÓ
OCUPADA. CATALUNYA, 2001-2009
Unitats: nombre d’autònoms (persones ocupades).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

S’observa que totes les tipologies de treball autònom han mostrat una reducció del nombre de persones ocupades. No obstant això, sembla que l’aportació d’aquelles persones que
desenvolupen la seva activitat amb assalariats a càrrec ha mostrat una caiguda lleugerament
menys intensa en termes relatius.
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GRÀFIC IV-2. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS LA TIPOLOGIA
DEL TREBALL AUTÒNOM QUE ES DESENVOLUPA.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.
(*) Categoria estadísticament no significativa.

Com es pot observar en el gràfic següent, aquesta evolució ha fet que els empresaris amb assalariats hagin guanyat pes en la distribució del treball autònom segons les tipologies. Aquesta
ha estat una tendència que s’ha mantingut fins i tot amb el canvi de conjuntura, atès que cada
exercici que s’ha analitzat fins ara ha mostrat una evolució en aquesta direcció.
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GRÀFIC IV-3. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS
I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS LES TIPOLOGIES DE TREBALL
AUTÒNOM. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.
(*) Categoria estadísticament no significativa.

2.2. Evolució del treball autònom segons sector
d’activitat principal, sexe, edat, nivell de formació
assolit i tipus d’ocupació
2.2.1. Evolució del treball autònom segons el sector d’activitat principal
El 33,3% de la reducció del nombre de persones del col·lectiu s’explica per la pèrdua d’autònoms en el sector de la construcció. Aquesta és la contribució més forta, tant en termes relatius com en termes absoluts, de tots els sectors d’activitat econòmica. En canvi, a les categories
d’altres serveis, AP, educació i sanitat i indústries extractives, petroli, química, farmacèutica,
cautxú i plàstics, fins i tot augmenta lleugerament el nombre de treballadors per compte propi
que hi treballen. A la resta de sectors també es redueix el nombre d’ocupats per compte propi.
Les activitats de transport, emmagatzematge i comunicacions, les indústries de l’alimentació,
tèxtil, cuir, fusta i paper i, finalment, les activitats agràries, mostren una caiguda més intensa
que la mitjana, cosa que fa que perdin pes dins de l’estructura ocupacional de les persones
que treballen per compte propi a Catalunya. La resta d’activitats, tret de la construcció, poc o
molt, guanyen pes relatiu en la distribució del treball autònom.
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GRÀFIC IV-4. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’ACTIVITAT.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.
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GRÀFIC IV-5. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS
I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’ACTIVITAT. CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

2.2.2. Evolució del treball autònom segons el tipus d’ocupació
Des de la perspectiva del tipus d’ocupació que desenvolupen, el 39,4% de la reducció del
treball autònom s’explica per la davallada dins la categoria d’artesans i treballadors qualificats
de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels operadors d’instal·lacions i maquinària. A la vegada, el 62%24 dels abandonaments dins d’aquesta categoria estan protagonitzats per persones que treballaven en el sector de la construcció. En canvi, no és
significativa l’aportació a la caiguda d’aquelles persones que treballen als sectors típicament
industrials i que desenvolupen tasques manuals qualificades com les esmentades anteriorment.

24. Càlculs efectuats a partir de la base de dades EPA.
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GRÀFIC IV-6. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’OCUPACIÓ
QUE DESENVOLUPEN. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.
(*) Categoria estadísticament no significativa.

El col·lectiu d’autònoms que desenvolupa tasques de direcció, els tècnics o professionals,
científics i intel·lectuals han estat precisament els que han aguantat millor davant del canvi de
perspectives econòmiques, atès que les dues categories que els engloben són les úniques que
mostren un augment del nombre de persones, que es manifesta en les aportacions positives
que mostra el gràfic anterior.
Fruit d’aquestes aportacions positives, les dues categories d’ocupacions abans esmentades
(personal directiu i tècnics, científics i intel·lectuals) guanyen pes dins del col·lectiu d’autònoms.25 També guanyen pes, tot i que lleugerament, els tècnics i professionals de suport, ja

25. L’augment del nombre d’autònoms de les dues categories es reparteix, entre homes i dones, en una proporció molt
similar al pes estructural que mantenen dins del col·lectiu total (57% i 33%, respectivament). No obstant això,
les dones augmenten en el col·lectiu de tècnics i professionals, mentre que els homes ho fan en el de directius.
L’edat de les persones que fan augmentar aquests dos col·lectius professionals és entre 40 i 50 anys, i de 30 a
35. Majoritàriament, els homes es dediquen a la Indústria i al comerç i les dones al transport i comunicacions,
intermediació financera i educació i sanitat. Cal dir que, mentre que en el sector del comerç i reparació de
vehicles augmenta el nombre d’homes, el de dones disminueix.
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que el seu nombre es redueix menys del que cau el conjunt del treball autònom. La resta de
categories perden persones en termes absoluts i també pes en termes relatius.
GRÀFIC IV-7. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS
I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’OCUPACIÓ QUE
DESENVOLUPEN. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.
(*) Categoria estadísticament no significativa.

Des d’aquesta perspectiva, les dades ens revelen un comportament diametralment oposat
de l’ocupació per compte propi segons si les tasques que es desenvolupen tenen més o menys
contingut qualitatiu. De fet, si analitzem amb més aprofundiment les dades, es pot veure com
aquest major contingut qualitatiu de l’ocupació es correspon amb més nivell formatiu només
en el cas de les dones, atès que augmenten només els nivells formatius més alts entre el col·
lectiu que treballa en ocupacions qualitativament millors (entenem la de directius, tècnics i
professionals); no obstant això, aquest fet no es reprodueix per al cas dels homes ja que, tot
i que milloren les seves ocupacions, les persones que ocupen aquestes noves ocupacions no
fan pujar el nivell formatiu mitjà del col·lectiu (atès que es tracta de nivells intermedis i més
aviat de perfil baix).26
26. Per efectuar aquesta anàlisi s’han considerat les dues categories de tipus d’ocupació que augmenten i s’ha analitzat,
per sexes i per formació, l’aportació que es fa des de cada col·lectiu a la variació positiva del nombre de persones
ocupades d’aquestes dues categories. Així, del 67 i 33% que aporten homes i dones, respectivament, l’aportació
de la categoria d’homes es distribueix equitativament entre aquells amb estudis inferiors a la secundària (52%)
i aquells que tenen com a mínim la secundària (48%). Les dones, no obstant això, fan una aportació positiva
però disminueixen molt les que tenen el perfil més baix d’educació (fan una aportació del -462%) i augmenten
les de nivell formatiu superior o igual a la secundària (que fan una aportació positiva del 562%).
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2.2.3. Evolució segons el sexe
La contribució dels homes a la caiguda del nombre de persones autònomes ha estat majoritària (aquesta característica també s’ha reproduït, tot i que de manera no tan intensa, per
al conjunt de les persones assalariades).27 La reducció de persones que treballen per compte
propi s’explica majoritàriament pels homes (87,1%), mentre que el nombre de dones, que
també disminueix, ho fa menys.
El resultat d’aquest comportament ha estat un augment del percentatge de dones que desenvolupen activitats professionals per compte propi. Tot i que en el treball per compte propi
els homes són encara majoria, el 65,8%, les dones han augmentat el seu pes dins del col·lectiu,
atès que han passat de representar el 33,1% a representar-ne el 34,2%.28
GRÀFIC IV-8. DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES QUE TREBALLEN
PER COMPTE PROPI SEGONS EL SEXE (DRETA) I APORTACIONS A LA
VARIACIÓ INTERANUAL (ESQUERRA). CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: aportació sobre la variació i percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

27. Segons dades de l’EPA, la reducció del nombre de persones assalariades s’explica el 68% per la reducció d’homes
entre els assalariats.
28. Tal com també s’explica a l’apartat següent, quan s’analitza l’evolució del nombre d’afiliats a la Seguretat
Social, la reducció de la proporció d’homes està molt determinada per la composició sectorial de la caiguda de
treballadors, atès que la crisi ha colpejat amb molta força aquells sectors d’activitat en què el pes dels homes
era significativament superior.

482

SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

2.2.4. Evolució segons l’edat
L’any 2009, les persones de menys de 35 anys d’edat suposaven el 18,9% del col·lectiu de
treball autònom. No obstant això, aquest grup explica gairebé el 35% de la reducció del treball autònom. Tot i que, en general, s’ha reduït el nombre de persones en totes les categories
d’edat, la caiguda dels més joves és relativament més intensa que la de la resta.
Aquest fet es reflecteix novament en la distribució per edats l’any 2009 (gràfic IV-10):
mentre que les persones més grans de 55 anys mantenen el seu pes relatiu, les que tenen entre
35 i 54 anys l’augmenten i les compreses entre els 16 i 34 anys el redueixen.
De fet, mentre que la resta de categories d’edat augmenta el seu pes en la distribució del
treball autònom, els més joves de 35 anys en perden,, atès que passen de representar el 20,5%
del col·lectiu l’any 2008 al 18,9% l’any 2009.
GRÀFIC IV-9. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’EDAT.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.
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GRÀFIC IV-10. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS I
TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’EDAT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

La major intensitat de la reducció del treball autònom en la categoria d’edat més jove
s’explica principalment per la forta davallada dels homes en aquest segment d’edat, atès que
el descens de les dones no és significatiu. El descens del grup central d’edats és també imputable només als autònoms homes, atès que les dones d’aquestes edats augmenten dins del
col·lectiu total d’autònoms (amb una aportació a la variació del 3,9%).
En el grup d’edat més avançada, de més de 55 anys, l’aportació que hi fan homes i dones es
capgira, és a dir, la reducció és més intensa en el cas de les dones que no pas en el dels homes.
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GRÀFIC IV-11. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’EDAT I EL
SEXE. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.
(*) Categoria estadísticament no significativa.
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GRÀFIC IV-12. DISTRIBUCIÓ PER FRANJA D’EDAT DEL NOMBRE DE
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS SEXES.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

De l’evolució anterior, se’n deriva el que podríem qualificar d’envelliment del col·lectiu
d’autònoms homes, circumstància que no succeeix en el cas de la dona,29 atès que mentre que
entre els homes guanyen pes les dues categories d’edats més avançades, en el cas de les dones,
el grup d’edat més avançada perd pes i, en canvi, en guanya el de la franja d’edats central.

2.2.5. Evolució segons el nivell d’estudis assolit
Des de la perspectiva del nivell formatiu, la davallada del nombre de persones que treballen per compte propi s’explica sobretot pel descens d’aquelles que presenten un nivell assolit
d’estudis de secundària, atès que mostren una contribució a la reducció del treball autònom
molt més intensa que el seu pes dins del col·lectiu. Concretament, el grup de persones amb
estudis de secundària de segona etapa aporta el 41,6% de la caiguda total del treball autònom,
i el de secundària de primera etapa el 36,6%, molt per sobre dels pesos que tenien aquestes
dues categories dins del col·lectiu l’any 2008.

29. S’ha de tenir en compte que, per calcular correctament la mitjana d’edat, caldria que disposéssim de cadascuna
de les edats dels enquestats. Amb les dades disposades per categories o grups d’edat, qualsevol afirmació en
termes de mitjana d’edat del total del col·lectiu esdevé simplement una hipòtesi.
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El col·lectiu de persones amb estudis universitaris ha estat l’únic que ha mostrat una davallada menys important que la que li pertocaria atesa la seva importància relativa en el conjunt
del treball autònom, ja que només explica el 10,6% de la caiguda, lluny del pes estructural
que té, superior al 30%.
GRÀFIC IV-13. DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS
ELS NIVELLS EDUCATIUS (DRETA) I APORTACIÓ A LA VARIACIÓ
DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS ASSOLITS
(ESQUERRA). CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges d’aportació sobre la variació en termes absoluts i percentatges sobre el total.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

Tanmateix, encara que cal tenir present que es redueix el nombre de persones en tots els
nivells educatius, el millor comportament de les persones amb major nivell d’estudis assolits
deriva en un augment del pes estructural que aquest grup té dins del col·lectiu, que passa del
31,6% al 34,6%. La resta de grups perden pes o simplement el mantenen, com és el cas dels
que, com a molt, tenen un nivell de primària, que no varien i continuen representant l’11,2%
de les persones que treballen per compte propi.
Si fem l’exercici de distingir en funció del sexe i del nivell formatiu, observem que els
homes contribueixen a la pèrdua de treball autònom amb totes les categories de formació,
mentre que les dones amb estudis universitaris hi tenen una aportació positiva del 16%. De
fet, és l’únic grup que augmenta la presència en el col·lectiu d’autònoms i, si no fos per la seva
incorporació, l’evolució del treball autònom hagués estat encara més negativa.
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D’altra banda, es continua produint una contribució més intensa dels nivells formatius intermedis a la pèrdua de treball autònom. Aquest fet es produeix en més o menys grau tant si
parlem d’homes com de dones, atès que en tots dos casos el grup d’educació secundària de
primera etapa és el que cau més, seguit, respectivament, del de secundària de segona etapa i
del de primària, que cau una mica menys. En ambdós sexes el grup d’educació superior mostra sempre el comportament més bo.
GRÀFIC IV-14. APORTACIÓ AL CREIXEMENT DEL NOMBRE TOTAL
D’AUTÒNOMS SEGONS EL SEXE I EL NIVELL FORMATIU ASSOLIT.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges (aportació sobre la variació total en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.
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GRÀFIC IV-15. DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL
NIVELL EDUCATIU (ESQUERRA) I APORTACIÓ A LA VARIACIÓ TOTAL
DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS ASSOLITS
(DRETA). CATALUNYA, HOMES, 2008-2009
Unitats: percentatges d’aportació sobre la variació en termes absoluts i percentatges sobre el total.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

De fet, els gràfics IV-15 i IV-16, mostren el comportament d’homes i dones autònoms separadament. En tots dos casos, el percentatge de persones amb estudis d’educació superior
augmenta l’any 2009 respecte del 2008. Destaca també que aquest pes relatiu és més alt en el
cas de les dones (36,6%). Finalment, s’observa una pèrdua de pes relatiu de la resta de nivells
educatius, tant entre els homes com entre les dones.

489

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

GRÀFIC IV-16. DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL
NIVELL EDUCATIU (ESQUERRA) I APORTACIÓ A LA VARIACIÓ TOTAL
DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS ASSOLITS
(DRETA). CATALUNYA, DONES, 2008-2009
Unitats: percentatges d’aportació sobre la variació en termes absoluts) i percentatges sobre el total.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

Recapitulant, podem concloure que, tot i que la davallada del nombre de persones que treballen per compte propi a Catalunya ha estat significativa, no ha suposat en cap cas un canvi
en les tendències que mostrava el col·lectiu. Així doncs, ja immersos en un procés de recessió
important, el canvi de cicle no ha modificat el fet que cada cop hi hagi una proporció més alta
d’empresaris amb assalariats al col·lectiu, que són els que han aguantat millor de moment la
conjuntura adversa. També han augmentat els professionals liberals, directius, tècnics i professionals científics i intel·lectuals. De fet, aquestes ocupacions de més qualificació són les
úniques en què ha augmentat el treball autònom. D’altra banda, aquestes ocupacions mostren
també, de manera indirecta, el perfil formatiu del nou autònom, que en termes de formació, i
tal com també havia succeït fins ara, esdevé cada cop més una persona amb estudis superiors.
Aquesta darrera asseveració és sobretot certa en el cas de les dones, que s’hi incorporen sobretot
amb un perfil formatiu cada cop més alt i en ocupacions més qualificades. Aquest darrer factor
explica també el millor comportament de l’ocupació femenina, cada cop més ben formada.
D’altra banda, per activitats econòmiques, les més recessives en termes d’ocupació han
estat les de la construcció i les de caràcter industrial, mentre que els serveis s’han mostrat
menys recessius. Aquesta dinàmica sectorial pot ser un factor que expliqui, entre d’altres, el
fet que els homes hagin estat precisament els protagonistes de la reducció del treball autònom
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a Catalunya. La dona ha suportat molt millor l’embat de la crisi, especialment aquelles amb
un nivell de formació superior, que fins i tot han augmentat en nombre dins del col·lectiu de
persones que treballen per compte propi.
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3.3.
		
		

Anàlisi del treball autònom registrat a la
Seguretat Social segons tipologies i sectors a
Catalunya

3.1. Evolució del nombre de treballadors i treballadores
autònoms registrats a la Seguretat Social a Catalunya
En data 31 de desembre de 2009 el nombre de persones que cotitzaven en qualitat de
treballadors per compte propi era, segons la Secretaria d’Ocupació del Ministeri de Treball
i Immigració, de 550.123. D’aquestes persones, 549.560 cotitzaven en el règim especial de
treballadors autònoms (RETA). Aquesta xifra suposa una disminució del 5,1% del nombre
de persones comptabilitzades per la Secretaria d’Ocupació des de finals del 2008 fins a finals
del 2009.30 Amb dades de la Seguretat Social, el registre mostra també una pèrdua del 5%,31
pràcticament igual que la reducció observada en el nombre d’afiliacions de persones que treballen per compte d’altri (-4,9%).
Dins del col·lectiu d’afiliats per compte propi, només el 0,1% cotitzen en la modalitat del
règim especial de treballadors del mar (REM), la resta ho fa pel RETA. Dins del RETA, però,
el 3,3% de les persones afiliades es regeixen pel sistema especial de treballadors agraris (SETA), que va rellevar l’antic règim especial agrari (REA) per compte propi.32 Si comparem els
dos anys, els afiliats que cotitzen en el RETA han disminuït el 5%, mentre que els que ho fan
pel REM han baixat el 4,3%.33
Per províncies, el nombre de persones que cotitzen pel RETA ha disminuït més intensament a Tarragona que a cap altre lloc (vegeu la taula IV-1). Sectorialment, la caiguda més
intensa té lloc al sector de la construcció, amb una disminució propera al 15%, i ho fa amb
intensitat a totes les províncies. No obstant això, la indústria també ha patit un fort replegament del nombre d’autònoms registrats, que ha estat especialment intens a les províncies de
Tarragona i Barcelona.

30. Secretaria d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració.
31. Afiliats el darrer dia del mes, Seguretat Social. Les dades que facilita la Secretaria d’Ocupació i la mateixa
Seguretat Social no coincideixen exactament, tot i que els recomptes tenen la mateixa procedència estadística.
Les diferències, però, són poc importants.
32. En aplicació de la Llei 18/2007, es van integrar les persones que treballaven per compte propi i sota el règim
especial agrari (REM) al RETA, i ho fan en una modalitat segregada anomenada sistema especial de treballadors
agraris.
33. Dades calculades segons els recomptes de la Seguretat Social.
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TAULA IV-1. VARIACIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES QUE COTITZEN PEL
RETA PER PROVÍNCIES. CATALUNYA, 2009
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

Total

-4,9

-4,9

-4,9

-6,3

-5,0

Agricultura

-3,8

-4,8

-3,5

-5,9

-4,3

Indústria

-7,1

-2,7

-5,0

-6,9

-6,4

Construcció

-14,4

-14,1

-14,6

-15,9

-14,6

Serveis

-2,5

-2,0

-2,3

-3,1

-2,4

Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia. Dades en data 31 de desembre.

A Girona, on el pes dels autònoms al sector industrial és elevat (vegeu la taula IV-1), la
seva variació ha estat menys intensa. A totes les províncies, la majoria dels afiliats treballen
al sector serveis, que aplega de mitjana poc més del 70% dels afiliats a Catalunya; no obstant
això, a la província de Lleida, el pes del sector serveis perd hegemonia en favor del sector
agrari, que engloba una quarta part dels afiliats. De fet, tal com es veu a continuació, tant la
composició com el pes relatiu del treball autònom varia molt en funció del teixit urbà i econòmic de cada comarca i província.
TAULA IV-2. DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE LES PERSONES AFILIADES AL
RETA PER PROVÍNCIES. CATALUNYA, 2009
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

Agricultura

1,6

6,3

25,7

10,8

5

Indústria

9,7

9,2

7,1

6,8

9,1

Construcció

14,5

19,7

15,6

18,5

15,6

Serveis

74,2

64,8

51,7

63,9

70,3

Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia. Dades en data 31 de desembre.

Si ens fixem en el mapa de percentatges d’afiliats al RETA per comarques (mapa IV-1), el
pes relatiu del nombre d’afiliats sobre el total34 augmenta a les zones més rurals i disminueix
a les comarques més urbanes, i aquesta distribució persisteix fins i tot si es descompten aquelles persones que treballen al sector agrari. Fixem-nos que, en aquest mapa, les comarques
més urbanitzades tenen els pesos més baixos del nombre d’afiliats al RETA sobre el total.

34. Cal advertir al lector que, per manca de dades, s’ha emprat com a denominador la suma del nombre d’afiliats
al RETA i al règim general, sense incloure-hi la resta de règims.
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MAPA IV-1. PERCENTATGE DE COTITZANTS DEL RETA DISTRIBUÏTS
TERRITORIALMENT PER COMARQUES. CATALUNYA, 2009
23
39

32

34
32

29

24

36

22

31

24

30
13

25

38
20
23
29

28

19

29

24
22

24

29

17

42
24

19
20

46
21
55

28

18

12

29

12

35
26
31

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Observatori del Treball.
La xifra identifica el percentatge de cotitzants del RETA sobre el conjunt que formen els cotitzants del RETA i del
règim general, i no inclou la resta de règims de cotització.
Dades en data 31 de desembre.

Tot i la major presència, en termes relatius, de persones afiliades al RETA en unes comarques que no pas en unes altres, aquest pes relatiu dels autònoms no ha estat determinant
a l’hora d’explicar la disminució del nombre de persones afiliades, atès que, tal com es pot
observar als mapes (mapes IV-1 i IV-2), no coincideixen aquelles comarques amb un pes més
elevat dels afiliats al RETA amb la seva taxa de disminució.
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MAPA IV-2. VARIACIÓ PERCENTUAL DEL NOMBRE DE COTITZANTS DEL
RETA PER COMARQUES A CATALUNYA, 2008-2009
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Observatori del Treball.
Dades en data 31 de desembre.

Les comarques on ha caigut més en percentatge el nombre de persones que cotitzen al
RETA són la Vall d’Aran, el Baix Camp, el Baix Penedès, el Priorat, l’Anoia, el Baix Empordà,
el Tarragonès, el Montsià, la Selva, el Vallès Occidental i el Bages, que han patit una disminució dels afiliats al RETA superior a la mitjana catalana. El mapa permet distingir aquelles
comarques que han tingut una caiguda del nombre d’afiliats al RETA superior a la mitjana
(5%) d’aquelles altres que ho han fet amb una intensitat igual o inferior.
D’altra banda, del total de persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya que treballen per compte propi, enguany en trobem 541 que es declaren econòmicament dependents.
Tot i que es tracta d’un registre encara baix, cal advertir que l’any passat aquesta xifra era de
317 persones, cosa que representa un increment del 70,7%. Aquestes persones signifiquen el
17,7% de treballadors autònoms econòmicament dependents (TAED) que trobem registrats
en el conjunt d’Espanya (3.055) i es localitzen sobretot a la província de Barcelona, on trobem el 85,2% dels TAED de Catalunya, mentre que Girona, Lleida i Tarragona en localitzen
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el 7,6%, el 3,5% i el 3,7%, respectivament.35 No obstant això, aquest registre encara queda
lluny de la quantitat de persones que s’estima que compleixen els requisits per ser considerades com a autònoms dependents.36
Dins del col·lectiu de persones que cotitzen pel RETA, hi trobem també 38.783 persones
estrangeres, de les quals la majoria són de nacionalitat extracomunitària (53,5%). Tal com es
pot observar a la taula IV-3, el col·lectiu de persones estrangeres s’ha reduït el 7,6%. Aquesta
disminució es produeix sobretot per la contribució forta que hi fan els estrangers de procedència comunitària, que disminueixen el 13,2%, mentre que els de procedència extracomunitària
ho fan només el 2,1%.
TAULA IV-3. NOMBRE DE PERSONES ESTRANGERES AFILIADES AL RETA.
CATALUNYA, 2008 I 2009
2008

2009

variació 2008-2009

Comunitaris/àries

20.802

18.050

-13,2

Extracomunitaris/àries

21.172

20.733

-2,1

Total

41.974

38.783

-7,6

Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia.
Dades mitjanes mensuals, desembre.

La distribució provincial de les persones estrangeres que cotitzen pel RETA (taula IV-4)
mostra, d’altra banda, que la gran majoria es troben a la província de Barcelona, que a més
és l’única demarcació on la majoria del col·lectiu el conformen persones de procedència extracomunitària, a diferència de les altres tres demarcacions on la majoria són de procedència
comunitària.

35. Direcció General d’Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social, Ministeri de Treball
i Immigració.
36. Segons les estimacions publicades per l’INE en el mòdul especial de l’EPA de 2004 Organización y duración
de la jornada laboral, el 7,8% de les persones treballadores per compte propi a Catalunya treballaven per a un
únic client. Si fem extensiva aquesta proporció a les estimacions del nombre total d’autònoms, el resultat és
que hauríem de situar el col·lectiu de persones susceptibles de ser TAED a Catalunya en un mínim de 41.600
persones l’any 2004 (40.860 si fem extensiva aquesta mateixa proporció del 2004 a les estimacions del 2009).
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Extracomunitaris/
àries

Procedència
Comunitaris/àries

% sobre els cotitzants
RETA sobre el total de
RG i RETA

Distribució provincial

Persones afiliades

TAULA IV-4. NOMBRE DE PERSONES ESTRANGERES AFILIADES AL RETA
PER PROVÍNCIES I DISTRIBUCIÓ SEGONS PROVÍNCIA DE RESIDÈNCIA I
PROCEDÈNCIA. CATALUNYA, 2009

Barcelona

27166

70,0

10,6

42,3

57,7

Girona

5847

15,1

14,6

60,0

40,0

Lleida

1928

5,0

8,3

50,8

49,2

Tarragona

3842

9,9

12,0

53,7

46,3

CATALUNYA

38783

100,0

11,0

46,5

53,5

Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia.
Dades mitjanes mensuals, desembre.

D’altra banda, la distribució sectorial dels cotitzants estrangers al RETA segons la procedència ens mostra una distribució lleugerament diferent en funció de si la nacionalitat és extracomunitària o no (vegeu el gràfic IV-17). Mentre que el col·lectiu d’estrangers comunitaris
manté una distribució més repartida, la dels estrangers extracomunitaris es concentra sobretot
als sectors de l’hoteleria, el comerç i la reparació de vehicles, i també amb menys intensitat
a altres serveis i la indústria manufacturera.
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GRÀFIC IV-17. DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES ESTRANGERES QUE
COTITZEN AL RETA SEGONS LA PROCEDÈNCIA. CATALUNYA, 2009

Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia.
Dades mitjanes mensuals, desembre.
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3.2. Anàlisi del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits
afiliats a la Seguretat Social
El nombre d’autònoms pròpiament dits, que és el col·lectiu que analitzem amb més deteniment en aquest epígraf, es redueix en 20.707 persones, la qual cosa suposa una contracció
del nombre de registres en alta del 5,8%. El col·lectiu representa el 40% del total d’afiliats per
compte propi.37 El col·lectiu d’autònoms pròpiament dits, categoria estadística que ens ofereix
el Ministeri de Treball i Afers Socials, exclou aquelles persones que cotitzen com a societats
mercantils, cooperatives o altres entitats societàries, així com aquelles persones considerades
col·laboradores familiars o integrants d’algun col·lectiu especial de treballadors.
GRÀFIC IV-18. PERSONES AFILIADES CLASSIFICADES COM A
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS RESPECTE DEL TOTAL DE PERSONES
AFILIADES ALS RÈGIMS PER COMPTE PROPI. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració. Secretaria General d’Ocupació.
Dades en data 31 de desembre.

37. Aquí sí que hem considerat el conjunt total de persones que cotitzen per compte propi, tant les que ho fan pel
RETA com les que ho fan per la resta de règims.
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GRÀFIC IV-19. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL
SEGONS ELS SECTORS D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social.
Dades en data 31 de desembre.

Per sectors d’activitat, el descens més important l’experimenta el sector de la construcció, que suposa el 39,9% de la reducció total del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits. El
segueixen el sector serveis, que explica el 33,3% de la pèrdua d’afiliació i els sectors agrari i
industrial, amb aportacions del 13,8% i del 12,9%, respectivament. No obstant això, l’aportació del sector serveis, tot i que és important en termes absoluts, és molt més baixa que el pes
que suposa el sector dins del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits. Aquest fet implica que la
magnitud del descens en l’afiliació d’aquest sector ha estat, en termes relatius, menys intensa
que no pas la dels altres tres grans sectors, on el pes ha estat en tots els casos molt inferior a
les seves aportacions en termes de variació. De fet, el sector que mostra una contribució més
intensa a la pèrdua d’afiliació en relació amb el seu pes en la distribució de l’afiliació segons
els sectors és el de la construcció, atès que la contribució a la caiguda, del 39,9%, duplica
amb escreix el seu pes estructural (14,1%), cosa que no succeeix, tot i que per poc, ni amb
l’agricultura ni amb la indústria.
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GRÀFIC IV-20. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL
SEGONS EL SEXE. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social.
Dades en data 31 de desembre.

Segons el gènere, la informació sobre afiliació confirma l’evolució que ja apuntaven les
dades de l’Enquesta de població activa que s’han analitzat en l’epígraf precedent: la contribució de l’home a la pèrdua d’afiliació ha estat especialment intensa, atès que explica el 81,5%
d’aquesta reducció. En funció del pes de l’home en la distribució del treball autònom segons
el gènere s’esperaria que aquesta contribució es trobés una mica per sobre del 68%. L’explicació del pitjor comportament de l’afiliació en el cas de l’home cal cercar-la en la incidència
sectorial de la crisi actual, ja que no està afectant de la mateixa manera totes les activitats:
són els sectors de la construcció, la indústria i l’agricultura —sectors on el pes de l’home és
relativament superior—38 els que han mostrat un ajustament més sever.
D’altra banda, si considerem per exemple característiques com ara l’existència d’assalariats a càrrec de les persones autònomes, s’observa una reducció dels afiliats sense assalariats,
38. Tot i que no disposem de l’encreuament de les dades d’afiliació segons el gènere i els sectors d’activitat,
podem emprar les estimacions de l’EPA per tal d’aproximar-ne la distribució. D’aquesta manera, el percentatge
d’homes afiliats als sectors de la construcció, la indústria i l’agricultura, que s’han reduït més que la mitjana,
són respectivament del 94%, el 81% i el 80%, tots molt més elevats que la mitjana del col·lectiu d’autònoms
(68%). D’altra banda, el sector serveis —el que ha mostrat més bon comportament— té un percentatge d’homes
més baix (59%).
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disminució que representa el 82,6% de la davallada total del col·lectiu. A diferència del que
apuntaven, però, les estimacions de l’EPA, aquesta davallada no és significativament més intensa que la dels autònoms que tenen assalariats a càrrec. Tal com es pot observar, les contribucions al descens d’un i altre grup difereixen molt poc del pes que mantenen en la distribució del col·lectiu d’autònoms, que és del 17,9% en el cas de les persones amb assalariats i del
82,1% en el de les que no en tenen. Això no implica, però, que les dades estimades per l’EPA
difereixin de la realitat, atès que aquesta divergència entre els resultats de les dues fonts cal
explicar-la també sobre la base de la distància que separa el col·lectiu que analitza la mostra
de l’EPA i el que queda reflectit en el col·lectiu d’autònoms pròpiament dits. De fet, el col·
lectiu d’autònoms pròpiament dits exclou bona part de les persones que s’inclouen en l’estudi
realitzat amb les estimacions de l’EPA. Les poblacions, doncs, ja no resulten comparables,
atès que el fet de centrar-nos en els autònoms pròpiament dits exclou, entre d’altres, una part
important de les persones que treballen amb assalariats i que, en canvi, sí que s’inclouen en
la mostra de l’EPA.39

39. Els autònoms pròpiament dits és un concepte que inclou: els treballadors afiliats a algun dels règims per compte
propi de la Seguretat Social i que no estan integrats a societats mercantils, cooperatives ni en altres entitats
societàries. Se n‘exclouen també els que figuren com a col·laboradors familiars i els que estan registrats formant
part d‘algun col·lectiu especial de treballadors. Com podem veure, aquest és un col·lectiu que dista molt del que
s’ha analitzat amb les dades EPA. El que s’infereix de la comparació de les dues dades és que, en qualsevol cas,
sí que es podria considerar la possibilitat que siguin precisament els autònoms pròpiament dits amb assalariats
aquells que caiguin per sobre la mitjana.
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GRÀFIC IV-21. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL
SEGONS SI TENEN ASSALARIATS O NO. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social.
Dades en data 31 de desembre.

D’altra banda, el gràfic següent analitza la distribució dels autònoms afiliats segons si desenvolupen activitats complementàriament o no. El concepte de pluriactivitat permet separar
aquelles persones afiliades que treballen en una segona ocupació per compte d’altri. Aquest
darrer grup representa el 4,9% del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits i explica el 10,4%
de la reducció de l’afiliació del col·lectiu. La pèrdua d’afiliació entre les persones amb pluriactivitat ha estat, doncs, més intensa que en el cas de les que no en tenen.
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GRÀFIC IV-22. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL
SEGONS SI TENEN PLURIACTIVITAT O NO. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social.
Dades en data 31 de desembre.
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GRÀFIC IV-23. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL
SEGONS L’EDAT A CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social.
Dades en data 31 de desembre.

Per edats, el patró que mostra l’evolució de l’afiliació aquests darrers anys és força clar,
atès que la contribució a la reducció de l’afiliació que fan els dos grups més joves (el conjunt
de persones menors de 40 anys) és clarament més alta que el pes que mantenen dins del col·
lectiu d’autònoms. Concretament, amb un pes del 28,9%, el grup de persones entre 25 i 39 anys
ha explicat més de la meitat de la pèrdua d’afiliació entre els anys 2008 i 2009. La contribució
dels més joves (que només representen l’1,4% dels autònoms) al descens de l’afiliació encara
és més alta, ja que multiplica per cinc el seu pes (7,4%) en la distribució d’autònoms segons
l’edat. La conseqüència lògica d’aquesta pauta de comportament és la pèrdua de pes dels més
joves dins del col·lectiu, que tendeix d’aquesta manera a un cert envelliment.
No obstant això, cal tenir present que els grups d’edat més avançada, tot i que guanyen
pes en el col·lectiu d’autònoms, també han experimentat un descens en el nombre de persones
que l’integren, reducció que explica el 42% de la pèrdua total d’afiliació.
Si prenem com a variable la nacionalitat dels autònoms pròpiament dits, s’observa que el
nombre de persones estrangeres afiliades és el 7,2% del col·lectiu. Tanmateix, el nombre de
persones estrangeres que s’han donat de baixa explica el 13,6% de la pèrdua d’afiliació del
conjunt d’autònoms pròpiament dits. Per tant, les persones estrangeres mostren un descens
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de l’afiliació relativament més intens en relació amb les espanyoles i, per tant, perden pes en
el conjunt total d’afiliats que analitzem.
GRÀFIC IV-24. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL
SEGONS LA NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social.
Dades en data 31 de desembre.

La reducció dels autònoms de nacionalitat espanyola explica el 86,4% de la pèrdua total d’autònoms pròpiament dits en alta a la Seguretat Social. No obstant això, l’any 2009 les
persones de nacionalitat espanyola suposen el 92,8% del total d’autònoms afiliats, proporció
que supera la de l’any passat ja que la reducció de l’afiliació que han experimentat ha estat
menys intensa que la corresponent a les persones estrangeres.
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GRÀFIC IV-25. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL
SEGONS L’ANTIGUITAT EN EL NEGOCI. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social.
Dades en data 31 de desembre.

Resulta també molt interessant analitzar la contribució i la distribució dels afiliats en funció
de l’antiguitat que té l’activitat econòmica que han emprès. En el gràfic IV-25 s’observa com,
en general, la disminució de l’afiliació es concentra majoritàriament en els negocis amb més
d’un any d’antiguitat. Les activitats amb menys d’un any de vigència fan conjuntament una
aportació negativa a la variació de l’afiliació, tot i que menys intensa que la de l’any passat.
Fins i tot la categoria amb una antiguitat menor mostra una aportació positiva al creixement
en termes absoluts de l’afiliació. De fet, aquesta darrera qüestió mostra un canvi de tendència
en l’evolució del nombre de nous negocis ja que, si ara fa un any hi havia prop de 15.681 autònoms nous (amb menys de sis mesos al mercat), el 2009 en trobem ja 17.066.
La major intensitat de la pèrdua d’afiliació durant l’any 2009 en el col·lectiu d’autònoms
amb una antiguitat entre un i tres anys es pot imputar, entre d’altres, a l’escàs dinamisme que
mostrava la creació de noves iniciatives, sense perdre de vista l’augment apreciable que va
registrar l’afiliació d’aquesta categoria l’any 2008.
No obstant això, en els darrers sis mesos de l’any 2009 s’han afiliat més nous autònoms
que en els darrers mesos de l’any 2008, tot i que encara per sota del ritme de noves afiliacions que mostrava l’any 2007. D’altra banda, tot i que la pèrdua d’afiliació en les categories
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de més antiguitat ha estat menor, ha suposat un percentatge important de la reducció total del
treball autònom. Per tant, tot i que les xifres ens mostren un alentiment de la disminució de
l’afiliació, és previsible que l’any 2010 continuï baixant l’afiliació en els col·lectius d’autònoms de més d’un any antiguitat, sens perjudici dels efectes que pogués produir un retorn a
la normalitat en la taxa de creacions de negoci, que augmentarien el nombre de nous afiliats.
Òbviament, però, aquests efectes no es deixarien notar encara en els registres d’afiliació d’autònoms de més antiguitat.
GRÀFIC IV-26. DISTRIBUCIÓ (GRÀFIC SUPERIOR) I VARIACIÓ (GRÀFIC
INFERIOR) EN TERMES ABSOLUTS DEL NOMBRE D’AUTÒNOMS
PRÒPIAMENT DITS SEGONS L’ANTIGUITAT EN EL NEGOCI. CATALUNYA,
2007-2009
Unitats: milers de persones (distribució) i persones (variació).

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social.
Dades en data 31 de desembre.
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Segons el tipus de base per la qual cotitzen, s’observa el descens del nombre d’afiliats que
cotitzen per tot tipus de base tret d’aquells que ho fan per entre 1,5 i 2 vegades la cotització
mínima. L’any 2009, el 80% dels treballadors autònoms cotitzaven per la base mínima, registre que supera el de l’any anterior, malgrat la disminució d’afiliació que en termes absoluts
ha registrat aquest grup de treballadors.
És obvi que el resultat de l’evolució del treball autònom el darrer any és un reflex de la
situació de crisi econòmica i a la vegada d’una transferència de persones afiliades que han
passat d’unes modalitats a unes altres de treball autònom. Això no obstant, atesa la informació
de la qual disposem, no podem resseguir-ne els moviments.
GRÀFIC IV-27. DISTRIBUCIÓ DELS AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN
ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS LA BASE DE COTITZACIÓ.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social.
Dades en data 31 de desembre.
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Fruit de l’evolució exposada prèviament, l’any 2009 el perfil mitjà del treball autònom es
correspon majoritàriament amb el de persones que treballen al sector serveis (72,4%), sobretot
homes (67,5%), que desenvolupen la seva activitat sense assalariats a càrrec (82,1%), que no
practiquen cap altra activitat per compte d’altri (95,1%), d’una franja d’edat entre els 40 i els
54 anys (43,1%), majoritàriament de nacionalitat espanyola (92,8%), amb més de cinc anys
d’experiència del seu negoci (61%) i que cotitzen majoritàriament per la base mínima (80%).
La tendència marcada per les variacions interanuals del col·lectiu apunta a una presència cada cop més important de les dones en el col·lectiu, així com de persones que treballen
en el sector serveis i, tal com es pot entreveure en la distribució per edats, a un progressiu
envelliment.

510

SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

4.4.

La protecció social del treball autònom

4.1. Evolució de la situació de les persones afiliades en alta
per règims de la Seguretat Social
En aquest apartat s’analitzen les dades de l’any 2009 relatives a les persones afiliades en
alta en els règims del sistema de la Seguretat Social que inclouen treballadors per compte
propi, així com la seva evolució al llarg dels darrers cinc anys (període comprès entre els anys
2005 i 2009). Així mateix, es posen en relació amb les dades sobre l’evolució de l’afiliació
en la resta de règims.
Al gràfic següent s’observa quina és l’evolució del nombre de persones afiliades al règim
especial de treballadors autònoms (RETA), al règim especial agrari (REA) per compte propi40
i al règim especial de treballadors i treballadores del mar (REM) per compte propi entre els
anys 2005 i 2009 a Catalunya.
S’aprecia que el nombre d’afiliats al RETA a Catalunya ha crescut des del 2005 i fins al
2008; en canvi, l’any 2009 s’observa una davallada important de l’afiliació en aquest règim.
L’any 2009 la mitjana de persones afiliades a aquest règim és de 559.288, el 5,3% menys que
l’any anterior.
D’altra banda, s’observa una caiguda de l’afiliació en el REM per compte propi entre els
anys 2005 i 2009. La mitjana de persones afiliades a aquest règim l’any 2009 és de 568, el
2,9% menys que l’any anterior, i es desaccelera la caiguda de l’afiliació en aquest règim, atès
que la disminució registrada l’any 2009 és la més petita del període de referència. Respecte
al REA per compte propi, s’observa una caiguda de l’afiliació en aquest règim fins a la seva
integració en el RETA a partir de l’1 de gener del 2008.

40. Des de l’1 de gener del 2008 el règim especial agrari (REA) per compte propi s’ha integrat en el règim especial
de treballadors per compte propi o autònoms (RETA).
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GRÀFIC IV-28. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES AFILIADES AL
RETA, REA I REM. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: índex (base 2005).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La taula següent mostra la distribució per règims de les persones afiliades en alta al sistema de la Seguretat Social a Catalunya l’any 2009, així com la seva evolució respecte de
l’any 2008. Igualment, es pot apreciar quin és el pes de les persones afiliades a cada règim
sobre el total de l’afiliació a Catalunya i el pes de l’afiliació a Catalunya respecte al total estatal segons el règim.
La mitjana de persones afiliades en alta l’any 2009 a Catalunya és de 3.182.423, el 6,4%
menys que l’any anterior, una disminució superior a la registrada l’any 2008 (el 0,6%). L’afiliació ha disminuït en general a tots els règims l’any 2009, amb l’excepció del règim especial
agrari per compte d’altri, en el qual augmenta el 16,7%, i del règim d’empleats i empleades
de la llar continus, en què s’incrementa el 13,2%. El decrement més elevat en l’afiliació s’observa en el règim especial de la mineria del carbó, que disminueix el 29%. El règim general
disminueix el 7% la seva afiliació i el RETA, el 5,3%.
Pel que fa al pes de cada règim respecte al total de l’afiliació, el 79,7% de les persones
afiliades en alta a Catalunya l’any 2009 ho estan al règim general. Quant al pes dels règims
que incorporen persones treballadores per compte propi, s’observa que l’afiliació al RETA
representa el 17,6% del total de l’afiliació. El percentatge de persones afiliades al REM per
compte propi és del 0,02 respecte al total de l’afiliació.
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El pes de les persones afiliades en alta a Catalunya l’any 2009 respecte al total estatal és
del 17,7%, un percentatge lleugerament inferior al de l’any 2008, que va ser del 18,6%. Pel
que fa als règims que incorporen treballadors per compte propi, les persones afiliades al RETA
a Catalunya representen el 17,4% del total estatal d’afiliació a aquest règim, un percentatge
igual que el registrat l’any 2008. Quant als treballadors i treballadores per compte propi afiliats
al REM, el percentatge anterior és del 3,9%, i és igual que el registrat l’any 2008.
TAULA IV-5. DISTRIBUCIÓ PER RÈGIMS DE LES PERSONES AFILIADES EN
ALTA. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

2.536.139

Var.
2008-2009
-7,0

% sobre
total
79,69

% sobre
Espanya
18,6

559.288

-5,3

17,57

17,4

2009
Règim general
RETA
RE agrari
RE mar

24.135

16,7

0,76

3,0

C. d’altri

6.088

-2,5

0,19

11,6

C. propi

568

-2,9

0,02

3,9

22

-29,0

0,00

0,3

Continus

34.062

13,2

1,07

17,1

RE mineria del carbó
RE empleats/ades llar
Total

Discontinus

22.121

-3,8

0,70

24,7

3.182.423

-6,4

100,00

17,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
* Des de l’1 de gener del 2008, els treballadors/es afiliats al règim especial agrari per compte propi s’han integrat
en el règim especial dels treballadors/ores per compte propi o autònoms (RETA).

4.2. Evolució de les pensions contributives de les persones
treballadores autònomes
En aquest apartat s’analitzen les dades relatives a les pensions contributives percebudes
pels treballadors i les treballadores inclosos en el RETA. Les dades sobre pensions contributives que perceben els treballadors i les treballadores afiliats al REM no són objecte d’anàlisi en
aquest epígraf, atès que no es disposa de dades sobre persones afiliades a aquest règim segons
si són treballadors i treballadores per compte propi o per compte d’altri. Les dades analitzades es refereixen a pensions en vigor en data 31 de desembre de 2009, per la qual cosa no es
consideren les pensions en fase de tramitació.
En data 31 de desembre de 2009 a Catalunya es perceben un total de 279.896 pensions
contributives en el marc del RETA, l’1,6% més que l’any anterior. Les pensions del RETA
representen el 18,2% del total de pensions contributives percebudes a Catalunya l’any 2009,
un percentatge lleugerament superior al de l’any 2008, en què van representar-ne el 17,4%.
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Respecte a Espanya, suposen el 15,2% de les pensions percebudes en el marc del RETA i el
3,2% del total de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social.
Per classe de pensió, i tal com s’observa al gràfic següent, el 64,6% de les pensions que
es perceben en el marc del RETA són de jubilació, seguides per les pensions de viduïtat (el
26,6%) i per les d’incapacitat permanent (el 6,6%). Els percentatges són més baixos en el cas
de les pensions d’orfenesa (el 2,2%) i en favor de familiars (el 0,06%).
GRÀFIC IV-29. PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL RETA PER CLASSE DE
PENSIÓ. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Amb referència a l’evolució de les pensions en el marc del RETA per classe de pensió, a la
taula següent s’aprecia que les pensions que més han augmentat l’any 2009 a Catalunya són
les pensions d’orfenesa (el 3,2%). La resta experimenten lleugers increments, i les pensions
en favor de familiars són 173, el mateix nombre que l’any anterior. Aquesta situació difereix
clarament de la registrada l’any 2008, en què el nombre de pensions del RETA va experimentar un augment important, com a conseqüència de la integració del règim especial agrari per
compte propi en el RETA.
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TAULA IV-6. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL RETA PER
CLASSE DE PENSIÓ. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

2009

Var. abs. 2008-2009

Var. rel. 2008-2009

Incapacitat permanent

18.355

117

0,6

Jubilació

180.780

834

0,5

Viduïtat

74.342

368

0,5

Orfenesa

6.246

193

3,2

173

0

0,0

279.896

4.512

1,6

En favor de familiars
Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La majoria de les persones que perceben pensions del RETA són dones (el 58,1%). L’estructura per sexe de les diverses classes de pensió reflecteix en gran mesura la situació del
mercat de treball en què va transcórrer la vida laboral de les persones beneficiàries. Així, les
dones són el 88,8% de les persones perceptores de pensions de viduïtat i el 83,2% de pensions
en favor de familiars. En canvi, el 63% de les pensions d’incapacitat i el 52% de les pensions
de jubilació les perceben els homes.
GRÀFIC IV-30. PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL RETA PER SEXE I
CLASSE DE PENSIÓ. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
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Quantia de les pensions
L’import mitjà de les pensions percebudes en el marc del RETA a Catalunya en data 31
de desembre de 2009 és de 538,55 euros mensuals, el 5,2% més que la mitjana corresponent
a l’any 2008. Aquesta quantia és inferior a l’import de l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya, que, per a l’any 2009, es fixa en 563,49 euros mensuals.41 D’altra banda, l’import
mitjà de la pensió del RETA és més baix si la persona perceptora és una dona (460,13 euros)
que si és un home (647,39 euros).
Així mateix, aquesta quantia és inferior a l’import mitjà de les pensions percebudes al
conjunt del sistema de la Seguretat Social a Catalunya en data 31 de desembre de 2009, que
és de 785,2 euros mensuals, i que suposa un augment del 4,7% respecte a l’any 2008.
Al gràfic següent s’observa quina és l’evolució de l’import mitjà de les pensions percebudes en el marc del RETA, així com en el conjunt del sistema de la Seguretat Social al llarg
dels darrers cinc anys. S’aprecia que la quantia mitjana augmenta progressivament al llarg
del període de referència en ambdós casos, si bé la pensió mitjana del conjunt del sistema ha
augmentat més en aquest període (el 24,5%) que la quantia mitjana del RETA (el 20,5%), fet
que incrementa la distància entre ambdues quanties: si la pensió mitjana del RETA suposava
l’any 2005 el 70,8% de la mitjana del sistema, l’any 2009 en representa el 68,6%.

41. Disposició addicional vuitena de la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2009 (DOGC núm. 5288, de 31.12.2008).

516

SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

GRÀFIC IV-31. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS DEL
RETA I DEL TOTAL DEL SISTEMA. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Si s’analitzen les pensions atenent als trams de quantia, i d’acord amb el gràfic següent,
s’aprecien diferències importants entre els resultats per al conjunt del sistema i els resultats
en el cas del RETA. Així, el nombre de pensions per sota dels 500 euros és inferior en el cas
del RETA (el 37,2%) que en el cas del total del sistema (el 28%). En ambdós casos, el nombre
més elevat de pensions es troba en el tram de 500 a 1.000 euros: per al conjunt del sistema,
aquest tram representa el 46,9%, i per al RETA, el 57,7%. La diferència més significativa es
troba potser en el tram de les pensions que són superiors a 1.000 euros, atès que per al conjunt del sistema aquest tram significa el 25,1%, mentre que en el cas del RETA són poques
les pensions que superen els 1.000 euros (el 5,1%).
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GRÀFIC IV-32. PENSIONS PER TRAMS DE QUANTIA. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
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5.5.

Foment de l’activitat emprenedora

Els darrers anys i sobretot el 2009 l’autoocupació com a via de creació d’ocupació s’ha
fomentat des de diferents institucions i amb diferents mecanismes, comentats en el primer
apartat dedicat a les novetats normatives. Ara bé, en l’actual context, les mesures endegades
no han estat suficients per incrementar l’ocupació per compte propi, tal com es constata en
aquest mateix capítol, en què s’analitza la davallada de l’ocupació dels treballadors autònoms.

5.1. Àmbit estatal
5.1.1. Capitalització de la prestació d’atur a Catalunya
Tal com ja s’ha analitzat en l’apartat dedicat a les novetats normatives, a finals de juliol
del 2009 s’han modificat les normes que regeixen la capitalització de la prestació d’atur contributiva per tal d’afavorir l’activitat emprenedora dels joves i de les dones, i s’ha augmentat
del 60% al 80% el límit de pagament únic en cas que iniciï una activitat d’autoocupació un
jove de fins a 30 anys o, en el cas de les dones, de fins a 35 anys.
Ara bé, tot i aquesta modificació (que va entrar en vigor el 20 d’agost), i l’augment respecte del 2008 de les persones que perceben una prestació d’atur contributiva (el 47% més a
Catalunya i el 47,6% a Espanya), no s’ha incrementat el nombre de persones que capitalitzen
la prestació, sinó que s’han reduït: el 3,4% a Catalunya i el 3,2% a Espanya. Aquestes davallades trenquen la tendència creixent del nombre de capitalitzacions registrada els darrers anys.
D’altra banda, aquesta dada sembla que reflecteix una menor propensió de les persones
en situació d’atur a iniciar activitats per compte propi, en un context marcat per la crisi econòmica que no estimula noves iniciatives emprenedores.
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TAULA IV-7. PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ D’ATUR DE
NIVELL CONTRIBUTIU. ESPANYA I CATALUNYA, 2006-2009

Catalunya

Espanya

Unitats: nombre de persones beneficiàries, percentatges i variacions en punts percentuals.

Persones beneficiàries totals
Persones beneficiàries que han
capitalitzat
Percentatge de persones
beneficiàries que han capitalitzat
sobre el total
Persones beneficiàries totals
Persones beneficiàries que han
capitalitzat
Percentatge de persones
beneficiàries que han capitalitzat
sobre el total

Variació
2008-2009
1.624.792
47,6

2006

2007

2008

2009

718.621

780.205

1.100.879

125.944

154.473

164.196

158.952

-3,2

17,5

19,8

14,9

9,8

-5,11

136.413

147.199

203.560

299.141

47,0

24.983

31.416

33.848

32.695

-3,4

18,3

21,3

16,6

10,9

-5,71

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.
(1) Calculat com a diferència en punts percentuals del valor de 2009 i 2008.

La davallada de les persones que han capitalitzat es trasllada als tres tipus d’activitats per
les quals es pot optar, i és més intensa en els socis de societats laborals i en els de les cooperatives (21,2% i 15,6%, respectivament, a Catalunya) que no pas en els nous autònoms, atès
que opten per aquesta darrera modalitat el 2,9% menys de persones que l’any passat. Ara bé,
cal tenir en compte que els autònoms representen el 97% del total de persones que capitalitzen la prestació: per tant, la davallada és més elevada en termes absoluts en aquest darrer cas.
A escala estatal es dóna la mateixa situació, si bé les davallades són menys intenses (sobretot en el cas dels nous socis de cooperatives), tal com es pot observar a la taula següent.
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TAULA IV-8. PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ D’ATUR DE
NIVELL CONTRIBUTIU QUE HAN CAPITALITZAT I TIPUS D’ACTIVITAT QUE
DESENVOLUPEN. ESPANYA I CATALUNYA, 2006-2008

Catalunya

Espanya

Unitats: nombre de persones i percentatges.

2006

2007

2008

2009

114.776

143.573

153.932

150.005

Variació
20082009
-2,6

3.380

3.598

3.838

3.612

-5,9

Autònoms
Tipus
Socis de cooperatives
d'activitat Socis de societats
laborals
Total

7.788

7.302

6.426

5.335

-17,0

125.944

154.473

164.196

158.952

-3,2

Autònoms

23.605

30.209

32.656

31.720

-2,9

Tipus
Socis de cooperatives
d'activitat Socis de societats
laborals
Total

625

610

630

532

-15,6

753

597

562

443

-21,2

24.983

31.416

33.848

32.695

-3,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Igual que en anys anteriors, la modalitat més emprada de la capitalització de la prestació
d’atur a Catalunya és el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social (80,9%), seguida
de la capitalització parcial (18,6%) i la total (0,5%). Respecte del 2008, s’aprecia un canvi:
s’incrementa el pes de la capitalització parcial (era del 17%) i davalla lleugerament el pes del
pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social (suposa el 82,5% de les capitalitzacions).
A escala estatal té lloc la mateixa situació: la principal modalitat de capitalització de la
prestació d’atur és el pagament de les cotitzacions a la SS (77,3%), seguida de la capitalització
parcial (22%). Respecte del 2008, la primera modalitat perd importància relativa (concentra
el 79,3% de les capitalitzacions), mentre que la segona creix (suposa el 19,9%). En ambdós
àmbits i per als dos anys, la capitalització total és residual i no arriba a l’1%.
Aquest canvi en el pes de les diferents modalitats de capitalització és degut al fet que el
nombre de persones que han optat per la capitalització parcial ha crescut respecte de l’any
anterior (el 5,8% a Catalunya i el 7,4% a Espanya) i alhora ha davallat el nombre de persones
que han sol·licitat el pagament de les cotitzacions a la SS (5,3% i 5,4%, respectivament). La
modificació dels límits de l’import màxim a capitalitzar que s’ha comentat pot haver contribuït a aquest increment de la capitalització parcial.
El mode de capitalització majoritari és diferent en funció del tipus d’activitat per la qual
es capitalitza. Així, els autònoms opten majoritàriament per la cotització a la SS (el 82,1%
del total), agrupant la capitalització parcial el 17,9% i la total el 0,04%. En canvi, gairebé la
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meitat dels socis de cooperatives (48,7%) opten per la capitalització parcial, el 26,1% per la
cotització a la SS i el 25,2% per la capitalització total. Per acabar, els socis de societats laborals opten majoritàriament per la cotització a la SS (55,4%), seguida de la capitalització
parcial (40,7%) i la total (3,9%).
TAULA IV-9. PERSONES BENEFICIÀRIES SEGONS EL MODE DE
CAPITALITZACIÓ I EL TIPUS D’ACTIVITAT PER LA QUAL ES CAPITALITZA.
ESPANYA I CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre de persones.

Autònoms
Tipus
d'activitat
per la
qual es
capitalitza

Catalunya
Espanya

Capitalització
total
13
109

Mode de capitalització
Capitalització Cotització a
parcial
la SS1
6.409
29.470
37.666

136.595

Total
35.892
174.370

Catalunya
Socis
cooperatives Espanya

143

276

148

567

895

1.375

1.750

4.020

Socis
societats
laborals

Catalunya

18

187

255

460

Espanya

280

1.479

4.005

5.764

Total

Catalunya
Espanya

174

6.872

29.873

36.919

1.284

40.520

142.350

184.154

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.
(1) Cotització a la Seguretat Social incloent-hi la procedent de la capitalització parcial. Els totals d’aquesta taula
no coincideixen amb els de les altres perquè part dels beneficiaris que capitalitzen la prestació de manera parcial
també ho fan per al pagament de les cotitzacions a la SS (i, per tant, es compten dues vegades).

Finalment, la taula següent mostra la distribució de les persones que han capitalitzat la seva
prestació d’atur per sexe i edat. La davallada general es reprodueix en tots els grups d’edat i
per a ambdós sexes a excepció de les dones de més de 25 anys, que creixen l’1,8% a Catalunya i el 4,5% a escala estatal. En conseqüència, creix respecte de l’any anterior el pes de les
dones que capitalitzen, que passen de ser el 24% al 25% del total a Catalunya i del 22,5% al
24,1% a Espanya.
El creixement del nombre de dones pot ser conseqüència, entre altres motius, de les modificacions introduïdes en la normativa reguladora de la capitalització adreçades a les dones
de fins a 35 anys, ja comentades. Ara bé, aquestes modificacions també es destinen als joves
menors de 25 anys, que és precisament el col·lectiu on ha decrescut més el nombre de persones que han capitalitzat (el 28,8% a Catalunya i el 27,7% a Espanya).
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TAULA IV-10. PERSONES QUE HAN CAPITALITZAT LA PRESTACIÓ D’ATUR
PER SEXE I EDAT. ESPANYA I CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre de persones.

Catalunya

Més de
25 anys

Homes

2009

25.024

24.033

2008

2009

122.974

117.789

Variació
2008-2009
-4,2

Dones

7.764

7.907

1,8

35.232

36.833

4,5

Ambdós sexes

32.788

31.940

-2,6

158.206

154.622

-2,3

716

486

-32,1

4.295

2.795

-34,9

344

269

-21,8

1.695

1.535

-9,4

1.060

755

-28,8

5.990

4.330

-27,7

25.740

24.519

-4,7

127.269

120.584

-5,3

Homes
Menys de
Dones
25 anys
Ambdós sexes
Homes
Total

2008

Espanya
Variació
2008-2009
-4,0

Dones

8.108

8.176

0,8

36.927

38.368

3,9

Ambdós sexes

33.848

32.695

-3,4

164.196

158.952

-3,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.

5.1.2. Societat limitada nova empresa
La societat limitada nova empresa (SLNE) és una formula jurídica creada l’any 2003
amb la finalitat d’agilitzar i facilitar la constitució de noves societats. Les dades disponibles
únicament es refereixen a les constituïdes mitjançant el procediment telemàtic. A Catalunya,
des de l’any 2003, s’han constituït 455 SLNE, el 9% de les constituïdes a tot l’Estat. Com es
pot observar a la taula següent, Madrid és la comunitat autònoma on més se n’han creat (el
28,9% del total).
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TAULA IV-11. NOMBRE D’SLNE CONSTITUÏDES PER VIA TELEMÀTICA.
COMUNITATS AUTÒNOMES, 2003-2010
Unitats: nombre d’empreses i dies.

Comunitat autònoma
Comunitat de Madrid

Empreses constituïdes

Empreses en tràmit

Mitjana de dies hàbils1

1.467

6

2,04

Galícia

880

8

1,35

Andalusia

577

15

2,41

Comunitat Valenciana

470

5

1,99

Catalunya

455

12

3,53

Canàries

410

8

3,07

Castella i Lleó

286

7

2,20

Regió de Múrcia

212

3

3,20

Principat d'Astúries

96

0

5,05

Castella-la Manxa

88

0

3,94

La Rioja

50

0

1,64

Extremadura

38

1

2,68

Aragó

38

0

7,39

Illes Balears

6

0

10,33

5.073

65

2,89

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal CIRCE (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç). Dades en
data 22 d’abril de 2010.
(1) Representa el temps que comporten els tràmits des de la cita amb el notari fins a la inscripció de la societat en
el Registre Mercantil Provincial, excloent-ne els dies festius i caps de setmana. En aquesta taula es mostren els
dies per CA i la mitjana total per a totes.

Les dades relatives a la distribució sectorial d’aquesta modalitat empresarial no estan desglossades per comunitats autònomes, sinó que únicament estan disponibles a escala estatal:
gairebé tres quartes parts de les SLNE (creades per la via telemàtica) pertanyen al sector serveis: el 45,8% als serveis en general i el 27,6% al comerç, seguits de la construcció (15,5%),
el transport (5,8%), la indústria (4,9%) i l’agricultura (0,5%).
D’igual manera, únicament es disposa de les dades sobre l’evolució de la creació d’aquestes societats per al conjunt d’Espanya. Com s’observa al gràfic següent, l’any 2009 i el 201042
continua la tendència decreixent en el ritme de creació de noves SLNE per la via telemàtica,
en un context marcat per l’actual crisi econòmica.
Cal tenir en compte, però, que aquestes dades no reflecteixen el conjunt de les SLNE creades, atès que també n’hi ha que es constitueixen seguint el procediment presencial. Malgrat
42. Les dades relatives a l’any 2010 són parcials.
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això, i tenint en compte el total de noves societats creades durant el 2009 segons les dades
publicades pel directori central d’empreses (DIRCE) de l’INE, aquesta modalitat és residual
ja que representa el 0,2% d’aquestes.
GRÀFIC IV-33. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’SLNE CONSTITUÏDES PER VIA
TELEMÀTICA. ESPANYA, 2003-2010
Unitats: nombre d’empreses.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal CIRCE (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç).
(1) Cal tenir en compte que les dades relatives a l’any 2010 són les corresponents al 22 d’abril del 2010.

5.1.3. Línia d’ajuts impulsada per l’Institut de Crèdit Oficial
L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) va crear l’any 2006 una línia d’ajuts, la línia “Emprenedors”, destinada a finançar en condicions preferents la creació de noves empreses o l’inici de
noves activitats professionals per part d’autònoms.
La taula següent conté les dades relatives als ajuts atorgats a Catalunya i a Espanya els
darrers tres anys. A excepció de l’any 2008, el pes dels ajuts atorgats a Catalunya sobre el
total és de prop del 20%.
D’altra banda, i respecte de l’any anterior, a Catalunya s’aprecia un increment tant del
nombre d’operacions finançades com de l’import del préstec i de la inversió finalment duta a
terme, a diferència del que ocorre a escala estatal, on sí que s’incrementa el nombre d’operacions, però davallen els altres dos conceptes.
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TAULA IV-12. DISTRIBUCIÓ DE LA LÍNIA EMPRENEDORS – ICO.
ESPANYA I CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: nombre d’operacions, imports en euros i variació en percentatges i absoluta.

Emprenedors 2007
Nre. operacions
Catalunya

Préstec

Inversió

287

10.009.517,3

14.582.936,0

Espanya

1.362

48.465.973,7

66.026.561,2

% Cat. / Espanya

21,1%

20,7%

22,1%

Emprenedors 2008
Nre. operacions
Catalunya

Préstec

Inversió

304

11.653.843,8

17.870.761,1

Espanya

1.791

72.806.192,1

103.437.173,3

% Cat. / Espanya

17,0%

16,0%

17,3%

Emprenedors 2009
Nre. operacions

Préstec

Inversió

420

13.249.115,6

20.442.698,6

Espanya

1.993

63.239.833,2

95.385.003,4

% Cat. / Espanya

21,1%

21,0%

21,4%

Catalunya

Variació 2008-2009
Nre. operacions

Préstec

Inversió

Catalunya

38,2

13,7

14,4

Espanya

11,3

-13,1

-7,8

% Cat. / Espanya

4,1

4,9

4,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Institut de Crèdit Oficial.
(*) Variació absoluta dels punts percentuals.

5.2. Àmbit autonòmic
5.2.1. Pla Inicia: per a la creació d’empreses
Amb el Pla Inicia: per a la creació d’empreses, endegat a mitjan 2008, el Departament de
Treball dóna suport a l’activitat emprenedora en les diferents fases de la creació d’empreses,
des de la sensibilització en les etapes formatives fins a la consolidació empresarial. Una de
les principals mesures d’aquest pla és la Xarxa Inicia, que, segons les dades publicades pel
Departament de Treball,43 té el suport de 174 entitats i 400 persones tècniques. D’aquestes
43. Notes de premsa dels dies 20.11.2009 i 25.05.2010.

526

SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

174 entitats, 129 són públiques —serveis de promoció econòmica d’ajuntaments, consells comarcals, etc.— i 45 són entitats especialitzades en creació d’empreses i altres organitzacions
socials que participen en aquesta activitat.
L’any 2009 s’ha consolidat la Xarxa Inicia i, en un context marcat per la crisi econòmica, ha incrementat la seva activitat respecte de l’any anterior, tal com s’observa a la taula
següent, que inclou també l’activitat del Servei de Creació d’Empreses durant el 2008 (que
va ser substituït per la Xarxa Inicia). Destaca el creixement del nombre d’empreses creades
respecte de l’any anterior.
TAULA IV-13. PERSONES ATESES, PLANS D’EMPRESA ESTUDIATS,
EMPRESES CREADES I PERSONES PROMOTORES AJUDADES. CATALUNYA,
2008-2009
Unitats: nombre de persones, plans, empreses i percentatges.

20081

2009

Persones que inicien procés d'assessorament

18.057

20.069

11,1

Plans d'empresa

3.582

4.988

39,3

Empreses creades

2.855

5.527

93,6

Persones promotores

3.769

7.151

89,7

Variació 2008-2009

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
(1) Les dades de l’any 2008 inclouen l’activitat del Servei de Creació d’Empreses (de l’1 de gener al 14 de juliol
del 2008) i la Xarxa Inicia (a partir del 15 de juliol, data en què entra en funcionament).

Igual que anys anteriors, la major part d’aquesta activitat es concentra a la demarcació de
Barcelona (amb el 69,1% de les persones beneficiàries i el 71,1% de les empreses creades), si
bé respecte de l’any anterior davalla lleugerament aquesta concentració (el 73% de les persones beneficiàries i el 77% de les empreses creades pertanyien a aquesta demarcació). D’altra
banda, s’han destinat 3.022.183,05 euros per a l’assessorament a persones emprenedores, distribuïdes en 121 subvencions, l’import mitjà de les quals és de 24.976,7 euros.
Pel que fa al tipus d’accions realitzades, la taula següent mostra com totes s’han incrementat de manera significativa, si bé cal tenir en compte que les dades de l’any 2008 són parcials,
atès que només inclouen les actuacions de la Xarxa Inicia a partir del juliol. Malgrat això,
destaca de manera significativa l’augment de persones que han assistit a accions d’informació
i orientació, de sensibilització i d’assessorament.
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TAULA IV-14. ACCIONS REALITZADES EN EL MARC DEL PLA INICIA: PER A
LA CREACIÓ D’EMPRESES. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Accions de sensibilització1
Accions d'informació i

orientació1

Accions d'assessorament2
Accions de

formació1

Accions d'assistència

tècnica3

20084

2009

Variació 2008-2009

100.473

299.425

198,0

13.632

108.376

695,0

7.040

20.069

185,1

11.620

14.922

28,4

1.681

4.162

147,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
(1) Persones beneficiàries.
(2) Persones assessorades.
(3) Empreses assistides.
(4) Les dades del 2008 només inclouen les relatives a la Xarxa Inicia, que es va posar en funcionament el 15 de juliol.

En concret i durant l’any 2009, s’han dut a terme 2.791 accions de sensibilització, de les
quals s’han beneficiat 299.425 persones; 13.968 accions d’informació i orientació a 108.376
persones; 28.568 accions d’assessorament a 20.069 persones, que han permès elaborar 4.988
plans d’empresa, crear 5.527 empreses, promogudes per un total de 7.151 persones; 1.631
accions de formació, en què han participat 14.922 persones i han fet un total de 13.689 hores
(la qual cosa suposa una duració mitjana de l’acció formativa de 8,4 hores), i 5.642 accions
d’assistència tècnica a empreses (4.162) d’una duració total de 38.566 hores (6,8 hores de
durada mitjana).
A banda d’aquestes actuacions, el Departament de Treball preveu unes subvencions en espècie adreçades al personal de les entitats col·laboradores de la Direcció General d’Economia
Cooperativa i Creació d’Empreses per a la realització d’un curs de formació superior universitària en matèria de creació d’empreses (Ordre TRE/277/2009, de 15 de maig).44 Segons les
dades facilitades pel Departament, l’any 2009 un total de 20 persones han participat en aquesta
activitat formativa (14 de la demarcació de Barcelona, 2 de Tarragona i 4 de Girona), la qual
cosa ha significat un cost de 68.000 euros.
Per acabar, el Departament ha posat en marxa el portal Inicia45 amb l’objectiu de proporcionar a totes les persones interessades a endegar un negoci tots els serveis i recursos públics
existents, així com de fer diferents gestions en línia, com ara les tutories amb el personal tècnic, elaborar el pla d’empresa o rebre assessorament i informació.

44. DOGC núm. 5392, de 03.06.2009.
45. http://inicia.gencat.cat
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5.2.2. Subvencions relatives a l’assessorament a les persones emprenedores
La Resolució TRE/2210/2008, de 9 de juliol,46 obre la convocatòria per a l’any 2008-2009
per presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions de suport als programes dels
ens locals de foment i assessorament a la creació d’empreses, als projectes singulars de suport
a la creació d’empreses i als projectes experimentals de suport a la creació d’empreses, tots
regulats per l’Ordre TRE/341/2008, de 9 de juliol.
Es preveuen tres línies a finançar: la línia A, que dóna suport als programes dels ens locals
de foment i assessorament a la creació d’empreses; la línia B, centrada en projectes singulars de
suport a la creació d’empreses, i la línia C, que dóna suport als projectes experimentals de suport
a la creació d’empreses. L’import total atorgat per les tres línies arriba als 5.233.015,7 euros.
Tal com s’observa a la taula següent, la línia A concentra més de tres quartes parts del
total subvencionat (el 77,3%), seguida de la línia B (amb el 19,3%) i la C (3,4%). Per demarcacions es reprodueix aquest esquema, a excepció de les Terres de l’Ebre i Tarragona, on
no s’han atorgat subvencions en la línia C i, per tant, l’A i la B concentren la totalitat de les
ajudes (el 97,1% la línia A i el 2,9% la línia B a les Terres de l’Ebre, i el 79,6% i el 20,4% a
Tarragona, respectivament).
Per demarcacions, la de Barcelona concentra la majoria de l’import atorgat, si bé no en
la mateixa proporció a les tres línies. Així, en la línia A, recull el 53,4% de l’import subvencionat, seguida de Girona (14,3%), Tarragona (13,5%), Lleida (12,5%) i les Terres de l’Ebre
(6,3%). En canvi, en les línies B i C, la demarcació de Barcelona en concentra el 75% i el
47,9%, respectivament.

46. DOGC núm. 5172, de 04.07.2008.
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TAULA IV-15. SUBVENCIONS PER A ACCIONS RELATIVES A
L’ASSESSORAMENT A LES PERSONES EMPRENEDORES, PER ÀMBIT
TERRITORIAL I LÍNIA DE FINANÇAMENT. CATALUNYA, 2009
Unitats: euros.

Línia A

Barcelona

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Tarragona

Total

2.157.563,8

578.022,5

507.423,6

254.283,9

546.625,9

4.043.919,6

Línia B

757.738,4

79.062,0

25.650,0

7.700,0

139.673,7

1.009.824,1

Línia C

134.271,9

22.500,0

22.500,0

0,0

0,0

179.271,9

3.049.574,1

679.584,5

555.573,6

261.983,9

686.299,6

5.233.015,7

Total

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

5.2.3. Empreses qualificades d’iniciatives locals d’ocupació (I+O)
Les iniciatives locals d’ocupació (I+O) són aquells projectes empresarials i empreses
promoguts pel SOC en col·laboració amb una entitat local, amb la finalitat de crear activitat
econòmica i generar llocs de treball estables al seu territori. Atesa la seva vinculació amb
l’emprenedoria, aquests programes disposen també del suport i la difusió que presta la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses a través del Programa Inicia.
La convocatòria de l’any 2009 s’ha obert amb la Resolució TRE/2168/2009, de 27 de
juliol,47 si bé mitjançant la Resolució TRE/3595/2009, de 15 de desembre,48 s’ha ampliat
l’import previst inicialment en 125.000 euros, de tal manera que la quantia total prevista per
destinar a aquestes iniciatives és de 1.325.000 euros. Tal com es constata en la taula següent,
l’any 2009 s’hi han destinat 1.323.695 euros, el 26,3% menys que l’any anterior.
S’han atorgat 51 subvencions menys i s’han creat 61 llocs de treball menys. Cal tenir en
compte, però, que tot i que les taxes de decreixement són similars, és més intensa la de l’import subvencionat que no pas la del nombre de llocs de treball creats.

47. DOGC núm. 5432, de 30.07.2010.
48. DOGC núm. 5530, de 21.12.2009.
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TAULA IV-16. SUBVENCIONS A PROJECTES EMPRESARIALS I EMPRESES
QUALIFICATS D’I+O, PER TIPUS D’ACCIÓ SUBVENCIONABLE.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre de subvencions, imports en euros, nombre de llocs de treball i variació en percentatges.

Contractació
indefinida
treballadors
aturats
Integració
treballadors
aturats en
cooperatives o
societats laborals

Nombre de subvencions

2009

Variació 2008-2009

85

69

-18,8

1.015.013,0

896.470,2

-11,7

Llocs de treball creats

210

198

-5,7

Nombre de subvencions

31

7

-77,4

355.818,2

88.517,1

-75,1

Llocs de treball creats

72

20

-72,2

Subvenció
financera

Nombre de subvencions

41

30

-26,8

325.856,4

199.581,8

-38,8

Subvencions de
suport gerencial

Nombre de subvencions

13

11

-15,4

85.487,0

80.362,6

-6,0

2

4

100,0

14.421,8

58.762,8

307,5

2

5

150,0

172

121

-29,7

1.796.596,4

1.323.694,6

-26,3

284

223

-21,5

Assistència
tècnica d'experts

Import

2008

Import

Import
Import
Nombre de subvencions
Import
Llocs de treball creats
Nombre de subvencions

Total

Import
Llocs de treball creats

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

La davallada general respecte de l’any 2008 afecta totes les accions subvencionables, amb
l’excepció de la subvenció per a assistència tècnica per a la contractació de tècnics experts
d’alta qualificació, que es multiplica per quatre, si bé només suposa la creació de tres llocs de
treball. D’altra banda, cal ressaltar la davallada de l’import destinat a la integració de socis
treballadors desocupats en cooperatives i societats laborals amb caràcter indefinit (del 75,1%).

5.2.4. Subvencions per al desenvolupament de les empreses d’economia
cooperativa
L’Ordre TRE/199/2009, de 8 d’abril, ja comentada en l’apartat 5 del capítol I d’aquesta memòria, preveu una sèrie d’ajuts per afavorir l’activitat emprenedora per a les empreses
d’economia cooperativa. En concret, es preveuen subvencions als projectes empresarials de
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cooperatives i societats laborals de nova creació (línia 2)49 i als projectes empresarials de
creixement i consolidació de cooperatives i societats laborals (línia 3). Aquesta línia d’ajuts
reflecteix la relació estreta entre la iniciativa emprenedora i l’economia cooperativa.
L’any 2009 es van atorgar 33 subvencions en el marc de la línia 2 i 82 en la línia 3, per
uns imports totals de 749.247,4 euros i 2.089.678,6 euros, respectivament. Tal com es pot
comprovar en el gràfic següent, els ajuts destinats a la consolidació dels projectes empresarials van concentrar el 39% de l’import atorgat, i és la línia que va rebre un import més elevat. La línia 2, destinada als projectes empresarials de nova creació, va concentrar el 14% de
l’import subvencionat.
Per tant, més de la meitat de l’import destinat al foment de l’economia cooperativa (el
53%) es va orientar a l’activitat emprenedora, fet que presenta les cooperatives i societats laborals com una via per canalitzar les iniciatives empresarials.
GRÀFIC IV-34. IMPORT DE LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES
EMPRESES D’ECONOMIA COOPERATIVA, PER TIPUS DE SUBVENCIÓ.
CATALUNYA, 2009
Unitats: euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
49. Als efectes de l’Ordre, es considera que una empresa és d’economia cooperativa de nova creació aquella
cooperativa o societat laboral que no tingui més de dos anys d‘antiguitat en el moment de la data de publicació
de la convocatòria, a comptar de la data d‘inscripció al Registre General de Cooperatives corresponent o, en el
cas de les societats laborals, al Registre Mercantil corresponent.

532

SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

5.2.5. Ajuts als projectes d’autoocupació de persones perceptores de l’RMI
Des de l’any 2001, en el marc del Programa d’ajuts del Departament de Treball per a la
inserció laboral de persones acollides a la renda mínima d’inserció (RMI), es preveu una
modalitat concreta d’ajut de foment de l’autoocupació: el pagament de la base de cotització
mínima a la Seguretat Social per a aquelles persones perceptores de l’RMI que acreditin que
s’han donat d’alta en un règim per compte propi. Aquest ajut s’emmarca en un programa més
ampli (tractat en el capítol 3 d’aquesta memòria), destinat a la inserció sociolaboral de les
persones perceptores de l’RMI i de les persones en situació d’exclusió social procedents d’empreses d’inserció que siguin contractades per empreses d’inserció o entitats col·laboradores
d’inserció.
L’any 2009 s’han subvencionat 37 projectes d’autoocupació, a 26 dones i 11 homes, per
un import total de 68.012,7 euros. L’ajut mitjà finançat per persona és de 1.838,2 euros. Cal
tenir en compte, però, que l’any 2009 el nombre de persones beneficiàries de l’RMI arriba
fins a 54.942, la qual cosa suposa que només el 0,07% d’aquestes han iniciat un projecte
d’autoocupació.
El gràfic següent reflecteix com els ajuts destinats als projectes d’autoocupació inicialment
tenien un escàs pes en el total destinat a aquest programa (el 4,7% l’any 2002), però que el
seu pes va créixer fins arribar a representar el 29,2% del total l’any 2005 (el 2009 suposen el
8,1% del total).
En termes absoluts, s’aprecia una tendència creixent de l’import subvencionat fins l’any
2007, a partir del qual s’inicia una important davallada: del 5,9% del 2007 al 2008 i del 35,4%
del 2008 al 2009. En canvi, el total destinat a aquest programa creix tots els anys (a excepció
del 2004 al 2005), fins i tot els darrers anys, el 38,1% del 2007 al 2008 i el 8,9% del 2008 al
2009, fet que reflecteix el compromís del Govern català de lluitar contra l’exclusió social de
les persones amb més dificultats d’inserció sociolaboral.
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GRÀFIC IV-35. SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS COL·LABORADORES D’INSERCIÓ, EMPRESES D’INSERCIÓ SOCIOLABORALS I
PROJECTES D’AUTOOCUPACIÓ. CATALUNYA, 2002-2009
Unitats: euros.

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

5.3. Àmbit local
Ajuntaments, consells comarcals i les quatre diputacions catalanes duen a terme des de
fa anys diferents iniciatives de foment de l’emprenedoria i l’autoocupació. Aquests serveis
han evolucionat al llarg del temps i s’han adaptat a les condicions canviants de la situació
econòmica general.
En l’actual context de recessió han sorgit noves actuacions de reforç i suport a projectes
empresarials lligats al territori. Dos exemples els trobem a les ciutats de Girona i Tarragona.
A la primera, ha entrat en funcionament un nou servei, “Girona Emprèn”, integrat a l’Àrea de
Promoció de la Ciutat i Desenvolupament Local, que presta serveis d’informació, orientació
i assessorament per a la creació d’empreses, així com el suport per a les que ja estan en funcionament. Aquest servei està integrat a la Xarxa Inicia.
D’altra banda, a la ciutat de Tarragona, l’Ajuntament ha afegit un nou servei als que ja
oferia fins al moment (assistència tècnica inicial, viver d’empreses, observatori socioeconòmic...): l’Espai Empresa, amb la finalitat de proporcionar assessorament en l’elaboració de
plans de viabilitat, informació personalitzada en gestió i innovació empresarial; esdevenir un
punt de trobada i intercanvi d’experiències i coneixements, i facilitar eines per redactar el pla
d’empresa i accedir a Internet per cercar informació, etc.
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1.1.

Dinàmica demogràfica 2009

1.1. Població: evolució, densitat i distribució
La població de Catalunya, en data 1 de gener de 2009, segons el padró continu d’habitants,
és de 7.475.420 persones. El percentatge de persones de nacionalitat estrangera és del 15,9%
(el 15% el 2008). Mentre Catalunya absorbeix el 16,0% de la població resident a l’Estat espanyol, en el cas de les persones estrangeres residents a Espanya aquest percentatge s’incrementa fins al 21,1%. Així, Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb un nombre
més elevat de persones estrangeres que resideixen al seu territori.
GRÀFIC V-1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ RESIDENT SEGONS
LA NACIONALITAT. CATALUNYA, 2009

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continu d’habitants.
Nota: les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys.

539

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

Al llarg del 2008 el nombre de persones empadronades ha experimentat un augment net
de 111.342 persones (l’1,5% més). Les nacionalitats que més han afavorit aquest increment
han estat les estrangeres (85.489 persones més), mentre que el nombre de persones de nacionalitat espanyola creix en menor mesura (25.853 persones més). Tot i així, les dades mostren
que, si bé l’increment en nombres absoluts de persones de nacionalitat espanyola es manté en
valors similars als registrats al 2008 (22.287), el de persones d’altres nacionalitats ha disminuït considerablement (131.283 més al 2008 i 85.489 enguany). Aquest fet està provocat per
una disminució en l’arribada de persones estrangeres al territori i, en menor mesura, per un
descens lleuger del nombre de nadons de mare estrangera respecte al registrat l’any anterior.
Tal com es veurà més endavant, el nombre de nadons de mare estrangera s’ha incrementat
l’any 2008 el 16,5% (3.621 nadons), mentre que l’any 2007 ho va fer el 29,3% respecte de
l’any precedent (4.862 nadons).
Pel que fa a l’estructura territorial, Catalunya es caracteritza per ser una comunitat autònoma densament poblada. Al 2009 la densitat poblacional és de 232,83 habitants/km2, mentre que, amb dades del 2006, les darreres disponibles, a la UE la densitat registrada va ser de
114,2 habitants/km2 i, a Espanya, de 87,2 habitants/km2.
A escala comarcal, sobresurt el Barcelonès com la comarca amb una densitat més elevada,
15.558,32 habitants/km2, mentre que a l’extrem oposat es troba el Pallars Sobirà amb una densitat demogràfica de 5,53 habitants/km2. En general, les comarques amb una densitat més alta
estan situades al voltant del Barcelonès (Baix Llobregat, 1.634; Vallès Occidental i Maresme,
1.069, i Garraf, 772,16 habitants/km2), si bé a aquestes caldria afegir la comarca del Tarragonès (777,23 habitants/km2). Per contra, les menys denses es troben a l’extrem nord-oest del
territori,1 juntament amb la Terra Alta i el Priorat (17,41 i 20,1 habitants/km2, respectivament).

1.
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Pallars Sobirà: 5,53 habitants/km2; Pallars Jussà: 10,3 habitants/km2; Alta Ribagorça: 10,25 habitants/km2;
Solsonès: 13,74 habitants/km2; Alt Urgell: 15,22 habitants/km2; Val d’Aran: 16,25 habitants/km2, i Noguera:
22,54 habitants/km2.
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REQUADRE V-1. CREIXEMENT VEGETATIU I CREIXEMENT MIGRATORI
Les estimacions demogràfiques sobre el darrer cens mostren que la població, en data 1 de gener de 2009, és
de 7.363.202 persones, amb un increment sobre l’any anterior de 120.744 persones. La taxa de creixement per
cada mil habitants ha estat del 16,53‰ enfront del 20,68‰ al 2007.
Aquestes dades permeten estimar quin ha estat el creixement vegetatiu i migratori de la població catalana.
La taxa bruta de creixement vegetatiu o natural ha estat del 4,04‰ i la del creixement migratori, del 12,49‰.
El creixement vegetatiu de la població (diferència entre el nombre de naixements i el de defuncions) ha estat de 29.539 persones. El nombre de naixements vius i de defuncions comptabilitzats al Registre Civil és de
89.024 i 59.485, respectivament.
El creixement migratori de la població (diferència entre el nombre de persones immigrades i les emigrades) és
inferior al de l’any precedent i ha estat de 91.205 persones (123.878 al 2007). Enguany, s’observa que 61.071
persones han vingut de la resta d’Espanya, en contrast amb les 65.153 persones que han sortit de Catalunya
amb destinació a Espanya. D’altra banda, la immigració externa indica que 176.613 persones han fixat la residència a Catalunya, principalment procedents de països d’Amèrica (el 32,7% dels nouvinguts), i que aquesta
és la segona destinació preferida per les persones que han sortit de Catalunya (5.458 persones). La destinació
principal de la població catalana a l’exterior són els països comunitaris (5.890 persones). Tot i això, cal tenir en
compte que les dades del padró municipal d’habitants registren un nombre molt elevat de baixes per caducitat
(37.168, el 45,7% del total), que sorgeixen com a conseqüència de la manca de renovació de les inscripcions
padronals, fet obligatori cada dos anys per als estrangers no comunitaris.

La densitat de la població a Catalunya evoluciona progressivament cap a un creixement
constant, fruit del creixement natural de la població i de l’arribada de persones estrangeres.
Tot i això, la població resta molt lluny d’estar repartida homogèniament al territori català.2 Per
aquest motiu, en l’anàlisi de l’estructura territorial s’estudia una altra variable: la distribució
residencial arreu de Catalunya. La distribució determinarà la dispersió o la concentració de la
població, que tindrà, sens dubte, efectes directes sobre la necessitat de serveis socials i/o de
mobilitat de les comarques catalanes.
Segons que es pot veure en el mapa següent, les comarques més poblades, aquelles amb
un pes poblacional més elevat, estan situades a les demarcacions de Barcelona i Girona. En
general, les comarques amb més població són les del litoral català on els sectors dels serveis
i/o de la indústria estan més desenvolupats, mentre que les més despoblades són aquelles dedicades tradicionalment a l’agricultura, situades més a l’interior del territori.

2.

La densitat demogràfica relaciona el nombre de residents en un lloc amb l’espai que ocupen. Però la superfície
de les comarques no és uniforme, fet que determina que comarques amb un volum similar de població presentin
valors de densitat demogràfica diferents. Per exemple, el Maresme i el Vallès Oriental tenen un volum de població
similar (426.565 i 394.061 habitants, respectivament), mentre que les densitats resultants són molt distants
(1.069,33 habitants/km2 i 463,06 habitants/km2, respectivament) perquè tenen superfícies molt diferents (398,1
km2 i 850,99 km2, respectivament).

541

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

MAPA V-1. DENSITAT COMARCAL I PES RELATIU DE LA POBLACIÓ.
CATALUNYA, 2009
Unitats: pes relatiu en percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

La població està concentrada en 7 comarques, que absorbeixen el 69,5% de les persones
residents a Catalunya (el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Maresme, el
Vallès Oriental, el Tarragonès i el Segrià). Entre aquestes comarques destaca el Barcelonès,
que concentra el 30,1% de la població.
Però, si bé s’ha mantingut la tendència de la població a concentrar-se en aquestes comarques, el seu pes relatiu ha perdut certa intensitat (l’any 2001 absorbien el 71,8% de la
població). Aquest fet s’explica perquè la comarca del Barcelonès, tot i que ha augmentat la
població en termes absoluts, ha sofert un descens en el seu pes relatiu (al 2001 concentrava
el 33,0% de la població).
Les dades procedents de la grandària dels municipis on la població fixa la residència
aporten més informació sobre els canvis en la distribució territorial. Tal com es pot veure a la
taula següent, l’estructura residencial de la població ha anat modificant-se durant els darrers
anys. En aquesta taula s’han agrupat els 946 municipis de Catalunya segons la seva grandària.
En general, s’observa que la població tendeix a fixar la seva residència en un dels tres grans
grups: els 97 municipis entre 10.000 i 49.999 habitants (el 27,1% de la població), el municipi
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de més de 500.000 habitants de Barcelona (21,7%) i els 9 municipis entre 100.000 i 499.000
habitants (20,3%).
TAULA V-1. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS LA GRANDÀRIA DEL
MUNICIPI. CATALUNYA, 1991-2009
Unitats: nombre de persones i percentatges.

1991
Població Pes relatiu
Menys de 5.000
790.616
13,0%
Entre 5.000 i 9.999
403.917
6,7%
Entre 10.000 i 49.999
1.316.875
21,7%
Entre 50.000 i 99.999
608.716
10,0%
Entre 100.000 i 499.999 1.295.664
21,4%
Més de 500.000 habitants 1.643.542
27,1%
Total
6.059.330 100,0%

2001
Població Pes relatiu
776.699
12,2%
510.777
8,1%
1.517.310
23,9%
787.344
12,4%
1.247.096
19,7%
1.503.884
23,7%
6.343.110 100,0%

2009
Població Pes relatiu
784.809
10,5%
602.711
8,1%
2.026.846
27,1%
920.699
12,3%
1.518.818
20,3%
1.621.537
21,7%
7.475.420 100,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població de 1991 i 2001 i del padró continu d’habitants
2009 de l’INE.

El municipi de Barcelona ha perdut pes relatiu respecte al 1991, com també succeeix en
els municipis més petits (746 municipis), és a dir ,aquells amb menys de 5.000 habitants.
Comparativament, sembla que les xifres entre Barcelona i els municipis entre 10.000 i 49.999
s’han invertit, atès que aquests últims han guanyat pes progressivament des de l’any 1991.
Una explicació de la pèrdua de pes relatiu de determinats municipis és que les persones de
65 anys o més, proporcionalment, tenen un pes més important en les poblacions de grandària
inferior a 5.000 habitants i a la ciutat de Barcelona, fet que pot propiciar que certs municipis
perdin efectius al llarg del temps. Aquesta bipolaritat en la tendència residencial dels més
grans de 65 anys és important tenir-la present a l’hora de planificar les polítiques de serveis
socials i d’atenció a la gent gran. Altres causes que influeixen en la pèrdua d’efectius de la
ciutat de Barcelona poden tenir a veure amb motius econòmics, que han afavorit que part de
la població jove decideixi residir fora del municipi per dificultats en la compra d’habitatge
en aquesta ciutat.
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1.2. Indicadors demogràfics
Estructura per edats i sexe
Com ja s’ha esmentat, la població resident a Catalunya en data 1 de gener de 2009 és de
7.475.420 persones, de les quals 3.761.655 són dones, el 50,3%.
GRÀFIC V-2. PIRÀMIDE POBLACIONAL SEGONS LA NACIONALITAT.
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu d’habitants de l’INE.

La població masculina és més nombrosa que la femenina fins que s’arriba al quinquenni
d’edat entre 50 i 54 anys, moment en què s’inverteix la proporció. A partir d’aquesta franja
d’edat el nombre de dones és més elevat que el d’homes, especialment en les edats més avançades. En conseqüència, la piràmide d’edat es presenta lleugerament més ampla del costat dels
homes en els grups d’edat més jove, mentre que ofereix l’efecte contrari en els grups d’edat
més elevats on predominen les dones.
Aquesta proporcionalitat respecte del sexe de la població està molt determinada pels col·
lectius que la componen. En efecte, si es diferencia entre la població de nacionalitat espanyola
i l’estrangera, s’observa que la proporció de dones és més elevada en el primer cas (les do-
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nes assoleixen el 51,2%), mentre que el pes relatiu disminueix fins al 45,6% en el cas de les
dones estrangeres. A més, l’equilibri entre els dos sexes es produeix abans per a la població
espanyola que per a l’estrangera (45-49 anys i 55-59 anys, respectivament).
Les diferències entre ambdós col·lectius, el de nacionalitat espanyola i el d’estrangera, es
manifesten d’igual manera quan s’analitzen les edats de la població. La població estrangera
resident a Catalunya es compon de persones d’edat més jove que les de nacionalitat espanyola.
Si s’analitzen les mitjanes d’edat de la població, s’observa que en conjunt la població autòctona mostra mitjanes d’edat més elevades que l’estrangera, i presenta diferències de quasi 10
anys pel que fa als homes i de 13 pel que fa a les dones. A més, les distàncies també depenen
del col·lectiu comparat, i són més pronunciades entre la nacionalitat espanyola i l’africana (12
anys en els homes i 19 anys en les dones) i ho són menys entre l’espanyola i la comunitària
(8 anys i 10 anys, respectivament).
TAULA V-2. MITJANA D’EDAT DE LA POBLACIÓ RESIDENT A CATALUNYA
SEGONS LA NACIONALITAT I EL GÈNERE. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL

40,2

38,8

41,6

Espanyola

42,0

40,5

43,4

Estrangera

30,6

30,8

30,4

Comunitària
Europea no
comunitària
Africana

33,9

34,5

33,2

33,1

32,3

33,7

27,0

28,4

24,4

Americana

30,7

29,9

31,4

Asiàtica

29,7

30,3

28,5

Oceànica

35,8

35,5

36,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu d’habitants de l’INE.

L’estructura demogràfica segons el grans grups d’edat de les persones procedents d’altres
països mostra que el gruix més important se situa entre les edats de 25 a 39 anys per a tots els
continents d’origen. Tal com s’ha esmentat, la proporció de persones joves és més rellevant
entre aquests col·lectius. Les nacionalitats africanes tenen un percentatge molt elevat de menors de 15 anys, el 23,0% del seu total, enfront del 14,8% de la població autòctona. La proporció dels menors entre les persones asiàtiques també és notòria, del 15,2%, així com entre
les nacionalitats americanes, el 14,1%, però en aquests dos casos la concentració en aquesta
franja d’edat mostra una xifra més propera a l’autòctona. Les diferències més significatives
tenen lloc entre els nens i nenes menors de 4 anys, que suposen l’11,4% per a les nacionali-
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tats africanes, el 6,9% per a les asiàtiques, el 5,5% per a la població espanyola i el 4,4% per
a les nacionalitats comunitàries.
La contribució de la població estrangera al creixement demogràfic, especialment pel que
fa a les edats entre els 10 i els 39 anys, s’observa clarament en el gràfic següent. En algunes
franges d’edat, com entre els 15 i els 24 anys, les persones estrangeres mitiguen lleugerament
el descens d’efectius autòctons, encara que en aquests casos no arriben a compensar-los, situació que sí que es produeix entre els 25 i els 29 anys.
GRÀFIC V-3. VARIACIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS L’EDAT,
EL GÈNERE I LA NACIONALITAT. CATALUNYA, 2001-2009
Unitats: nombres absoluts.

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

En conjunt, la piràmide d’edat, clarament regressiva,3 mostra una població envellida. El
16,3% de la població té més de 65 anys enfront del 15,0% que té menys de 15 anys.
I. de nou, entre els grans grups d’edat es troben diferències en funció de la nacionalitat.
Pel que fa als estrangers, tan sols el 2,4% són més grans de 65 anys, mentre que aquest percentatge puja fins al 18,9% en el cas de les persones de nacionalitat espanyola. Per tant, es
constata que, pel que fa als més grans de 65 anys, la proporció en la població autòctona és
molt més elevada que en les persones estrangeres.
3.
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A la piràmide regressiva, el grup de població adulta predomina sobre el de població jove.
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Una altra evidència de l’envelliment de la població s’obté a partir de les dades d’estimacions postcensals de població, que permeten fer els càlculs dels diferents índexs demogràfics.
Quant a l’estructura de la població, s’observa que l’índex d’envelliment4 és de 107 i el de
sobreenvelliment,5 de 13.
Les comarques amb valors de l’índex d’envelliment inferiors es troben a la zona del litoral
català, coincidint en la majoria dels casos amb aquelles comarques que, com ja s’ha esmentat en l’apartat anterior, estan més poblades. No obstant això, aquesta argumentació presenta
unes excepcions notòries en algunes comarques, com ara al Barcelonès, que té un índex de
148, elevat perquè és una comarca molt poblada, i a la Val d’Aran, amb un índex de 82, baix
perquè és una àrea relativament despoblada.
MAPA V-2. ÍNDEX D’ENVELLIMENT A LES COMARQUES CATALANES.
Catalunya, 2009
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
Nota: l’índex d’envelliment està calculat segons estimació postcensal en data 31 de desembre de 2008. Prové del
càlcul de la població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.

Les comarques més envellides, aquelles que registren uns índexs superiors a 200, són la
Terra Alta (241), el Pallars Jussà (219), el Priorat (211) i les Garrigues (200). Per contra, les
4.
5.

Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
Població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més.
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comarques amb índexs inferiors són el Gironès i el Vallès Oriental (ambdós amb un índex de
77) i el Vallès Occidental (79).
L’evolució d’aquests dos índexs en el temps ens aporta informació sobre el comportament
demogràfic de la població. En aquesta evolució s’observa que, si bé l’índex d’envelliment va
assolir els seus nivells més elevats els anys 2000 i 2001 (126), a partir d’aleshores ha anat disminuint progressivament, segurament com a resultat de l’arribada de persones estrangeres, que,
tal com ja s’ha esmentat, tenen edats més joves. Així, l’envelliment de la població s’alenteix.
Un efecte contrari a la tendència detectada en l’índex d’envelliment és el que s’observa a
l’índex de sobreenvelliment, que augmenta gradualment, i en resulta una xifra que mostra un
increment del nombre de persones de més edat entre les persones de 65 i més anys. En aquest
cas l’arribada de població estrangera té menys repercussió perquè generalment es tracta de
gent jove, mentre que la dada que sí que hi influeix és l’augment de l’esperança de vida de
les darreres dècades. L’any 2007, darrera dada disponible, l’esperança de vida en néixer dels
homes se situava en 78,3 anys i la de les dones en 84,5 anys, dos anys més que dues dècades
enrere (76,0 en el cas dels homes i 82,5 en el de les dones al 1997).

Natalitat, adopcions i mortalitat
El moviment natural de la població es pot quantificar segons el nombre de naixements i
el nombre de defuncions registrats al llarg de l’any. Igualment, el nombre d’adopcions internacionals fa incrementar la població.
Els resultats del nombre de naixements vius registrats al 2008 mostren el comportament
ascendent de la natalitat a Catalunya. Les dades indiquen que al 2008 s’han registrat 89.024
naixements, el 6,3% més que l’any precedent, resultat de 87.602 parts. La multiplicitat dels
parts es distribueix entre 85.874 parts simples, 1.701 de dobles i 27 de triples. La taxa bruta
de natalitat6 ha estat de 12,2‰.
La proporció segons el gènere dels nadons es manté constant al llarg del temps: el 51%
dels naixements són nens.
Tal com es pot observar al gràfic següent, la tendència creixent de la natalitat es consolida
un any més i es recuperen els índexs de natalitat de finals dels anys setanta. Tot i això, la pauta
de fecunditat continua molt per sota de la registrada aleshores, encara que continua pujant any
rere any.7 Al 2008 el nombre mitjà de fills per dona era d’1,54, lluny encara de la xifra neces6.
7.

548

Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període.
El nombre mitjà més baix de fills per dona es va registrar al 1995 amb un valor d’1,147 i, des d’aleshores, es
va iniciar una recuperació que es consolida any rere any.
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sària per al reemplaçament generacional, 2,1 fills per dona, que era la xifra registrada al 1979.
D’altra banda, s’observa que l’indicador conjuntural de fecunditat8 de les dones estrangeres ha
estat de 2,03, mentre que el de les dones de nacionalitat espanyola és d’1,38 fills de mitjana.
GRÀFIC V-4. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE NASCUTS VIUS
A CATALUNYA, 1975-2008
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Moviment natural de la població.

Per tant, en l’evolució del nombre de nascuts vius actual té molta rellevància la contribució
de les mares estrangeres. Així, al 2008 gairebé 3 de cada 10 nadons tenen una mare estrangera,
atès que el 28,2% dels naixements registrats són de mares estrangeres (el 25,6% del 2007). En
valors absoluts, aquest percentatge fa referència a 25.075 nadons de mare estrangera, 4.374
del quals tenen pare espanyol.

8.

Expressa el nombre de fills que tindria una dona hipotètica al final de la seva vida reproductiva, si al llarg
d’aquesta vida el seu comportament fos idèntic al que reflecteix la sèrie de taxes específiques de fecunditat per
edat. S’expressa com a nombre mitjà de fills per dona.
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GRÀFIC V-5. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE NASCUTS VIUS SEGONS LA
NACIONALITAT DE LA MARE. CATALUNYA, 2002-2008
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Moviment natural de la població.

A més de la presència de les diferents nacionalitats i del nombre mitjà de fills per dona, hi
ha altres canvis en les característiques de les mares que mostren les transformacions socials
que s’estan produint. Entre aquestes variables es troba la proporció de nascuts dins del matrimoni, l’edat mitjana a la maternitat i l’edat mitjana al primer fill.
Quant a l’estat civil de les mares, el 66,5% estan casades (el 67,6% al 2007) i el 33,5%
són mares no casades, solteres, vídues, separades o divorciades. Val a dir que la proporció de
nascuts fora del matrimoni cada vegada és més alta, fet que no implica exclusivament que els
nadons neixin en famílies monoparentals, perquè cal tenir en compte que l’estadística considera el registre civil de la mare i no les unitats de convivència familiars.
Una altra característica demogràfica recent del canvi social es troba en l’edat de les dones
en la qual es registra un nombre més elevat de naixements, que, com ja s’advertia els darrers
anys, planteja un desplaçament de la natalitat cap a maternitats més tardanes. Al 2008 aquesta edat es concreta en els 32 anys (7.137 nadons), si bé el gruix dels naixements, el 38,1%
d’aquests, té lloc entre els 30 i els 34 anys de les mares. Aquest fet també es reflecteix en
l’edat mitjana a la maternitat, que se situa als 30,7 anys, i en l’edat mitjana al primer fill, que
se situa als 29,1 anys, encara que aquests valors són lleugerament inferiors als de l’any 2007
(30,84 i 29,28 anys, respectivament).
Un altre canvi demogràfic també es fa palès en el percentatge de dones que no tenen fills,
bé sigui resultat d’una maternitat tardana (amb els consegüents efectes sobre la fertilitat de la
dona) o bé per una decisió de no tenir descendència. Segons l’Enquesta demogràfica 2007, el
32,2% de les dones de Catalunya no tenen fills, percentatge que s’incrementa fins al 48,3% si

550

CONDICIONS DE VIDA

es concreta la forquilla d’edat entre 15 i 49 anys. Les maternitats tardanes es manifesten en
les xifres que mostren que el 46,3% de les dones entre 30 i 34 anys no tenen fills, percentatge
que es manté encara força elevat en les dones entre 35 i 39 anys (el 28,7%). A aquestes dades
cal afegir el nombre d’avortaments legals realitzats a Catalunya, xifra que creix anualment
i que se situa en 26.932 al 2008 (25.379 dels quals són de dones residents a Catalunya). El
69,3% d’aquests avortaments són de dones solteres entre 20 i 29 anys.
A més, la tendència positiva registrada en la natalitat dels darrers anys, que respon a variables com la presència de dones estrangeres i a un període de bonança econòmica, pot ser que
es vegi truncada en un futur immediat com a resultat dels efectes de la situació econòmica i
d’una menor immigració al nostre país. No es pot obviar que, tant per a les dones autòctones
com per a les estrangeres, la manca de perspectives econòmiques i laborals pot constituir un
factor dissuasori a l’hora de tenir un fill.
L’efecte contrari a l’increment de la natalitat té lloc en el nombre d’adopcions realitzades
a Catalunya, en què es manté el declivi iniciat els darrers anys. Aquest efecte és el resultat
que el nombre d’adopcions internacionals continua baixant, des del màxim registrat al 2004
amb 1.562 adopcions fins a les 826 realitzades al 2008.9 Per tant, encara que les dades de les
adopcions nacionals mostrin un augment progressiu, com que encara són poques no equilibren el descens de les internacionals.
GRÀFIC V-6. NOMBRE DE SOL·LICITUDS I D’ADOPCIONS NACIONALS I
INTERNACIONALS A CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a patir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Notes de premsa de l’11
de maig de 2009 i del 12 de febrer de 2010.

9.

Malauradament, enguany no es disposa de les dades sobre els països de procedència dels menors adoptats
internacionalment.
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D’altra banda, en el moviment natural de la població cal tenir en compte la mortalitat
registrada al llarg de l’any.
Al 2008, a Catalunya s’han registrat 59.485 defuncions, 30.114 de les quals han estat
d’homes (el 50,6%) i 29.371 de dones. Tot i que en conjunt s’observa un equilibri entre els
dos sexes, el comportament d’un i d’altre gènere no és igual. La distribució del nombre de
defuncions dels homes és més dispersa en els anys, alhora que troba valors més elevats en
edats més joves (dels 71 als 90 anys), mentre que les defuncions de les dones tenen una concentració més alta en determinats anys (dels 79 als 94 anys), d’edats més avançades. Aquestes franges d’edat absorbeixen aproximadament el 60% de les morts de cadascun dels sexes.
El gràfic següent mostra com la taxa bruta de natalitat ha anat augmentant els darrers anys,
especialment a partir del 1999 coincidint amb l’arribada més intensa de persones estrangeres
al nostre país, mentre que la taxa bruta de mortalitat és manté constant al llarg dels vint anys
de referència i la taxa bruta de mortalitat infantil disminueix notòriament els primers deu anys
i es manté constant els darrers deu anys.
Igualment, cal tenir en compte que la taxa de defuncions és més baixa en el cas de les dones, fet que provoca que l’esperança de vida en néixer sigui més alta en el seu cas, 84,5 anys
al 2007 (darrera dada disponible), que en el dels homes, 78,2 anys. L’esperança de vida als 60
anys era al 2007 de 21,7 anys per als homes i de 26,4 anys per a les dones.
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GRÀFIC V-7. EVOLUCIÓ DE LES TAXES BRUTES DE NATALITAT,
MORTALITAT I MORTALITAT INFANTIL. CATALUNYA, 1989-2008
Unitats: tant per mil.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Moviment natural de la població.
Taxa bruta de natalitat: quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a
meitat del període.
Taxa bruta de mortalitat: quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a
meitat del període.
Taxa bruta de mortalitat infantil: quocient entre les defuncions de menors d’1 any i els nascuts vius en el mateix
període.

Matrimonis, nul·litats, separacions i divorcis
L’any 2008 hi ha hagut 30.400 matrimonis, xifra que representa un augment de l’1,4%
respecte a l’any anterior. Tot i aquest increment, la taxa bruta de nupcialitat (matrimonis per
1.000 habitants) es manté constant amb un valor del 4,2‰.
Però l’augment del nombre de matrimonis no és degut al fet que, en conjunt, siguin celebrats en edats més primerenques; ben al contrari, es detecta un augment de l’edat mitjana al
primer matrimoni, que se situa en els 34,5 anys en el cas dels homes i els 32,6 anys en el de
les dones, la qual cosa consolida el retard al matrimoni dels darrers anys.
El nombre de matrimonis entre persones de diferent sexe ha estat de 29.505, l’1% més
que l’any 2007. Aquests matrimonis representen el 97,1% del total de celebracions de Catalunya. Seguint la tendència iniciada al 2004, el tipus de celebració escollida majoritàriament
és l’exclusivament civil. Aquest tipus de celebració agrupa el 69,2% dels matrimonis, 20.417
en xifres absolutes. La celebració catòlica, predominant fins l’any 2004, ha estat escollida en
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8.824 ocasions, el 29,9%. Les cerimònies que segueixen els preceptes d’altres religions continuen tenint un pes relatiu petit, amb 162 matrimonis, fet que contrasta amb l’increment progressiu de persones estrangeres al nostre país, moltes d’elles amb diferents creences religioses.
On sí que es fa palès l’increment de persones estrangeres és en l’anàlisi de la nacionalitat
dels contraents dels matrimonis registrats a Catalunya. Al 2008, en el 72,9% dels casos els
contraents són ambdós de nacionalitat espanyola. Però val a dir que el pes dels matrimonis
amb contraents mixtos (un dels cònjuges espanyol i l’altre de diferent nacionalitat) o en què
ambdós cònjuges són de nacionalitat no espanyola és cada vegada més rellevant. En el cas
dels matrimonis mixtos, el 20,7% del total, es detecta un predomini de l’home espanyol amb
dona estrangera (el 13,2%, 3.884 matrimonis), enfront dels de dona espanyola i home estranger (el 7,5%, 2.226 matrimonis). Els matrimonis en els quals els dos cònjuges són de nacionalitat estrangera són encara minoritaris, amb 1.881 matrimonis, tot i que s’observa una xifra
superior a la registrada els anys 2007 i 2006, 1.582 i 1.528, respectivament.
Pel que fa a l’estat civil anterior al matrimoni d’ambdós cònjuges, les dades mostren el
canvi de tendència social, en què les famílies reconstituïdes cada vegada tenen un pes més
elevat. El percentatge de matrimonis en segones núpcies (o subsegüents) és del 25,1% (7.399),
fet que suposa que un de cada quatre matrimonis té un cònjuge divorciat/ada o vidu/a o ambdós. Aquesta evolució és molt notòria si es té en compte que l’any 2001 aquest percentatge
assolia el 15,0% dels matrimonis i l’any 1986 el 8,9%.
Els matrimonis entre persones del mateix sexe han estat 895, el 16,2% més que l’any precedent. En la majoria dels casos els contraents són homes, el 66,6% (596), homes solters que
en aproximadament el 50% dels casos tenen entre 30 i 44 anys. Els matrimonis entre persones
del mateix sexe agrupen el 2,9% del total de matrimonis.
Amb referència a les nul·litats, les separacions i els divorcis, es manté la davallada iniciada al 2007, que situa el nombre d’aquests procediments en 21.913, 3.839 menys que l’any
precedent, de manera que, per nombre, es troben al voltant dels registrats els primers anys del
2000. Per tant, sembla que el canvi de tendència iniciat l’any 2007 es consolida.
El nombre de nul·litats no mostra cap variació interanual i es manté en 22, xifra molt inferior a la resta de procediments.
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GRÀFIC V-8. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE MATRIMONIS, SEPARACIONS I
DIVORCIS. CATALUNYA, 1998-2008
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Moviment natural de la població.
Nota: per donar continuïtat a la sèrie mostrada, les xifres de matrimonis es refereixen als celebrats entre persones
de diferent sexe. Els matrimonis de persones del mateix sexe són possibles des de l’any 2005. El nombre d’aquests
matrimonis incrementaria la xifra del gràfic en 277 matrimonis més al 2005, 1.087 al 2006, 770 al 2007 i 895 al
2008.

Les separacions continuen amb el declivi iniciat l’any 2005, que cedeix el predomini als
divorcis, com a conseqüència dels canvis normatius que es van produir aquell any amb la Llei
15/2005, 8 de juliol, de reforma del Codi Civil en matèria de separació i divorci.10
Els divorcis representen el 92,7% de les ruptures matrimonials, enfront del 7,2% de les
separacions i el 0,1% de les nul·litats. El 72,3% dels divorcis han estat consensuats, xifra lleugerament superior a la registrada al 2007 (71,6%). En aquesta mateixa línia, s’observa que
en aproximadament la meitat dels casos (47,2%) la demanda ha estat presentada per ambdós
cònjuges, tot i que en el 30,6% dels casos restants ho ha fet la dona.

10. BOE núm. 163, de 9.07.2005. Aquesta llei pretenia evitar la situació d’aleshores, en la qual en molts casos es
duia a terme un doble procediment, i per aquest motiu amb aquesta s’admet la dissolució del matrimoni per
divorci sense necessitat d’una separació prèvia de fet o judicial, amb un important estalvi del cost de les parts,
tant econòmic com personal.
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Llars i famílies
Aquesta anàlisi es basa en l’Enquesta demogràfica de Catalunya (Idescat) realitzada al
2007 a partir d’una mostra de 27.911 persones.
Segons l’esmentada Enquesta, al territori català hi ha 2,8 milions de llars (2.782.345), fet
que suposa una dimensió mitjana de 2,6 persones per llar.11 El 24,1% de les llars es troba al
municipi de Barcelona.
La dimensió més nombrosa de les llars és la de 2 persones (33,4% del total), que, juntament amb les llars de 3 persones (23,2%), constitueixen el 56,6% de les llars. En una proporció no gaire allunyada, es troben les llars de 4 persones i més (23,9%). Les llars unipersonals
absorbeixen el 19,5% del total.
Pel que fa a la formació de nuclis familiars, l’Enquesta mostra que aquests en general tenen unes dimensions reduïdes. El 28,0% de les llars tenen un nucli constituït per una parella/
matrimoni sense fills i, si bé el 39,2% són de parelles/matrimonis amb fills, cal tenir en compte
que un de cada tres d’aquests nuclis té només un fill o filla.
El gràfic següent mostra el pes relatiu de cadascun dels tipus de llar i el valor en nombres
absoluts.

11. L’Enquesta demogràfica 2007 (ED07) estableix una població a Catalunya de 7.222,7 milers de persones l’1 de
novembre del 2007. L’ED07 és una estadística per mostreig adreçada a les llars catalanes i a les persones que
hi resideixen. La grandària de la mostra és de 27.911 persones, que corresponen a 10.582 habitatges. L’objectiu
de l’Enquesta és obtenir resultats de les principals variables demogràfiques per a les 41 comarques, les capitals
de província i els municipis de més de 100.000 habitants. Els primers resultats es van publicar al 2009.
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GRÀFIC V-9. POBLACIÓ SEGONS EL TIPUS DE LLAR. CATALUNYA, 2007
Unitats: percentatges i milers de llars.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Enquesta demogràfica 2007.

L’Enquesta posa de manifest l’aparició de noves formes familiars a la societat catalana,
com ara les famílies reconstituïdes o la incidència de les famílies monoparentals.
Les famílies reconstituïdes són les formades per una parella, casada o no, i amb almenys
un fill nascut d’una unió precedent. Al 2007 aquestes famílies representen el 6,2% del conjunt
de les parelles/matrimonis amb fills.
Les famílies monoparentals absorbeixen el 8,7% de les llars, percentatge que s’eleva fins
al 18,2% si es prenen com a referència les llars compostes per nuclis amb fills. Es tracta de
llars altament feminitzades perquè en el 85,4% de les ocasions el progenitor present a la llar
és la mare.
D’altra banda, a l’Enquesta també destaca l’alt percentatge de les llars sense cap nucli,
és a dir, les llars unipersonals i les llars de dues persones o més (els habitatges compartits).
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Les llars unipersonals estan constituïdes majoritàriament per dones (el 60,5%, 327.700)
i, més concretament, per dones de més de 65 anys (198.000). La distribució segons les edats
és un reflex de la piràmide poblacional, en què la proporció de dones d’edats més elevades és
força notòria. Així, la distribució de les llars unipersonals entre els homes segons l’edat és més
homogènia en les diferents franges i amb edats més joves. El 36,2% de les llars unipersonals
dels homes corresponen a edats inferiors a 40 anys, el 37,4% a la franja entre 40 i 64, i el 26,4%
restant són persones més grans de 65 anys. En el cas de les dones, el 60,4% de les llars són
de persones de més de 65 anys, dada que mostra una concentració elevada en aquestes edats.

1.3. Moviments migratoris
1.3.1. Població catalana resident a l’estranger
Enguany és el primer any que es troben disponibles les dades referents a la població catalana resident a l’estranger.12 El terme de població catalana es basa en el fet que aquestes
persones (de nacionalitat espanyola, sigui aquesta l’única nacionalitat o no), que ara viuen
habitualment fora de Catalunya, van estar inscrites en un municipi català abans de residir
a l’estranger. Però, tot i que la residència està fixada a l’estranger, mantenen el vincle amb
aquests municipis catalans en els quals estaven inscrites a efectes electorals.
La població catalana resident a l’estranger registrada a les oficines consulars o les seccions consulars de les missions diplomàtiques d’Espanya, en data 1 de gener del 2009, és de
144.002 persones. D’aquesta xifra, el 50,9% són dones i el 49,1%, homes.
Tot i tenir nacionalitat espanyola i haver estat registrats al padró d’habitants de Catalunya,
el 43,9% dels residents a l’estranger van néixer al seu actual país de residència (el 50% dels
quals a Amèrica del Sud), mentre que el 41,3% van néixer a Catalunya (tres de cada quatre
a Barcelona). El 7,6%, a la resta de l’Estat espanyol (un de cada tres a Andalusia), i el 6,0%
a altres països.

12. Aquesta població es comptabilitza mitjançant el padró d’habitants residents a l’estranger. Aquest és un registre
administratiu en què consten les persones que viuen habitualment fora de Catalunya, tenen la nacionalitat
espanyola —sigui aquesta l’única nacionalitat o no— i l’últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels
que hi ha a Catalunya. Aquest padró es constitueix amb les dades existents en el Registre de Matrícula de cada
oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques. Les dades explotades per l’INE es van publicar
per primera vegada el maig del 2009; la primera publicació de l’Idescat de les dades referents a Catalunya va
tenir lloc el juliol del 2009.
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GRÀFIC V-10. POBLACIÓ RESIDENT A L’ESTRANGER SEGONS
EL PAÍS DE RESIDÈNCIA, 2009
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Padró d’habitants resident a l’estranger.

L’elecció majoritària del lloc de residència per a la població nascuda a Catalunya són la
resta de països de la UE en el 40,3% dels casos. Per a aquesta població, la fixació de la residència en altres països d’Europa i d’Amèrica del Sud es troba molt igualada: 20,1% i 21,6%
respectivament.
Si s’analitza la població resident a l’estranger segons el país de residència, s’observa que
el 53,7% d’aquesta població viu habitualment a sis països: França, Argentina, Andorra, Alemanya, Suïssa i Veneçuela.
L’estructura per edats de la població catalana resident a l’estranger mostra que la major
proporció se situa en les edats laborals, que absorbeixen el 64,3% del total, mentre que els
més grans de 65 anys són el 20,7% i els menors de 15 anys, el 15,1% restant.

1.3.2. Perfil de la població estrangera resident a Catalunya
Tal com ja s’ha esmentat, el 15,9% de la població resident a Catalunya en data 1 de gener del 2009 és de nacionalitat estrangera. En nombres absoluts, aquesta xifra fa referència a
1.189.279 persones, el 7,7% més que l’any anterior.
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L’increment de la població estrangera respecte a l’any anterior ha estat de 85.489 persones. Aquesta xifra és el resultat de la diferència entre el nombre de persones que han decidit
retornar als seus països d’origen i les que han decidit emigrar al nostre país.
Cal tenir en compte que, enguany, per facilitar el retorn de les persones estrangeres al seus
països d’origen, s’ha desenvolupat el Programa de retorn voluntari de treballadors estrangers
no comunitaris mitjançant l’abonament acumulat i anticipat de la prestació d’atur13 en dos
terminis, el 40% en un primer pagament i el 60% restant als 30 dies de residir al país d’origen.
Aquest programa s’adreça a nacionals de 20 països extracomunitaris que tenen subscrit un
conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social i que es troben en situació legal
d’atur amb dret a la prestació contributiva. Les persones que s’acullen a aquest programa es
comprometen a retornar al seu país d’origen, en companyia dels familiars reagrupats que no
tenen residència independent, i a no retornar a Espanya en un termini de tres anys per residir
i/o realitzar una activitat lucrativa o professional. Durant l’any que va des de la seva entrada
en vigor al novembre del 2008, s’han registrat 8.724 sol·licituds a tot l’Estat espanyol, de les
quals 1.432 corresponen a Catalunya, 1.857 a Madrid i 1.234 a la Comunitat Valenciana.14
Paral·lelament a aquest programa, s’han desenvolupat altres plans de retorn voluntaris
d’atenció social per a persones sense recursos econòmics i vulnerabilitat social. La Secretaria
d’Estat d’Immigració ha finançat el Pla de retorn social,15 que ha estat gestionat per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat sota el nom de Previcat, al qual s’han acollit 361
persones a Catalunya. El 54,8% de les persones acollides al programa pertanyen a tres països:
Bolívia (91), Xile (54) i Uruguai (53). En menor escala, també destaca el retorn de 35 persones
d’Argentina, 34 del Brasil i 30 d’Hondures. A més, des de Catalunya, entre d’altres, es gestiona el programa de codesenvolupament Rétale adreçat a persones emprenedores amb idees
viables de negoci a les quals s’ofereix un finançament a través del microcrèdit, assessorament
en l’elaboració d’un pla d’empresa i acompanyament en la posada en marxa del negoci al país
d’origen. Aquest programa es va iniciar al 2006 a l’Equador i durant el 2008 es va estendre a
Colòmbia. Al 2008 es van crear 28 negocis a l’Equador i 12 a Colòmbia.
Tanmateix, les dades mostren que, encara que hi ha persones que han decidit tornar als
seus països d’origen, fet que pot haver influït en la reducció, com s’ha vist no gaire elevada,
13. Segons el Reial decret 1800/2008, de 3 de novembre, pel qual es desplega el Reial decret llei 4/2008, de 19 de
setembre, sobre l’abonament acumulat i de forma anticipada de la prestació contributiva per atur a treballadors
estrangers no comunitaris que retornen voluntàriament als seus països d’origen (BOE núm. 228, de 20.09.2008,
i BOE núm. 272, d’11.11.2008).
14. Segons dades publicades a la nota de premsa del 13 de novembre del 2009 de la Presidència del Govern d’Espanya.
15. Aquest programa preveu un ajut que comprèn el passatge d’avió, 50 e d’ajut de butxaca i un màxim de 400 e
per persona o de 1.600 e per unitat familiar. Per poder acollir-se al Pla cal acreditar una estada mínima de sis
mesos a Espanya, que la persona es trobi en condicions d’alta vulnerabilitat i amb greus problemes econòmics
i d’integració o ser sol·licitant d’asil o refugiat que vulgui retornar al seu país perquè les circumstàncies han
canviat.
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del nombre de persones estrangeres al territori català, l’arribada de persones d’altres nacionalitats encara és un fet que no s’ha aturat malgrat la crisi econòmica.
Així, si es comparen les dades de població estrangera respecte a les altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol, Catalunya es continua mantenint com la comunitat amb un nombre
més elevat de persones estrangeres, que absorbeix el 21,1% de les residents a Espanya. Tot i
així, hi ha altres comunitats que presenten una proporció més alta d’estrangers respecte al total
de la població que hi resideix, com ara les Illes Balears, on les persones d’altres nacionalitats
suposen el 21,7% de la població.16

16. A la Comunitat Valenciana les persones d’altres nacionalitats concentren el 17,5% de la seva població resident,
a Madrid el 16,7% i a Múrcia el 16,3%.
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REQUADRE V-2. LA NOVA LLEI D’ESTRANGERIA, LA LLEI ORGÀNICA 2/2009,
D’11 DE DESEMBRE, DE REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 4/2000, D’11 DE
GENER, SOBRE DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS A ESPANYA I LA
SEVA INTEGRACIÓ SOCIAL17
L’11 de desembre del 2009 es va aprovar la quarta reforma de la legislació d’estrangeria a Espanya en menys
d’una dècada. La Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, va entrar en vigor el dia 13 de desembre.
Aquesta reforma parteix de l’obligació de donar resposta a les sentències del Tribunal Constitucional, que
declarava inconstitucionals alguns articles de la reforma del 2001, que restringia els drets dels estrangers i
estrangeres a Espanya. Al mateix temps que incorpora al nostre ordenament jurídic les directives europees
sobre immigració que restaven pendents de transposició o que no s’havien transposat totalment. Finalment,
al preàmbul s’estableix com a tercera causa d’aquesta reforma la necessitat d’adaptar la normativa vigent a la
nova realitat migratòria d’Espanya, que presenta unes característiques i planteja uns reptes diferents dels que
existien quan es va aprovar.
A grans trets, les modificacions més destacades s’orienten a combatre la immigració clandestina, incrementant
de 40 a 60 dies els terminis d’internament i perseguint el frau de llei, sens prejudici dels drets que assisteixen
les persones. Per aquest motiu, les ONG que donin ajuda humanitària a immigrants il·legals no seran sancionades, però sí que es castigarà amb multes que poden arribar fins a 10.000 euros els que ajudin a restar en
situació irregular els estrangers i les estrangeres. A més, les ordres d’expulsió concediran un termini de 7 a 30
dies per abandonar de forma voluntària el territori espanyol, sense que aquestes persones puguin retornar a
Espanya en un termini de cinc anys.
Una altra modificació rellevant es fa a l’entorn del reagrupament de familiars. En aquest cas es limita el reagrupament dels ascendents. Per tant, només tindran la possibilitat de reagrupar-se i de residir a Espanya els més
grans de 65 anys que depenguin del reagrupant, sempre que aquest tingui una residència continuada a Espanya
de cinc anys, o bé per raons humanitàries. Es limita, així, el reagrupament familiar a la família nuclear, si bé
s’amplien els drets dels cònjuges a les parelles de fet acreditades.
A l’entorn del reagrupament se situa una de les principals novetats de la norma, en facilitar el dret al treball als
familiars reagrupats des del mateix dia de l’arribada a Espanya. Aquesta situació ja va ser plantejada al Pacte
nacional per a la immigració del Govern de Catalunya, signat el 18 de desembre del 2008, amb l’objectiu de
fomentar l’accés de les persones immigrades al mercat de treball i afavorir la seva integració social.
D’altra banda, en aquesta reforma de la Llei d’estrangeria es reconeixen els drets fonamentals d’associació,
reunió, manifestació, vaga, assistència jurídica gratuïta i educació per als estrangers i estrangeres i s’amplien
les garanties per als menors no acompanyats, les víctimes de maltractament, de tracte de persones o d’explotació laboral.
Pel que fa a les infraccions i sancions, la nova llei preveu noves infraccions per evitar actuacions fraudulentes,
com ara els matrimonis de conveniència, a més d’augmentar les sancions econòmiques per a totes les infraccions. Igualment, es considera infracció greu i/o molt greu treballar sense permís o no donar d’alta el treballador
a la Seguretat Social, entre d’altres.

A Espanya, la població estrangera representa el 12,1% dels residents, xifra notòriament
inferior a la catalana, i amb diferències rellevants quant a l’origen/nacionalitat de les persones
estrangeres residents. A Espanya, el 40,2% de la població estrangera és d’alguna nacionalitat
comunitària, mentre que a Catalunya aquest percentatge baixa fins al 25,8%. L’efecte contrari succeeix amb les nacionalitats africanes, que concentren el 17,9% a Espanya i el 25,6% a
17. BOE núm. 299, de 12.12.2009.
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Catalunya, i amb les asiàtiques, que absorbeixen el 5,3% i el 9,8% de la població estrangera, respectivament. Percentualment, les nacionalitats americanes es troben més igualades: el
32,6% a Espanya i el 34,2% a Catalunya.
La diversitat en la procedència de les persones estrangeres residents al territori pot condicionar les polítiques i les actuacions que es duguin a terme. Per poder fer una bona planificació
i aplicació d’aquestes polítiques, caldrà tenir en compte que la distribució residencial de les
persones estrangeres no és uniforme a tot el territori català. Com tampoc no són uniformes el
pes relatiu que aquestes persones poden suposar per a la població de l’àrea, ni el seu volum,
ni la diversitat de nacionalitats que puguin cohabitar-hi.

Distribució territorial
La fixació de la residència de les persones estrangeres en moltes ocasions està condicionada
per factors econòmics, per les possibilitats que s’ofereixin d’accés al treball i per les xarxes
informals que hi hagi prèviament a la regió. Per aquest motiu, a Catalunya hi ha comarques
i/o municipis on la proporció de persones estrangeres és superior a la mitjana calculada per
a tot el territori.
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MAPA V-3. PROPORCIÓ DE PERSONES ESTRANGERES SOBRE EL TOTAL
DE POBLACIÓ DE LA COMARCA. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.

La taula següent mostra els municipis de Catalunya amb un nombre més elevat d’estrangers i el volum que representen per a la població total. La població estrangera es distribueix
al territori seguint la tendència desenvolupada per la població autòctona, de tal manera que el
nombre més alt d’estrangers i estrangeres resideixen a les ciutats ja més poblades per la població autòctona, segurament perquè aquestes poden oferir més oportunitats laborals o de serveis.
Amb caràcter general, els municipis que tenen un nombre més alt de persones estrangeres pertanyen a la demarcació de Barcelona. Però on la població estrangera concentra una
proporció més alta respecte del total dels residents és en els municipis de Girona, Tarragona
i Lleida, tal com es pot veure a la taula següent. Enguany, especialment destaca el municipi
de Castelló d’Empúries on el volum de la població estrangera és superior al de l’autòctona.
A la demarcació de Barcelona, el municipi de Sitges és el que té un percentatge més elevat
d’estrangers i estrangeres residents (25,3%), seguit per Vic (24,8%).
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TAULA V-3. MUNICIPIS AMB UN NOMBRE O PES RELATIU MÉS ALT DE
POBLACIÓ ESTRANGERA. CATALUNYA, 2009
Unitats: valors absoluts i percentatges.

Nombres
absoluts

Pes
relatiu
sobre
població

17047-Castelló
d’Empúries

6.164

50,9%

22,8%

25110-Guissona

2.914

47,4%

Municipi

Nombres
absoluts

Pes
relatiu
sobre
població

08019-Barcelona

284.385

17,5%

58.555

08101-Hospitalet de
Llobregat (l’)
08015-Badalona

Municipi

33.085

15,1%

17155-Salt

12.525

41,8%

08279-Terrassa

31.198

14,8%

17095-Lloret de Mar

16.227

41,2%

25120-Lleida

27.753

20,4%

43905-Salou

10.939

41,0%

08187-Sabadell
08245-Santa Coloma de
Gramenet
43148-Tarragona

26.678

12,9%

412

38,3%

25.853

21,6%

763

37,6%

25.423

18,1%

17204-Ullà
17178-Sant Pere
Pescador
17152-Roses

7.532

37,3%

43123-Reus

20.707

19,3%

17086-Jonquera (la)

1.137

35,8%

08121-Mataró

20.327

16,7%

17128-Pau

207

35,8%

17079-Girona

19.885

20,7%

43118-Pratdip

300

35,6%

17095-Lloret de Mar
08073-Cornellà de
Llobregat
08056-Castelldefels

16.227

41,2%

43104-Perelló (el)

1.145

35,4%

14.929

17,3%

17120-Palau-saverdera

494

34,0%

14.331

23,1%

25174-Portella (la)

261

33,7%

08113-Manresa

13.557

17,7%

25086-Esterri d’Àneu

323

33,5%

17155-Salt

12.525

41,8%

948

33,1%

17066-Figueres

12.186

28,1%

219

32,3%

08096-Granollers

11.692

19,3%

17032-Cadaqués
17198-Torroella de
Fluvià
17048-Castell-Platja
d’Aro

3.250

31,3%

08205-Sant Cugat del
Vallès
43905-Salou

11.021

13,9%

43156-Ulldecona

2.266

31,3%

10.939

41,0%

3.151

31,1%

08184-Rubí

10.301

14,1%

17062-Escala (l’)
43092-Mont-roig del
Camp

3.674

31,0%

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

A més de les diferències del pes relatiu de les persones estrangeres sobre el conjunt de residents en les demarcacions, també es poden observar trets distintius quant a la procedència
d’aquestes persones. A la majoria dels municipis gironins de la taula anterior es detecta un
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percentatge molt alt de persones procedents de l’Europa comunitària,18 principalment d’Alemanya, del Regne Unit, de França i de Romania, en aquest ordre. La població romanesa,
ucraïnesa i búlgara constitueix un nombre important dels estrangers i estrangeres residents
als municipis lleidatans. I, de nou, la població de nacionalitat europea torna a ser la predominant als municipis tarragonins de la taula, si bé en aquest cas destaca la nacionalitat romanesa i l’alemanya, que cohabita amb percentatges elevats de persones de procedència africana,
concretament marroquines.

Origen de la població estrangera
En conjunt, a Catalunya hi ha 159 nacionalitats diferents amb més de 4 residents al territori,
i 29 persones d’altres països. La concentració per continents d’origen de les 159 nacionalitats
es distribueix de manera desigual. Amèrica, com ja succeeix des de l’any 2003, és el continent d’on prové un major nombre d’estrangers i estrangeres, i assoleix el 34,2% del total. En
segon lloc des de l’any passat, se situa Europa amb el 30,2% de la població estrangera, seguida d’Àfrica amb el 25,6% i d’Àsia amb el 9,8%. En nombres absoluts, aquests percentatges
fan referència a 407.129 persones amb nacionalitats americanes, 359.830 europees, 304.976
africanes i 116.767 asiàtiques.
Les nacionalitats americanes amb una proporció més elevada d’estrangers i estrangeres
residents a Catalunya són: Equador, Bolívia, Colòmbia i Perú. Les europees són: Romania,
Itàlia, França i Alemanya. Les africanes són: Marroc, Senegal, Gàmbia i Algèria. I les asiàtiques: Xina, Pakistan i Índia.

18. A Girona, Salt i Ullà el percentatge de les nacionalitats comunitàries és menor que als altres municipis de la taula,
i és del 21,5%, el 6,4% i el 6,8%, respectivament. En el municipi de Girona la proporció de les nacionalitats
americanes assoleix el 38,8% dels estrangers, mentre que als altres dos municipis esmentats és la població
d’origen africà la que assoleix els valors més alts: 68,8% i 81,6%, respectivament. Per contra, a Castelló
d’Empúries la proporció de població comunitària absorbeix el 58,0% dels estrangers, i la francesa i l’anglesa
en són les nacionalitats majoritàries (19,7% i 16,6%, respectivament).
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GRÀFIC V-11. DISTRIBUCIÓ SEGONS LES NACIONALITATS DE LES
PERSONES ESTRANGERES. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

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

Els quinze països del gràfic absorbeixen el 70,8% de les persones estrangeres de Catalunya,
si bé al 2008 en concentraven el 71,2%. Pel que fa a aquest any, també hi ha altres diferències
provocades per una disminució en el nombre d’efectius de Bolívia (2.238 persones menys) i
d’Argentina (1.248 menys), fet que ha provocat que aquesta darrera nacionalitat tingués enguany menys efectius que França i el Perú. La resta de nacionalitats mostren un augment en
el nombre d’efectius. En nombres absoluts, l’augment més destacat és el dels nacionals del
Marroc amb 17.944 persones més, però percentualment la nacionalitat xinesa i la pakistanesa
són les que més variació interanual han registrat: el 17,2% i el 16,9%, respectivament.
En un nivell més específic d’anàlisi, s’observa que 7 països concentren el 51,1% dels estrangers i estrangeres (el 51,4% al 2008).
Els nacionals del Marroc constitueixen el col·lectiu més nombrós a Catalunya des de fa
molts anys, i mantenen la seva preeminència sobre els altres estrangers i estrangeres residents
al territori. Igualment, destaquen les persones de nacionalitat romanesa i equatoriana. L’evolució del nombre d’efectius d’aquests països es pot veure al gràfic següent, on cal destacar
l’augment progressiu de les persones nacionals de Romania i, en menor mesura, del Marroc
durant els darrers anys, mentre que en aquest mateix període l’Equador sembla haver estabilitzat la seva població.
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GRÀFIC V-12. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DELS 7 PAÏSOS
MAJORITARIS. CATALUNYA, 2000-2009
Unitats: valors absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
Nota: *nombre d’habitants empadronats d’aquests països l’1 de gener del 2009.

Una orientació dels trets distintius dels fluxos migratoris d’aquestes tres nacionalitats s’obté
a partir de les dades publicades per l’Eurostat.19
Aquestes dades indiquen que el 38% de les persones amb nacionalitat marroquina residents
als països de la UE-27 van escollir Espanya com a país de residència al 2008; el 27%, França, i el 21%, Itàlia. A aquest fet, cal afegir-hi que la majoria de les que van escollir Espanya
viuen a Catalunya, que concentra el 31,6% del total de l’Estat espanyol al 2009, un de cada
tres. Un altre tret característic d’aquest col·lectiu és que, com que els fluxos migratoris es van
començar a produir fa força anys, hi ha un percentatge nombrós de persones marroquines que
han nascut a l’Estat espanyol.
Pel que fa a la nacionalitat romanesa, l’esmentat informe assenyala que la distribució
majoritària està més concentrada i es reparteix entre Espanya (44%) i Itàlia (37%); però en
aquest cas Catalunya acull un percentatge inferior d’aquesta nacionalitat, el 12,1% al 2009.
L’arribada més intensa els darrers anys de persones de nacionalitat romanesa a Catalunya ha
estat afavorida per la seva condició de ciutadans comunitaris des de l’1 de gener del 2007,
fet que ha propiciat que sigui el col·lectiu que més ha crescut els darrers anys. Malgrat que
19. Citizens of European countries account for the majority of the foreign population in EU-27 in 2008. Stadistics
in focus 94/2009. Eurostat.
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al principi s’establiren algunes restriccions transitòries a la lliure circulació dels treballadors
assalariats nacionals dels estats que s’incorporaren a la UE l’1 de gener del 2007, i dels seus
familiars, aquestes van finalitzar el 31 de desembre del 2008. En conseqüència, a partir de l’1
de gener del 2009 és d’aplicació en la seva totalitat el règim comunitari a les persones nacionals de Bulgària i Romania, situació que podria afavorir una arribada més intensa en el futur.
I, finalment, la concentració més intensa té lloc entre la població equatoriana de la UE-27,
que resideix en el 83% dels casos a Espanya, i de la qual Catalunya absorbeix el 19,6% del
total (un de cada cinc). Des del 2001 fins al 2007 van ser la segona nacionalitat més nombrosa a Catalunya. Al 2005 es va registrar el nombre més alt de persones d’aquesta nacionalitat, però a partir d’aleshores el nombre d’efectius ha disminuït progressivament, excepte un
lleuger augment enguany. Tot i així, en aquest cas s’observa que, paral·lelament al descens
en el nombre de persones equatorianes, hi ha un augment, també gradual, del nombre de nacionalitzacions, fet que fa que les dades del padró no reflecteixin clarament la població real
equatoriana resident al país.

Certificats de registre o targetes de residència en vigor
Una altra font d’anàlisi de la població estrangera prové de les dades facilitades pel Ministeri de Treball i Immigració (MTIN) que fan referència al nombre de certificats de registre o
de targetes de residència en vigor en data 31 de desembre del 2009.
Cal tenir en compte que, si es comparen les dades analitzades fins ara del padró continu
d’habitants i les facilitades pel MTIN, s’observa que hi ha algunes diferències numèriques
significatives (214.536 persones l’1 de gener del 2009). Aquest fet, en alguns casos, està provocat perquè alguns estrangers i estrangeres residents a Catalunya no tenen regularitzada la
seva situació administrativa, per la qual cosa no consten als registres de la Direcció General
de la Policia i de la Guàrdia Civil, que són els que subministren les dades a l’Observatori del
MTIN, però sí que consten al padró municipal, atès que aquest és un tràmit que fa directament
la persona estrangera amb uns requisits documentals totalment diferents.
D’altra banda, no es pot obviar que a les estadístiques ministerials no s’inclouen els estrangers següents: els que es troben a Espanya en situació d’estada (màxim 3 mesos per semestre);
els treballadors transfronterers, que no resideixen a Espanya; els sol·licitants d’asil i els que
han obtingut l’estatut de refugiat o apàtrida; els estrangers del règim comunitari que no han
tramitat la inscripció al registre central d’estrangers o que encara no han rebut el certificat, i
els estrangers que tenen caducada la documentació i l’estan renovant. Per tant, aquestes exclusions també poden provocar un descens en el recompte numèric d’aquestes dades que les
allunya de les registrades al padró.
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GRÀFIC V-13. COMPARATIVA ENTRE EL NOMBRE DE PERSONES
ESTRANGERES INSCRITES AL PADRÓ CONTINU D’HABITANTS I LES
QUE TENEN CERTIFICAT DE REGISTRE O TARGETA DE RESIDÈNCIA EN
VIGOR. CATALUNYA, 2000-2008
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat i del MTIN.
Nota: les dades procedents del padró continu d’habitants fan referència a l’1 de gener de l’any, mentre que les
dades sobre la situació administrativa regular són del 31 de desembre de l’any precedent.

Fet aquest primer aclariment, les estadístiques ministerials mostren que, a la fi de l’any
2009, a Catalunya hi ha 1.061.079 certificats de registre o targetes de residència en vigor,
86.336 més que l’any 2008 (el 8,9% més). D’aquestes, 711.062 corresponen al règim general
(aplicable a les persones estrangeres de tercers països) i 350.017 al règim comunitari (aplicable
als nacionals de països de la UE-27, de l’Espai Econòmic Europeu i de la Confederació Suïssa,
així com als seus familiars i als familiars d’espanyols que siguin nacionals de tercers països).
La variació interanual es reflecteix en un increment total del 8,9%. Percentualment, el
règim que més ha augmentat els efectius és el comunitari (el 9,6%, amb 30.601 certificats
més), però en termes absoluts l’increment més nombrós ha estat el de les targetes de residència (55.735 més).
Catalunya concentra el 22,1% de les persones estrangeres de l’Estat espanyol amb una
situació administrativa regular. La distribució en funció del règim al qual han d’acollir-se
mostra que el 27,8% de les persones amb targeta de residència viuen a Catalunya, enfront del
15,7% de les que han de tramitar el certificat de registre.
El motiu d’expedició permet fer una aproximació a la població estrangera per veure les
possibilitats de realitzar o no una activitat laboral. Les targetes de residència temporal poden
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ser de residència i treball o només de residència. En aquest darrer cas, tot i que el motiu d’expedició en principi no permetria realitzar activitats lucratives, s’observen algunes excepcions.
La recent aprovada reforma de la Llei d’estrangeria estableix que les targetes emeses per reagrupament habiliten els cònjuges i els fills en edat laboral a treballar sense cap altre tràmit
administratiu. D’altra banda, les autoritzacions de residència temporal per motius d’arrelament
porten aparellada una autorització de treball.
Dins de les targetes de residència temporal i treball es pot distingir entre treball per compte
aliè, 212.120 targetes, i per compte propi, 1.325 targetes.
Les targetes de residència temporal es divideixen entre les expedides amb motiu de: residència no lucrativa, 63.024 targetes; reagrupament, 73.082, i circumstàncies excepcionals, la
majoria de les quals són per arrelament, 19.923. Catalunya també destaca per ser la comunitat
amb una xifra més alta de targetes expedides per reagrupament i concentra el 31,9%, una de
cada tres, de les expedides a Espanya. A més, una de cada quatre targetes de residència temporal per arrelament s’han expedit per a persones estrangeres residents a Catalunya.
REQUADRE V-3. TRASPÀS DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA
D’AUTORITZACIONS INICIALS DE TREBALL A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (1.10.2009)
El primer pas en el traspàs de les competències en matèria d’autorització inicial de treball dels estrangers per
a Catalunya va tenir lloc el 10 de juliol del 2009 quan es va aprovar el Reial decret 1162/2009, pel qual es modifica el Reglament de la LO 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social. Aquest Reial decret tenia la finalitat d’adaptar la regulació dels procediments d’autorització
inicial de residència i treball que s’hi regulen als requeriments derivats del traspàs a les comunitats autònomes
de la competència executiva que, en matèria d’autorització inicial de treball dels estrangers, reconeixen determinats estatuts d’autonomia.
Posteriorment, el 18 de setembre, es va aprovar el Reial decret 1463/2009, de traspàs de funcions i serveis a
la Generalitat de Catalunya en matèria d’immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè
de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral. Amb aquest Reial decret es
dóna compliment a les previsions de l’Estatut d’autonomia català i Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que assumeix aquest traspàs.
Per tant, les resolucions d’autorització inicial de treball a partir de l’1 d’octubre es dicten de manera conjunta
i coordinada amb les resolucions sobre autorització de residència de l’autoritat competent de l’Administració
general de l’Estat. La competència transferida afecta les autoritzacions inicials de treball per compte d’altri i per
compte propi, les modificacions inicials de treball i el contingent de persones treballadores estrangeres, mentre que l’Administració general de l’Estat decideix sobre l’autorització de residència de la persona estrangera.
Per assolir aquestes tasques, la Generalitat ha incrementat el nombre d’oficines públiques en les quals es pot
fer aquest tràmit, de tal manera que la tramitació dels permisos inicials de treball a partir de l’octubre no es
fa a les dependències de l’Administració general de l’Estat a Catalunya, sinó a les 10 oficines de treball de la
Generalitat (OTG), distribuïdes en les diferents demarcacions de la manera següent: 5 a Barcelona, 2 a Girona, 1 a Lleida, 1 a Tarragona i 1 a les Terres de l’Ebre. Una vegada rebudes, tramitades, valorades i resoltes
les sol·licituds, de forma conjunta pel que fa a l’autorització de residència, la Generalitat notifica la resolució
a les persones interessades.
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D’altra banda, el temps de permanència a Catalunya es relaciona amb el tipus de document
que té la població, i és on s’observa que quasi la meitat dels estrangers i estrangeres del règim
general porten més de cinc anys de residència al territori (el 47,1%, 341.115 persones). Una
altra xifra important és la que mostra que hi ha un nombre elevat de persones que tenen targetes de residencia temporal però en segona renovació, és a dir, que porten més de tres anys
de residència (24,1%, 171.358 persones).
Enguany, atès el traspàs de competències en matèria d’autorització inicial de treball dels
estrangers a Catalunya, cal destacar que una de cada quatre targetes de residència temporal
inicial de l’Estat espanyol corresponen a Catalunya (54.021 targetes, el 26,1% del total). Tot
i això, la proporció que aquestes representen per al conjunt de targetes de residència del territori català és baix, el 7,6%.

Alguns indicadors demogràfics de la integració de les persones estrangeres
Els processos de reagrupament mostren una nova fase d’assentament de la població estrangera al territori català. Si bé en els darrers anys el nombre d’aquest tipus de sol·licituds
mostrava un notable augment, especialment l’any 2007 (53.838 sol·licituds), al 2009 el nombre de tràmits gestionats per aquesta causa a les oficines d’estrangers de Catalunya ha disminuït molt, 21.636.
A Barcelona, on es tramiten la majoria dels expedients, davant les 24.072 sol·licituds
resoltes al 2008, en data 30 de novembre del 2009 se n’han resolt només 15.900, el 34%
menys. El nombre de sol·licituds més elevat correspon als nacionals del Marroc (2.853), Pakistan (2.113), Xina (1.393), Perú (1.250) i Equador (1.240). Aquests cinc països concentren
el 55,7% de les sol·licituds.
A Girona s’han resolt 2.557 sol·licituds de reagrupament familiar, tenint present únicament
la via que considera les persones reagrupades des de l’estranger, amb un descens del 18,8%.20
A Tarragona, el nombre de sol·licituds presentades ha estat de 2.229, enfront de les 4.745 del
2008, fet que mostra un descens del 53%. Lleida ha resolt 1.027 sol·licituds, el 19,1% menys
que al 2008.

20. La Llei preveu la possibilitat de reagrupar menors que ja estan residint al país, sempre que hagin estat escolaritzats
durant un període de tres anys.
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REQUADRE V-4. PLA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ 2009-2012
El desembre del 2009 es va aprovar el Pla de ciutadania i immigració 2009-2012. Aquest és un document estratègic que recull els programes i les actuacions que promouen els diversos departaments de la Generalitat
relacionats amb la gestió del fet migratori. Aquest document dóna continuïtat al Pacte nacional per a la immigració, signat al 2008 per la majoria de forces polítiques parlamentàries, pels agents econòmics i socials, les
entitats municipals i els membres de la Taula de Ciutadania i Immigració en representació del teixit associatiu
vinculat a la gestió de la immigració.
Els tres eixos del Pla són: gestionar els fluxos migratoris i l’accés al mercat de treball, prioritzant sempre les
persones que resideixen a Catalunya; adaptar els serveis públics a una societat diversa i a l’augment demogràfic
viscut en els últims anys, i promoure la integració de les persones immigrades en una cultura pública comuna.
Per a l’acompliment del Pla s’incorporen una sèrie de mesures que deriven el Pacte nacional per a la immigració,
així com del canvi de tendència demogràfica i del nou marc estatutari. Entre aquestes destaquen: l’establiment
d’un servei universal d’acollida; la gestió de les autoritzacions inicials de treball per a persones estrangeres, en
compliment del nou Estatut; l’impuls en el reconeixement professional de les persones immigrades i l’agilització en l’homologació dels títols universitaris, i el reforç escolar i la formació en llengua catalana durant les
vacances d’estiu per a tots els alumnes que arribin per reagrupament familiar, entre d’altres.
El Pla de ciutadania i immigració preveu una inversió durant el seu primer any d’aplicació de 212,4 milions
d’euros, que es repartiran entre els diversos departaments de la Generalitat.

Paral·lelament als processos de reagrupament, la població estrangera també fa ús d’altres
procediments com ara l’adquisició de la nacionalitat espanyola, que reflecteixen la voluntat de permanència al país de destinació. L’accés a la nacionalitat espanyola s’identifica com
una culminació del procés d’integració dels ciutadans estrangers que resideixen al territori.21
L’adquisició de la nacionalitat de les persones estrangeres residents a Catalunya s’eleva
fins a 19.806 nacionalitzacions al 2008, seguint la tendència positiva d’increment registrada
els darrers anys. Així, si al 2003 aquesta xifra era de 6.152, es pot dir que en els últims cinc
anys el seu nombre s’ha més que triplicat. El nombre de nacionalitzacions de Catalunya absorbeixen el 23,5% de les registrades a tot Espanya.
La forma més comuna d’accés a la nacionalitat espanyola per part dels estrangers que
viuen a Espanya és la residència continuada i legal al llarg del període fixat per la Llei.22 A
Catalunya, el 75,5% dels casos responen a residències de dos i de deu anys.

21. A més, aquesta dada és rellevant perquè estadísticament aquestes persones seran incloses al còmput de les
persones de nacionalitat espanyola, i això fa que la seva nacionalitat d’origen resti poc visible.
22. Per a l’adquisició de la nacionalitat per residència és necessari residir a Espanya de forma legal, continuada i
immediatament anterior a la petició durant un termini de deu (regla general), cinc (si té condició de refugiat),
dos (nacionals de països iberoamericans, d’Andorra, de Filipines, de Guinea Equatorial, de Portugal o de la
comunitat sefardita) o un any (si ha nascut aquí, o porta casat un any amb un espanyol/a, o ha nascut fora, de pare
o mare o avi o àvia espanyol/a d’origen, entre d’altres), segons els casos. Hi ha altres opcions per a l’adquisició
de la nacionalitat: per adopció, per opció o per carta de naturalesa.
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Si s’analitzen els col·lectius que han adquirit la nacionalitat espanyola al 2008, en primer
lloc s’observa que les nacionalitats iberoamericanes, aquelles que només necessiten dos anys
de residència, són les més nombroses ja que absorbeixen el 62,7% de les nacionalitzacions.
Entre aquestes, destaca l’alt nombre d’adquisicions dels originaris d’Equador, dels procedents
del Perú i dels de Colòmbia.
Una altra característica important es refereix a les nacionalitzacions per residència de més
de deu anys, el 12,8% del total. En aquesta situació es troben la majoria de les nacionalitzacions dels originaris del Marroc, el segon col·lectiu amb un nombre més alt. Aquest fet podria
explicar per què aquestes són més nombroses entre els homes que entre les dones (1.591 concessions a homes enfront de les 943 a les dones), atès que el 59,4% dels nacionals del Marroc són homes, que són els que generalment inicien el procés migratori d’aquest col·lectiu.
GRÀFIC V-14. CONCESSIONS DE NACIONALITAT ESPANYOLA SEGONS
LA NACIONALITAT D’ORIGEN. CATALUNYA, 2008
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí Estadístic d’Estrangeria i Immigració del MTIN.

Per contra, les nacionalitzacions per matrimoni amb espanyol o espanyola (el 13,4% del
total) són més comunes entre les dones. Hi ha 1.881 adquisicions de nacionalitat per aquest
motiu de dones enfront de les 772 dels homes.

574

CONDICIONS DE VIDA

Aquest fet no és estrany si es té en compte que, tal com ja s’ha esmentat anteriorment,
segons l’Enquesta de nupcialitat a Catalunya 2008 s’observa que en els matrimonis mixtos,
que concentren el 20,7% del total de matrimonis, tenen un predomini més gran els d’home
espanyol amb dona estrangera (13,2%).
Un altre motiu per a l’adquisició de la nacionalitat és haver nascut a Espanya, que concentra el 9,6% del total (1.911). Sobre aquest tema cal tenir en compte que, de les 1.189.279
persones estrangeres registrades al padró continu d’habitants, 86.074 persones són de nacionalitat estrangera però han nascut a Espanya.
La decisió de tenir fills al país de destinació o bé la seva arribada per processos de reagrupament també indiquen una voluntat d’assentament al territori més o menys definitiva. A més,
aquest fet tindrà una influència directa sobre el nombre d’alumnes de nacionalitat estrangera
inscrits a les escoles catalanes. Segons les dades del Departament d’Educació, el curs 20082009 dels 1.096.289 alumnes, 149.204 eren de nacionalitat estrangera (el 13,6% del total), la
majoria dels quals estaven inscrits en centres públics (125.973).
Si s’analitzen les dades sobre l’etapa educativa en què cursen estudis aquests alumnes,
s’observa que la concentració més alta té lloc en les etapes inferiors, l’educació infantil i la
primària, en què estudien el 57,9% del total d’alumnes estrangers. Aquest tret facilitarà la inclusió dels alumnes en el procés educatiu des de l’inici. D’altra banda, s’observa que només
cinc nacionalitats absorbeixen el 54,9% dels alumnes de nacionalitat estrangera: Marroc, Romania, Equador, Bolívia i Colòmbia. Entre aquestes destaca l’alumnat de procedència marroquina, que, amb 38.490 alumnes, constitueix el 25,8% del total. A més, aquesta nacionalitat
és la que té, de les cinc esmentades, un nombre més elevat d’alumnes en les etapes d’infantil
i primària (el 67,4%).
Finalment, un altre tret que facilita la integració de les persones estrangeres al territori català és el coneixement de la llengua catalana. Segons l’Enquesta d’usos lingüístics del 2008,
la llengua inicial de la població nascuda a l’estranger és majoritàriament el castellà (49,0%),
seguida d’altres llengües (31,7%) i de l’àrab (15,3%). El català només constitueix l’1,5%
de la llengua inicial per a aquest col·lectiu. La preeminència del castellà és molt significativa, atès que en el 56,3% dels casos el castellà és la llengua habitual d’ús. Tot i això, de les
1.050.100 persones nascudes a l’estranger considerades a l’Enquesta, el 80,8% respon que
“entén el català”, el 42% el sap parlar, el 51% el sap llegir i el 25,2% el sap escriure. A més,
el 68,7% de la població nascuda a l’estranger indica que té interès per aprendre o bé millorar
els coneixements de català, enfront del 29,0% que respon que no hi té cap interès. Però, sens
dubte, aquestes dades indiquen que, tot i les bones intencions que plasmen les respostes sobre
l’interès d’aprendre, si es vol donar compliment al Projecte de llei d’acollida que estableix el
català com a llengua comuna i vehicular, tal com marca el Pacte nacional per a la immigració,
seria aconsellable fer més atenció sobre aquest tema.
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2.2.

SALUT

2.1. CONTEXT
2.1.1. Context mundial
L’esdeveniment de salut més rellevant a escala mundial l’any 2009 ha estat, sens dubte,
la grip pandèmica H1N1, popularment coneguda com a “grip A” o “grip porcina”. La pandèmia de grip pel virus H1N1 ha generat en els països i en la comunitat internacional nombrosos problemes econòmics, socials i de salut pública difícils de calcular. Al mateix temps, la
recerca de solucions a aquesta amenaça ha donat lloc a un grau de cooperació internacional
sense precedents que ha posat a prova l’eficàcia de les defenses mundials contra els riscos
sociosanitaris globals.
Tal com s’explica en l’apartat «Context mundial» de la Memòria socioeconòmica i laboral
de Catalunya 2007 (MSEL07),23 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar l’any
1951 el seu primer conjunt de reglaments jurídicament vinculants per preveure la propagació de malalties. Des de llavors, els canvis demogràfics, urbans, mediambientals, etc. han fet
augmentar els determinants i les conseqüències de les emergències sanitàries i, per tant, la
necessitat de detectar i subjugar els esdeveniments en el seu origen.
La percepció de prioritat i urgència provocada per l’aparició i extensió del virus H1N1 de la
grip es fonamenta en diverses raons científiques24 les quals van contribuir a activar les mesures
de defensa col·lectiva previstes en el Reglament sanitari internacional revisat (RSI 2005).25
La taxa de letalitat del nou virus, que inicialment era elevada, ha passat a ser baixa un
cop iniciats els tractaments antivirals als quals és sensible. Tanmateix, l’evolució futura del
virus és molt difícil de concretar. L’abril del 2009 es van notificar a l’OMS els primers casos
humans d’infecció per un nou virus els gens del qual provenien de grip animal. Més endavant, les investigacions van demostrar la transmissió del virus entre persones i l’existència de

23. Vegeu CTESC (2008). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007. Barcelona: Generalitat de
Catalunya.
24. Vegeu la «Declaració del D. Keiji Fukuda en nom de l’OMS durant l’audiència del Consell d’Europa sobre
la pandèmia de grip per H1N1, 2009», a http://www.who.int/csr/disease/swineflu/coe_hearing/es/index.html,
i «¿Qué es la gripe pandémica (H1N1) 2009?», a http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_
questions/about_disease/es/index.html.
25. OMS (2008, 2a ed.). Reglamento Sanitario Internacional (2005). Ginebra.
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brots comunitaris. Finalment, l’11 de juny del 2009 l’OMS anuncia el començament d’una
pandèmia sobre la base dels criteris actualitzats del Pla de preparació per a la grip pandèmica.
Actualment ja s’han notificat més de 14.000 morts confirmades en el laboratori i la pandèmia no s’ha donat per finalitzada, per la qual cosa la Xarxa de vigilància de la grip global
(GISN per les seves sigles en anglès —The Global Influenza Sureillance Network) continua
monitoritzant l’evolució del virus H1N1 en el món.

2.1.2. Context europeu
La Comissió Europea (CE) s’ha compromès, a través de la Comunicació (2009) 567 final, a establir un marc de referència comú per a una actuació sostinguda en contra de les desigualtats en salut entre els estats membres i a dins seu. Les diferències que existeixen entre
els estats són, per exemple, d’un nivell cinc vegades superior de morts de nens i nenes d’un
any d’edat, així com una diferència d’esperança de vida (EV) en néixer de catorze anys en
els homes i de vuit en les dones.
A tota la Unió Europea (UE) es pot observar l’existència d’una gradació social en salut
en funció del nivell d’estudis, la categoria socioprofessional, el gènere, l’estatus de discapacitat, la pertinença ètnica i/o l’origen immigrat de les persones, entre altres característiques.
En aquest sentit, s’estima que la població gitana —en relació amb la qual el Consell d’Europa ha determinat que s’haurien d’emprendre més accions per atendre les seves necessitats de
salut—26 té una EV deu anys inferior a la de la població general.
La lluita contra les desigualtats en salut és una acció clau de l’Estratègia de salut de la UE
2008-2013 (comentada en la MSEL08). S’han donat els primers passos per millorar la recollida
de dades i impulsar la creació de xarxes d’estats membres i altres parts clau interessades, així
com per a l’elaboració, el 2012, d’un primer informe sobre l’evolució de la situació. L’anàlisi
a escala de la UE dels informes nacionals d’estratègia dels estats membres en matèria de protecció social i inclusió social, l’intercanvi d’informació sobre polítiques i pràctiques per part
d’un grup de persones expertes de la UE, i els programes de la UE (programes sanitaris, VII
Programa marc d’investigació (VII PM), Programa de salut, Programa PROGRESS, etc.) han
contribuït a estimular el debat i les accions dels estats membres i a definir les qüestions clau
en matèria de salut i desigualtats que s’han d’abordar en un futur proper.

26. Vegeu les conclusions del Consell sobre la integració de la població gitana a: Consell de la Unió Europea (8
juny de 2009). «Council Conclusions on Inclusion of Roma». Document presentat en el 2947th Employment,
Social, Health and Consumer Affairs Council Meeting (http://tinyurl.com/kne9s5).
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Entre les principals activitats a escala europea de l’any 2009 també ha destacat la publicació de dos Eurobaròmetres27 sobre salut mental infantil28 i hàbits de consum de tabac.29
En el primer cas, s’examina des d’una perspectiva comparativa i holística la percepció
que tenen els pares i mares dels 27 països de la UE de la salut mental dels seus fills i filles.30
Atesa l’escassetat de dades d’aquest tipus, els resultats esdevenen una font d’informació epidemiològica rellevant de cara a la implementació del Pacte europeu per a la salut mental i el
benestar31 signat l’any 2008.
Pel que fa a la salut mental, els resultats de l’Eurobaròmetre mostren l’existència de desigualtats socials de tipus econòmic i demogràfic. Els països amb un PIB baix (Lituània, Letònia, Polònia, Romania i Estònia) s’associen amb nivells comparativament elevats de malestar mental en la població infantil i jove, mentre que els països amb un PIB alt (Luxemburg,
Holanda, Àustria, Suècia i Bèlgica) obtenen resultats molt més favorables. La tendència es
repeteix en funció d’altres criteris socioeconòmics com ara la despesa pública i privada en
educació, d’una banda, i el nivell educatiu i l’estatus socioprofessional dels pares i les mares,
de l’altra. En l’àmbit sociodemogràfic, es constata que la població jove de sexe femení de les
àrees metropolitanes té més riscos de desenvolupar problemes de salut mental que la població
infantil de sexe masculí que viu en ciutats petites o entorns rurals.
En el segon Eurobaròmetre s’analitzen els hàbits de consum de tabac, l’exposició al fum
i l’efectivitat percebuda dels advertiments sanitaris als paquets de tabac en els 27 països de
la UE més Noruega. L’estudi s’emmarca dins la política de control antitabac desenvolupada
per la UE amb l’objectiu de disminuir la incidència negativa d’aquest producte sobre la salut
de la població (es calcula que el 15% de les morts a Europa estan relacionades amb el consum de tabac).
D’acord amb els resultats, tres de cada deu ciutadans i ciutadanes de la UE de 15 anys
d’edat i més fumen tabac. Els homes, les persones de 25 a 54 anys i els treballadors i treballadores manuals són els perfils poblacionals amb més probabilitats de fumar diàriament. La
proporció de consumidors de tabac combustible i no combustible (rapè nasal, rapè oral i tabac
per mastegar) varia considerablement entre Grècia (el 42%) i Eslovènia (el 23%). A Espanya,
el 32% de la població s’autoconsidera consumidora de tabac, exactament el mateix percentatge que al conjunt de la UE.

27. Per a més informació, vegeu http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm.
28. Comissió Europea (gener 2009). Parents’ views on the mental health of their child. Analytical report. Flash
Eurobarometer 246.
29. Comissió Europea (març 2009). Survey on Tobacco. Analytical report. Flash Eurobarometer 253.
30. Aquest Eurobaròmetre mesura la percepció que tenen els pares i mares de la salut general i mental dels seus
fills i filles amb edats compreses entre els 6 i els 17 anys.
31. Per a més informació, vegeu http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/.
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2.1.3. Context català
L’any 2008 es va aprovar32 el Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010 amb l’objectiu
de mantenir i millorar la salut de la població sobre la base d’una aproximació holística en què
els aspectes socioeconòmics i els determinants de la salut adquireixen tanta importància com
les actuacions preventives i assistencials.33
El Pla s’emmarca en un context d’importants canvis organitzatius articulats en la Llei de
salut pública34 de 2009, una normativa pionera a l’Estat espanyol que, tal com s’explica en
el subapartat 2.4. sobre normativa i iniciatives públiques, incorpora les principals tendències
internacionals en aquesta temàtica, alhora que respon al mandat de la UE d’assegurar un elevat
nivell de protecció de la salut humana en la definició i implantació de totes les polítiques.35
La salut pública fa referència a les condicions que influeixen en la salut d’una població
determinada i, en tant que iniciativa dels poders públics i la societat, engloba el conjunt d’actuacions que s’adrecen a prevenir els riscos que afecten la salut col·lectiva, d’una banda, i a
promocionar els hàbits de vida saludables, de l’altra, més que no pas a guarir les persones
afectades per una malaltia concreta. De fet, avui dia se sap que «[c]ada euro invertit en accions de salut pública és 50 vegades més productiu en termes de salut que l’assistència sanitària a la malaltia».36
A Catalunya s’havien constatat els costos derivats de l’absència d’una estructura sòlida
de serveis de salut pública (problemes de detecció i gestió dels riscos col·lectius per a la salut
i la seguretat, manca de capacitat de resposta davant les emergències col·lectives i globals,
deficiències en l’efectivitat de les polítiques de salut i en l’abordatge de les desigualtats socials en salut, etc.). El 2004 el Departament de Salut, a través de la Direcció General de Salut
Pública, enceta un procés de reforma articulat al voltant de la creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya (ASPCAT), la qual entrarà previsiblement en funcionament al 2010.
Amb la Llei de salut pública, el Govern es compromet a fer dels serveis de protecció i
promoció de la salut (la part menys visible dels sistemes de salut) un dret de ciutadania i situa la salut pública al capdavant de les seves prioritats. L’ASPCAT, que serà un organisme
autònom adscrit al Departament de Salut, respon en aquest sentit a la necessitat d’abordar la
salut no només des de l’atenció a la malaltia sinó també de forma integral i transversal, molt

32.
33.
34.
35.
36.

Acord de Govern 144/2008, de 26 d’agost.
Per a més informació, vegeu l’apartat de salut del capítol V sobre «Condicions de vida» de la MSEL08.
DOGC núm. 5495, de 30.10.2009. Dictamen 14/2008.
Article 152 del Tractat d’Amsterdam.
Plasència, A. (13 d’abril de 2010). «La Llei de Salut Pública: Implicacions per a l’acció local i als professionals».
Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. (Presentació de la reforma de salut pública, disponible a: http://
www.gencat.cat/salut/depsalut/ html/ca/dir446/index.html.)
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en la línia dels plantejaments de l’OMS37 i la CE,38 incloent-hi també la salut laboral i mediambiental, la seguretat dels aliments, la resposta als nous reptes plantejats per la globalització
i la lluita contra les desigualtats socials en salut per raó de gènere, classe social i grup ètnic.
També relacionat amb la superació progressiva del model assistencial compartimentat,
s’ha de fer esment al projecte d’història clínica compartida de Catalunya (HCCC), el qual rep
l’any 2009 el premi nacional al «Millor projecte d’innovació i investigació en informàtica de
la salut» (vegeu el subapartat 2.4. sobre normatives i iniciatives públiques). La finalitat de la
HCCC és facilitar i potenciar la continuïtat assistencial a través d’una eina que permeti l’ús
compartit de la informació disponible sobre els i les pacients entre els centres assistencials
de Catalunya.39
En l’horitzó futur de la HCCC hi ha també les perspectives d’una concreció d’orientacions
similars a Espanya i en l’àmbit europeu en relació amb les quals només es preveu, de moment, facilitar l’accés visual i no pas el treball cooperatiu. En qualsevol cas, la telemàtica, les
tecnologies i els estàndards d’integració i d’interoperabilitat, i el paper actiu dels ciutadans i
ciutadanes es projecten com a vectors facilitadors de la renovació de l’atenció sociosanitària
en un sentit contrari a la “fragmentació” dels sistemes d’organització i prestació de serveis
comentada en la MSEL08 a partir de les aportacions de l’OMS.40

2.2. LA SALUT A CATALUNYA
2.2.1. Esperança de vida i mortalitat
Tal com s’explica en el subapartat V.1. sobre dinàmica demogràfica, l’EV en néixer l’any
2007 a Catalunya era de 78,2 anys en els homes, de 84,5 anys en les dones i de 81,4 anys per
a tots dos sexes. D’acord amb els informes de mortalitat del Departament de Salut,41 aquestes
valors no han variat respecte als de l’any 2006 i, per tant, l’EV en néixer es manté lleugerament superior a la de l’any 2005 per al conjunt de la població (EV 80,6) i per a cadascun dels

37. Vegeu OMS (2007). Informe sobre la salud en el mundo 2007. Un porvenir más seguro. Protección de la salud
pública mundial en el siglo XXI. Ginebra i OMS (2008). Informe sobre la salud en el mundo 2008. La atención
primaria de salud. Más necesaria que nunca. Ginebra.
38. Vegeu la Decisió núm. 1350/2007/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, per la
qual s’estableix el segon Programa d’acció comunitària en l’àmbit de la salut (2008-2013) a:
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/c11503c_es.htm.
39. Vegeu la presentació de Departament de Salut «Història Clínica Compartida a Catalunya (HCCC)», Generalitat
de Catalunya, a: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2495/presentacio_hcc.pdf.
40. Ibídem, 15 (OMS, 2008).
41. Departament de Salut (2009). Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2007. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
i edicions 2008 i 2007 amb dades dels anys 2006 i 2005, respectivament.
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sexes (EV 77,2 en els homes i 83,3 en les dones). El fet que l’EV de les dones sigui més elevada que la dels homes no significa necessàriament que tinguin un estat de salut millor, ans
tot el contrari: les dones viuen proporcionalment més anys amb algun tipus de discapacitat.42
Pel que fa a la mortalitat, durant l’any 2007 es van produir un total de 60.617 defuncions.43
La taxa bruta de mortalitat va ser de 8,3 per cada 1.000 habitants (8,6 en els homes i 8 en les
dones), una xifra similar però superior a la registrada l’any anterior. Les malalties del sistema
circulatori i els tumors continuen mantenint-se com a primeres causes de mort proporcional44
en la població de Catalunya (el 26,6 i el 33,2% dels casos en els homes i el 33,4 i el 21,4%
en les dones, respectivament).
Segueixen amb distància, per a tots dos sexes, les malalties del sistema respiratori (l’11,9%
en els homes i el 9% en les dones), les causes externes i les malalties del sistema digestiu,
en els homes, i els trastorns mentals i del comportament (fonamentalment a causa de les demències) i les malalties del sistema nerviós (fonamentalment a causa de l’Alzheimer), en les
dones. Les causes externes són la primera causa de mort en els homes en les edats de 15 a 44
anys, i a partir dels 75 anys en les dones i dels 85 en els homes les malalties que causen una
mortalitat més elevada són les cardiovasculars.
En darrer lloc, segons la llista actualitzada de causes de mortalitat evitable, a Catalunya es
van produir l’any 2007 un total de 8.501 morts innecessàriament prematures i sanitàriament
evitables (5.609 homes i 2.892 dones), les quals representen el 14,3% de les defuncions registrades aquell any (el 14,4% per a l’any 2005 i el 15% per al 2006).
Això significa que l’any 2007 es van perdre a Catalunya 182.580 anys potencials de vida
entre la població d’1 a 70 anys d’edat per morts prematures. Les causes que provoquen una
pèrdua global més gran d’anys potencials de vida45 van ser, en els homes, els tumors de tràquea, bronquis i pulmó (43,3 anys per cada 10.000 habitants), seguits dels accidents de trànsit
de vehicles de motor (27,8 anys per 10.000, en comparació amb els 31,7 de l’any anterior) i
de les malalties isquèmiques del cor (23,5 per 10.000). En el cas de les dones, són el tumor
de mama (19,6 per 10.000), seguit del tumor de pulmó (10,2 per 10.000) i de les malalties
cerebrovasculars (7,2 per 10.000).

42. Per a més informació, vegeu el requadre 3 «L’esperança de vida lliure de discapacitat i l’esperança de vida
ajustada per qualitat», en el capítol de salut de la MSEL08.
43. Vegeu l’apartat V.1. sobre dinàmica demogràfica per a informació detallada sobre mortalitat.
44. Les causes de mort es corresponen amb les 20 grans categories de malalties de la desena revisió de la Classificació
internacional de malalties (CIM-10).
45. Les causes de mort s’agrupen d’acord amb la classificació D-73, basada en el CIM-10.
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Al mateix temps, les causes que provoquen una pèrdua mitjana d’anys més elevada a les
persones que les pateixen van ser, en tots dos sexes, els accidents de trànsit (32,4 anys), els
enverinaments (24,6 anys), la sida (25,8 anys) i els suïcidis (24,6 anys).

2.2.2. Malalties de declaració obligatòria
El sistema de vigilància epidemiològica de Catalunya comprèn una relació de malalties
de declaració obligatòria (MDO) elaborada per un conjunt de persones expertes en malalties
infeccioses i microbiologia de l’àmbit de la salut. La llista recull aquelles malalties transmissibles que són rellevants des del punt de vista de la salut pública, tant per la seva freqüència
com per la possibilitat de poder aplicar les mesures pal·liatives corresponents.
Les MDO constitueixen una de les amenaces més greus per a la salut pública i l’evolució
constant del patró i l’epidemiologia de les malalties específiques que configuren aquesta categoria sociosanitària està relacionada amb transformacions econòmiques, socials i mediambientals. Tal com es comenta en la MSEL08, el creixement demogràfic, la ràpida urbanització,
el deteriorament del medi ambient, l’ús incorrecte dels antimicrobians, la globalització del
comerç i la intensificació de la mobilitat internacional, entre altres factors, han amplificat els
riscos sociosanitaris als qual s’enfronten actualment les poblacions.
A aquesta relació caldria afegir-hi les transformacions que es produeixen en els hàbits i
comportaments de les persones, atès que poden introduir novetats en la percepció i el grau
d’exposició al risc i en la susceptibilitat humana enfront dels agents patògens.46
El canvi climàtic, que s’analitza en el capítol VI sobre sostenibilitat mediambiental, també
repercuteix directament i indirecta sobre l’estat de salut de les poblacions a través, per exemple, de les malalties emergents i l’increment de les al·lèrgies. Tanmateix, la millora general
dels sistemes sanitaris i les mesures preventives dins l’àmbit de la salut pública a la UE fan
que sigui molt difícil precisar el sentit i la mesura dels nous riscos sanitaris.47 Les conseqüències últimes sobre la salut dependran en termes generals de l’equilibri que s’estableixi entre

46. Un cas especialment interessant en aquest sentit és el de les pràctiques hiperhigièniques en els països
desenvolupats, les quals alteren l’ecologia de les relacions entre les persones i la seva flora microbiana natural,
tot reduint la capacitat de resposta del sistema immunitari. Els estils de vida relacionats amb una mala alimentació,
l’estrès i la manca d’exercici repercuteixen negativament sobre les barreres naturals de l’organisme fins al punt
de facilitar l’aparició de noves al·lèrgies i malalties autoimmunes.
47. Vegeu Watkiss, P.; Horrocks, L.; Pye, S.; Hunt, A. (2009). Impacts of climate change in human health in Europe.
PESETA-Human health study. Luxemburg: European Commission. JRC Scientitifc and Technical Reports.
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«les tensions que la variabilitat climàtica provoca sobre la salut» i «les mesures d’adaptació
dissenyades per protegir la població d’aquestes tensions».48
A falta d’indicadors generals sobre l’evolució de les MDO, seguidament es presenten les
dades més rellevants sobres les malalties de declaració individualitzada setmanal obligatòria
amb una presència important a Catalunya. En primer i segon lloc, es comenta l’evolució de
la prevalença de les MDO que no són infeccions de transmissió sexual (ITS). En tercer lloc,
es fa el mateix però pel que fa a les ITS.

MDO amb una reducció de casos notificats en relació amb l’any 2007
Síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida)
Catalunya, amb aproximadament 5.574 persones malaltes de sida l’any 2006,49 ocupa el
setè lloc entre les comunitats autònomes de l’Estat amb una prevalença de 30 casos per 100.000
habitants, mentre que Espanya, amb una taxa de 34, ocupa la tercera posició entre els països
europeus després d’Ucraïna (99) i Portugal (66). Entre l’1 de gener del 1981 i el 31 de desembre del 2009 s’han enregistrat a Catalunya 16.351 casos de sida en persones residents,50 de
les quals 3.200 són dones (el 37,8%) i 13.151 homes (el 80,4%). D’aquest conjunt de casos,
10.178 (el 62,2%) han esdevingut en defuncions al llarg del període considerat.
Es manté la tendència a la baixa pel que fa al nombre de nous casos diagnosticats iniciada
l’any 1994, i s’ha passat dels 1.586 casos declarats llavors als 529 de l’any 2000 i als 228 de
l’any 2008, dels quals 178 són homes (el 78,1%) i 50 dones (el 21,9%). La disminució anual
del nombre de casos de sida està directament relacionada amb la introducció l’any 1996 del
tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA), gràcies al qual es va produir un increment
del temps transcorregut entre el contagi del VIH i el desenvolupament de la sida, així com de
la supervivència de les persones malaltes.51
S’observa un increment general, amb alts i baixos, del pes relatiu de les dones en aquest
mateix sentit des de l’any 1981 fins a l’actualitat. Les dones han passat de representar el 16,8%
del conjunt de nous casos diagnosticats l’any 1990 al 21,9% l’any 2008, després d’un breu
període de disminució relativa entre els anys 2004 i 2007.
48. Grup d’Experts en Canvi Climàtic a Catalunya (2005). Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Consell
Assessor del Desenvolupament Sostenible i Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Generalitat de
Catalunya, pàg. 647.
49. Vegeu SIVES (2008). Informe epidemiològic biennal CEEISCAT. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Salut. Disponible a: http://www.ceescat.org/Index_Cat.htm.
50. Vegeu les dades del CEEISCAT publicades el 25 de gener de 2010 i disponibles a: http://www.ceescat.org/
Documents/Informes_VIH_SIDA/Cat_SIDA_Informe_2semestre2009.pdf.
51. Ibídem, 27 (SIVES, 2008).
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Per edats, cal destacar el desplaçament progressiu de l’interval amb major proporció de
nous casos diagnosticats de sida des de les edats joves cap a les adultes. Així, si en el conjunt
del període de referència (1981-2008) gairebé la meitat dels casos declarats (el 47,9%) corresponien a persones de 25 a 34 anys,52 la realitat de l’any 2008 mostra una distribució ben
diferent en què les persones d’aquests edats representen el 21,5% dels nous casos diagnosticats enfront del 58,3% de les persones adultes de 35 a 39 anys.
GRÀFIC V-15. EVOLUCIÓ ANUAL DELS CASOS DE SIDA I VIH DE
PERSONES RESIDENTS A CATALUNYA. CATALUNYA, 2000-2009
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Registre de casos de sida a Catalunya del CEEISCAT,
actualitzades el gener del 2010 (“Informe del segon semestre del 2009”); de les dades del Sistema de declaració
del VIH a Catalunya del CEEISCAT, actualitzades el gener del 2010 (“Informe segon semestre 2009”), i de SIVES
(2008). Informe epidemiològic biennal CEEISCAT. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
Nota: les dades de l’any 2009 són provisionals.

Tal com es comenta en l’Informe biennal de SIVES, «[é]s important tenir en compte que
les dades de vigilància de la sida representen a les persones en l’estadi més avançat de la malaltia i no informen de la freqüència de les noves infeccions, ni de la seva evolució, podent-se
donar el fet que augmentin les noves infeccions mentre els casos de sida segueixin una altra
tendència».53

52. Vegeu les dades del Registre de casos de sida a Catalunya del CEEISCAT, actualitzades el 31 de desembre de
2008, disponibles a: http://www.ceescat.org/Index_Cat.htm.
53. Ibídem, 27 (SIVES, 2008: 22).
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De fet, es coneix que, del conjunt de casos de VIH notificats l’any 2006, una cinquena
part complien criteris de sida. Aquests resultats posen de manifest la necessitat de promoure
estratègies de prevenció secundària com el diagnòstic precoç i el consell assistit per tal de
modificar les conductes i reduir la transmissió del virus de la sida a altres persones. En aquest
sentit, l’any 2009 es va iniciar una prova pilot de test ràpid del VIH en 36 oficines de farmàcia a 21 localitats de la província de Barcelona. De les 1.548 proves realitzades 15 han estat
reactives (l’1%), corresponents a 12 homes i 3 dones de 30 a 39 anys en el 56% dels casos.
Tuberculosi
L’any 2008 han estat notificats 1.636 casos de tuberculosi (TB) en persones residents a
Catalunya,54 xifra que es correspon amb una taxa d’incidència per 100.000 habitants de 22,2
casos. La forma més freqüent de TB ha estat la pulmonar, present en el 72,4% dels casos.
En comparació amb l’any anterior (23,2), la taxa de notificació ha disminuït el 4,4%; ara
bé, cal emfasitzar que l’«evolució de la TB a Catalunya en els darrers anys no és favorable».55
D’una banda, el declivi anual mitjà registrat des de l’any 2000 (-2,5%) ha estat inferior a l’objectiu sanitari teòric del -10% i, de l’altra, la taxa d’incidència en el grup d’edat sentinella (el
de persones de menys de cinc anys) ha augmentat respecte del 2007.
Gairebé la meitat dels nous casos notificats corresponen al col·lectiu de persones d’origen
immigrat la participació del qual s’ha triplicat pràcticament al llarg dels darrers vuit anys (del
16,8% l’any 2000 al 46,3% el 2008). La taxa de TB en persones autòctones és de 14,3 casos
per cada 100.000 habitants, mentre que en les persones nascudes a l’estranger arriba a 62,8.
Parotiditis
L’any 2008 s’han registrat 247 casos de parotiditis, una malaltia de declaració individualitzada setmanal obligatòria popularment coneguda amb el nom de galteres. Aquesta xifra
representa un punt d’inflexió positiu en relació amb la situació de l’any anterior, moment en
què es va produir un important increment dels casos notificats (417, corresponents a un índex
epidèmic56 de 5,8) i es va trencar amb l’estacionalitat de la malaltia.

54. Programa de prevenció i control de la tuberculosi (25 de novembre de 2009). La tuberculosi a Catalunya
l’any 2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
55. Ibídem, 32 (Programa de prevenció i control de la tuberculosi, 25 de novembre de 2009, 3).
56. L’índex epidèmic és el quocient entre el nombre de casos presentats l’any en estudi i la mediana dels casos
declarats durant els cinc anys anteriors. Un valor de l’índex entre 0,76 i 1,24 situa la malaltia en estudi a un
nivell d’incidència normal. Un índex igual o inferior a 0,75 la situa a un nivell d’incidència baix i, finalment,
un índex igual o superior a 1,25 indica que la malaltia estudiada ha presentat una incidència elevada.
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MDO amb un increment de casos notificats en relació amb l’any 2007
Hepatitis
D’acord amb les dades provisionals del Departament de Salut, l’any 2008 s’han notificat
a Catalunya 259 casos residents d’hepatitis vírica de tipus A, fet que representa un increment
del 13,5% en relació amb la incidència de l’any anterior (228 casos), just després de la repuntada que va experimentar aquesta malaltia durant el 2006 (281 casos, amb una taxa de 3,9
per 100.000 habitants).
El nombre d’infeccions notificades d’hepatitis de tipus B en persones residents a Catalunya l’any 2008 és de 120, és a dir, l’11,2% menys que l’any anterior (135 casos), i es manté
la tendència a la baixa iniciada a partir de l’any 2006, moment en què la incidència d’aquesta
variant de la malaltia també va registrar una escalada amb 168 casos declarats (corresponents
a una taxa de 2,4 per 100.000 habitants).
No es disposa dels índexs epidèmics de l’hepatitis A i B corresponents a l’any 2008, però
les dades del 2006 (3,9 i 2,4, respectivament) i del 2007 (3,2 i 1,9, respectivament) situen la
incidència d’aquesta malaltia en el nivell elevat.
Pel que fa a la resta d’hepatitis víriques, l’any 2008 s’han declarat a Catalunya un total de
104 casos, fet que suposa un increment del 28,4% en relació amb l’any anterior (97 casos) i del
7,2% en relació amb el 2006 (81 casos). S’enregistra, doncs, una repuntada important d’aquests
casos els quals afecten principalment la població masculina (65,6%) i adulta (de 30 a 60 anys).
Legionel·losi
La legionel·losi continua registrant una incidència elevada a Catalunya, quantificada a través d’uns índexs epidèmics de 5,4 i 4,1 durant els anys 2006 i 2007, respectivament.
De fet, segons les dades provisionals del Departament de Salut, l’any 2008 s’han notificat 346 casos d’aquesta malaltia, és a dir, el 16,1% més que l’any anterior, xifra que suposa
un canvi de tendència després de dos anys consecutius en què s’havia observat una reducció
progressiva de la seva presència a Catalunya. Els homes, amb el 89,1% dels casos, són majoritaris entre les persones malaltes de legionel·losi.
Paludisme
Segons les dades provisionals proporcionades pel Departament de Salut, l’any 2008 s’han
notificat 130 casos de paludisme o malària, el 4,8% més que l’any anterior (amb 124 casos) i
el 14% més que l’any 2006 (amb 114). Malgrat no disposar de l’índex epidèmic corresponent
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al 2008, durant els anys 2006 i 2007 va ser de 1,6 i 1,7, respectivament —unes xifres que situen aquesta malaltia en la franja d’incidència elevada.
Tos ferina
L’any 2008 ha viscut un increment important del nombre de casos de tos ferina. Concretament, se n’han notificat 412 casos, és a dir, el 45,6% més que l’any anterior (283), la qual
cosa referma la tendència a l’alça observada des de l’any 2006 quan se’n van registrar 163
casos. L’índex epidèmic corresponent als anys 2006 i 2007 va ser de 2,3 i 3,9, respectivament,
molt per sobre de l’1,25 que indica el límit d’una incidència normal. La franja d’edat més
afectada per la tos ferina és la de persones de menys de 5 anys, la qual concentra el 43,2%
del total l’any 2008.
Malaltia meningocòccia
Finalment, l’any 2008 també destaca l’increment del nombre de casos notificats de malaltia meningocòccia57 després de dos anys consecutius amb una tendència decreixent. En comparació amb l’any 2007, s’ha enregistrat un augment de casos equivalent al 32,4% (108 vs.
143), mentre que la diferència respecte de l’any 2006 és del 22,2% (117 vs. 143). Els índexs
epidèmics dels anys 2006 i 2007 (1,6 i 1,5, respectivament) situen la malaltia meningocòccia
en el grup d’incidència elevada. Aquest problema de salut afecta particularment les persones
amb un sistema immunològic debilitat, la vellesa i la infància (el 47,9% dels casos s’han produït en el grup d’edat de menys de 5 anys).

Infeccions de transmissió sexual
Tal com s’indica en el darrer Informe epidemiològic biennal,58 «[a]mb motiu del recent
canvi en el patró i l’epidemiologia de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i la seva relació amb l’epidèmia del VIH tant a nivell mundial com a la Unió Europea, els darrers anys
ha augmentat la rellevància d’aquestes patologies com a problema de salut pública».
A Catalunya, com a la resta dels països occidentals, les principals ITS sotmeses a vigilància epidemiològica es mantenen, fins a l’any 2006, dins una tendència d’augment sostingut
encetada el 2001 que més recentment es diversifica en funció de la malaltia. L’increment generalitzat, però, pren especial importància en poblacions més vulnerables com les constituïdes
per persones joves de menys de 25 anys (entre les quals el Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC) constata un increment de les infeccions ITS), els homes que
57. La malaltia meningocòccia és una forma particularment severa de meningitis provocada per un bacteri anomenat
meningococ.
58. Ibídem, 27 (SIVES, 2008: 75).
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tenen sexe amb homes (HSH), les persones d’origen immigrat, les persones VIH-positives i
les dones en edat reproductiva.
GRÀFIC V-16. EVOLUCIÓ ANUAL DELS CASOS NOTIFICATS D’ITS.
CATALUNYA, 2001-2008
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de CEEISCAT (2008). Informe Epidemiològic Biennal CEEISCAT. Sistema
Integrat de Vigilància Epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya. Barcelona: Departament de Salut,
de les dades del CEEISCAT sobre malalties de declaració individualitzada, setmanes 1 a 52, anys 2008 i 2009
disponibles a http://www.ceescat.org/Documents/Informes_ITS/individualitzades_2008_quatrisetmanes_regio.pdf,
i de les dades del Departament de Salut sobre notificació microbiològica disponibles a http://www.gencat.cat/salut/
depsalut/html/ca/dir2089/becset084953.pdf.

2.2.3. Problemes de salut pública
Tal com s’ha comentat en els subapartats 2.1.2 i 2.1.3, sobre el context europeu i el català,
la salut té una dimensió social ineludible que permet explicar una part important de les diferències personals i col·lectives en relació amb el grau d’exposició, vulnerabilitat i protecció
davant dels riscos sociosanitaris.
La salut pública fa referència a aquests condicionants i, en tant que disciplina multidisciplinària, té com a objectiu mantenir la salut de la població a través de la protecció sanitària
(control sanitari del medi ambient, en el seu sentit més ampli), la promoció sanitària (foment
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dels estils de vida saludables), la prevenció epidemiopatològica (vacunacions, detecció precoç, mesures de contenció, etc.) i la restauració sanitària (atenció primària i hospitalària).
La força principal d’aquesta aproximació holística al concepte de salut radica, segons els
plantejaments del Departament de Salut, en «el reconeixement que una bona part dels determinants de la salut se situen fora del sistema sanitari, incloent-hi els factors individuals —els
determinants biològics i genètics, així com els coneixements, les actituds i les conductes—,
l’entorn interpersonal —família i amistats—, el context organitzatiu —educatiu, laboral i del
lleure— i la comunitat, ja sigui el barri, el poble o la ciutat».59 Aquesta preocupació queda
recollida i constatada en el Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010, en què s’analitza l’existència de desigualtats en salut per raó de gènere, territori i classe social i s’adopta el compromís de reduir-les progressivament.
REQUADRE V-5. SALUT I EXCLUSIÓ SOCIAL
L’any 2009 la Fundació Caixa Catalunya ha publicat el segon estudi sobre la inclusió social a Espanya,60 en el
qual incorpora, entre altres novetats, l’anàlisi de la relació entre l’exclusió social i la salut. L’informe explica
quins són els factors que fan que aquesta relació sigui bidireccional, és a dir, com l’exclusió social augmenta
les probabilitats de tenir problemes de salut i com un estat de salut dolent pot conduir a situacions d’exclusió
social. Així mateix, es presenten les magnituds disponibles d’aquesta relació en el context espanyol, on els indicadors que en permetrien una anàlisi detallada encara no estan suficientment desenvolupats. Les principals
idees i conclusions de l’estudi, que combina la reflexió teòrica i l’anàlisi empírica, són les següents:
La influència de l’exclusió social en l’estat de salut:
Les situacions relacionades amb la privació de recursos materials, i els efectes psicològics derivats d’aquestes
circumstàncies, augmenten les possibilitats de patir problemes de salut en general. Cal dir, a més, que els efectes de situacions d’exclusió social responen a una lògica acumulativa, de manera que poden aparèixer dèficits
de salut en etapes adultes com a conseqüència de mancances viscudes durant la infantesa.
L’informe també presenta l’entorn social com un factor influent en els estils de vida de les persones. Les classes socials amb menys recursos desenvolupen més freqüentment estils de vida associats a conductes de risc per
a la salut (per exemple, tabaquisme, consum abusiu d’alcohol o manca de pràctica d’esport). Aquest patró de
desigualtat està més marcat en les societats econòmicament desenvolupades.
L’estat de salut deficitari com a potenciador de les situacions de risc d’exclusió:
Els dèficits de salut poden derivar al mateix temps en situacions de risc d’exclusió social. Les persones afectades
per alguna malaltia o discapacitat poden veure afectada la seva relació amb l’entorn a causa de l’estigmatització
social i l’autoestigmatització. Un dels resultats d’aquesta situació és l’afebliment o trencament del vincle social,
amb la consegüent pèrdua de beneficis (i. e., benestar psicològic, efecte estimulador de conductes saludables,
suport individual en situacions adverses, etc.) que es deriven de la pertinença a determinades xarxes socials.
De fet, quan la situació de discapacitat o salut deficitària es presenta durant l’etapa educativa, les possibilitats
d’actualitzar una correcta inserció laboral i de poder construir una carrera professional es veuen considerablement reduïdes. La precarització del mercat de treball afecta l’estat de salut i, per tant, les possibilitats de patir
situacions d’exclusió social.

59. Departament de Salut (2008). Llibre blanc de la prevenció a Catalunya: consum de drogues i problemes associats.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, pàg. 11.
60. Fundació Caixa Catalunya (2009). Informe de la inclusió social a Espanya. Barcelona.
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D’altra banda, els períodes d’interrupció de la participació efectiva en el mercat de treball a causa d’una malaltia
o discapacitat poden afectar negativament la reinserció, ja sigui per causes alienes derivades d’actituds discriminatòries o per decisions pròpies causades per la desmotivació personal. Quan una persona ha estat apartada del
mercat de treball per una malaltia, pot patir disminució de l’autoestima i no sentir-se suficientment capacitada
per treballar, però també pot veure frenat el procés de reincorporació a una feina remunerada per por de perdre
els subsidis públics que es reben per la condició de discapacitat.
Classes socials i diferències en salut a Espanya:
A Espanya, tot i que l’estat de salut general és satisfactori si es compara amb l’àmbit internacional, l’equitat
en termes de salut és clarament millorable, segons es desprèn de l’informe. Així, segons les dades citades en
l’informe,61 Espanya és el país de la UE-15 on s’observa una major diferència en les probabilitats de patir una
malaltia de llarga durada o discapacitat en funció de la renda disponible. L’informe també aporta dades sobre
Espanya a partir de l’Enquesta social europea del 2006, la qual mesura l’existència de desigualtats en la valoració subjectiva de l’estat de salut. Només a 4 dels 22 països que participen en aquesta enquesta hi ha diferències
més grans que a Espanya en l’autopercepció de l’estat de salut per part dels homes segons el nivell d’estudis.
Pel que fa a les dones, a 10 dels 22 països la diferència és més gran que a Espanya.

Activitat física
Una part important de la població de Catalunya no practica un nivell d’activitat física suficient per mantenir o millorar el seu estat de salut. El sedentarisme incrementa el risc de patir malalties cardiovasculars, càncer, excés de pes i diabetis mellitus, entre d’altres, i es troba
entre les principals causes de morbiditat i mortalitat en els països occidentals.62
En relació amb l’activitat física global (la realitzada al llarg de tot un dia no festiu i que
inclou tant l’activitat habitual —laboral, domèstica, escolar, etc.— com la de lleure), el 23,9%
de la població de 15 anys i més es declara sedentària l’any 2006.63 Les dones, les persones de
més edat i els grups amb menys estatus socioeconòmic presenten un nivell d’intensitat física
inferior respecte als homes, les persones més joves i els grups amb més estatus socioeconòmic, respectivament.

61. Dades provinents de l’European Foundation for the improvement of living and working conditions (2004).
Employment and disabilities: back to work strategies, disponible a: http://eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/115/
en/1/ef04115en.pdf, i de l’European Foundation for the improvement of living and working conditions (2004).
Health and Care in an enlarged Europe, disponible a: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/36/en/1/
ef0436en.pdf.
62. Vegeu l’apartat sobre activitat física en la descripció dels cinc eixos estratègics que articulen les polítiques de
salut de la Generalitat a http://www20.gencat.cat/portal/site/pla-salut/menuitem.98854c4efd5306c1bd2aa410b
0c0e1a0/?vgnextoid=b42d796cd8027110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b42d796cd8027
110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default.
63. Departament de Salut (2009). «Resultats», a Informe de salut de Catalunya. Avaluació dels objectius de salut.
Barcelona: Generalitat de Catalunya.
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Quant als objectius de salut a l’horitzó 2010 que s’han pogut avaluar,64 les dades65 mostren
una tendència desfavorable al llarg del període 2002-2006. D’una banda, s’ha incrementat la
prevalença de persones entre 18 i 74 anys absolutament sedentàries (del 18,1% al 21,7%) i,
de l’altra, s’ha reduït la prevalença de persones d’aquestes mateixes edats que realitzen activitats físiques de lleure d’intensitat moderada cinc o més cops per setmana o una quantitat
equivalent (del 13% a l’11,3%).
La lluita contra el sedentarisme, que el Govern vol situar per sota del 16%, s’ha convertit en una prioritat de la política sociosanitària. En aquest sentit, l’any 2009 es va posar en
marxa el Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES) de Catalunya, una iniciativa interdepartamental desenvolupada pel Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport en el
marc del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació
saludable (PAAS).

Obesitat
Tal com s’assenyalava en la MSEL07, el creixement de l’obesitat en la població catalana
en el tombant de segle ha anat associat a l’increment del risc de diverses malalties relacionades com la diabetis, la hipertensió arterial, diversos tipus de càncer i les malalties cardiovasculars. Aquest fet ha convertit l’obesitat en un problema de salut pública de primer ordre
en els països occidentals fins al punt de considerar aquesta epidèmia global com una de les
principals causes de mortalitat evitable.
D’acord amb les dades de l’Examen de salut de Catalunya 2006,66 més de la meitat de la
població de Catalunya té excés de pes: el 39,6% té sobrepès i el 16,5% està obesa. Aquesta
situació és particularment preocupant en la població infantil (en què l’increment de l’obesitat
fa preveure un agreujament futur del problema), així com entre els homes, la població adulta
i les classes socials més desafavorides en comparació amb les dones, la població jove i les
classes socials més afavorides, respectivament. En els països de la Unió Europea, la prevalença
de sobrepès en nens i nenes d’aproximadament 10 anys és inferior a l’observada a Espanya,
llevat dels casos de Grècia, Malta i Itàlia.

64. Entre l’Enquesta de salut de Catalunya de 2002 (ESCA02) i la de 2006 (ESCA06) es va introduir un canvi en
l’instrument de mesura, que ha deixat de categoritzar l’activitat física lleugera i, per tant, no s’han pogut valorar
el grau d’assoliment l’any 2006 de l’objectiu a l’horitzó 2010 referit a les persones que fan exercici durant el
temps de lleure, ni tampoc el referit a les persones que caminen més de 30 minuts diaris.
65. Departament de Salut (2009). «Monitoratge dels objectius de salut fixats per a l’any 2010», a Informe de salut
de Catalunya. Avaluació dels objectius de salut. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
66. Ibídem, 41 (Departament de Salut, 2009).
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Pel que fa a la valoració del grau d’assoliment l’any 2006 dels objectius de salut fixats per
a l’any 2010,67 val a dir que no ha estat possible disminuir la mitjana poblacional de l’índex
de massa corporal68 (IMC) per sota dels 25 kg/m2, però el fet que la tendència s’hagi estabilitzat en els 26,1 kg/m2 es considera un resultat positiu per part del Departament de Salut. De
la mateixa manera, els resultats de l’objectiu en relació amb la prevalença de l’obesitat en la
població adulta (aconseguir que no augmenti més enllà del 16,6% de l’any 2002) mostren una
tendència favorable de cara al 2010.
El nombre de persones de 6 a 17 anys que han participat en l’Examen de salut de Catalunya 2006 no permet valorar el grau d’assoliment de l’objectiu relacionat amb l’obesitat per
part d’aquest grup poblacional. Aquest buit d’informació d’un tema tan rellevant («considerant la morbiditat i la mortalitat, es pot provar l’associació entre obesitat en l’adolescència
i l’increment de riscos per a la salut en l’edat adulta»)69 queda en bona mesura compensat
per l’estimació de l’IMC a partir de les dades de l’Enquesta de salut de Catalunya 2006 (ESCA 06). Segons les declaracions de pes i talla dels progenitors o tutors, l’any 2006 el 85,5%
dels nens i nenes de Catalunya entre 7 i 14 anys tenen normopès, el 7,8% tenen sobrepès i el
6,4%, obesitat.

Trastorns de la conducta alimentària
Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) són un greu problema de salut pública que
es caracteritzen per alteracions importants de la conducta alimentària amb conseqüències nutricionals, biològiques, psicològiques i socials.70 Són malalties psicosomàtiques considerades trastorns mentals produïdes per diversos factors inespecífics que poden estar presents en
persones sanes o en persones amb altres malalties.
D’acord amb les dades facilitades pel Departament de Salut, l’any 2008 s’han atès a Catalunya 2.696 casos amb diagnòstic principal del grup dels TCA, el 2,9% més que durant el
2007. Els tres TCA més freqüentment diagnosticats són els trastorns del menjar no especificats (1.185 casos, el 44% del total), els quals experimenten un creixement relatiu del 7% en
comparació amb l’any anterior; la bulímia nerviosa (660, 24,5%), que enregistra una reducció
del 2%; i l’anorèxia nerviosa (518, 21,6%), amb el 0,2% de casos menys.
Pel que fa al perfil de les persones diagnosticades, s’ha d’assenyalar que els TCA afecten particularment els nens i nenes i les dones joves, encara que com a patologies d’etiologia
multifuncionals també actualitzen la seva presència en la població adolescent i, cada vegada
67.
68.
69.
70.
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Ibídem, 43 (Departament de Salut, 2009).
L’IMC es calcula com el pes corporal en quilos dividit per l’alçada en metres quadrats (kg/m2).
Ibídem, 41 (Departament de Salut, 2009: 56).
Per a més informació, vegeu http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/trastorns2007.pdf.
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més, en els homes joves. Així, les persones de menys de 18 anys, amb 1.005 casos, representen l’any 2008 el 37,3% del total dels pacients atesos als centres de salut mental (CSM) amb
diagnòstic principal del grup dels TCA.

Consum de tabac
L’any 2006 la prevalença de l’hàbit tabàquic en la població de 15 anys i més de Catalunya
és del 29,4%,71 una xifra equiparable a l’obtinguda per a Espanya i per al conjunt de la UE-27
més Noruega, tal com s’ha vist en el subapartat 2.1.2 dedicat al context europeu. Al mateix
temps, es constata que la distribució del tabaquisme en la població varia en funció del sexe,
l’edat, l’origen i la classe social de les persones, de manera que els homes, la població adulta,
la població estrangera, les dones de classes socials més afavorides i els homes de les més desafavorides fumen en una proporció més gran que els seus homòlegs contraris, respectivament.72
Quant al monitoratge dels objectius d’hàbit tabàquic a l’horitzó 2010, els resultats73 presenten una evolució globalment positiva l’any 2006. S’ha assolit amb escreix l’objectiu relacionat amb l’abandonament del consum de tabac en la població de 15 anys i més (42% vs.
35%) i s’està a punt d’assolir l’objectiu lligat a la reducció del tabaquisme en la població
general de 15 anys i més (29,4% vs. 28%), així com en els homes d’aquestes edats (34,5 vs.
34%), gràcies sobretot a l’abandonament de l’hàbit tabàquic. Tanmateix, els joves de 15 a 24
anys fumen encara en una proporció (el 36,1%) que està a mig camí entre la prevalença de
l’any 2002 (40%) i l’objectiu fixat per a l’any 2010 (el 32%).
És important destacar també que després d’un llarg període de temps en què el tabac havia
incrementat la seva presència entre els hàbits de consum de les dones, l’any 2006 es constata
un descens respecte de l’any 2002 (24,3% vs. 26,6%) que permet esperar, si es manté la tendència actual, l’assoliment de l’objectiu per a l’any 2001 (reduir la prevalença del tabaquisme
en les dones de 15 anys i més fins al 22%).
Finalment, en relació amb el cas específic de la població jove, l’Estudi sobre conductes relacionades amb la salut dels alumnes de 3r i 4t d’ESO a Catalunya74 posa de manifest l’elevada
prevalença del tabaquisme en aquest grup poblacional, particularment en el cas de les noies.

71. Ibídem, 41 (Departament de Salut, 2009).
72. Per a més informació sobre l’estat actual i les dimensions socials de l’epidèmia, vegeu els indicadors d’incidència
(aparició de noves persones fumadores), prevalença (freqüència del tabaquisme) i cessació tabàquica (pes de la
superació de l’addicció) a Saltó, E.; Villalbí, J. (coords.) (2006 [?]). Dimensions del problema del tabaquisme
a Catalunya. Barcelona: Departament de Salut.
73. Ibídem, 43 (Departament de Salut, 2009).
74. Direcció General de Planificació i Avaluació (2008). Estudi sobre conductes relacionades amb la salut dels
alumnes de 3r i 4t d’ESO a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

593

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

El consum d’alcohol
Es calcula que els problemes relacionats amb el consum d’alcohol expliquen el 4% de la
morbiditat total en el món i que l’alcohol constitueix el tercer factor de risc per a la salut en
els països desenvolupats.75 A Catalunya el consum d’alcohol és una experiència gairebé universal: el 91,2% dels homes i el 85,3% de les dones declara haver-ne pres alguna vegada a la
vida, segons les dades de la darrera edició de l’Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas
en España (EDADES 08).76
Les pautes de consum dominant varien en funció del perfil de les persones. Pel que fa al
consum habitual d’alcohol (en els últims trenta dies) a Catalunya, els resultats de l’EDADES
08 confirmen que en els homes i les persones joves de 15 a 29 anys la prevalença és superior que en les dones (72,6% vs. 50,8%) i les persones de 30 a 64 anys (67,4% vs. 59,8%),
respectivament.
Pel que fa al consum de risc d’alcohol,77 els homes, els grups d’edat més joves i les dones
de classes socials més afavorides o amb estudis universitaris registren una freqüència més
elevada que les dones, els grups d’edats més adultes i les dones de classes socials més desafavorides o sense estudis universitaris, respectivament.78
Més concretament, tal com ja es destacava en la MSEL08 i 09, el 4,5% de la població
catalana de 15 anys i més és bevedora de risc d’alcohol l’any 2006. Aquesta prevalença és
molt més elevada en els homes (7,3%) que en les dones (1,7%) i en la població jove més que
no pas en l’adulta. A més, els estudis realitzats a Catalunya indiquen que «els consumidors
joves tendeixen a associar el consum de begudes alcohòliques al temps de lleure, de vegades
buscant la intoxicació, una tendència que [...] pot propiciar un major impacte del consum de
begudes alcohòliques en les col·lisions de vehicles de motor i les lesions que se’n deriven».79
Quant a les tendències temporals, és important destacar que la proporció de població bevedora de risc d’alcohol en el període 1999-2006 s’ha incrementat el doble en les edats joves

75. Vegeu l’apartat sobre alcohol en la descripció dels cinc eixos estratègics que articulen les polítiques de salut de la
Generalitat a: http://www20.gencat.cat/portal/site/pla-salut/menuitem.98854c4efd5306c1bd2aa410b0c0e1a0/
?vgnextoid=e742796cd8027110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e742796cd8027110VgnV
CM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default.
76. Subdirecció General de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública (2008). Encuesta Domiciliaria
sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) 2007-2008. Madrid: Observatorio Español sobre Drogas.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
77. El consum de risc d’alcohol es defineix com un patró de consum que pot perjudicar el benestar físic i mental de
la persona (particularment a través de malalties digestives, accidents intencionats i no intencionats) sense que
aquesta reconegui tenir problemes mèdics o psiquiàtrics en l’actualitat.
78. Ibídem, 41 (Departament de Salut, 2009).
79. Ibídem, 37 (Departament de Salut, 2008: 26).
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de 15 a 20 anys (el 68%, en passar del 7,5% al 12,6%)80 que en la població general (el 32%,
en passar del 6,4% al 8,5%).
Tot fa pensar, per tant, en la improbabilitat que s’assoleixin els objectius fixats per al 2010
relacionats amb la reducció de la prevalença de consum excessiu d’alcohol,81 especialment
en la població jove, així com amb l’alleujament de les seves conseqüències (mortalitat en els
accidents de trànsit i morbiditat atesa als centres hospitalaris per malalties hepàtiques), de
mantenir-se la tendència actual.

Consum de drogues no institucionalitzades
Cànnabis
El cànnabis continua sent, amb diferència, la droga il·legal més consumida a Catalunya
l’any 2007.82 Concretament, entre les persones de 15 a 64 anys, el 42% dels homes i el 25,6%
de les dones reporten haver consumit derivats del cànnabis alguna vegada a la vida, uns percentatges que s’incrementen fins al 50,9% en la població jove de 15 a 29 anys, qui també se’n
declara consumidora actual (alguna vegada en els últims trenta dies) en el 22,2% dels casos.
Pel que fa a l’alumnat d’educació secundària (de 14 a 18 anys), l’Enquesta estatal sobre
usos de drogues en estudiants d’ensenyaments secundaris 1994-2008 (ESTUDES 08)83 revela
que la prevalença del consum dels derivats del cànnabis en els últims trenta dies als 14 anys
d’edat és del 12,8% l’any 2007 a Catalunya. L’extensió i freqüència d’aquesta droga s’incrementen amb l’edat de la població en edat jove i el salt més important en aquest sentit es produeix entre els 15 i 16 anys, moment en què el seu consum guanya un 52,6% de prevalença.
Les sèries estadístiques mostren un increment sostingut del consum de derivats del cànnabis a Catalunya des dels anys noranta, però aquesta tendència podria haver començat a estabilitzar-se molt recentment. Almenys així ho posen de manifest els resultats de l’EDADES
08 i l’ESTUDES 08 per al conjunt de l’Estat.
Cocaïna

80. Subdirecció General de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública (2006). Encuesta Domiciliaria
sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) 2005-2006. Madrid: Observatorio Español sobre Drogas.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
81. Ibídem, 43 (Departament de Salut, 2009).
82. Ibídem, 54 (Subdirecció General de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública, 2008).
83. Subdirecció General de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública (2008). Enquesta estatal sobre
usos de drogues en estudiants d’ensenyaments secundaris (ESTUDES), 1994-2008. Madrid: Observatorio
Español sobre Drogas. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
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En relació amb la cocaïna (de fet, la segona droga psicoactiva no institucionalitzada que
més es consumeix a Catalunya), el 15,5% dels homes i el 6,2% de les dones de 15 a 64 anys
declaren l’any 200784 haver-la consumit en pols alguna vegada a la vida (el 3,3% i l’1,6%,
pel que fa a la cocaïna base o crack). Aquesta prevalença s’incrementa fins al 17,9% entre els
i les joves de 15 a 29 anys, que també manifesten un hàbit de consum actual (últim mes) en
el 5,7% dels casos (o en el 0,7% quan es tracta de la prevalença de consum de cocaïna base).
Pel que fa a l’alumnat d’educació secundària (14-18 anys), l’ESTUDES 08 confirma que
la cocaïna és la segona droga il·legal amb un consum més estès en el conjunt de l’Estat l’any
2007. A Catalunya, el 0,9% de l’alumnat de 14 anys reconeix haver-la consumit alguna vegada en els últims trenta dies i l’expansió més important es produeix entre els 17 i 18 anys,
moment en què la prevalença passa de l’1,8% al 2,1% dels casos.
Les sèries temporals disponibles plantegen la possibilitat d’una certa estabilització del consum general de cocaïna a Catalunya després d’haver-ne mostrat creixements sostinguts des de
la dècada dels noranta. Tot i així, les dades de l’EDADES 08 i l’ESTUDES 08 per a Espanya
permeten diferenciar tendències divergents en funció de la forma de consum i el grup d’edat
de les persones, fet que caldrà investigar en el cas de Catalunya.
Heroïna
Quant a l’heroïna, tot i que no destaca per la seva prevalença (l’any 2007, l’1,5% dels homes
i el 0,4% de les dones de Catalunya declaraven haver-ne consumit alguna vegada a la vida),85
continua representant un greu problema de salut pública a causa de l’elevada freqüència d’ús
de la injecció intravenosa com a via d’administració (i, per tant, com a factor de risc en relació amb la transmissió del VIH i altres malalties infeccioses) i a la sobredosi, entre d’altres.86
En relació amb el grau d’assoliment dels objectius sobre consum de drogues no
institucionalitzades,87 els relacionats amb la reducció de la mortalitat per reacció adversa a
les drogues seran assolibles l’any 2010 si es mantenen les tendències actuals, així com aquells
altres relacionats amb la reducció de la prevalença de la infecció per VIH en les persones
consumidores d’opiacis i cocaïna.
Per contra, les possibilitats que s’assoleixin els objectius per al 2010 relacionats amb la
prevalença de consum de drogues són més baixes, especialment en el cas de la població jove
de 15 a 29 anys, en què per exemple s’observa un creixement de la demanda de tractament
especialitzat per abús i dependència del cànnabis.
84.
85.
86.
87.
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Ibídem, 54 (Subdirecció General de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública, 2008).
Ibídem, 54 (Subdirecció General de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública, 2008).
Ibídem, 37 (Departament de Salut, 2009).
Ibídem, 43 (Departament de Salut, 2009).
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Sinistralitat a la xarxa viària
La preocupació per les conseqüències sociosanitàries de l’elevada sinistralitat a la xarxa
viària catalana l’ha convertit en objecte d’actuació prioritària en matèria de seguretat pública. El Pla de seguretat viària de Catalunya 2008-201088 és el full de ruta que ha de permetre
assolir l’objectiu fixat per la UE per al 2010 de reducció del 50% del nombre de persones
mortes respecte de l’any 2000.
Tot i que l’evolució general del fenomen al llarg dels últims vuit anys a Catalunya permet
lectures certament esperançadores (s’ha reduït considerablement l’índex d’accidentalitat de
trànsit, és a dir, el nombre d’accidents amb persones mortes i ferides greus per 100.000 vehicles, de 101 a 41 entre els anys 2000 i 2008), encara resten alguns punts febles en relació
amb diversos àmbits específics d’actuació.
Pel que fa als aspectes positius, s’ha d’assenyalar que el nombre de persones mortes a
trenta dies en accident de trànsit89 a Catalunya ha mantingut una tendència decreixent al llarg
del període 2000-2008, fins i tot per sota de la taxa màxima anual que preveia el Pla tot i
l’augment del parc de vehicles i del cens de persones conductores. L’any 2008 el nombre de
persones mortes sota aquestes circumstàncies va ser de 452, xifra que representa una reducció
de gairebé el 50% respecte de l’any 2000 i una millora del 20% respecte de les 565 víctimes
previstes en el Pla per al 2008.
Addicionalment, l’any 2008 es produeix un canvi de tendència important en les zones
urbanes: a diferència del trienni anterior (2005-2007), s’aconsegueix equiparar per primera
vegada la reducció anual de la sinistralitat en zones urbanes amb la de les zones interurbanes
al voltant del 13%, coincidint amb el desenvolupament dels plans locals de seguretat viària90
(de fet, una de les línies mestres que preveu el Pla 2008-2010).
De la mateixa manera, els sistemes de seguretat passiva se situen en un nivell d’utilització
elevat en les persones implicades en accidents de trànsit, tant en les àrees urbanes com interurbanes, i se supera en tots els casos el 90% i s’arriba gairebé al 100% pel que fa a l’ús del
casc. Aquestes xifres remeten a un dels elements principals que concorren en la sinistralitat
—la infravaloració del risc— i que el Pla pretén combatre tot propiciant un canvi cultural cap
a una mobilitat sostenible i una conducció segura.
88. Servei Català de Trànsit (2008). Pla de seguretat viària 2008-2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Disponible a: http://www.gencat.cat/transit/pdf/
SEGURETAT_VIARIA_2008-10.pdf.
89. Es pren aquest índex de mortalitat en accidents de trànsit com a indicador de referència en concordança amb
els criteris del Llibre blanc del transport de l’any 2001 de la Comissió Europea.
90. Per a més informació, vegeu: Servei Català de Trànsit (2006). Pla local de seguretat viària. Manual guia.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Disponible
a: http://www.gencat.cat/transit/pdf/pla_local_manual.pdf.
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Quant als aspectes amb més marge de millora, el Pla de seguretat viària 2008-2010 alerta
sobre «un fenomen que no cal perdre de vista: l’augment de la mortalitat en accidents amb
motocicleta»91 en un moment en què s’havia registrat un empitjorament significatiu d’aquest
indicador respecte dels anys anteriors. De fet, més de la meitat de les víctimes d’accidents de
trànsit a la ciutat continuen sent persones usuàries de vehicles de dues rodes.
Entre els anys 2006 i 2008, la xifra de persones mortes en motocicleta a Catalunya s’ha
incrementat el 70,6% (51% i 87%, respectivament). La bicicleta també registra un increment
del 19,1% respecte del 2007 en termes de tipologia de vehicle implicat en accidents viaris
en zones urbanes. Contràriament, els ciclomotors mantenen la tendència a la baixa, amb una
reducció del 39,5% entre els anys 2006 i 2008 (38% i 23%, respectivament).

2.2.4. Interrupcions voluntàries de l’embaràs
Es manté la tendència de creixement del nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs
(IVE) realitzades a Catalunya92 d’ençà de l’any 2000 apuntada en l’anterior MSEL, tant en
termes absoluts com relatius. El nombre total d’IVE declarades a Catalunya l’any 2008 va ser
de 26.932, xifra que representa un increment del 13,2% respecte de l’any anterior i del 90,1%
respecte del 2000. La immensa majoria de les IVE (el 97,2%) s’ha dut a terme en centres extrahospitalaris i només el 2,8% en centres hospitalaris.
La taxa d’IVE l’any 2008 (nombre d’avortaments legals per cada 1.000 dones residents)
s’ha incrementat el 14,5% en comparació amb l’any anterior i el 71,5% en comparació amb
el 2000, segons les dades provisionals93 del Departament de Salut, en passar de 14,2 i 9,5,
respectivament, al 16,2 actual. De la mateixa manera, la raó d’IVE (nombre d’avortaments
legals per cada 1.000 nadons nascuts vius de mares residents) ha augmentat el 8,4% i el 37,2%
en comparació amb l’any anterior i el 2000, respectivament, en passar de 26,2 i 20,7 casos als
28,4 actuals. Malgrat aquesta tendència creixent, la taxa de Catalunya es troba en un terme
mitjà respecte a la d’altres països del seu entorn94 com són Itàlia (8,8 el 2006), França (14,5
el 2006) o Suècia (21,3 l’any 2008).
Pel que fa al perfil sociodemogràfic, es pot assenyalar que la mitjana d’edat de les dones
que han avortat legalment a Catalunya és de 27,8 anys. El grup d’edat en què s’han practicat
91. Ibídem, 66 (Servei Català de Trànsit, 2008: 7).
92. Les dades d’aquest subapartat fan referència al conjunt d’IVE practicades a Catalunya independentment del
lloc de residència de les dones, llevat de les taxes i raons per grup d’edat, les quals remeten exclusivament a les
dones que viuen a Catalunya.
93. Les taxes i raons corresponents a l’any 2008 són provisionals perquè hi falta sumar les dades que proporciona
el Ministeri de Sanitat i Consum sobre dones residents a Catalunya que s’han fet una IVE a la resta de l’Estat.
94. Vegeu: Servei d’Informació i Estudis (20 de novembre de 2009). Avortament legal a Catalunya, 2009. Registre
d’interrupció voluntària de l’embaràs. Barcelona: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
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més IVE (6.528, el 25,8% del total) és el de les dones de 25 a 29 anys, mentre que la taxa
més elevada correspon a les edats de 20 a 24 anys, amb 29,9 avortaments per cada mil dones.
Alhora, el grup d’edat de dones de menys de 15 anys, si bé és poc significatiu en termes poblacionals (el 0,4% del total), ha estat la cohort amb el nombre més elevat d’IVE (418,8) per
cada cent nascuts vius, fet lligat molt probablement a la seva condició de persones menors
d’edat i en situació de dependència familiar.

2.3. SISTEMA SANITARI I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES
El sistema de salut de Catalunya es basa en un model sanitari de provisió mixta que integra
en una sola xarxa els recursos públics i privats. El model es vertebra a partir del Servei Català
de la Salut (CatSalut), el qual es constitueix com un ens planificador, finançador, avaluador
i comprador dels serveis sanitaris, amb la funció de donar resposta a les necessitats de la població, tot duent a terme la gestió de l’oferta i la demanda dels serveis.
El 2009 el CatSalut ha elaborat, amb la col·laboració del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO),
el Baròmetre sanitari de Catalunya.95 Segons els resultats expressats en aquest baròmetre, la
puntuació mitjana rebuda pels serveis sanitaris a Catalunya, tant públics com privats, és de
6,80 en una escala de l’1 al 10. Aquest resultat s’ha de contextualitzar en relació amb una ciutadania que desconeix en el 18% dels casos quin és l’organisme responsable de l’assistència
sanitària pública de Catalunya i que en el 50% es considera poc informada de les actuacions
del Departament de Salut (enfront del 32,4% que es considera bastant o molt informada).
Els servei més ben valorat és l’atenció hospitalària, la qual obté una puntuació mitjana de
7,06. En l’altre extrem hi ha les urgències, que reben 5,74 punts de mitjana. Quant als aspectes
de l’assistència sanitària, els ítems que obtenen les puntuacions més elevades són els relacionals: el «tracte rebut per part del personal sanitari» (7,81 punts) i la «confiança i seguretat
que transmet el metge» (7,75); així com «la proximitat del centre» (7,80). Contràriament, els
aspectes amb una valoració més baixa tenen a veure amb els temps necessaris per poder rebre
l’assistència sanitària: el «temps que es triga a fer proves diagnòstiques» (5,73), el «temps
d’espera per entrar a la consulta» (6,06), la «facilitat per aconseguir cita o visita» (6,60) i «el
temps de dedicació dels metges als malalts» (6,94).
D’altra banda, el CatSalut disposa d’una eina pròpia que permet quantificar la satisfacció
subjectiva dels seus assegurats i assegurades en relació amb els serveis proporcionats pels
proveïdors sanitaris que contracta. Es tracta del Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA),96
95. CEO i CatSalut (2010). Baròmetre Sanitari de Catalunya 2009. Document disponible a: http://www10.gencat.
cat/catsalut/archivos/barometre_sanitari_09_310310.pdf.
96. Per a més informació, vegeu: http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/prov_enquestes_taula.htm o bé el capítol de
salut de la MSEL07.

599

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

iniciat l’any 2001 i que permet dissenyar estratègies per adaptar el funcionament dels serveis
sanitaris de cada línia de servei (atenció primària, hospitalària, sociosanitària, salut mental,
urgències, atenció especialitzada ambulatòria i transport sanitari no urgent) a les expectatives
de la ciutadania.
L’any 2009, el CatSalut ha fet per tercera vegada l’estudi dels centres d’atenció primària (CAP), de l’atenció hospitalària i dels centres de salut mental ambulatòria (CSMA), i ha
incorporat per primera vegada l’avaluació del transport sanitari no urgent. De la sèrie estadística disponible, destaquen els anys 2003-2004 i 2009, atès que és quan s’han obtingut els
resultats globals mitjans més elevats (8,0 i 8,1, respectivament) a propòsit del funcionament
del sistema sanitari de Catalunya.97

2.3.1. Atenció primària i especialitzada
2.3.1.1. Atenció primària
L’atenció primària és el primer nivell d’accés de les persones a l’assistència sanitària i es
presta principalment en els centres d’atenció primària (CAP), o bé en els consultoris locals
en el cas de les poblacions petites. Els CAP i els consultoris estan organitzats territorialment
en àrees bàsiques de salut (ABS), les quals tenen assignat un equip d’atenció primària (EAP)
format per professionals de l’assistència sanitària i social. Quan els problemes de salut requereixen altres atencions, els EAP fan derivacions cap al recurs assistencial més oportú (proves
diagnòstiques, atenció especialitzada, etc.).
El 2008 el nombre d’EAP s’ha incrementar en dos, i s’han afegit al mapa Barcelona-3H la
Marina i Ocata-Teià, com a conseqüència de la modificació dels límits territorials de les ABS
Barcelona-3C i el Masnou, respectivament. Així, el nombre d’EAP el 2008 es xifra en 359,98
dels quals el 90,3% estan sota gestió pública, majoritàriament a través de l’Institut Català de
la Salut (ICS) —responsable de la gestió del 86,4% dels centres de gestió pública i del 78%
del total—, però també a través de la formalització de convenis amb altres entitats. El 9,7%
restant d’EAP es gestiona a través d’ens amb participació privada de base associativa (EBA)
o altres fórmules.

97. El CatSalut ha elaborat per cada any un estimador de la satisfacció global amb el sistema de salut a partir de la
mitjana de les valoracions obtingudes en relació amb les línies de servei que han estat avaluades en cadascuna
de les edicions anuals del PLAENSA. El fet que no s’avaluïn les mateixes línies de servei explica una part de
la variació en les puntuacions globals mitjanes obtingudes a cada edició.
98. CatSalut (2009). Memòria del CatSalut 2008. Barcelona: Departament de Salut. Disponible a:
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/publicacions_memories.htm.
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La taula següent mostra l’evolució dels recursos i l’activitat en l’atenció primària a Catalunya al llarg del període 2006-2008. La dotació de recursos humans ha millorat en termes
generals, atès que ha tingut lloc un increment del nombre relatiu de metges i metgesses, d’una
banda, i particularment d’infermers i infermeres, de l’altra, malgrat l’increment poblacional
constatat pel Registre Central d’Assegurats (RCA). L’augment del personal d’infermeria el
2008 equival a dir que els recursos humans s’han incrementat una unitat per cada 50.000 habitants. En canvi, el nombre relatiu de personal assistent social roman estable (0,4 per cada
10.000 habitants).
TAULA V-4. RECURSOS I ACTIVITAT EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
CATALUNYA, 2006-2008
Unitats: llocs de treball per cada 10.000 habitants (recursos humans); nombres absoluts (visites); nombre de visites
per habitant (freqüentació).

RECURSOS HUMANS

2006

2007

2008

Metges/esses

7,5

7,9

8,0

Infermers/eres

6,8

6,7

7,0

Assistents/es socials
ACTIVITAT
Visites als EAP
Freqüentació als EAP

0,4

0,4

0,4

2006

2007

2008

47.520.873

49.242.553

51.082.637

6,9

7,1

7,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CatSalut, de CatSalut (2009). Memòria del
CatSalut 2008. Barcelona: Departament de Salut; i de CTESC (2009). Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2008. Barcelona.
Nota: A diferència d’altres anys, la categoria metges/esses agrega els metges i metgesses generals, els i les
pediatres i els odontòlegs i odontòlogues. Les dades sobre recursos i activitat provenen originalment de la Base
de dades d’atenció primària (BDAP), actualitzada anualment a partir dels requeriments de dades a les entitats
proveïdores vinculades als contractes dels EAP, i del RCA. Els llocs de treball estan ponderats segons la
dedicació horària de les jornades laborals, les quals equivalen a 36 hores setmanals. El nombre de visites i la
freqüentació als EAP inclouen el nombre de visites realitzades pels i les professionals durant l’horari ordinari de
funcionament d’aquest servei, tant en el centre com a domicili (se n’exclou l’atenció continuada).

Pel que fa a l’activitat assistencial, les dades posen de manifest, un any més, el creixement de l’ús dels recursos del primer nivell d’atenció sociosanitària en termes absoluts. Així,
el nombre de visites als EAP ha experimentat l’any 2008 un increment del 3,7% respecte de
l’any anterior (el 7,5% més respecte del 2006), alhora que s’ha estabilitzat la freqüentació als
EAP al voltant de les 7 visites per persona i any després d’un període d’intensificacions ininterrompudes (6,8 al 2005, 6,9 al 2006 i 7,1 al 2007). Darrere els canvis en la relació que les
persones estableixen amb els serveis sociosanitaris hi hauria transformacions d’ordre demogràfic i social relacionades amb l’envelliment de la població i amb l’autopercepció de l’estat
general de salut.
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Com s’ha comentat abans, l’any 2009 s’ha dut a terme la tercera edició de l’estudi de satisfacció99 de les persones assegurades ateses en l’atenció primària. Segons els resultats de
l’enquesta, la satisfacció global amb aquesta línia de servei és de 7,64 punts sobre 10, xifra
que representa un lleu increment en comparació amb l’any 2006, que es van assolir els 7,58
punts. Al mateix temps, es pot destacar que s’assoleix l’estàndard pretès del 75% de valoracions positives en 18 preguntes de les 24 de què consta el guió de l’enquesta.
Així mateix, els aspectes de l’atenció primària més ben valorats (les “àrees d’excel·lència”,
que obtenen un percentatge de respostes positives superior al 90% dels casos) per les persones
usuàries són la neteja al CAP i els aspectes relacionals i de la comunicació (concretament, el
tracte del personal mèdic, el fet de no donar informació contradictòria, el fet d’entendre les
explicacions, i el tracte amb el personal d’infermeria). Contràriament, els aspectes que mereixen una opinió més negativa (les “àrees de millora”, és a dir, els ítems que no arriben al
75% de respostes positives) són fonamentalment aquells que tenen a veure amb la dimensió
temporal i l’accessibilitat de l’atenció sanitària, fet que coincideix a grans trets amb els resultats generals del baròmetre del CEO i el CatSalut (vegeu el subapartat 2.3.): la puntualitat a
l’hora d’entrar a la consulta, el temps d’espera per ser atès per telèfon, la facilitat per al dia
de la visita, tenir tota la informació que es necessita, l’horari del CAP d’urgències i l’atenció
d’un problema urgent.
Finalment, s’ha de destacar que en comparació amb els resultats de l’any 2006 l’únic ítem
que presenta una millora és el que correspon al fet de no obtenir informació contradictòria, en
relació amb el qual les respostes positives passen de representar el 80,9% al 93,9% de les declaracions. Contràriament, les davallades més importants es produeixen en l’horari d’atenció
del CAP per urgències i en l’atenció a un problema greu, tots dos aspectes que experimenten
un desplaçament de respostes del tipus “molt bé” i “bé” cap a “regular”.

2.3.1.2. Atenció especialitzada
L’atenció especialitzada és el segon nivell d’accés de les persones a l’assistència sanitària
i comprèn l’atenció hospitalària, l’atenció sociosanitària, l’atenció psiquiàtrica i salut mental,
l’atenció a les drogodependències, l’atenció farmacèutica, així com altres recursos i serveis
com ara els CAP II,100 la rehabilitació, el tractament de la insuficiència renal crònica (diàlisi),
els centres de prevenció i control de les ITS i els centres de vacunacions i consells de viatgers

99. CatSalut (desembre 2009). Pla d’enquestes de satisfacció d’assegurats del CatSalut. Resultats globals 2009.
Atenció primària. Barcelona: Departament de Salut. Informe disponible a: http://www10.gencat.cat/catsalut/
cat/experiencies_enquesta_primaria_09.htm.
100. Els CAP II són centres d’atenció primària on es presten algunes especialitats mèdiques i que serveixen de suport
i referència als CAP. Aquests recursos estan en procés de reordenació per tal d’integrar-los en les consultes
externes dels hospitals.
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i viatgeres internacionals. L’assistència sanitària especialitzada a Catalunya es presta a través
dels recursos d’internament, consultes ambulatòries especialitzades, hospitals de dia (HdD),
urgència i hospitalització a domicili, i disposa del suport d’altres recursos com són les unitats
funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) i els programes d’atenció domiciliàriaequips de suport (PADES). La major part d’aquests recursos s’organitzen funcionalment en
xarxes,101 les quals es combinen i es complementen entre si.

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA
El CatSalut ofereix l’atenció hospitalària a través de la xarxa hospitalària d’utilització
pública (XHUP) i d’alguns dels recursos d’atenció sociosanitària i d’atenció psiquiàtrica i de
salut mental. La XHUP està formada pels centres hospitalaris que contracta el CatSalut per a
la prestació de serveis. D’acord amb les tendències actuals en els models hospitalaris, el pes
de l’atenció hospitalària es va desplaçant cap a una activitat més ambulatòria, alhora que es
desenvolupa un concepte d’hospital de dia que, a diferència dels hospitals clàssics, ofereix
atenció mèdica, infermeria i intervencions que no requereixen ingressar la persona malalta
(cirurgia major ambulatòria —CMA— i cirurgia menor ambulatòria —CmA).102
El nombre de llits per a pacients ha anat disminuint en termes relatius al llarg dels últims
vint anys en la major part dels països occidentals. Les millores tecnològiques han permès escurçar el temps mitjà d’hospitalització i les reformes sanitàries han tingut com un dels seus
objectius contenir el volum de despeses econòmiques, entre les quals destaquen les derivades dels ingressos hospitalaris. En el context dels països de l’OCDE, aquests canvis han anat
acompanyats de la reducció del nombre d’admissions, de la durada mitjana de l’estada i de
l’augment de les taxes d’ocupació.103
Com es pot observar a la taula següent, el nombre de llits d’hospitals generals d’aguts per
cada 10.000 habitants també presenta una lleugera tendència cap a la reducció a Catalunya:
l’any 2008 aquest recurs era el 3% inferior que al 2007 i el 4,4% inferior que al 2006. Es
tracta d’un fet atribuïble tant a la reducció del nombre absolut de llits com al creixement de
la població assegurada però que, en qualsevol cas, situa la taxa de llits d’hospitals generals
d’aguts de Catalunya molt per sota de la mitjana dels països de l’OCDE (19,4 l’any 2008 vs.
38 l’any 2007, respectivament).104

101. Les xarxes sanitàries d’utilització pública que ofereixen serveis específics són la xarxa d’hospitals d’aguts
(XHUP), la xarxa sociosanitària, la xarxa de salut mental i la xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD).
102. Per a més informació, vegeu http://www10.gencat.net/catsalut/cat/servcat_hospitalaria.htm.
103. OCDE (2009). Health at a Glance 2009: OECD Indicators, pàg. 96; disponible a: http://dx.doi.org/10.1787/
health_glance-2009-en.
104. Ibídem, 81 (OCDE, 2009).
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Així mateix, i en concordança amb la tendència general descrita per als països de l’OCDE, la durada mitjana d’estada als hospitals s’està reduint en passar de 5,3 dies l’any 2006 a
5,2 el 2007 i a 5,1 el 2008.�105
TAULA V-5. RECURSOS I ACTIVITAT EN L’ATENCIÓ HOSPITALÀRIA.
CATALUNYA, 2006-2008
Unitats: taxa per cada 10.000 habitants (recursos); taxa bruta d’hospitalització per cada 1.000 habitants i unitats
per a la resta d’indicadors d’activitat.

RECURSOS

2006

2007

2008

Llits d’hospitals generals d’aguts

20,3

20,0

19,4

ACTIVITAT

2006

2007

2008

Taxa bruta d’hospitalització
Contactes d’hospitalització
convencional i d’intervencions de CMA
Primeres visites en consultes externes
hospitalàries en centres de la XHUP
Visites en consultes externes
hospitalàries en CAP II

98,2

100,2

99,5

% Variació
2007-2008
-3,0%
% Variació
2007-2008
-0,7%

718.898

745.831

757.987

1,6%

2.756.015

2.930.471

3.076.894

5,0%

1.712.286

2.181.331

1.721.347

-21,1%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CatSalut, de CatSalut (2009). Memòria del
CatSalut 2008. Barcelona: Departament de Salut, i de CTESC (2009). Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2008. Barcelona.
Nota: les dades sobre recursos i activitat provenen originalment del registre del conjunt mínim bàsic de dades
dels hospitals d’aguts (CMBD-HA), el qual conté les notificacions realitzades per 86 hospitals (65 de la XHUP
i 21 de privats), i del RCA. Tanmateix, per a l’elaboració de la taula s’han considerat només les dades referides
als 65 centres amb serveis d’hospitalització general aguda que han prestat assistència pública (hospitals públics
de la XHUP i hospitals privats complementaris autoritzats), tot seguint el criteri emprat a la Memòria d’activitat
2008 del CatSalut. La taxa de llits d’aguts s’ha calculat sobre la base de 7.324.047 persones inscrites en el
RCA el 31 de desembre de 2006, que van servir de referent durant el 2007, i de 7.503.118 persones inscrites el
31 de desembre de 2007, que van servir de referència durant el 2008. La taxa bruta d’hospitalització es basa
en el nombre de contactes finançats pel CatSalut per regió sanitària (RS) de residència (746.600 l’any 2008),
mentre que el nombre de contactes (757.987 l’any 2008) inclou també els de les persones amb residència no
específica o fora de Catalunya. El concepte contacte designa cada vegada que una persona malalta accedeix
a un hospital general d’aguts per rebre qualsevol tipus d’assistència finançada pel CatSalut (és a dir, el 78,2%
dels contactes, independentment de si es produeixen en centres hospitalaris públics o privats amb serveis
concertats). L’hospitalització convencional i la CMA s’analitzen conjuntament perquè els procediments de
CMA poden requerir un ingrés hospitalari. L’activitat de consulta externa està constituïda per les visites a
diverses especialitats (medicina interna, cirurgia general i aparell digestiu, traumatologia i cirurgia ortopèdica,
obstetrícia i ginecologia, pediatria i cirurgia pediàtrica, psiquiatria i altres serveis com ara anestèsia, radioteràpia,
drogodependències, etc.) finançades pel CatSalut als hospitals d’aguts i per les visites als CAP II.

105. Ibídem, 76 (CatSalut, 2009). Aquesta evolució fa referència concretament a la mitjana dels dies d’estada dels
contactes d’hospitalització convencional i CMA finançats pel CatSalut (757.987). A CatSalut (2009). Activitat
assistencial de la xarxa sanitària de Catalunya. Any 2008. Registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD).
Barcelona: Departament de Salut. Es presenten les dades d’aquest indicador per al conjunt dels contactes,
finançats o no pel CatSalut (969.514): 5,2 l’any 2005, 4,9 el 2007 i 4,8 el 2008.
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A diferència de l’any anterior —quan tots els indicadors sobre activitat hospitalària de la
taula anterior mostraven un ritme de creixement important—, durant el 2008 es produeix una
certa estabilització en les actuacions que es duen a terme en la xarxa hospitalària de Catalunya.
Encara que el nivell d’activitat s’hagi reduït en un parell de casos, els indicadors continuen
registrant uns valors superiors als de l’any 2006.
S’han registrat 757.987 contactes d’hospitalització convencional i d’intervencions en CMA
finançats pel CatSalut durant el 2008 (l’1,6% més que al 2007) i la taxa bruta d’hospitalització
és de 99,5 contactes per cada 1.000 habitants (el 0,7% inferior al 2007). Així mateix, destaca
l’augment del 5% del nombre de primeres visites en consultes externes hospitalàries en centres
de la XHUP, d’una banda, i el descens del 21,1% del nombre de visites en consultes externes
hospitalàries en CAP II, de l’altra. Aquesta darrera dada s’ha de posar en relació amb el procés de reordenació a través del qual l’assistència en CAP II s’està integrant en les consultes
externes dels hospitals, ja sigui en el mateix edifici de l’hospital o en centres que en depenen.

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
L’atenció sociosanitària s’adreça a les persones dependents, no autosuficients a nivell
funcional i que requereixen un ajut, vigilància o cura especial (persones grans, amb malalties
cròniques i/o en situació terminal), que es facilita mitjançant l’internament o bé un conjunt
de dispositius alternatius.
Els recursos d’internament estan constituïts per les unitats de llarga durada106 dels centres
sociosanitaris i les unitats de mitjana estada dels centres hospitalaris. Aquestes darreres, en
funció de la modalitat de contractació, es classifiquen en unitats de convalescència,107 cures
pal·liatives108 i centres polivalents.109 Els recursos alternatius al règim d’internament engloben
l’atenció ambulatòria (hospitals de dia sociosanitaris),110 l’atenció domiciliària —programes
106. Les unitats d’hospitalització de llarga durada tenen com a funció el tractament rehabilitador, de cures de
manteniment, de profilaxi de complicacions, com també de suport per a persones grans amb malalties cròniques
de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals de major o menor grau, a fi d’aconseguir la màxima
autonomia que permeti la situació de la persona malalta.
107. Les unitats d’hospitalització per a persones malaltes de tipologia convalescent tenen com a objectiu restablir
aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades, parcialment o total, per diferents patologies. Es tracta
d’atendre persones amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés
quirúrgic, traumatològic o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.
108. Les unitats d’hospitalització per a cures pal·liatives tenen com a funció oferir tractament pal·liatiu i de confort a
persones amb càncer avançat o amb altres malalties inguaribles en fase terminal. El control dels símptomes i el
suport emocional a les persones malaltes i les seves famílies són els objectius que persegueixen aquestes unitats.
109. En les unitats de mitjana estada polivalent s’atenen indistintament persones tributàries de cures pal·liatives i
amb perfil convalescent.
110. Els hospitals de dia són dispositius de règim diürn que donen atenció continuada a persones amb malalties o
processos crònics amb diferents nivells de dependència i diversos graus de complexitat clínica. Tenen com a
objectiu aconseguir la màxima autonomia possible mitjançant cures i tractament rehabilitador o pal·liatiu que
permeti als pacients continuar vivint al seu domicili.
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d’atenció domiciliària-equips de suport (PADES)111 i equips de teràpia en atenció directa
ambulatòria (ETODA)—,112 i les unitats especialitzades de suport —unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS)113 i equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA).114
Com s’observa a la taula següent, a Catalunya el nombre de llits d’unitats internament de
llarga durada per 10.000 persones grans s’ha estabilitzat al voltant de les 49,5 unitats, mentre que el de les unitats de mitjana durada ha anat augmentant progressivament en passar de
les 22,6 unitats per 10.000 persones grans l’any 2006 a les 23,6 del 2007 i les 24,4 del 2008.
L’increment relatiu més important entre els anys 2007 i 2008 s’ha produït en relació amb les
unitats per a persones convalescents, les quals han incrementat el 8,1% la taxa de llits en comparació amb el 7,1% de les unitats per a cures pal·liatives. Contràriament, la taxa de llits de les
unitats polivalents ha disminuït de 5,9 a 5,4. En conjunt, i malgrat el creixement demogràfic
de les persones de 65 anys i més, l’any 2008 ha augmentat la dotació sociosanitària pública
de recursos d’internament o hospitalització en 165 llits (8.672 el 2007 vs. 8.837 el 2008), xifra
que equival a una taxa general de 73,9 llits vs. els 73,3 de l’any anterior.
L’activitat dels recursos sociosanitaris d’internament es manté en conjunt relativament
estable en comparació amb la del 2007 i a diferència del creixement ressenyat en l’anterior
edició de la MSEL. Així, el nombre d’episodis assistencials passa de 34.090 a 34.272, és a
dir, el 0,5% més. Més concretament, l’activitat relacionada amb les unitats de llarga durada es
contrau lleugerament (com també ho fa la durada mitjana de l’estada, però més intensament,
en passar de 205,2 dies a 185,2), mentre que l’activitat de les unitats de mitjana durada creix
l’1%. Val a dir que les diferències observades entre l’activitat dels episodis convalescents i
de cures pal·liatives tenen a veure amb les modificacions introduïdes en el sistema de notificació de la informació recollida en el registre del conjunt mínim bàsic de dades dels recursos
sociosanitaris (CMBD-RSS).

111. Els PADES són equips especialitzats que donen suport a l’atenció domiciliària a persones grans malaltes, persones
malaltes cròniques i persones malaltes terminals, especialment en les situacions més complexes, a petició dels
professionals de l’atenció primària sanitària i social i de comú acord amb aquests.
112. Els ETODA són equips destinats a supervisar l’administració de fàrmacs per a la tuberculosi en pacients que,
atesa la problemàtica social que presenten, no farien bé el tractament.
113. Les UFISS són equips multidisciplinaris especialitzats en el camp de la geriatria o de les cures pal·liatives que
donen suport a altres professionals en l’atenció de persones malaltes complexes que presenten pluripatologia
i estan ingressades en hospitals d’aguts o vénen adreçades des de l’atenció primària de salut en el cas d’una
tipologia determinada. Tenen com a objectiu millorar l’atenció d’aquestes persones abordant-la des d’un punt
de vista integral. Segons la tipologia dels i les pacients que atenen, poden ser de geriatria, de cures pal·liatives,
mixtes i respiratòries (seguiment de persones malaltes que tenen necessitats de ventilació mecànica).
114. Els EAIA atenen a pacients en règim de consulta ambulatòria especialitzada que han estat derivats des de la xarxa
d’atenció primària per a orientació diagnòstica, ajust del tractament i derivació al recurs assistencial més adient.
El desplegament d’aquest dispositiu serveix per donar resposta al gran nombre de trastorns cognitius, síndromes
geriàtriques i malalties en fase terminal que arriben a la xarxa d’atenció primària a causa de l’envelliment de la
població. Segons la tipologia dels i les pacients que atenen, poden ser de geriatria, cures pal·liatives, trastorns
cognitius i polivalents.
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TAULA V-6. RECURSOS I ACTIVITAT EN L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA.
CATALUNYA, 2007-2008
Unitats dels recursos: taxa de llits (unitats d’internament) i places (hospitals de dia sociosanitaris) per cada 10.000
persones de 65 anys i més, i nombres absoluts (unitats de PADES, ETODAS, UFISS i EAIA).
Unitats de l’activitat: nombres absoluts.

UNITATS
D’INTERNAMENT

Recursos

Activitat

2007

2008

2007

2008

Llits de llarga durada

49,6

49,5

12.067

12.031

Llits de mitjana durada

23,6

24,4

22.023

22.241

14,9

16,1

17.414

16.882

Cures pal·liatives

2,8

3,0

4.609

5.609

Polivalent

5,9

5,4

-

-

Convalescència

Total internament
ALTERNATIVES A L’INTERNAMENT
Hospital de dia sociosanitari
PADES

73,3

73,9

34.090

34.272

2007

2008

2007

2008

16,3

16,8

6.181

6.250

73

73

13.440

13.110

ETODA

6

6

269

203

UFISS

65

65

20.316

19.122

Geriatria

32

32

15.811

12.820

Cures pal·liatives

23

23

3.041

4.482

Mixta

10

10

1.464

1.820

76

78

-

-

EAIA

Font: elaboració pròpia a partir de CatSalut (2009). Memòria del CatSalut 2008. Barcelona: Departament de Salut;
CatSalut (2008). Memòria del CatSalut 2007. Barcelona: Departament de Salut, i dades proporcionades pel
Departament de Salut i del Banc d’estadístiques de municipis i comarques de l’Idescat, disponibles a www.idescat.cat.
Nota: les dades sobre recursos i activitats dels centres i hospitals de dia sociosanitaris fan referència a les unitats
proveïdores i als recursos sociosanitaris que informen el conjunt mínim bàsic de dades dels recursos sociosanitaris
(CMBD-RSS) (el 90%, d’una banda, i el 87%, de l’altra, l’any 2008). Les taxes de llits d’hospitalització s’han
calculat sobre la base del 1.183.628 persones de 65 anys i més que hi havia a Catalunya l’any 2007 i del 1.195.955
persones d’aquesta mateixa edat que hi havia l’any 2008, segons les dades de l’Idescat (padró continu). Les dades
sobre les unitats de llarga durada també inclouen les persones malaltes de llarga durada amb diagnòstic de sida.
En relació amb les unitats de mitjana durada, fins l’any 2007 les xifres d’activitat referides a les unitats de
convalescència englobaven les de les unitats polivalents, atès que es tracta de recursos que atenen indistintament
persones malaltes tributàries de cures pal·liatives i, fonamentalment, convalescents. L’any 2008, però, els
registres de mitjana durada polivalent es reparteixen entre els serveis de convalescència i els de cures pal·liatives
segons la tipologia de les persones ateses. Les dades sobre les unitats de mitjana durada convalescents també
inclouen les unitats de mitjana durada psicogeriàtrica per a persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències.
L’activitat fa referència al nombre d’episodis assistencials, i s’entén per episodi l’atenció a una persona per una
mateixa causa en una mateixa unitat o per part d’un mateix equip assistencial, que es reflecteix en l’agregació
de diferents valoracions recollides durant un any (els i les pacients reingressats es comptabilitzen com un nou
episodi). En el cas de les unitats d’internament de cures pal·liatives i de les UFISS, el CMBD-RSS només recull
informació retrospectiva dels episodis assistencials dels i les pacients que han estat donats d’alta pels equips
corresponents. L’activitat dels EAIA no consta en la informació proporcionada pel Departament de Salut.

607

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

Pel que fa a l’evolució quantitativa dels recursos alternatius al règim d’internament, les
dades recollides en la taula anterior expressen una situació general d’estabilitat. S’aprecia, però, una tendència a l’alça del 3,1% en el nombre de places dels hospitals de dia sociosanitaris
(de 16,3 per 10.000 persones grans a 16,8), fet que posiciona l’atenció sociosanitària sense
internament de Catalunya en una línia de continuïtat amb els canvis generals produïts en els
països del seu entorn. De la mateixa manera, l’any 2008 continua la consolidació dels EAIA
per especialitats (trastorns cognitius,115 geriatria, cures pal·liatives i polivalents) i s’incrementa
el nombre d’unitats en dues; concretament els equips d’avaluació polivalents passen de 4 a 6.
L’activitat dels hospitals de dia sociosanitaris manté la tendència creixent dels últims anys,
tot i que amb menys intensitat, calculada en l’1,1% en relació amb l’any 2007 (s’ha passat de
6.181 episodis assistencials a 6.250). Contràriament, la resta dels recursos alternatius al règim
d’internament han baixat el nivell d’activitat. Els dispositius d’atenció domiciliària (PADES
i ETODA), que tenen com a objectiu oferir atenció especialitzada en el si de la comunitat, redueixen el nombre d’episodis assistencials el 2,9% entre el 2007 i el 2008. Aquesta tendència
negativa ha estat especialment aguda en el cas dels ETODA (24,5%), fet que podria relacionarse amb el descens dels casos de tuberculosi comentat en el subapartat sobre MDO d’aquest
capítol. Les UFISS pateixen una davallada pel que fa a l’activitat assistencial del 5,9% a causa
de la contracció de l’atenció geriàtrica (-18,9%), atès que la de les cures pal·liatives i la de les
unitats mixtes s’incrementa el 47,4% i el 24,3%, respectivament.

ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES
El Departament de Salut disposa d’una xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD)
que disposa de 64 centres d’atenció i seguiment (CAS), el mateix nombre que l’any anterior
però tres menys que al 2006. Els CAS són centres d’atenció ambulatòria a les drogodependències que desenvolupen activitats de prevenció, atenció, suport i incorporació social a través de
diferents modalitats de tractament, entre les quals es poden destacar els tractaments lliures de
drogues, els programes de manteniment amb metadona i els de manteniment amb antagonistes.
Durant l’any 2008 s’han introduït modificacions en la gestió d’alguns CAS tot variant
la contractació de serveis i l’Hospital Clínic ha ampliat la seva actuació en drogodependències amb la posada en marxa d’un programa d’intervenció en l’àmbit hospitalari. Al mateix
temps, el Programa d’atenció a adolescents amb problemes de consum de substàncies s’ha
consolidat en la cartera de serveis de salut mental i addiccions en diversos àmbits territorials
després de dos anys de vida.

115. A efectes de la Memòria del Departament de Salut, s’han considerat també com a EAIA de trastorns cognitius
cinc unitats que encara es contracten com a UFISS de trastorns cognitius.
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Pel que fa a l’activitat, tots els indicadors disponibles a la Memòria del Catsalut 2008,
llevat del de determinacions de drogues en l’orina, informen d’un descens d’intervencions en
comparació amb el 2007. Així, s’han registrat l’1,7% menys d’altes per desintoxicació hospitalària, el 13,3% menys de visites individuals als CAS i el 3,2% menys de desintoxicacions
ambulatòries. De les altes per desintoxicació hospitalària, el 27% corresponen a dones, un
percentatge amb una tendència creixent almenys des de l’any 2006, quan el seu pes relatiu es
calculava en el 20,8% del total. Per edats, el grup en què es donen més altes és el de les persones de 30 a 49 anys, les quals sumen el 67,1% del total notificat.
Finalment, la droga que ha generat el major nombre d’altes per desintoxicació hospitalària
és l’alcohol, amb gairebé la meitat dels casos, tal com s’observa en la taula següent, seguida
per la cocaïna i, en tercer lloc, per l’heroïna.
TAULA V-7. ALTES PER DESINTOXICACIÓ HOSPITALÀRIA I TIPUS DE
DROGA PRINCIPAL. CATALUNYA, 2007-2008
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Droga principal

2007
N

2008
%

N

%

Heroïna

115

10,6

136

12,8

Cocaïna

276

25,5

293

27,5

Cànnabis

12

1,1

10

0,9

Tabac

1

0,1

3

0,3

541

49,9

519

48,7

139

12,8

105

9,8

1.084

100

1.066

100

Alcohol
Altres
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de CatSalut (2009). Memòria del CatSalut 2008. Barcelona: Departament de Salut.

2.3.2. Salut mental
L’atenció a la salut mental a Catalunya es basa en un model integral i interdisciplinari,
coordinat conjuntament amb els recursos socials i educatius, en el qual es prioritza la inserció de les persones malaltes en la comunitat. El Departament de Salut disposa d’una xarxa de
salut mental amb diversos recursos que combinen les diferents possibilitats d’internament i
rehabilitació. Aquests recursos ofereixen serveis d’atenció especialitzada de salut mental, de
suport a l’atenció primària de salut, d’atenció hospitalària psiquiàtrica amb diferents nivells
d’intensitat, d’hospitalització parcial o hospital de dia i de rehabilitació comunitària.
D’acord amb l’ESCA 06, l’ansietat i la depressió figuren en la segona posició a la llista dels
principals problemes de salut que afecten la qualitat de vida de les persones, just per darrere del
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dolor. Per la seva banda, el Pla director de salut mental i addiccions116 assenyala que entre les
patologies més importants incloses en els trastorns mentals a Catalunya destaquen la depressió, el suïcidi i els intents d’autolesió, l’esquizofrènia, el trastorn bipolar i el trastorn límit. A
més a més, els darrers anys han pres importància els TCA, principalment l’anorèxia i la bulímia, i el joc patològic ha esdevingut un trastorn emergent, especialment en la població jove.
Els serveis d’hospitalització117 han incrementat el nombre de llits el 3,1% (de 4.079 a
4.205) respecte l’any anterior gràcies a l’ampliació dels recursos de la RS de Barcelona, concretament de la posada en funcionament de la nova Unitat Polivalent de Barcelona Nord i de
l’ampliació de llits a l’Hospital de Mataró i al Centre Assistencial Emili Mira. També s’incrementa l’activitat d’hospitalització psiquiàtrica (i. e., el nombre total d’altes) el 5,3% en part
a causa de la nova notificació d’un centre en el CMBD. L’edat mitjana de les persones hospitalitzades l’any 2008 (més del 50% són homes) és de 43,8 anys i les malalties més comunes,
sobre la base de les agrupacions de categories diagnòstiques més freqüents de la Classificació
Internacional de Malalties, 9a versió (CIM-9-MC), són el trastorn esquizofrènic i el trastorn
d’estat d’ànim episòdic.
Pel que fa als serveis d’atenció ambulatòria psiquiàtrica,118 la dotació de recursos l’any
2008 roman igual que el 2007, llevat de l’ampliació en una unitat del nombre de consultes
perifèriques per a població adulta. El total de persones ateses ha crescut el 3,7% sobretot a
causa de l’increment de la població infantil i jove adreçada a aquest tipus de serveis, tal com
ha succeït al llarg dels darrers anys. Les causes més comunes d’atenció amb internament parcial són, d’una banda, els trastorns d’ansietat, dissociatiu i somatomorf (el 22,2% de les diagnosis, segons la CIM-9-MC i, de l’altra, la reacció d’adaptació (el 19,2%). En la població
de menys de 18 anys, la primera categoria diagnòstica és la reacció d’adaptació i la segona la
síndrome hipercinètica de la infància.

116. Departament de Salut (2007). Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya. Barcelona: Generalitat
de Catalunya.
117. Els serveis d’hospitalització de salut mental es presten des dels hospitals psiquiàtrics (centres hospitalaris
monogràfics), juntament amb els serveis de psiquiatria dels hospitals generals i dels centres sociosanitaris
autoritzats. Els recursos d’internament dels serveis d’hospitalització psiquiàtrica disposen d’unitats d’aguts,
de subaguts, de mitjana i llarga estada (per a l’atenció de persones malaltes agudes i de llarga evolució,
respectivament) i de patologia dual (per a l’atenció a les drogodependències).
118. Els serveis d’atenció ambulatòria psiquiàtrica es presten des dels centres de salut mental, els quals poden ser
d’adults (CSMA, per a la població més gran de 18 anys) o juvenils (CSMJ, per a la població fins als 18 anys).
Ambdós recursos poden estar en un mateix centre o bé en centres diferents, però els equips assistencials que els
componen han de ser totalment diferenciats. Per tal de garantir l’accessibilitat de la població a aquests serveis,
alguns dels centres de salut mental despleguen consultes perifèriques, particularment en zones amb molta
dispersió demogràfica.
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El nombre de places contractades pels serveis d’hospitalització parcial119 experimenta
un augment del 4,4% (el 6,4% en el cas de les places infantils i juvenils i el 3,1% en el de
la població adulta) en passar de 1.007 a 1.051 al llarg del 2008. L’activitat dels hospitals de
dia psiquiàtrics (i. e., nombre d’estades) augmenta consegüentment, sobretot en relació amb
la població infantil i jove, com també ho fa la seva estada mitjana, la qual puja de 40 dies a
98,2 en només un any.
Finalment, en relació amb els centres de dia d’atenció psiquiàtrica i salut mental,120 val a
dir que la situació ha variat lleugerament en comparació amb l’any 2007: no s’han contractat
noves places però l’activitat realitzada s’ha intensificat el 8,2% pel que fa al nombre d’altes,
el 7,3% quant al nombre de persones usuàries i el 3,3% en termes de sessions.
Tal com s’ha comentat anteriorment, l’any 2009 s’ha dut a terme la tercera edició de l’estudi de satisfacció de les persones assegurades pel CatSalut que han estat ateses en els centres ambulatoris d’atenció a la salut mental. La nota mitjana de satisfacció global és de 7,74
punts en una escala de 0 a 10 (l’any 2006 va ser de 7,64) i varia en funció de l’edat i el nivell
d’estudis, de manera que les persones de més de 65 anys i les persones sense estudis són les
que es mostren més satisfetes amb l’atenció rebuda. No s’observen, però, diferències lineals
en funció de l’estat de salut percebut.
Els resultats mantenen un elevat grau de coherència amb els obtinguts l’any 2006 en termes
generals i indiquen que els aspectes més ben valorats són la relació interpersonal i el tracte entre
professionals i pacients, el confort de les instal·lacions i l’adequació percebuda del tractament
prescrit. Contràriament, els aspectes clarament millorables tenen a veure, exactament igual
que al 2006 però amb puntuacions més elevades, amb qüestions organitzatives (puntualitat
per entrar a la consulta, temps que es triga a agafar consulta i freqüències de les consultes) i
d’informació (obtenció de més informació en general), i es manté la preocupació constatada
en l’edició del 2006 pels possibles efectes secundaris de la medicació.

119. Els serveis d’hospitalització parcial es presten en els hospitals de dia psiquiàtrics, uns dispositius assistencials
on es fan intervencions terapèutiques i de rehabilitació de les persones amb malalties mentals en règim
d’hospitalització diürna, sense necessitat d’internament. L’objectiu dels hospitals de dia és aconseguir el màxim
nivell de reinserció familiar, social i laboral de les persones que pateixen trastorns mentals.
120. Els centres de dia d’atenció psiquiàtrica i salut mental són serveis de rehabilitació per a la població que pateix
trastorns mentals severs que no presenta descompensacions agudes. Es tracta d’un espai relacional i terapèutic,
de tipus comunitari, en què les persones malaltes adquireixen un determinat grau d’autonomia mentre continuen
integrades en el seu medi sociofamiliar. Aquests centres es dediquen fonamentalment a l’atenció de la població
adulta. (Els centres de dia per a la població infantil i juvenil són bàsicament els centres d’educació especial.)
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2.3.3. Serveis d’urgències i emergències mèdiques
Les urgències mèdiques i les emergències mèdiques són ateses des de l’atenció primària
i l’atenció especialitzada, respectivament.
En relació amb el primer nivell, els i les professionals assistencials dels CAP són les persones que es fan càrrec de l’atenció de les urgències mèdiques (problemes greus de salut) dins
l’horari habitual de funcionament d’aquest servei, tant en el domicili de la persona malalta
com en el mateix centre.
Fora de l’hora del CAP les urgències poden ser ateses en els centres d’atenció continuada
(CAC) o en els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), tal com es preveu en el nou
model d’atenció continuada i urgències de base territorial a l’atenció primària del CatSalut
(anomenat l’ACUT), el qual cerca la concentració de recursos i la capacitat d’adaptació a la
diversitat geogràfica i demogràfica del territori a través també del desplegament de dispositius
aïllats o d’alta muntanya (15 l’any 2008).
A finals del 2008 s’havien desplegat 21 dels 24 ACUT i s’havien posat en marxa dos nous
CUAP (Manso a Barcelona ciutat i el Sarral a Sant Vicenç dels Horts), amb la qual cosa ja en
funcionen 12 dels 45 previstos inicialment pel Departament de Salut per a l’any 2012 (vegeu
MSEL06).
Pel que fa a l’atenció especialitzada, es disposa de serveis d’emergències mèdiques (o urgències hospitalàries) a 56 dels 65 hospitals de la XHUP. El nombre d’emergències mèdiques
ateses en els hospitals d’aguts durant el 2008 ha estat de 3.422.847,121 xifra que representa
una reducció del 0,8% en comparació amb l’activitat de l’any anterior. Aquest fet s’explica
fonamentalment com a conseqüència de l’augment dels recursos i l’activitat d’urgències de
l’atenció primària i continuada.
La coordinació entre la recepció de la demanda i la prestació de transport sanitari urgent,
així com la gestió de les urgències i emergències extrahospitalàries és duta a terme pel Sistema
d’Emergències Mèdiques, SA (SEM), una empresa pública del Departament de Salut adscrita
al CatSalut que també s’encarrega de facilitar informació i consell sanitari per via telefònica
durant les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any a través de la línia de servei Sanitat Respon.
L’any 2008 el SEM ha rebut un total d’1.759.662 trucades a la línia de servei 061 (el 4,4%
més que l’any anterior), de les quals el 47,6% s’han concretat en intervencions (en comparació amb el 63% de l’any 2006) i el 52,4% restant en consultes telefòniques.

121. Ibídem, 76 (CatSalut, 2009).
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L’any 2008 s’ha començat a implantar el Programari d’ajuda al triatge (PAT) als serveis
d’urgències hospitalàries, als CUAP i a alguns CAC per tal de millorar l’adequació entre
l’oferta i la demanda de tota la xarxa sanitària de Catalunya. També s’han mantingut els programes d’Absorció d’urgències i Urgències extrahospitalàries per millorar la gestió dels serveis d’urgències i s’han començat a dissenyar mesures adreçades a descongestionar els serveis
d’urgències tot augmentat la dotació de llits dedicats a hospitalitzar els pacients subaguts/
postaguts durant l’època del Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC).122

2.3.4. Atenció farmacèutica i prestacions complementàries
Els serveis d’atenció primària i especialitzada inclouen l’atenció farmacèutica (de la qual
s’analitza la despesa en l’epígraf 2.5) i les prestacions complementàries (transport sanitari, prestacions ortopèdiques, oxigenoteràpia a domicili i productes dietoterapèutics complexos),123 les
quals es consideren elements addicionals però necessaris en la consecució d’una assistència
sanitària completa i adequada.
Per segon any consecutiu, s’ha continuat amb el treball de seguiment de l’eficiència dels
serveis contractats de transport sanitari en el marc de les actuacions prioritàries del Departament de Salut.124 D’acord amb les darreres dades disponibles del Departament de Salut, la
dotació de recursos mòbils per al transport sanitari a Catalunya no ha variat respecte de l’any
passat (419 vehicles); en canvi, sí que se n’ha intensificat l’activitat el 6,6% (de 2.952.648
serveis a 3.149.061).
Com s’ha comentat anteriorment, el 2009 s’ha dut a terme la primera enquesta de satisfacció del transport sanitari no urgent.125 La valoració global d’aquesta prestació és de 8,58
punts en una escala de 0 a 10 i no s’observen diferències rellevants en funció del sexe, l’edat
i el nivell d’estudis de les persones entrevistades. En canvi, les persones que manifesten tenir una salut excel·lent expressen un grau de satisfacció per sobre de la puntuació mitjana: 9.

122. El PIUC té com a objectiu limitar les possibles epidèmies de grip i d’altres malalties que es produeixen a
l’hivern. El 2008 s’han incrementat els recursos (capacitat d’hospitalització, personal mèdic, d’infermeria i
d’administració) respecte de l’any anterior.
123. Els tractaments amb productes dietoterapèutics complexos són aquells que es duen a terme amb aliments
dietètics destinats a usos mèdics especials per a les persones usuàries del Sistema Nacional de Salut que pateixen
determinats trastorns metabòlics congènits d’hidrats de carboni i aminoàcids.
124. Vegeu MSEL07 per a una explicació detallada dels mecanismes de coordinació de la demanda i prestació del
transport sanitari urgent a Catalunya.
125. CatSalut (setembre 2009). Pla d’enquestes de satisfacció dels usuaris del CatSalut 2009. Qüestionari de
satisfacció d’assegurats usuaris del transport sanitari no urgent. Resultats Catalunya setembre 2009. Barcelona:
Departament de Salut. Disponible a: http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/experiencies_enquesta_transport.htm.
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No hi ha constància de l’existència de problemes importants durant el transport: només el
4,9 de les persones usuàries indiquen alguna incidència durant el desplaçament i el 4,2% es
remeten a algun problema relacionat amb el tracte personal o l’educació dels professionals
de l’ambulància. Això no obstant, la professionalitat i amabilitat del personal són els aspectes
que obtenen un major percentatge de valoracions positives (97,4% i 97,2%, respectivament)
i després el fet que el servei sigui de porta a porta (95,9%) i la netedat del vehicle (95,5%).
Com a aspectes millorables únicament destaca la puntualitat del trajecte de tornada, que obté
un percentatge de respostes positives per sota del llindar del 75%.
Quant a les prestacions ortoprotètiques,126 que inclouen la prescripció i renovació de pròtesis ortopèdiques, els vehicles per a persones amb discapacitat i les ortesis i ortopròtesis especials, a Catalunya s’han facturat un total de 112.368 articles ortoprotètics (el 4,9% més que
el 2007), amb un valor equivalent a 23,25 milions d’euros (el 4,7% més que l’any anterior).
Per capítols i nombre d’articles, les ortesis de columna vertebral representen el 17,30% de tots
els articles prescrits, les ortesis de membre inferior el 17,27% i les cadires de rodes el 16,15%.
Finalment, quant a les tècniques de teràpia respiratòria a domicili, les xifres d’activitat
durant el 2008 es poden resumir de la manera següent:
a)

Oxigenoteràpia domiciliaria (administració d’oxigen en el domicili a pacients estables amb limitació crònica del flux aeri): 11.861 persones malaltes ateses a través de
4.329.302 sessions.

b) Tractaments ventilatori de la síndrome de l’apnea del son a domicili: 36.169 persones
malaltes, 13.201.557 sessions.
c)

Teràpia inhalatòria (administració de fàrmacs mitjançant l’ús de nebulitzadors): 2.270
persones malaltes, 828.586,5 sessions.

d) Monitoratge a domicili destinat a prevenir la mort sobtada infantil en lactants i infants afectats de malalties respiratòries: 312 malalts, 113.752,3 sessions.
e)

Ventilació mecànica a domicili adreçada a pacients estables que requereixen suport
ventilador parcial o total: 1.114 malalts, 417.651,3 sessions.

Tant el nombre de malalts atesos com el volum de sessions han experimentat un increment de
prop del 15% respecte del 2007.

126. El catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del CatSalut va ser aprovar per Resolució de 25 de setembre
de 2008 i és vigent des del 15 d’octubre de 2008.
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2.3.5. Trasplantaments
Les dades publicades per l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT)127 posen
de manifest un any més el manteniment d’una tendència global de creixement a l’entorn de
la donació i la realització de trasplantaments d’òrgans i teixits a Catalunya. El nombre de
trasplantaments d’òrgans sòlids assoleix per segon any consecutiu un nou màxim històric
amb 844 intervencions l’any 2009, xifra que representa un increment de l’1,4% respecte de
l’any anterior i del 25,4% respecte del 2000. Quant als teixits humans, l’any 2009 es van dur
a terme 11.538 trasplantaments, el 6,9% menys que l’any 2008 principalment a causa de la
disminució del nombre de trasplantaments de cèl·lules progenitores de l’hemopoesi (TPH) i
de teixits ossis liofilitzats.
Així mateix, s’observen alguns comportaments diferenciats respecte dels reportats en edicions anteriors de la MSEL que posen de manifest la dificultat de concretar a curt termini tendències relacionades amb el ritme i la tipologia de les donacions i els trasplantaments. D’una
banda, el traumatisme cranioencefàlic (TCE) per accident de trànsit ha recuperat terreny entre
les causes de mort de les persones donants vàlides (del 19% l’any 2008 al 23% l’any 2009),
en un context en què s’ha de parlar d’un nou descens en la xifra de persones mortes per accidents en carretera. De l’altra, l’edat mitjana de les persones donants cadàver vàlides s’ha
incrementat en 3,2 unitats en passar dels 53 anys d’edat l’any 2008 als 56,2 actuals, la xifra
més alta dels darrers nou anys.
L’activitat de donació i trasplantament ha estat especialment intensa a Catalunya durant
el 2009, fet que l’ha posicionat al capdavant del món en termes de taxa de donació pmp128
(35,4 vs. 31,4 l’any 2008, en comparació amb 26,3 a Portugal, 25,7 a Bèlgica i 25,3 a França
l’any 2008). Així mateix, el percentatge de negatives expressades per la família de la persona
donant ha assolit un nou mínim històric en situar-se en el 15% del total d’entrevistes realitzades, és a dir, 5,2 punts percentuals menys que l’any 2008. Dels motius adduïts per les famílies, cal destacar la disminució de la “negativa de la família sense més raó” del 40 al 25%,
la qual cosa ens suggereix la incidència positiva que poden exercir determinades actuacions
sobre l’activitat de donació i trasplantaments.
Malgrat tot això, s’ha de cridar l’atenció sobre la situació de desproporció que existeix
entre la demanda i l’oferta d’òrgans disponibles per a trasplantaments a causa de l’increment
del nombre d’indicacions d’aquesta opció terapèutica en vista dels bons resultats assolits. En
data 31 de desembre de 2009, el nombre total de pacients en espera d’un trasplantament d’òrgan era de 1.283 (dues menys que un any abans), dels quals 1.100 eren renals, 107 hepàtics,
37 pancreàtics, 27 pulmonars i 12 cardíacs. Aquesta situació, comuna a tot el món, planteja
127. OCATT (2010). Activitat de donació i trasplantament d’òrgans i teixits a Catalunya, 2009. Informe amb dades
preliminars disponible a: http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/.
128. Es refereix a la taxa crua per milió de població (pmp) de donants cadàver vàlids.
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la necessitat de continuar desenvolupant estratègies per millorar els resultats de la donació
a mitjà termini en àmbits clau com ara la sensibilització ciutadana, la coordinació hospitalària i territorial, el trasplantament renal de viu o l’obtenció d’òrgans de donants a cor aturat.
Com s’observa en la taula següent, no tots els trasplantaments han experimentat la mateixa evolució per diverses raons.
TAULA V-8. PRINCIPALS TRASPLANTAMENTS. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: valors absoluts i taxes per milió de persones.

Trasplantament

2007

2008

2009

Nre.

Taxa

Nre.

Taxa

Nre.

Taxa

Renals

470

65,3

471

64,0

524

70,1

Hepàtics

211

29,3

217

29,5

202

27,0

Cardíacs

39

5,4

55

7,5

42

5,6

Pulmonars

43

6,0

51

6,9

51

6,8

Pancreàtics

25

3,5

37

5,0

25

3,3

Total

788

-

831

-

844

-

Font: elaboració pròpia partir de les dades de l’OCATT.

En relació amb els teixits humans,129 els trasplantaments més freqüents l’any 2008 van
ser els ossis liofilitzats130 (6.832 fragments, el 13,5% menys que l’any anterior), seguits amb
distància pels osteotendinosos131 (2.515 fragments, el 7,4% més), els de còrnia (981, el 2,49%
menys) i, en quart lloc, pels cultius cel·lulars i els preparats biològics oftalmològics132 (400
trasplantaments, el 26,6% més).
Pel que fa a les cèl·lules progenitores de l’hemopoesi (TPH),133 cal destacar una vegada
més la tendència vers la recuperació de l’activitat al llarg dels últims anys fins a assolir un
129. Totes les parts del cos humà estan constituïdes per diferents tipus de teixits, però quan es parla de teixits per a
trasplantaments s’entén qualsevol part de l’organisme que es pugui implantar llevat dels òrgans sòlids (ronyó,
pàncrees, fetge, cor i pulmó). Vegeu http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/don_tra_tei.htm.
130. El teixit ossi representa actualment la quantitat més gran de teixit humà que es trasplanta al món. Es pot implantar
qualsevol os de l’organisme davant situacions de pèrdua de substància òssia, processos tumorals i defectes del
desenvolupament ossi i articular en infants. Vegeu http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/don_tra_tei_
oss.htm.
131. El teixit tendinós s’utilitza fonamentalment per substituir o reforçar lligaments articulars trencats o que presenten
lesions parcials. Vegeu http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/don_tra_tei_ten.htm.
132. Els cultius cel·lulars poden ser de cèl·lules extretes del mateix malalt o poden ser procedents d’un donant viu.
En ambdós casos s’han de cultivar abans d’implantar-les per reparar la lesió de la zona afectada. Vegeu: http://
www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/don_tra_tei_cel.htm.
133. Els precursors o cèl·lules mare dels elements sòlids de la sang (glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes)
s’anomenen cèl·lules progenitores de l’hemopoesi. Vegeu: http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/don_
tra_tei_pro.htm.
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total de 395 trasplantaments el 2009. El nombre de trasplantaments realitzat amb cèl·lules de
la persona malalta (transplantaments autogènics) s’ha estabilitzat en els darrers anys (180 el
2009) després d’un període de creixement general, mentre que els trasplantaments amb cèl·
lules de persones donants (trasplantaments al·logènics) han recuperat posicions (215 el 2009)
després d’una caiguda excepcional de la seva activitat per sota dels 200 casos (190 al 2008).

2.3.6. Llistes d’espera
Des de l’any 2001 el CatSalut ha estat treballant en l’objectiu específic de controlar i reduir
les llistes d’espera, de manera que actualment hi ha setze intervencions quirúrgiques amb un
temps màxim d’espera garantit de sis mesos.134 En cas que la intervenció no es pugui realitzar
en el termini compromès, el CatSalut ha de proposar un centre alternatiu on sigui possible dur
a terme l’operació en un termini màxim de trenta dies.
Contràriament, l’any 2009 la ciutadania encara no tenia garantit un termini màxim d’accés
a determinades proves diagnòstiques,135 atès que, segons informa el CatSalut,136 el Decret que
estableix aquests temps continua en fase de tramitació.
Les llistes d’espera més nombroses el desembre del 2009 per a la realització d’operacions
quirúrgiques són les operacions de cataractes, amb 15.053 persones malaltes en espera, seguides amb distància de les pròtesis de genoll (4.968 persones malaltes), els galindons (4.955
persones malaltes) i les artroscòpies (4.889 persones malaltes), totes tres relacionades amb
patologies òssies.
En total, hi ha 50.705 intervencions quirúrgiques amb temps màxim d’espera garantit pendents de ser realitzades (sense comptar les vasectomies i la septoplàstia), dada que representa
una disminució del 21% des de l’any 2004 i que roman gairebé estable en relació amb els
resultats de l’any passat, tot i l’augment de 108.593 persones en el RCA. La taxa de pacients
en llista d’espera quirúrgica el desembre del 2009 és de 66,6 per 10.000 habitants, per sota de
la de desembre del 2008, que era de 67,6.

134. Les operacions quirúrgiques amb temps màxim d’espera garantit són les següents: alliberament del canal carpià
(nervi del canell), amigdalectomia, artroscòpia, cataractes, circumcisió, colecistectomia (extirpació de la vesícula
biliar), hàl·lux valg (galindó), herniorràfia femoral (intervenció d’hèrnia inguinal), histerectomia (extirpació de
l’úter), prostatectomia (extirpació de la pròstata), pròtesi de genoll, pròtesi de maluc, quist pilonidal (quist del
sacre), varices. Es monitoritzen a part les vasectomies i la septoplàstia (reconstrucció de l’envà nasal).
135. Les proves diagnòstiques que es preveu que tinguin un temps màxim d’espera garantit de noranta dies són
les següents: colonoscòpia, ecocardiografia, ecografia abdominal, ecografia ginecològica, ecografia urològica,
electromiograma, endoscòpia esofagogàstrica, ergometria, gammagrafia, mamografia, ressonància magnètica i
tomografia axial computada (TAC). La polisomnografia tindrà un temps màxim garantit de cent vint dies.
136. Vegeu http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_espera_diagnostics.htm.
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En relació amb aquest conjunt d’intervencions quirúrgiques, també s’ha de mencionar l’increment de l’1,3% en el temps mitjà d’espera (3,85 mesos) en comparació amb l’any anterior
(3,80), fet que es tradueix en una diferència pràctica d’un dia i mig més, aproximadament.
Destaca en aquest mateix sentit la dilatació dels temps de resolució de les intervencions de
varices (de 3,04 mesos a 3,67), d’hèrnies (de 2,97 a 3,21) i circumcisions (de 3,97 a 4,66).
TAULA V-9. LLISTES D’ESPERA EN INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: nombres absoluts, percentatges, mesos i fraccions.

Diferència 2009-2008
N
%

Desembre
2007

Desembre
2008

Desembre
2009

Activitat quirúrgica

158.879

160.120

-

-

-

Llista d’espera

51.385

50.717

50.705

-12

0,02

Temps de resolució

3,88

3,80

3,85

0,05

-1,32

Taxes x 10.000 hab.

70,1

67,6

66,6

-1

1,48

Font: elaboració pròpia a partir de CatSalut (desembre de 2008). Llista d’espera quirúrgica i de proves
diagnòstiques. Departament de Salut.

Quant a les proves diagnòstiques anteriorment mencionades (i. e., sense incloure les proves
de seguiment o control ni cribratge), el temps mitjà d’espera a Catalunya es manté relativament
estable en 46 dies (45 el mes de desembre del 2008), mentre que el nombre de persones en la
llista d’espera ha disminuït significativament en passar de 130.254 persones el desembre del
2008 a 122.891 el mateix mes del 2009.

2.4. NORMATIVES I INICIATIVES PÚBLIQUES
En l’àmbit comunitari s’ha aprovat el Dictamen del CESE sobre el «Llibre blanc – Junts
per la salut: un plantejament estratègic per la UE (2008-2013)»,137 citat a la Memòria de l’any
anterior, el qual valora positivament el Llibre blanc, atès que emfatitza la salut, la prosperitat
econòmica i la competitivitat, al mateix temps que reconeix els drets dels ciutadans a decidir sobre la seva salut física i psíquica i a una atenció sanitària de qualitat. D’altra banda, el
CESE recomana posar en marxa una campanya a llarg termini sobre els «ciutadans europeus
sans», amb la mateixa durada que l’Estratègia, és a dir, cinc anys. També suggereix la creació
de fòrums de debat per tal de cooperar a nivells diversos i crear una xarxa per a l’intercanvi d’informació i la distinció entre polítiques nacionals i polítiques comunitàries. Entre les
observacions del CESE destaca la manca d’un pressupost específic per garantir l’execució
137. DOUE C77/96, de 31.03.2009.

618

CONDICIONS DE VIDA

efectiva de la nova estratègia. També troba a faltar una participació més activa dels interlocutors socials, les parts interessades de la societat civil, les organitzacions professionals i les
associacions de pacients.
El Comitè de les Regions ha emès un Dictamen sobre la Proposta de directiva del Parlament
Europeu i del Consell, relativa a l’assistència sanitària transfronterera,138 és a dir, l’assistència
rebuda quan el pacient s’adreça a un prestador d’assistència sanitària instal·lat en un altre estat
membre. En el Dictamen esmentat es considera que la mobilitat dels pacients no pot posar en
perill econòmic o financer els sistemes sanitaris de la UE i valora positivament que aquesta proposta tingui per objecte clarificar els drets dels pacients en relació amb les sentències
dictades pel Tribunal de Justícia. D’altra banda, ressalta que la cooperació transfronterera en
l’àmbit de la salut ha de tenir especial incidència en les regions frontereres. Assenyala també la necessitat de trobar un equilibri correcte entre l’objectiu de continuar desenvolupant la
cooperació europea i el respecte al principi de subsidiarietat. El Comitè també recomana que
es prenguin mesures per tal de garantir que les categories de pacients més vulnerables puguin
exercir els drets que els reconeix la legislació comunitària i que els estats membres d’afiliació
disposin del dret d’instituir un sistema general d’autorització prèvia per a l’hospitalització en
un altre estat membre. Després d’aquestes consideracions generals, el Comitè de les Regions
fa unes esmenes concretes a l’articulat de la Proposta de directiva. En matèria de salut transfronterera, el CESE també ha emès un dictamen139 en el qual posa de manifest que l’objectiu
d’aquesta directiva no hauria de ser generalitzar la mobilitat dels pacients, sinó proposar un
marc que permeti exercir aquest dret. D’altra banda, tenint en compte les diferències existents
entre els sistemes sanitaris dels estats membres, proposa que es defineixi clarament l’assistència hospitalària i la no hospitalària, per tal de vetllar per la seguretat jurídica dels pacients. En
aquest sentit, el CESE també posa en relleu les diferències existents entre els estats membres
pel que fa a l’assistència i al seu cost, per la qual cosa alerta de la possibilitat que la competència vagi en detriment de la qualitat de la protecció de la salut a Europa en conjunt. La Generalitat de Catalunya ha expressat les seves reserves en el mateix sentit, en considerar que
l’aprovació de la directiva podria ocasionar distorsions en els models de gestió dels serveis
de salut dels estats membres de la UE.
Tenint en compte el brot de grip A, originària de Mèxic, que ha estat present a Catalunya
durant l’any 2009, la Comissió Europea ha aprovat una Decisió140 mitjançant la qual preveu
els casos per comunicar el nou virus A (H1N1) de la grip141 a la xarxa comunitària. En aquesta Decisió es defineixen els criteris clínics, analítics, epidemiològics i la classificació dels

138. DOUE C1120, de 28.05.2009.
139. DOUE C175, de 28.07.2009.
140. Decisió de la Comissió, de 30 d’abril de 2009, que modifica la Decisió 2002/253/CE per la qual s’estableixen
les definicions dels casos per comunicar les malalties transmissibles a la xarxa comunitària, de conformitat amb
la Decisió 2119/98/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L110, d’1.05.2009).
141. Denominat virus de la grip porcina A (H1N1) i virus de la grip mexicana.
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casos d’aquest virus. En el context de la grip, el Consell també ha emès una Recomanació142
pel que fa a la grip estacional, és a dir, la malaltia viral contagiosa que es manifesta especialment en els mesos d’hivern a Europa. En aquesta Recomanació el Consell anima els estats
membres a adoptar i aplicar plans d’acció o polítiques nacionals, regionals o locals, destinats
a millorar el nivell de vacunació contra la grip estacional per tal d’assolir de cara a l’hivern
2014-2015 un índex de vacunació del 75% per a persones grans i per a altres grups de risc.
També es recomana als estats membres augmentar el nivell de vacunació entre els treballadors de l’atenció sanitària.
Cal esmentar també les recomanacions del Consell pel que fa a les malalties rares143 i a
les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària.144 Pel que fa a les malalties rares, la
Recomanació se centra en el suport i el reforç per adoptar plans i estratègies nacionals amb
la finalitat de donar resposta a les malalties rares mitjançant la millora del reconeixement i la
visibilitat d’aquestes malalties; incentivar més la seva investigació i crear relacions entre els
centres especialitzats i els professionals dels diferents països mitjançant la creació de xarxes
europees de referència. El Consell insta la Comissió a presentar, com a molt a finals del 2013,
un programa d’acció comunitari en l’àmbit de la salut i un informe145 sobre l’aplicació de la
present Recomanació en el qual s’hauria de valorar l’eficàcia de les mesures proposades i la
necessitat de noves accions per millorar la vida dels pacients afectats per malalties rares i la
dels seus familiars.
Quant a les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària, la Recomanació estableix
els criteris per tal de fomentar l’establiment i desenvolupament de polítiques i programes nacionals relatius a la seguretat general dels pacients, així com la prevenció i la lluita contra les
infeccions relacionades amb l’assistència sanitària. D’altra banda, el Consell recomana a la
Comissió que presenti a finals del 2012 un informe d’aplicació en el qual s’avaluï l’impacte
d’aquesta Recomanació, sobre la base de la informació facilitada pels estats membres, per tal
de valorar l’eficàcia de les mesures proposades i la necessitat de noves accions. En relació
amb aquesta Recomanació, el Comitè de les Regions ha emès un Dictamen sobre la seguretat
dels pacients,146 en el qual constata que la població europea considera que la seguretat en els
processos de diagnòstic i tractament i el risc de patir danys sanitaris són uns dels problemes
més greus per a la seguretat de vida dels ciutadans. En aquest sentit, recomana, entre altres
aspectes, definir uns canals específics de garantia jurídica i reglamentària que facilitin la comunicació per als agents sanitaris dels errors, efectes adversos i situacions en què s’hagin
produït incidents.

142.
143.
144.
145.
146.
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DOUE C151, de 03.07.2009.
DOUE C151, de 03.07.2009.
Aquest informe s’ha d’adreçar al Parlament Europeu, al Consell, al CESE i al Comitè de les Regions.
DOUE C200, de 25.08.2009.
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Per acabar, i tenint en compte els efectes de la normativa del tabac, el Consell fa una Recomanació sobre els entorns lliures de fum147 perquè els estats membres protegeixin contra
l’exposició al fum del tabac els espais de treball interiors, els llocs públics tancats, els mitjans
de transport públics i, si escau, altres llocs públics, tal com s’estableix al Conveni marc de
l’OMS per al control del tabac,148 i perquè complementin les mesures antitabac amb mesures
de suport per promoure l’abandonament d’aquest.
Ja en l’àmbit estatal, mitjançant la Resolució de 2 de febrer de 2009, de la Delegació del
Govern per al Pla nacional sobre drogues, es publica l’Acord del Consell de Ministres pel qual
s’aprova l’Estratègia nacional sobre drogues 2009-2016.149 Aquesta marca les línies mestres
de les polítiques sobre drogodependències dels propers vuit anys a Espanya i el seu objectiu
és adaptar les polítiques sobre drogues a la nova realitat social. Es tracta d’un document consensuat i ha estat d’importància cabdal l’aportació de les comunitats autònomes a través de
la Comissió Interautonòmica del Pla Nacional sobre Drogues. La col·laboració entre administracions ha permès assolir un document de consens, ratificat per la Conferència sectorial
i pel Grup Interministerial de Drogues. L’Estratègia concep el consum de drogues com un
problema de salut pública i pren com a base les idees següents:
• Evidència científica: totes les polítiques s’han de basar en els avenços demostrats
científicament.
• Participació social, que s’ha de traduir en una major conscienciació de la societat perquè s’involucri directament en el problema.
• La intersectorialitat.
• La integralitat, que inclou drogues legals i il·legals i preveu actuacions encaminades a
la reducció de la demanada i al control de l’oferta.
• L’equitat, com a garantia de la igualtat efectiva de tots els ciutadans i ciutadanes en
l’accés a programes i serveis.
• La igualtat de gènere en les accions de desenvolupament de l’Estratègia.
També en matèria de drogues, s’ha aprovat la Llei 4/2009, de control de precursors de
drogues,150 la qual estableix el sistema d’atorgament de llicències d’activitat, així com el rè-

147.
148.
149.
150.

DOUE C296, de 05.12.2009.
http://www.ops-oms.org/Spanish/DD/PUB/sa56r1.pdf
BOE núm. 38, de 13.02.2009.
BOE núm. 145, de 16.06.2009.
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gim sancionador aplicable en cas d’infracció dels reglaments de la Unió Europea.151 Aquesta
Llei rebaixa les multes relacionades amb substàncies susceptibles de ser precursores per a la
fabricació de drogues, així com el temps de suspensió de la llicència d’activitat, per tal d’adequar-ho a la resta de països de la Unió Europea.
El Reial decret 1015/2009 regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials,152
tot establint que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris pot autoritzar l’ús
de medicaments en investigació abans de la seva comercialització a Espanya, per a pacients
concrets sense una alternativa terapèutica disponible satisfactòria, que no formen part d’un
assaig clínic i que estan en una situació clínica que no permet esperar que finalitzi la investigació i els nous tractaments s’autoritzin. Amb aquesta nova norma, l’accés a aquests medicaments podrà fer-se de manera individualitzada per a un pacient (ús compassiu), tal com es
feia fins ara, o acollint-se a una autorització temporal d’ús de l’Agència Espanyola per a un
grup de pacients.
Com a desplegament reglamentari de la Llei general de sanitat153 i de la Llei de garanties i
ús racional dels medicaments i productes sanitaris,154 s’han aprovat dos reials decrets. En primer lloc, el Reial decret pel qual es regulen els productes sanitaris155 i, en segon lloc, el Reial
decret pel qual es regulen els productes sanitaris implantables actius.156 Aquesta legislació té
com a finalitat garantir la lliure circulació d’aquests productes en el territori comunitari oferint
un nivell de protecció elevat, de manera que els productes que circulen no presentin riscos
per a la salut o seguretat dels pacients, usuaris o terceres persones i assoleixin les prestacions
assignades pel fabricant, quan s’utilitzin en les condicions previstes.
Pel que fa a la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, esmentada en el paràgraf anterior, cal assenyalar que és modificada per la Llei 28/2009,157 en el
sentit que preveu la participació en la prescripció de determinats medicaments d’altres professionals sanitaris com el personal d’infermeria i els podòlegs per tal de donar seguretat tant
als pacients com a aquests professionals.

151. Reglament CE núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer, sobre precursors de drogues
(DOUE 47/2004, de 18.02.2004); Reglament (CE) núm. 111/2005, de 22 de desembre de 2004, per la qual
s’estableixen normes per a la vigilància del comerç de precursors de drogues entre la Comunitat i tercers països
(DOUE 22/2005, de 26 de gener de 2005); Reglament (CE) núm. 1277/2005 de la Comissió, de 27 de juliol, pel
qual s’estableixen normes d’aplicació per al Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell,
sobre precursors de drogues, i per al Reglament núm. 111/2005 del Consell, pel qual s’estableixen normes per a la
vigilància del comerç de precursors de drogues entre la Comunitat i tercers països (DOUE 202/2005, de 3 d’agost).
152. BOE núm. 173, de 18.07.2009.
153. BOE núm. 101, de 29.04.1986.
154. BOE núm. 178, de 27.07.2006.
155. BOE núm. 268, de 06.11.2009.
156. BOE núm. 268, de 06.11.2009.
157. BOE núm. 315, de 31.12.2009.
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Per acabar, cal fer esment de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions de
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici.158 Pel que fa als aspectes relacionats amb la salut, les modificacions afecten la
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat,159 i la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.160 Quant a la Llei general de sanitat,
s’enumeren els principis que han de complir les autoritzacions i registres sanitaris per tal que
aquestes no siguin discriminatòries per raó de nacionalitat o domicili social i es justifiquin per
criteris de salut pública. D’altra banda, s’assenyala que els procediments i tràmits necessaris
per a la sol·licitud d’aquestes autoritzacions han de ser clars, inequívocs, objectius, transparents, proporcionats i coneguts amb antelació. Quant a la Llei de garanties i ús racional de
medicaments i productes sanitaris, s’estableix que el sistema de fixació de preus dels medicaments serà assenyalat per la comissió interministerial i que, fins que no s’hagin determinat
aquests imports, el preu dels medicaments genèrics no necessitarà determinar-se sempre que
el seu preu industrial màxim sigui inferior, almenys el 30%, al del medicament de referència,
o bé que el seu preu sigui igual o inferior al preu de referència.
Amb referència a la normativa autonòmica, s’han aprovat diverses normes, dictaminades
prèviament pel CTESC. En primer lloc, s’ha aprovat el Decret 28/2009,161 pel qual es regula
l’atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques
cròniques com a prestació complementària a les prestacions comunes del sistema nacional
de salut.162 L’objectiu d’aquest decret és millorar les mesures preventives i reduir els riscos
futurs, atès que el denominat peu diabètic és una complicació derivada de la diabetis que pot
tenir conseqüències greus com ara les ulceracions i, fins i tot, la necessitat d’amputacions.
En segon lloc, cal fer esment del Decret 23/2009,163 de modificació del Decret 407/2006,
de creació del Consell Català de Formació Continuada de les professions sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada.164 Aquest decret és de caràcter organitzatiu i, tal com es
desprèn del seu títol, modifica el Decret 407/2006, de 24 d’octubre.165 D’una banda, s’adequa
la composició a organització actual del Govern de la Generalitat. Així mateix, s’incrementa
la presència dels col·lectius professionals d’infermeria i farmàcia al Ple, per tal d’equilibrarla amb el col·lectiu mèdic. De l’altra, es corregeix la disfunció advertida en la constitució del
Ple pel que fa a aquelles professions sanitàries que, a l’entrada en vigor del Decret 407/2006,
no tenien constituït un consell tècnic de formació continuada.
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En tercer lloc, s’han aprovat els Estatuts de l’Institut Català de la Salut, mitjançant el Decret 13/2009,166 els quals regulen els òrgans de govern i de direcció de l’Institut, els òrgans
de participació, els òrgans de gestió i el règim de personal, econòmic i patrimonial.
En quart lloc, s’ha aprovat la Llei de salut pública,167 entesa com el conjunt d’accions per
fomentar, protegir i promoure la salut de les persones en l’esfera individual i col·lectiva, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut. Aquesta Llei és pionera a l’Estat espanyol i incorpora les principals tendències internacionals en aquesta temàtica, tot responent al
mandat de la UE d’assegurar un elevat nivell de protecció de la salut humana en la definició
i implantació de totes les polítiques.�168 L’objecte de la norma és l’ordenació de les actuacions, les prestacions i els serveis en matèria de salut pública a l’àmbit territorial de Catalunya.
La Llei crea el Sistema d’Informació en salut pública, integrat en el Sistema d’Informació de
la Salut, i, pel que fa a l’organització dels serveis de salut pública, crea l’Agència de Salut
Pública de Catalunya i en regula la composició i les funcions. Atès que la Llei confirma la
importància d’abordar la salut no només des de l’atenció a la malaltia, sinó també de manera integral i transversal, es regula l’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona i
es crea l’Agència de Seguretat i Qualitat alimentària, un consell assessor en salut laboral i la
xarxa de laboratoris de salut pública. La Llei també regula la intervenció administrativa en
matèria de salut pública i el règim sancionador.
Mitjançant el Decret 105/2009,�169 de 7 de juliol, es crea la Comissió Interdepartamental
sobre Drogues, com a òrgan col·legiat de coordinació de les activitats que tenen per objecte
l’abordatge, des de diversos àmbits materials, de la prevenció, l’assistència, la reducció de
danys, la reinserció, la formació i la recerca en els problemes relacionats amb els consums de
drogues, i de participació de la ciutadania, institucions i organitzacions no governamentals
implicades en les drogodependències.
Iniciatives públiques
Es posa en marxa l’Acció Europea en matèria de drogues, la qual pretén assentar-se sobre
la base del principi de “responsabilitat compartida” i encoratjar tothom —ja siguin grups o
particulars, professionals o, en general, tots els ciutadans— a signar una declaració i assumir
un compromís que abordi d’alguna manera la problemàtica de les drogues.
D’altra banda, la Comissió Europea pren mesures en relació amb la malaltia de l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives. L’objectiu d’aquesta iniciativa europea és abordar

166.
167.
168.
169.
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els principals problemes provocats per la malaltia de l’Alzheimer i les demències en quatre
àmbits fonamentals:
• Actuar de manera precoç per diagnosticar la demència i, en primer lloc, per reduir el
risc de demència.
• Millorar la coordinació de la investigació entre els països de la UE.
• Intercanviar bones pràctiques.
• Crear un fòrum de reflexió sobre els drets, l’autonomia i la dignitat dels pacients.
Els agents socials comunitaris han signat un acord per prevenir els accidents laborals de
les persones treballadores del sector sanitari, les línies fonamentals del qual són la prevenció
i l’assessorament per evitar possibles riscos d’aquest personal.
La Comissió Europea ha posat en marxa una iniciativa per promoure la salut dels joves, la
qual s’inicia amb una conferència sobre la salut d’aquest col·lectiu (Brussel·les, 9 i 10 de juliol
de 2009). Els joves es reuneixen amb els responsables polítics i organitzacions sanitàries per
debatre qüestions sanitàries clau, com el consum d’alcohol, tabac i drogues, l’activitat física
o la salut mental. Aquesta conferència es complementa amb la creació d’una pàgina web al
portal de salut de la UE, que inclou un espai on els joves poden expressar els seus punts de
vista sobre la salut.
La Comissió també ha impulsat una sèrie d’iniciatives per eliminar les desigualtats en
salut que existeixen entre els estats membres i dins d’aquests. A partir de les estadístiques,
s’intentarà ajudar aquests països a eliminar els seus punts febles i hi ha la previsió de realitzar
un informe sobre les millores de cara a l’any 2012.
En l’àmbit estatal, s’ha creat l’Observatori de Salut i Canvi Climàtic a Espanya, el qual
analitzarà, diagnosticarà, avaluarà i farà el seguiment de les conseqüències del canvi climàtic
en la salut pública al Sistema Nacional de Salut.
En l’àmbit de Catalunya, el Projecte d’història clínica compartida de Catalunya ha rebut
el premi nacional al «Millor projecte d’innovació i investigació en informàtica de la salut».
L’objectiu d’aquest projecte és la millora de l’atenció de la salut dels ciutadans mitjançant una
eina que faciliti la feina dels professionals sanitaris ja que permet l’ús compartit de la informació disponible sobre els pacients i entre els centres assistencials de Catalunya.
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D’altra banda, el Departament de Salut ha presentat la guia Tabac i salut mental: guia de
bona pràctica hospitalària. Es tracta del primer manual d’aquestes característiques de l’Estat espanyol.
Per acabar, la consellera de Salut ha presentat la Guia de pràctica clínica sobre infeccions
de transmissió sexual, la qual recull les recomanacions per a la prevenció, el diagnòstic i el
tractament d’aquestes infeccions.

2.5. Despesa sanitària pública
El pressupost de despeses de l’agrupació salut de la Generalitat de Catalunya és de 9.721,0
milions d’euros i creix el 3,9% respecte del pressupost de l’any 2008. Com que el pressupost de tot el sector públic de la Generalitat augmenta el 6,4%, la participació de salut en el
total disminueix del 26,9% al 26,3%. En canvi, la caiguda del PIB fa que la participació de
les despeses de salut sobre el PIB augmenti fins al 5,0%. En termes per càpita, es constata un
increment de 29 euros, fins als 1.300 euros.
La comparació internacional del pes de la despesa pública en salut sobre el PIB es pot fer
amb dades de l’any 2007. Per a Espanya, aquest percentatge se situa en el 6,1% i, per al conjunt
de l’OCDE, en el 6,4%.170 Ambdós registres estan molt per sobre del de Catalunya (4,5%).
TAULA V-10. PRESSUPOST DE DESPESES DE SALUT I DEL TOTAL DEL
SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PER ALS ANYS 2005-2009
Unitats: despeses consolidades en milions d’euros, salut per càpita en euros i la resta en percentatge.

Agrupació salut

7.112,7

8.046,1

8.831,9

9.357,5

9.721,0

Creix.
2009-2008
3,9

Total sector públic

21.516,9

29.689,5

32.218,6

34.750,0

36.985,1

6,4

Salut / sector públic

33,1

27,1

27,4

26,9

26,3

-0,6

Salut / PIB

4,2

4,4

4,5

4,6

5,0

0,4

1.017

1.128

1.225

1.271

1.300

2,3

2005

Salut per càpita (euros)

2006
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2009

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya, INE i Idescat.

El resum del pressupost de despeses per articles i subsectors de l’agrupació salut identifica
la partida de despeses corrents de béns i serveis com la més important a nivell consolidat, amb
un import de 4.261.337 milers d’euros. El seu pes en el total de despeses disminueix 3,5 punts
percentuals fins a situar-se en el 43,8%. Segueixen en ordre d’importància les remuneracions
de personal, el 33,1% del total (3,4 punts percentuals més que l’any 2008), i les transferències
170. La font d’aquestes dades és l’OECD Health Data 2009.
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corrents, el 19,1% del total (-0,6 punts percentuals). Aquesta darrera partida està formada, a
nivell consolidat, quasi exclusivament per les prestacions farmacèutiques. La resta de partides
del pressupost són les operacions de capital, amb 317.958 euros, i les operacions financeres,
amb 44.979 euros (vegeu la taula resum del pressupost).
L’anàlisi de les taxes de creixement dels articles pressupostaris de l’agrupació salut constata
elevades variacions de les operacions financeres (variació d’actius i passius), que tenen poc
impacte sobre el total del pressupost amb un increment de 0,1 punts percentuals. Les despeses financeres augmenten el 74,9% però el seu impacte sobre el pressupost és baix (0,1 punts
percentuals més). També destaca l’elevada taxa de creixement de les operacions de capital
(inversions reals i transferències de capital), que provoca un augment de la seva participació
en el pressupost de 0,6 punts percentuals. Per acabar, les partides de més valor de les despeses,
que són les de personal, béns i serveis i transferències corrents, tenen creixements molt diferents (15,8%, -3,9% i 0,6%). Vegeu al gràfic de taxes de creixement els articles pressupostaris.
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0
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Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009.
(1) Inclou entitats autònomes administratives, entitats de dret públic, societats mercantils i consorcis.

IX. Variació de passius financers
OPERACIONS FINANCERES
(VIII+IX)
TOTAL
(no financeres+financeres)

VII. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
(VI+VII)
OPERACIONS
NO FINANCERES
(corrents+capital)
VIII. Variació d’actius financers

IV. Transferències corrents
OPERACIONS CORRENTS
(I+II+III+IV)
VI. Inversions reals

I. Remuneracions del personal
II. Despeses corrents de béns i
serveis
III. Despeses financeres

Unitats: imports en milers d’euros.
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175.272
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TAULA V-11. RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER ARTICLES I SUBSECTORS DE
L’AGRUPACIÓ SALUT PER AL 2009
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GRÀFIC V-17. TAXES DE CREIXEMENT DELS ARTICLES
PRESSUPOSTARIS DE L’AGRUPACIÓ SALUT PER A L’ANY 2009
RESPECTE DE L’ANY 2008
Unitats: percentatges.

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2008 i 2009.

La classificació funcional del pressupost del Servei Català de la Salut i de l’ICS permet observar que la despesa més rellevant correspon a l’atenció hospitalària (56,1%), seguida de l’atenció primària (20,6%). Les partides que més creixen són l’atenció primària (0,6 punts percentuals més) i el transport i emergències (+0,5), mentre que les
que més disminueixen són l’atenció hospitalària (-0,5) i la medicació hospitalària
(-0,3).
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GRÀFIC V-18. CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL (SENSE INVERSIONS NI
FARMÀCIA I ALTRES PRESTACIONS) DEL PRESSUPOST DE
CATSALUT/ICS PER A L’ANY 2009
Unitats: percentatges.

Font: pressupost de salut per a l’any 2009 del Departament de Salut.

Per la seva banda, la classificació econòmica del pressupost del Servei Català de la Salut
i de l’ICS mostra que la partida amb més recursos és la de personal (48,1%), seguida de béns
i serveis (24,2%) i farmàcia (18,5%). La dotació de farmàcia no ha variat respecte del 2008 i
és de 1.698,9 milions d’euros, que representen 230,7 euros per càpita (227,3 euros l’any 2008)
i el 0,84% del PIB (0,87% l’any 2008).
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GRÀFIC V-19. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (DESGLOSSAMENT DELS
CONCERTS ENTRE PERSONAL I BÉNS I SERVEIS) DEL PRESSUPOST DE
CATSALUT/ICS PER A L’ANY 2009
Unitats: percentatges.

Font: pressupost de salut per a l’any 2009 del Departament de Salut.

GRÀFIC V-20. PRESSUPOST SANITARI PÚBLIC DESTINAT ALS GRUPS DE
MALALTIES MÉS PREVALENTS PER A L’ANY 2008
Unitats: milers d’euros.

Font: Salut en Xifres 2009 del Departament de Salut.
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Finalment, s’analitza el pressupost sanitari públic destinat al grup de malalties més prevalents per a l’any 2008. Les quatre primeres posicions continuen sent les mateixes que l’any
2008, és a dir: sistema circulatori, trastorns mentals, neoplàsties i sistema respiratori, malgrat
que les tres primeres hagin disminuït la seva dotació respecte de l’any 2008. Les malalties
que més han crescut són el sistema nerviós (31,4%) i el sistema digestiu (52,9%), les quals
han pujat dues posicions en el rànquing de malalties més prevalents. Les que han perdut posicions són els traumatismes (una posició), el sistema genitourinari (dues posicions) i l’aparell
locomotor (una posició).
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3.3.

Educació

3.1. Context
En els darrers anys l’educació ha estat un tema central en el debat polític i social i durant
l’any 2009 aquesta importància s’ha reforçat pel paper que té l’educació en les oportunitats
laborals de les persones. En un context caracteritzat per la crisi econòmica, l’elevada taxa
d’atur i la pèrdua d’importància relativa d’un sector com la construcció que no exigeix gaire
mà d’obra qualificada, la formació ha esdevingut la clau per a moltes persones per millorar la
seva situació personal i laboral. Un reflex d’aquest fet és que més de 100.000 alumnes s’han
matriculat en estudis professionalitzadors el curs 2009-2010 a Catalunya.171
A banda d’una major predisposició a la formació motivada per la crisi econòmica, el sistema educatiu català, l’espanyol i el de la majoria dels estats de la UE i l’OCDE, estan sotmesos a altres pressions, com ara les restriccions pressupostàries derivades del dèficit públic
(d’aquells països, en què, com Espanya, és significatiu) i la pressió que representa sobre el
sistema l’increment poblacional experimentat els darrers anys, en gran part a causa de la immigració.172 Tot i això, l’any 2009 la Generalitat de Catalunya va destinar el 2,43% del PIB a
l’educació general (no universitària) i el 0,55% del PIB a l’educació universitària, mentre que
l’any 2008 aquests percentatges van ser del 2,24% i el 0,51%, respectivament.
Les institucions de la UE consideren l’educació un element essencial per assolir no només
els objectius de l’Estratègia de Lisboa, sinó també els objectius de la nova estratègia Europa
2020. Així, el programa Educació i Formació 2010 troba la seva continuïtat en el programa
Education and Training (ET) 2020, tal com es comenta en l’apartat dedicat a la normativa. El
darrer informe de la Comissió Europea sobre l’assoliment dels objectius educatius173 constata que des de l’any 2000 han tingut lloc avanços significatius en la majoria de les àrees, tot i
que no s’assoliran els objectius previstos per al 2010, a excepció de l’increment de graduats
en matemàtiques, ciències i tecnologia (MCT).
En l’informe, la situació espanyola destaca positivament en el percentatge de participació
de la població adulta en l’aprenentatge permanent, que està per sobre de la mitjana comunitària (si bé no assoleix l’objectiu per al 2010), i en el nombre de titulats en MCT. En canvi,
171. En concret, 106.486, segons les dades publicades en el document «Dades de l’inici de curs 2009-2010. Dossier
de premsa», publicat al web del Departament d’Educació (04.09.2009).
172. OCDE. Education at a Glance 2009: Indicadors de l’OCDE. [En línia]. [Consulta: març 2010].
173. Comissió Europea. Progrés cap als objectius de Lisboa en educació i formació. 2009. [En línia]. [Consulta:
març 2010].
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se l’esmenta com un dels països amb pitjors resultats en els indicadors sobre abandonament
escolar prematur i població jove amb estudis secundaris postobligatoris.
D’altra banda, i pel que fa a l’Estat espanyol, cal destacar l’intent del Ministeri d’Educació d’assolir un pacte social i polític per a l’educació amb el consens de tots els actors de la
comunitat educativa. Les negociacions, que es van iniciar a finals del 2009, no han permès
arribar a l’acord general, si bé es preveu que el Govern central assoleixi acords puntuals per
modificar determinats aspectes de l’actual configuració legal del sistema educatiu.
Quant a l’àmbit català, cal destacar l’aprovació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació,174 que s’analitza més endavant i de la qual cal ressaltar l’ampli suport polític de
què disposa, si bé aquesta norma i altres mesures endegades pel Departament d’Educació durant l’any no han generat un suport paral·lel d’alguns actors de la comunitat educativa.
Amb relació a l’ensenyament universitari, enguany s’ha dut a terme l’inici generalitzat
de la implantació de la nova estructura d’ensenyaments universitaris de grau i postgrau, de
conformitat amb les previsions de l’espai europeu d’educació superior (EEES). L’estructura
prevista per l’EEES es basa en tres cicles (grau, màster i doctorat), si bé és decisió de cada
estat la durada de cada cicle. El Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, va establir l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i va fixar una durada dels graus de quatre cursos
acadèmics i d’un curs acadèmic per als màsters. Aquest model (que comparteixen Bulgària,
Ucraïna i Escòcia) no és el majoritari a l’EEES, on la durada dels graus és de tres cursos acadèmics i la dels màsters de dos.175
Segons les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, el curs
2008-2009 es van implantar a les universitats els primers 17 estudis de grau i 322 màsters
adaptats a l’EEES, mentre que, per al curs 2009-2010, l’oferta total de nous graus ha estat de
254 i l’oferta de nous màsters, de 361.
D’altra banda, també cal tenir en compte l’Estratègia Universitat 2015, que té com a objectiu modernitzar les universitats mitjançant la promoció de l’excel·lència en la formació i
investigació, la internacionalització del sistema universitari i la seva implicació en la societat
del coneixement i en la millora de la innovació. Es pretén situar les millors universitats espanyoles entre les cent primeres d’Europa. Una iniciativa destacada són els campus d’excel·lència internacional (CEI), que aglutinen sota un mateix projecte totes les institucions generadores de coneixement d’una mateixa àrea geogràfica (universitats, centres de recerca, parcs
tecnològics, hospitals, etc.). En la convocatòria 2009, s’han qualificat quatre projectes com
a CEI, dels quals dos corresponen a universitats catalanes: el projecte Barcelona Knowledge
174. DOGC núm. 5422, de 16.07.2009.
175. Aquesta estructura està establerta en 19 estats. Font: estudi Eurydice (2010). Educació superior a Europa 2010:
l’impacte del procés de Bolonya. [En línia]. [Consulta: març 2010].
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Campus, de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, i el projecte
UAB CEI: Aposta pel coneixement i la innovació, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’Acord estratègic renovat el 2008 preveu una sèrie de mesures en l’àmbit de l’educació
integrades en el bloc 2. Igual que en la darrera versió d’aquesta memòria, la taula següent
conté el grau de compliment d’aquestes mesures amb previsió de ser executades durant el
2009, així com els resultats assolits l’any 2008. La majoria de mesures compleixen els objectius previstos per al 2009, si bé en alguns casos (com ara en la promoció de l’FP, prevista
en la mesura 15) han disminuït els recursos econòmics respecte del 2008 perquè s’han destinat a altres actuacions que s’han considerat prioritàries, atesa l’actual situació econòmica.176

176. Font: Informe anual de seguiment del II Pla general FP (2009). D’altra banda, destaca la mesura 14, que preveu la
posada en marxa d’un model integral d’informació i orientació sobre FP, que, si bé encara no s’ha materialitzat,
sí que s’hi ha començat a treballar, amb la promoció de la creació del Servei Integrat d’Orientació Professional
en els sis territoris on existeixen projectes d’integració d’FP (Font: Informe qualitatiu de seguiment de l’Acord
estratègic, 31.12.2009).
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TAULA V-12. COMPLIMENT DE LES MESURES PREVISTES AL BLOC 2 DE
L’ACORD ESTRATÈGIC, PER INDICADOR D’ASSOLIMENT.
CATALUNYA, 2008-2009
Mes.
11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

23

636

Indicador
Creació i posada en marxa de l’estructura de gestió del Pla FP.cat
Posada en marxa de l’estructura de gestió de l’Àrea d’Informació i Orientació
Professional
Nombre de cursos oferts del catàleg modular de formació professional
Nombre de centres incorporats a la xarxa FP.CAT

Previst Dades
2009
2008

Assolit
2009

Sí

n. p.

Sí

Sí

n. p.

Sí

9

4

12

7

n. p.

8

Nombre de formadors que passen per accions de formació i reciclatge

260

194

244

Nombre de centres certificats de qualitat

13

5

10

Nombre de projectes d’innovació i experimentació iniciats

3

2

5

Nombre de punts d’informació-orientació a la xarxa FP en conjunt

24

0

0

Nombre d’usuaris/àries atesos/es

2.400

0

0

Nombre de derivacions a estudis de formació professional

800

0

0

Pressupost de promoció de l’FP (en milions d’euros)

0,45

0,44

0,34

Nombre de beques de mobilitat concedides

1.200

426

1.415

500

n. p.

0

Nombre de beques compensatòries concedides
Nombre de centres de treball que acullen alumnes d’FP en pràctiques

21.000 19.848 21.062

Nombre de centres de treball inclosos en el procediment d’homologació
Nombre d’alumnes de GM i/o GS que fan una estada
formativa en empreses d’altres països
Nombre d’ensenyaments que s’ofereixen a distància

300

557

2.603

1.100

896

896

3

3

3

Nombre d’inscripcions als ensenyaments que s’ofereixen a distància (1)

7.000

9.594

15.908

Nombre d’usuaris/àries dels PQPI

6.000

5.235

5.521

Nombre de perfils professionals dels PQPI

18

24

26

Nombre de passarel·les establertes entre ensenyaments

120

178

185

Nombre d’alumnes que les realitzen

6.250

3.010

7.595

Percentatge de graduats en ESO, de l’alumnat avaluat a 4t d’ESO
Percentatge de població de 18-24 anys amb formació màx. d’ESO que no continua estudis posteriors
Percentatge de població de 20-24 anys amb titulació en educació secundària
postobligatòria
Percentatge de centres educatius públics amb gestió autònoma a través de plans
estratègics
Índex de millora dels resultats educatius dels centres autònoms

79%

79%

81,9%

26%

33,2%

31,5%

67%

61,2%

61,2%

18%

14%

26,5%

103

100

100

Nombre de plans educatius d’entorn a Catalunya

115

95

95

Percentatge de centres que disposen d’un pla de formació de centre

50%

35%

60%

Nombre de centres educatius que s’obren a les activitats complementàries

884

663

1.846

Percentatge de despesa en educació no universitària respecte al PIB

n. d.

2,24%

2,43%

CONDICIONS DE VIDA

24
25

26

27

28
30

33

34

35

Percentatge de centres amb connexió a banda ampla a les aules

65%

41,8% 80,7%

Nombre de professorat format, anualment, en TIC

18.000 20.000 23.417

Nombre de centres amb aula d’acollida

1.264

1.166

1.180

Nombre de centres amb programa d’immersió
Nombre de nous projectes que s’incorporen al Pla de l’anglès a partir de projectes propis del centre
Nombre de professorat d’altres països en els centres educatius

300

84

233

375

300

245

200

229

285

Nombre d’alumnes de cicles formatius d’FP que reben un curs d’anglès
Nombre de professors i mestres que assoliran un nivell que els permeti fer un intercanvi en anglès (B1)
Nombre de mestres i professors que podran impartir continguts d’àrees no lingüístiques en anglès (B2 o C1)
Percentatge de professorat no especialitzat format en anglès

4.500

1.900

6.405

678

600

1.290

281

159

489

41%

36%

40%

Nombre d’alumnes participants en les diferents actuacions de mobilitat

2.600

2.500

2.634

Nombre d’alumnes participants en els programes d’excel·lència

700

600

1.808

Nombre de centres amb un espai d’autoaprenentatge

500

0

0

Nombre de màsters universitaris íntegrament en anglès
Ingressos competitius aconseguits en convocatòries del VII Programa marc de la
UE
Nombre d’estudiants estrangers matriculats

40

41

49

17,92

n. d

n. d

Nombre de professors estrangers per any
Nombre de màsters oficials i doctorats universitaris amb participació d’universitats estrangeres
Percentatge de les titulacions oficials adaptades a la nova estructura de graus i
màsters
Millorar la taxa de rendiment, calculada com la proporció entre el nombre de crèdits superats respecte al nombre de crèdits matriculats pels estudiants en estudis
de titulacions homologades
Nombre de titulacions interuniversitàries
Ingressos per transferència de tecnologia entre universitat i empresa (milions
d’euros)

12.000 11.514

13.660

475

507

534

28

28

26

60%

6,2%

75%

0,70

0,69

0,71

100

97

n.d

87,57

102,26 107,79

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de seguiment de l’Acord estratègic (Informe d’indicadors en data
21.12.2009) i a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació i el d’Innovació, Universitats i Empresa
(la dada sobre despesa pública en educació).
Llegenda:
Fons verd: indicador assolit.
Fons gris clar: indicador parcialment assolit.
Fons gris fosc: indicador no assolit.
n. d. no disponible.
n. p. no previst.
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3.2. Ensenyaments de règim general

Alumnat i professorat
El curs 2008-2009 s’ha registrat un augment tant de l’alumnat com del professorat per a
tots els nivells formatius, tal com mostra la taula següent. D’altra banda, creix lleugerament
el percentatge de l’alumnat escolaritzat en centres públics, que passa del 62,6% el curs 20072008 al 63,4% el curs 2008-2009.
Els principals increments de l’alumnat es concentren en la formació professional (FP),
tant en el grau superior (CFGS) com en el grau mitjà (CFGM): 8,4% i 6%, respectivament. La
tendència dels darrers cursos, ja consolidada, de l’augment de l’alumnat en l’FP reflecteix un
major interès dels joves vers aquests estudis professionalitzadors, probablement motivats per
les iniciatives públiques i privades de foment de l’FP,177 per l’actual situació econòmica i per
la demanda de personal qualificat de les empreses. Com a conseqüència d’aquest increment,
augmenta també el pes de l’alumnat d’FP sobre el total d’ensenyaments postobligatoris de
règim general (FP i batxillerat), en passar del 47,3% el curs 2007-2008 al 49% el curs 20082009. Cal destacar l’increment del 10,6% de l’alumnat dels programes de qualificació professional inicial (PQPI), implantats plenament el curs 2008-2009, així com l’augment d’infants en
l’educació infantil. Com es pot observar en el quadre, l’augment de l’alumnat és més intens
en els centres públics que en el privats, on fins i tot en alguns casos decreix.
D’altra banda, cal fer una referència especial a l’alumnat d’origen estranger. El curs 20082009, l’alumnat immigrant incrementa de nou el seu nombre respecte del curs anterior, i creix
amb una intensitat superior a la del total de l’alumnat. Tot i això, i tal com s’observa en la taula
següent, l’augment de l’alumnat d’origen estranger el curs 2008-2009 és menys intens que el
registrat el curs anterior (8,5% i 13,6%, respectivament), fet que permet afirmar que hi ha una
certa desacceleració en l’entrada de població immigrada en els centres educatius catalans, en
gran part fruit de l’actual situació econòmica i social. Els principals increments es registren
en els CFGM (20,6%) i els CFGS (11,6%), així com en la resta d’ensenyaments d’educació
secundària (ESO i batxillerat) i l’educació especial. D’altra banda, i igual que els cursos anteriors, vuit de cada deu alumnes immigrants són escolaritzats en un centre públic (el 83,8%
del total). Aquesta proporció es manté, amb alguna variació, per a tots els nivells educatius
excepte en l’educació especial, on la distribució és equilibrada entre centres públics i privats.178

177. Tant l’Acord estratègic com el II Pla general de formació professional de Catalunya 2007-2010 tenen com a
objectiu augmentar els usuaris de l’FP.
178. Cal tenir en compte que el 69,2% dels centres educatius de Catalunya són públics. En el cas de l’educació
especial, la meitat dels centres educatius (el 49,6%) són públics, fet que pot explicar l’equilibri que s’observa
en la distribució de l’alumnat immigrant.
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67,0

64,4

45,1

60,2

233.937

418.914

6.868

271.847

84.135

41.079

39.641

5.521

1.186.163

Batxillerat 3

CFGM

CFGS

PQPI

Total

30,7

37,9

22,2

22,0

14,5

38,6

54,9

34,3

30,7

9,1

C. privats
concertats
(%)

5,9

0,0

7,2

5,9

22,6

1,2

0,0

1,3

2,3

37,3

C. privats
no
concertats
(%)

106.106

42.747

1.653

61.706

Nombre
absolut

66,8

67,4

54,9

66,8

C.
públics
(%)

Professorat

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
(1) Inclou només les dades dels centres autoritzats pel Departament d’Educació.
(2) Inclou 22 centres públics de règim ordinari amb unitats d’educació especial.
(3) No inclou l’Institut Obert de Catalunya.

63,4

62,1

70,6

72,0

62,9

53,6

84.221

C.
públics
(%)

Educació
infantil 1r
cicle 1
Educació
infantil 2n
cicle 1
Educació
primària
Educació
especial 2
ESO

Nombre
absolut

Alumnat

Unitats: nombre d’alumnat i de professorat, percentatges.

33,2

32,6

45,1

33,2

C. privats
(%)

3,2

10,6

6,0

8,4

0,4

0,9

0,9

3,6

4,1

5,2

Total

4,6

8,3

6,4

10,3

0,5

1,7

4,4

4,9

5,3

11,5

C.
públics

1,0

.

4,7

5,5

-0,3

-0,4

0,0

1,3

1,7

4,0

C. privats
concertats

Alumnat

-0,7

.

5,5

-2,1

0,6

1,4

0,1

0,4

-2,3

C. privats
no
concertats

Variació curs anterior

3,4

2,3

1,6

4,2

Professorat
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639

640

69,7

55,0

84,4

2.356

864

125.714

CFGS
Educació
especial
TOTAL

85,4

142.827

1.027

2.775

4.377

5.707

42.444

59.992

26.505

Alumnat
immigrant

84,2

54,9

71,1

81,2

85,5

82,0

86,6

85,0

% en c.
públics

Curs 2007-2008

155.024

1.197

3.097

5.279

6.222

47.528

63.159

28.542

Alumnat
immigrant

83,8

57,9

72,1

82,2

86,5

80,8

86,4

85,2

% en c.
públics

Curs 2008-2009

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Departament d’Educació.
Nota: els totals no tenen en compte l’alumnat dels PQPI.

80,6

5.049

3.553

82,7

35.864

Batxillerat

86,7

53.901

CFGM

84,5

24.127

% en c.
públics

Educació
infantil
Educació
primària
ESO

Alumnat
immigrant

Curs 2006-2007

Unitats: nombre d’alumnes i percentatges.

14

19

18

23

13

18

11

10

3,6

-0,3

7,9

5,1

-0,7

1,7

3,7

5,8

Variació curs 2006-2007
a 2007-2008
Alumnat
Total
estranger
alumnat

9

17

12

21

9

12

5

8

3,1

0,9

5,8

8,1

0,4

0,9

3,6

4,4

Variació curs 2007-2008
a 2008-2009
Alumnat
Total
estranger
alumnat

TAULA V-14. ALUMNAT D’ORIGEN ESTRANGER, PER NIVELL EDUCATIU I PERCENTATGE ESCOLARITZAT EN
CENTRES PÚBLICS. CATALUNYA, CURSOS 2006-2007 A 2008-2009
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Per acabar, cal tenir en compte el professorat, peça fonamental dels sistemes educatius. La
importància d’un professorat altament format i motivat és emfasitzat com a objectiu a assolir
per la majoria de documents comunitaris, tal com es comenta més endavant.
Si bé es disposa de nombrosos indicadors del rendiment de l’alumnat, no hi ha cap indicador objectiu i generalment utilitzat per analitzar el rendiment del professorat. Tot i això,
alguns països de l’OCDE tenen establerts diferents mecanismes per valorar la seva tasca. L’informe Education at a Glance, 2009, que elabora anualment l’OCDE, destaca que a Espanya
(i també a Itàlia) més del 45% del professorat enquestat179 va dir que no rebia cap tipus de
retroalimentació o de valoració de la tasca efectuada en un període de cinc anys, i la mitjana
dels països analitzats en l’estudi és del 22%.
D’altra banda, cal destacar l’aprovació de dues iniciatives del Departament d’Educació
per al curs 2009-2010 per tal de fer front a l’augment de l’alumnat sense haver de recórrer a
l’augment de la plantilla del professorat corresponent, si bé encara no es disposa de les dades
sobre la seva implementació. Així, en el context de restricció i austeritat pressupostària de la
Generalitat, el Govern ha aprovat dos complements retributius específics destinats a aquells
docents que incrementin la seva jornada lectiva de manera voluntària, ja sigui perquè tenen
càrrecs de coordinació i transformen hores assignades a la coordinació a hores de contacte
efectiu amb els alumnes, ja sigui perquè incrementen les hores lectives amb alumnes en relació amb l’horari lectiu estàndard actual.180

Educació infantil
Tal com ja s’ha dit, l’alumnat de l’educació infantil creix per sobre del creixement mitjà
del total de l’alumnat; el 5,2% en el primer cicle i el 4,1% en el segon cicle. Aquest increment
és més intens en els centres públics (11,5% i 5,3%, en comparació amb el 4% i l’1,7% dels
centres privats concertats i el -2,3% i el 0,4% dels no concertats), tal com s’observa a la taula
de l’alumnat, fet que reflecteix una major dotació de places públiques, sobretot en el primer
cicle (de zero a tres anys).
En aquest sentit, cal destacar la futura construcció de 51 llars d’infants, amb 3.709 places previstes, en virtut del Conveni de col·laboració signat entre el Ministeri d’Educació i la

179. Font: estudi TALIS (Estudi internacional d’ensenyament i aprenentatge), elaborat per l’OCDE.
180. Acord GOV/112/2009, de 30 de juny, de creació dels complements retributius per responsabilitats específiques
de coordinació i per dedicació lectiva especial com a components del complement específic docent (DOGC
núm. 5420, de 14.07.2009).
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Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Educa3.181 Aquest conveni preveu l’aportació
de 17.366.230 euros per part del Ministeri i de la mateixa quantia entre la Generalitat i l’Administració local de la qual depengui cada escola infantil, o ambdues institucions. El termini
per executar les obres i que les estiguin en funcionament és de dos anys des de la data de la
signatura del conveni (desembre 2011).
L’evolució creixent de la taxa d’escolarització de l’alumnat en el primer cicle d’educació
infantil que conté la taula següent reflecteix també aquesta major dotació de places en les llars
d’infants. Cal tenir en compte que a partir dels tres anys (i següents) la taxa d’escolarització
és pràcticament del 100% a Catalunya, fet que permet afirmar que ja es compleix l’objectiu
comunitari previst a l’estratègia ET 2020 segons el qual el 95% dels infants entre 4 anys i
l’edat d’escolarització obligatòria hauria de participar en l’educació infantil.
TAULA V-15. TAXA D’ESCOLARITZACIÓ EN EL PRIMER CICLE
D’EDUCACIÓ INFANTIL, PER EDATS. CATALUNYA,
CURSOS 2002-2003 a 2008-2009
Unitats: percentatges.

0 anys

2002-2003

2003-2004

2004-2005

5,8

6,3

7,1

2005-2006 2006-2007
7,3

7,5

2007-2008 2008-2009
8,4

8,8

1 any

29,1

30,7

31,8

33,2

32,8

34,5

35,8

2 anys

52,3

53,9

56,5

57,4

54,1

55,8

56,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

La mesura 26 de l’Acord estratègic preveu l’avançament de l’aprenentatge de llengües
estrangeres, en especial l’anglès) ja a l’educació infantil, seguint les recomanacions del Consell de la UE, que recomana avançar l’estudi de les llengües estrangeres a la primera infància.
Com es pot observar a la taula següent, el curs 2008-2009 s’incrementa el nombre d’alumnes que estudien anglès, francès i alemany; aquest increment és més intens en l’alumnat del
sector públic que en el del sector privat. En termes generals, el percentatge d’alumnes d’educació infantil (de segon cicle) que aprenen llengües estrangeres sobre el total de l’alumnat
d’aquesta etapa passa del 39,9% al 50,2%.

181. Resolució de 4 de gener de 2010, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es
publica el Conveni de col·laboració, entre el Ministeri d’Educació i la comunitat autònoma de Catalunya, per
al finançament de places públiques del primer cicle d’educació infantil en el marc del Pla Educa3 (BOE núm.
37, d’11.02.2010).
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TAULA V-16. ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL SEGONS LA
PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA QUE ESTUDIEN.
CATALUNYA, CURSOS 2007-2008 A 2008-2009
Unitats: nombre d’alumnes i variació en percentatges.

Curs 2007-2008

Curs 2008-2009
C.
públics
117.980 53.468

C.
privats
64.512

88.985

C.
públics
33.883

Francès

482

132

350

748

261

487

55,2

97,7

39,1

Alemany

132

0

132

136

6

130

3,0

.

-1,5

Total
Anglès

C.
privats
55.102

Variació 2007-2008 a
2008-2009
C.
C.
Total
públics privats
32,6
57,8
17,1

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Departament d’Educació.

Educació primària
Els indicadors de rendiment que conté la taula següent mostren la seva estabilitat en els
tres darrers cursos. La taxa d’idoneïtat pràcticament no varia, mentre que la de repetició va
experimentar un lleuger increment el curs 2007-2008 per tornar a decréixer el curs 2008-2009.
TAULA V-17. INDICADORS DE RENDIMENT A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
CATALUNYA, CURSOS 2006-2007 A 2008-2009
Unitats: percentatges.

Taxa d’idoneïtat als 11 anys

Taxa de repetició a 6è
Total

C. públics

C. privats

Curs 2006-2007

91,6%

1,4%

1,3%

1,4%

Curs 2007-2008

91,4%

1,8%

1,7%

2,0%

Curs 2008-2009

91,5%

1,5%

1,4%

1,7%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

La baixa taxa de repetició en l’educació primària contrasta amb els resultats de l’avaluació
de competències bàsiques que s’ha fet el curs 2008-2009, segons la qual el 25% de l’alumnat
no assoleix el nivell bàsic. En aquesta prova, feta per primera vegada a Catalunya, s’ha avaluat l’assoliment de les competències bàsiques lingüístiques (en català i castellà) i matemàtiques a l’alumnat de sisè de primària. És una prova externa i censal, de la qual només s’han
fet públics els resultats generals.182
182. Hi han participat 59.063 alumnes, que pertanyen a 2.072 centres educatius. Cal tenir en compte que el 10%
de l’alumnat matriculat a sisè s’ha exclòs per diferents motius, com ara per tenir una necessitat educativa
especial, o per ser de recent incorporació al sistema educatiu i, per tant, tenir un domini insuficient de la llengua.
L’organització de la prova ha comptat amb la participació de 2.061 docents. La correcció de les proves l’han
realitzada docents externs al centre, fet que proporciona una garantia d’objectivitat addicional.
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Els objectius de la prova han estat, entre d’altres, comprovar el nivell d’assoliment de les
competències bàsiques de l’alumnat quan acaba l’educació primària, i a la vegada obtenir informació de la situació educativa de Catalunya i de cada centre, per poder determinar on cal
incidir en major grau i quines són les mesures més adequades que cal emprendre per millorar
els resultats. D’altra banda, la informació individual que es facilita a les famílies millora la
informació d’aquestes sobre la situació dels seus fills i pot afavorir el trànsit a l’ESO.
Els primers resultats183 mostren que aproximadament el 75% de l’alumnat avaluat assoleix les tres competències avaluades, mentre que el 25% no assoleix ni el nivell bàsic. Aquesta dada sembla indicar que el fracàs escolar que s’aprecia a la secundària obligatòria podria
començar a la primària.
Les dades publicades permeten constatar que influeixen en els resultats el nivell socioeconòmic del centre, la titularitat del centre, l’origen i el sexe de l’alumnat. Així, com més baix
és el nivell socioeconòmic del centre, més alt és el percentatge d’alumnat situat en el nivell
baix d’assoliment de la competència. D’altra banda, aproximadament el 40% de l’alumnat
estranger no assoleix les competències avaluades, i en els tres casos els resultats de l’alumnat
de nacionalitat espanyola són millors que els de l’alumnat estranger.
Es constata també que l’escola pública té un percentatge més elevat d’alumnat situat en el
nivell baix. Ara bé, cal tenir en compte que el percentatge d’alumnes de nivell socioeconòmic
baix i d’alumnat immigrant és superior en els centres públics que en els privats, la qual cosa
condiciona a la baixa els resultats d’aquests centres.
Les diferències de sexe observades confirmen els resultats de les dades PISA 2006: les
noies obtenen millors resultats que els nois en competència lingüística, mentre que en competència matemàtica els nois obtenen millors resultats que les noies.
Es preveu que el curs 2009-2010 també s’avaluïn les competències lingüístiques en una
tercera llengua. D’altra banda, durant el curs 2009-2010 s’ha fet la prova d’avaluació diagnòstica (establerta a la LOE) a cinquè de primària i a tercer d’ESO. L’avaluació se centra en
la competència comunicativa lingüística (comprensió i expressió escrita) en llengua catalana
i castellana, i també en llengua occitana, varietat aranesa, en el cas de l’Aran.
Pel que fa a l’estudi de llengües estrangeres, el curs 2008-2009 el 99,4% de l’alumnat de
primària estudia una llengua estrangera (aquest percentatge va ser del 98,8% el curs anterior).
Destaca l’increment del nombre d’alumnes de primària que estudien anglès (el 4,3%). Igual
que en l’educació infantil, l’augment és més intens en l’alumnat escolaritzat en centres pú-

183. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. L’avaluació de sisè d’educació primària 2009. Avançament
de resultats. Quaderns d’avaluació, 15. Barcelona, 2009.
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blics. Cal tenir en compte també la davallada d’alumnes que estudien francès com a primera
llengua estrangera.
TAULA V-18. ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA SEGONS LA PRIMERA
LLENGUA ESTRANGERA QUE ESTUDIEN.
CATALUNYA, CURSOS 2007-2008 A 2008-2009
Unitats: nombre d’alumnes i variació en percentatges.

Curs 2007-2008

Curs 2008-2009

C.
C.
C.
C.
Total
públics privats
públics privats
395.801 252.525 143.276 412.790 265.854 146.936
Total

Anglès

Variació 2007-2008 a
2008-2009
C.
C.
Total
públics privats
4,3
5,3
2,6

Francès

3.537

2.144

1.393

3.320

1.979

1.341

-6,1

-7,7

-3,7

Alemany

291

0

291

297

0

297

2,1

.

2,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Departament d’Educació.

Educació secundària obligatòria
Els indicadors de rendiment en l’ESO han adquirit els darrers anys una rellevància destacada en la majoria d’informes educatius. El gràfic següent permet constatar una tendència
creixent en la taxa de graduació els darrers tres cursos, mentre que la taxa de repetició es
manté bastant estable. En els centres públics la taxa de graduació és menor que en els privats,
mentre que la de repetició és superior (més del doble).
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GRÀFIC V-21. TAXA DE GRADUACIÓ A L’ESO I TAXA DE
REPETICIÓ A 4T D’ESO, PER TITULARITAT DEL CENTRE.
CATALUNYA, CURSOS 2002-2003 a 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades i publicades pel Departament d’Educació.
Nota: per al curs 2008-2009 no es disposa de la taxa de graduació per titularitat del centre.
Taxa de graduació: alumnat que supera 4t d’ESO / alumnat avaluat a 4t d’ESO.
Taxa de repetició: alumnat repetidor de 4t d’ESO / alumnat matriculat a 4t d’ESO.

La taula següent conté dades sobre l’aprenentatge de llengües estrangeres. Cal destacar
que el curs 2008-2009 el nombre d’alumnes que estudien francès gairebé es duplica, en créixer el 68%.
D’altra banda, cal tenir en compte que les llengües estrangeres es poden estudiar com a
obligatòries o com a optatives, i que l’anglès és la llengua estrangera obligatòria en la majoria
de centres (l’estudien el 99,2% dels alumnes el curs 2007-2008 i el 98,9% el curs següent). Pel
que fa a les llengües optatives, el francès és la segona llengua amb un major nombre d’alumnes (concentra el 83,6% de l’alumnat), seguida de l’alemany (que és estudiada pel 13,8%),
mentre que l’italià concentra un nombre reduït d’alumnes (l’1,8%).
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TAULA V-19. ALUMNES D’ESO SEGONS LA LLENGUA ESTRANGERA QUE
ESTUDIEN (TANT OBLIGATÒRIA COM OPTATIVA). CATALUNYA, CURSOS
2007-2008 A 2008-2009
Unitats: nombre d’alumnes i variació en percentatges.

Curs 2007-2008

Curs 2008-2009

Variació 2007-2008 a
2008-2009
C.
C.
Total
públics privats
0,5
1,3
-0,5

Anglès

C.
C.
C.
C.
Total
públics privats
públics privats
268.139 159.614 108.525 269.589 161.611 107.978

Francès

39.284

4.989

34.295

43.070

8.384

34.686

9,6

68,0

1,1

Alemany

6.704

411

6.293

7.070

491

6.579

5,5

19,5

4,5

192

123

69

194

138

56

1,0

12,2

-18,8

Total

Italià

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Departament d’Educació.

Amb la doble finalitat de fomentar la formació al llarg de la vida i alhora incrementar el
percentatge de la població amb el graduat en educació obligatòria, l’Institut Obert de Catalunya (l’IOC) imparteix el curs per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària
(GESO). Ara bé, cal tenir en compte que aquest curs s’estructura en mòduls trimestrals independents entre si, per la qual cosa el nombre d’alumnes fluctua d’un trimestre a l’altre. Així,
segons les dades facilitades pel Departament d’Educació per a l’elaboració d’aquesta memòria, el tercer trimestre del curs 2008-2009 hi ha 2.095 alumnes matriculats al curs per obtenir
el graduat, el 45,1% dels quals són noies (944). Cal destacar que, a partir dels 25 anys, el pes
de les noies és superior al dels nois.184
Per edats, les cohorts d’edat en què es concentra un major nombre d’alumnes (també el
tercer trimestre del curs 2008-2009) són les dels que tenen entre 16 i 19 anys (32,3%) i entre
20 i 24 anys (28,4%), i l’alumnat de més de 25 anys representa el 38,8% del total. En el cas
de les noies, les de més de 25 anys representen el 50,5%.
El tercer trimestre del curs 2008-2009 hi ha un total de 245 alumnes d’origen immigrant
matriculats en el curs per obtenir a distància el GESO. Gairebé la meitat (120) provenen de
l’Amèrica Central i del Sud, 59 del Magrib i 32 de la UE.

184. 51,5% entre els de 25 a 29 anys, 53,4% entre els de 30 a 39 anys, 68,6% entre els de 40 a 49 anys i el 85,7%
entre els que tenen més de 50 anys. Amb aquestes dades es pot constatar una major predisposició de les dones
per obtenir el GESO, precisament en unes cohorts d’edat en què l’accés de les dones a l’educació (durant els
anys que els corresponia cursar l’educació general obligatòria) era menor.
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Batxillerat
L’alumnat que cursa batxillerat es manté estable al llarg dels cursos, si bé enguany ha crescut lleugerament (el 0,4%) i ha contrarestat la lleu davallada del curs anterior (0,7%). Pel que
fa al principal indicador de rendiment de l’alumnat de batxillerat en la modalitat presencial,
la taxa de graduació, es pot afirmar que aquesta es manté estable al llarg dels anys, amb una
tendència creixent els darrers cursos, especialment intensa el darrer, en què augmenta tres punts
percentuals respecte del curs anterior. Per a tots els anys, és superior en els centres privats.
TAULA V-20. TAXA DE GRADUACIÓ DE BATXILLERAT, PER TITULARITAT
DEL CENTRE. CATALUNYA, CURSOS 2002-2003 A 2007-2008
Unitats: percentatges.

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
C. públics

69,1

68,7

67,6

67,7

69,8

71,5

74,6

C. privats

81,0

82,9

80,9

81,7

80,8

80,9

84,3

Total

74,1

74,7

73,1

73,5

74,4

75,4

78,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades i publicades pel Departament d’Educació.
Nota: Taxa de graduació: alumnat que supera 2n de batxillerat / alumnat avaluat a 2n de batxillerat.

Amb la finalitat de garantir que el màxim nombre de persones cursin estudis postobligatoris, el batxillerat també s’ofereix a distància i en el règim nocturn. Pel que fa a l’alumnat
matriculat a l’Institut Obert de Catalunya, cal tenir en compte que, a diferència del batxillerat de règim presencial, a l’IOC les assignatures es divideixen en semestres per proporcionar
una major flexibilitat a l’alumnat. Segons les dades facilitades pel Departament d’Educació,
el segon semestre del curs 2008-2009, dels 1.203 alumnes matriculats, més de la meitat són
noies (el 57,4%, 690). Té lloc la mateixa situació que en el cas del curs per obtenir el GESO:
el nombre de noies matriculades supera el dels nois en totes les edats, a excepció dels que
tenen 18 i 19 anys.
D’altra banda, i en funció de l’edat de l’alumnat, les dades mostren com gairebé tres quartes
parts dels matriculats tenen entre 18 i 24 anys (72,6%). La modalitat de batxillerat que concentra un major nombre d’alumnes és la d’humanitats i ciències (el 55,2%), seguida de ciències i
tecnologia (30,9%) i arts (13,9%). Cal destacar també que els principals països d’origen dels
134 alumnes estrangers matriculats el segon semestre són els d’Amèrica Central i del Sud (63
alumnes), els de la Unió Europea (31) i els de la resta d’Europa (23).
Quant al batxillerat en règim nocturn, atesa la davallada de l’alumnat que ha experimentat els darrers anys (el 40,4% respecte del curs 2006-2007), el Departament d’Educació ha
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decidit suprimir aquest règim en determinats centres públics, i ha passat de 48 a 47 el darrer
curs del qual es disposen dades. Es preveu que en cursos posteriors se’n suprimeixin més.185
TAULA V-21. NOMBRE DE CENTRES I ALUMNAT QUE CURSA EL
BATXILLERAT EN RÈGIM NOCTURN, PER TITULARITAT DEL CENTRE.
CATALUNYA, CURSOS 2006-2007 A 2008-2009
Unitats: nombre de centres i d’alumnat.

Centres públics
Curs 2006-2007

Centres privats

Total

Nre. centres

Alumnat

Nre. centres

Alumnat

Nre. centres

Alumnat

47

7.109

2

153

49

7.262

Curs 2007-2008

48

6.717

2

121

50

6.838

Curs 2008-2009

47

4.231

2

94

49

4.325

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

Per acabar, cal tenir en compte que en l’actual curs acadèmic 2009-2010 s’aplicarà per
primera vegada el nou model d’accés a la universitat de l’alumnat amb el títol de batxillerat,
previst al Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre. La prova consta de dues fases: una de
general per a tot l’alumnat i una altra d’específica per als que volen apujar la nota. Es pretén
valorar de manera més objectiva la maduresa acadèmica i reconèixer l’esforç, en permetre
millorar la qualificació al que més estudia.

Formació professional reglada
Com ja s’ha comentat, la millora de l’educació i la qualificació de les persones ha estat una
de les solucions més proposades per superar amb èxit l’actual crisi econòmica. En aquesta línia,
els agents socials i l’Administració van acordar una sèrie de mesures per millorar l’educació,
moltes de les quals centrades en la formació professional. Tant la renovació de l’Acord estratègic com el II Pla general de la formació professional de Catalunya (2007-2010) constaten,
entre altres mesures, la necessitat d’incrementar progressivament el nombre de persones que
cursen estudis professionalitzadors.
Durant l’any 2009 l’execució de les accions previstes en el II Pla general de l’FP ha estat condicionada per la situació de crisi econòmica i l’elevada taxa d’atur, fet que ha suposat
centrar els esforços en la necessitat d’incrementar l’oferta de places d’FP i posposar altres
actuacions previstes en el Pla, com ara el foment del valor social de l’FP. Així, s’ha passat

185. Resolució EDU/2045/2009, de 10 de juliol, per la qual se suprimeix el règim nocturn dels ensenyaments de
batxillerat en diversos centres docents públics (DOGC núm. 5425, de 21.07.2010).
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d’oferir 285.685 places de formació professional (inicial i per a l’ocupació) l’any 2008 a oferir-ne 441.729 l’any 2009.
El reflex d’aquest esforç (i del dut a terme durant el 2008) es tradueix, en gran part, en
l’increment de l’alumnat de l’FP, ja comentat: 8,4% en els CFGM i 6% en els CFGS, els increments més alts registrats per les diferents etapes educatives generals.
La principal via d’accés a l’FP és l’ESO en els CFGM i el batxillerat en els CFGS (el 74,8%
i el 69,2% de l’alumnat en el curs 2008-2009 hi accedeix per aquestes vies, respectivament).
L’any 2006 la LOE va crear les proves d’accés als diferents cicles, com una via d’entrada addicional per fomentar-los. Segons les dades facilitades pel Departament d’Educació, el curs
2006-2007 van accedir als CFGM després de superar aquestes proves 517 alumnes, mentre
que el curs següent van fer-ho 4.026 alumnes i el curs 2008-2009, 2.906. En els CFGS, el
nombre d’alumnes que superen la prova creix any rere any: han passat de 912 el curs 20062007 a 4.558 el curs següent i a 4.703 el darrer curs.
Malgrat això, l’increment de l’alumnat d’FP es distribueix de diferent manera en funció
de la família professional, tal com reflecteix la taula següent. Destaca l’augment dels cicles de
serveis socioculturals, sanitat, imatge personal, tèxtil, confecció i pell, indústries alimentàries
i activitats agràries (si bé les tres darreres famílies professionals en termes absoluts tenen un
nombre baix d’alumnes); mentre que destaca la davallada dels cursos d’edificació i obra civil,
electricitat i electrònica i arts gràfiques.
En general, el creixement de l’alumnat femení és més intens que el global, de tal manera
que progressivament s’equilibra la distribució per sexe de l’alumnat de la formació professional: en els CFGM passa del 40,9% al 41,3% i en els CFGS del 49,2% al 49,6%. Tot i això,
encara hi ha sectors clarament feminitzats (amb una presència de les noies superior al 75%
de l’alumnat): imatge personal, serveis socioculturals, tèxtil i sanitat. En canvi, en altres sectors les noies representen una clara minoria (inferior al 10%): electricitat i electrònica, manteniment de vehicles autopropulsats i fabricació mecànica, per esmentar-ne alguns exemples.
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1.604
187
5.415
334
2.090
1.896
1.630
3.231
1.046
68
1.402
693
191
3.549
1.045
1.131
1.381
4.189
5.802
56
37.404

24,7
3,4
73,9
36,0
61,5
44,4
4,9
1,7
1,3
4,5
34,1
97,1
37,8
10,2
1,2
1,2
54,0
85,7
91,6
88,3
40,9

52,7
77,4
91,1
91,1
49,2

16,7

2,1

13,9
71,6
39,8
46,4
32,0
26,6
4,6
7,1
8,8
64,8
97,0
46,6
11,5

26,6

616
5.475
1.812
80
41.079

2.179

3.813

180
6.241
592
1.737
299
181
4.564
1.296
493
2.255
2.697
173
4.463

1.128

49,2
84,4
91,2
91,3
41,3

1,7

1,2

8,3
71,6
38,5
59,1
50,8
8,8
1,9
2,3
4,1
31,0
96,8
28,9
9,8

22,8

1.468
4.641
6.620
96
39.641

1.164

1.039

189
5.627
310
2.281
2.061
1.547
3.130
1.053
57
1.418
766
207
3.596

1.860

50,1
75,3
91,0
91,7
49,6

18,0

2,8

15,3
70,4
36,1
44,8
35,2
25,5
3,8
6,5
12,3
62,1
96,1
44,4
11,3

23,5

Alumnat curs 2008-2009
CFGM
CFGS
Total % noies Total % noies
805
18,4
511
21,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

Activitats agràries
Activitats físiques i
977
esportives
Activitats maritimopesqueres
174
Administració
5.763
Arts gràfiques
545
Comerç i màrqueting
1.520
Comunicació, imatge i so
275
Edificació i obra civil
223
Electricitat i electrònica
4.684
Fabricació mecànica
1.197
Fusta i moble
465
Hoteleria i turisme
2.251
Imatge personal
2.435
Indústries alimentàries
143
Informàtica
3.980
Manteniment de vehicles
3.608
autopropulsats
Manteniment i serveis a la
2.033
producció
Química
576
Sanitat
4.797
Serveis socioculturals
1.483
Tèxtil, confecció i pell
60
Total
37.890

Alumnat curs 2007-2008
CFGM
CFGS
Total % noies Total % noies
701
17,5
464
20,9

Unitats: nombre d’alumnat i percentatges.

6,9
14,1
22,2
33,3
8,4

7,2

5,7

3,4
8,3
8,6
14,3
8,7
-18,8
-2,6
8,3
6,0
0,2
10,8
21,0
12,1

15,5

-2,6
12,4
21,6
37,7
9,5

54,2

2,2

150,0
4,9
16,3
9,7
24,6
45,5
8,8
100,0
-4,8
-9,0
10,4
-7,4
8,1

6,6

6,3
10,8
14,1
71,4
6,0

2,9

-0,6

1,1
3,9
-7,2
9,1
8,7
-5,1
-3,1
0,7
-16,2
1,1
10,5
8,4
1,3

16,0

1,0
7,8
14,0
72,5
7,0

11,1

31,8

11,5
2,1
-15,8
5,4
19,6
-9,0
-20,1
-8,1
16,7
-3,1
9,5
3,4
-0,2

2,6

Variació curs anterior
CFGM
CFGS
Total
Noies
Total
Noies
14,8
20,3
10,1
13,4

TAULA V-22. ALUMNAT EN CFGM I CFGS PER FAMÍLIES PROFESSIONALS, TOTAL I NOIES. CATALUNYA, CURS 2008-2009
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Tal com es pot observar en el gràfic següent, la taxa de graduació en l’FP va decréixer
fins al curs 2005-2006, moment a partir del qual inicia una lenta recuperació (més intensa en
els CFGM). D’altra banda, es constata que la taxa de graduació és superior en els CFGS en
comparació amb els CFGM i, alhora, és superior en els centres privats en comparació amb els
públics. Cal tenir en compte, però, que el 27,9% de l’alumnat dels CFGM assisteix a centres
privats i que aquest percentatge és el 29,4% en els CFGS.
GRÀFIC V-22. TAXA DE GRADUACIÓ EN ELS CFGM I CFGS, PER
TITULARITAT DEL CENTRE. CATALUNYA, CURSOS 2002-2003 A 2007-2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: les dades relatives al curs 2008-2009 no estan disponibles.

La mesura 19 de l’Acord estratègic preveu el desenvolupament de l’FP a distància, que
s’imparteix en crèdits als quals es matriculen els estudiants seguint uns itineraris preestablerts.
Segons les dades facilitades pel Departament d’Educació, el segon semestre del curs 20082009 hi ha 649 alumnes matriculats en CFGM i 2.328 en CFGS.
En ambdós casos, les noies representen més de la meitat de l’alumnat (el 52,2% en els
CFGM i el 78,7% en els CFGS). Expliquen aquesta important presència femenina les especialitats que s’hi imparteixen, atès que, igual que en l’FP de règim presencial, hi ha importants
diferències de sexe entre les especialitats, tal com s’observa a la taula següent. Per exemple,
en els CFGM les noies representen el 82,7% en l’especialitat de gestió administrativa (que
alhora concentra la meitat de l’alumnat dels CFGM) i el 67,9% en l’atenció sociosanitària.
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En els CFGS les noies són el 92,5% de l’alumnat en els cursos de secretariat i el 96,7% en els
d’educació infantil (que concentren el 48,8% de l’alumnat en els CFGS a distància).
TAULA V-23. ALUMNAT MATRICULAT D’FP PER ESPECIALITATS. INSTITUT
OBERT DE CATALUNYA, 2N SEMESTRE DEL CURS 2008-2009
Unitats: nombre d’alumnes.

CFGM

CFGS

Total

Noies

Gestió administrativa

330

273

Equips i instal·lacions electrotècniques

71

1

Equips electrònics de consum

48

5

Explotació de sistemes informàtics

147

24

Atenció sociosanitària

53

36

TOTAL

649

339

Secretariat

320

296

Administració i finances

208

158

Gestió comercial i màrqueting

264

159

Administració de sistemes informàtics

138

28

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques

112

22

Prevenció de riscos professionals

151

61

Educació infantil

1.135

1.097

TOTAL

2.328

1.821

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

En l’àmbit de l’FP, l’Acord estratègic preveu una pluralitat de mesures (bloc 2), totes recollides en la taula de seguiment de l’apartat 3.1 d’aquest capítol. Tot i això, cal destacar el
compliment d’alguna mesura, com ara l’onzena: la creació del Consell Rector de la Xarxa
FP.cat,186 així com l’acord dels criteris per a la incorporació i la permanència dels centres a la
Xarxa, fet que ha permès incorporar de manera definitiva vuit centres.187
Amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació al llarg de la vida, la mesura 13 de
l’Acord estratègic preveu la realització de programes innovadors, entre els quals cal destacar

186. Ordre EDU/342/2009, de 16 de juny (DOGC núm. 5419, de 13.07.2009).
187. Centre FP.cat d’Automoció, Centre FP.cat del Bages, Centre FP.cat de Sanitat i Atenció Sociosanitària, Centre
FP.cat a la Garrotxa, Centre FP.cat de Girona, Centre FP.cat de Granollers, Centre FP.cat de Multimèdia i
Telecomunicacions i Centre FP.cat de Terrassa. Font: Informe anual de seguiment del II Pla general de l’FP
(2009) i Informe qualitatiu de l’Acord estratègic (31.12.2009).

653

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

els cicles formatius en alternança (ja introduïts amb caràcter experimental el curs anterior) i
el programa experimental “Qualifica’t”.188
D’altra banda, la mesura 21 preveu l’establiment de passarel·les formatives, que han de
permetre la transició entre els ensenyaments postobligatoris. Fins a l’actualitat s’han establert
185 correspondències entre 67 CFGS i 60 estudis universitaris.189

Programes de qualificació professional inicial
Enguany s’ha aprovat el Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial (PQPI),190 adreçats a aquells joves de més de 16
anys que no tenen el títol de graduat en educació secundària. Aquests programes tenen una
triple finalitat: educativa, formativa i professionalitzadora. L’objectiu és facilitar a l’alumnat
el desenvolupament personal i l’adquisició de les competències professionals que li permetin
una inserció social i laboral satisfactòria, així com ampliar les seves competències bàsiques
per prosseguir estudis en els ensenyaments de formació professional i, si escau, obtenir el
títol de graduat en ESO.
En aquest sentit, i segons les dades facilitades pel Departament d’Educació, el curs 20082009 es va reincorporar al sistema educatiu el 35% dels alumnes matriculats en els PQPI, és
a dir, 1.932 alumnes.
La taula següent conté l’alumnat que ha cursat aquests programes, tot i que cal tenir en
compte que les dades relatives al curs 2007-2008 es refereixen als programes de garantia social, antecedents immediats dels PQPI. S’hi aprecia un increment significatiu de l’alumnat
(10,6%), centrat sobretot en els programes de formació i aprenentatge professional.

188. La finalitat d’aquest programa és oferir a les persones i a les empreses itineraris qualificadors certificables, de
caràcter flexible i modular, que permetin la capitalització de la formació assolida. Ordre EDU/336/2009, de 30
de juny (DOGC núm. 5415, de 07.07.2009).
189. Font: Informe qualitatiu de seguiment de l’Acord estratègic (21.12.2009).
190. DOGC núm. 5463, de 14.09.2009.
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TAULA V-24. ALUMNAT QUE CURSA PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL INICIAL. CATALUNYA, CURSOS 2007-2008 I 2008-2009
Unitats: nombre d’alumnes.

Programes
desenvolupats
pel Departament
d’Educació
Programes
autoritzats pel
Departament
d’Educació
Total

PQPI - Plans de transició al treball

Curs
Curs
2007-20081 2008-2009
1.230
1.372

Variació
11,5

PQPI - Formació i aprenentatge
professional

800

1.304

63,0

PQPI - Formació en tècniques agràries

11

9

-18,2

PQPI Programes d’Administració local
PQPI - Programes d’altres entitats

809

726

-10,3

2.141

2.110

-1,4

4.991

5.521

10,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
(1) En el curs 2007-2008 els PQPI no estaven implantats, sinó que s’impartien els programes de garantia social.

3.3. Ensenyaments de règim especial
Els esforços per incrementar l’alumnat que cursa ensenyaments professionalitzadors també
es reflecteix en els ensenyaments de règim especial, que passen de tenir 107.331 alumnes a
116.281 (el 8,3% més que el curs anterior). Els increments més elevats de l’alumnat els registren els ensenyaments d’esports (el 22%) i de música (11,6%). Cal ressaltar també l’alumnat
de les escoles oficials d’idiomes, que continua creixent any rere any (el 5,9% respecte del
curs 2007-2008).
En aquest àmbit, cal esmentar el Conveni de col·laboració subscrit entre el Ministeri d’Educació i la Generalitat de Catalunya per impulsar l’anglès entre els joves de 18 a 30 anys, tot
augmentant el nombre de places a les escoles oficials d’idiomes.191 Es preveu la creació de
100.000 noves places, per a les quals el Ministeri aportarà 2.455.039 euros. Aquest conveni
s’emmarca en el compliment de la mesura 26 de l’Acord estratègic, centrada en la importància de l’anglès en l’educació.

191. Resolució EDU/588/2010, de 2 de març (DOGC núm. 5584, de 10.03.2010).
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TAULA V-25. ALUMNAT I RÀTIO ALUMNAT/PROFESSOR
DELS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL.
CATALUNYA, CURSOS 2007-2008 I 2008-2009
Unitats: nombre d’alumnat i nombre d’alumnes per professor/a.

Arts plàstiques i disseny
Estudis superiors de disseny 1

Alumnat/Professorat

Alumnat

Música

Curs 2007-2008
C.
C.
Total
públics privats
5.053
4.595
458

Curs 2008-2009
C.
C.
Total
públics privats
5.182
4.763
419

917

779

138

951

815

136

43.782

31.869

11.913

48.860

35.730

13.130

Dansa

9.833

1.001

8.832

10.517

980

9.537

Escoles oficials d’idiomes

46.003

46.003

.

48.716

48.716

.

Art dramàtic
Rest. i conservació de béns
culturals
Esports

312

312

.

326

326

.

124

124

.

134

134

.

1.307

1.152

155

1.595

1.333

262

Arts plàstiques i disseny

6,1

6,1

6,2

6,6

6,7

5,8

Estudis superiors de disseny

1,1

.

.

n.d.

n.d.

n.d.

Música

12,9

13,4

11,6

10,3

10,2

10,7

Dansa

33,4

27,8

34,2

26,6

9,2

32,9

Escoles oficials d’idiomes

69,8

69,8

.

65,9

65,9

.

Art dramàtic
Rest. i conservació de béns
culturals
Esports

2,5

2,5

.

3,4

3,4

.

5,9

5,9

.

6,4

6,4

.

4,2

4,3

3,9

4,5

4,3

5,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
(1): els centres que imparteixen estudis superiors de disseny també imparteixen arts plàstiques i disseny. En
aquests centres el professorat imparteix tots dos ensenyaments.

3.4. Formació de persones adultes
La formació adreçada a les persones adultes és fonamental per garantir la formació al
llarg de la vida i alhora per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la formació de totes
les persones. El Departament d’Educació, en el marc del creixement previst de la demanda
d’aquesta formació, preveu tres línies d’actuació futures: en primer lloc, consolidar la xarxa
pública, tant del Departament com la dels ens locals; en segon lloc, impulsar l’elaboració de
plans locals de formació de persones adultes; i en tercer i darrer lloc, fer créixer la grandària
dels centres per tal de millorar la seva capacitat operativa.192
192. Font: document «Dades a l’inici del curs 2009-2010. Dossier de premsa» (04.09.2009).
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La taula següent conté les dades disponibles i publicades pel Departament. Una primera
constatació que cal fer és el paper predominant del sector públic: el 86,6% dels centres són
públics i concentren el 83,8% dels professors, mentre que la gran majoria de l’alumnat presencial (el 96,9%) assisteix també a centres públics. Una mica més de la meitat de l’alumnat
presencial (el 57,3%) són noies.
TAULA V-26. CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS DE LA FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES. CATALUNYA, CURS 2008-2009
Unitats: nombre de centres, de professors i d’alumnes.

Total
Centres
Professors
Alumnes presencials
Punts de suport de GES a distància

Públic

Privat

183

159

24

1.614

1.352

262

Total

69.410

67.225

2.185

Noies

39.748

38.865

883

Alumnes atesos

3.324

3.279

45

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: GES: graduat en educació secundària.

D’altra banda, el gràfic següent conté l’alumnat distribuït en els diferents ensenyaments
impartits. A banda d’observar-se de nou el paper gairebé absolut del sector públic (a excepció
dels cursos de preparació de les proves d’accés a la universitat, als CFGS i CFGM i el graduat en ESO), s’aprecia com els cursos que concentren un major percentatge d’alumnat són
la formació en llengua catalana (el 16,4%) i castellana (el 15,3%) i la formació instrumental
(el 15,8%).193
Cal destacar, en línia amb els esforços de les institucions públiques i la comunitat educativa per reduir el percentatge de persones sense educació secundària obligatòria finalitzada, el
percentatge d’alumnes que segueixen el curs de graduat en educació secundària (el 10,5%),
que permet de completar els ensenyaments bàsics i d’obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

193. Aquesta formació permet assolir una formació inicial en els coneixements instrumentals com a base formativa
necessària per incorporar-se a estudis posteriors: cicle d’educació secundària o accés a cicles formatius de grau
mitjà. En acabar aquest cicle es pot obtenir el certificat de formació instrumental.
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GRÀFIC V-23. ALUMNES PER ENSENYAMENTS. FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES, CATALUNYA, CURS 2008-2009
Unitats: nombre d’alumnes.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Departament d’Educació.

3.5. Ensenyament universitari
En la majoria d’estudis sobre educació, Espanya apareix en una posició destacada entre els països amb una major proporció d’estudiants universitaris, per sobre de la mitjana de
l’OCDE.194 Com en altres països (Dinamarca, Finlàndia, Nova Zelanda i Noruega), durant el
període 1995-2000 va viure un important creixement, mentre que els darrers anys el nombre
d’estudiants universitaris s’ha estabilitzat.
Les darreres dades disponibles de l’alumnat matriculat en les universitats catalanes corresponen al curs 2007-2008, que ja van ser analitzades en l’anterior edició d’aquesta memòria
i a les quals es remet.
D’altra banda, i segons les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa, el curs 2008-2009 la principal via d’accés a la universitat195 és la superació de les
194. OCDE (2009). Education at a Glance.
195. Aquestes dades no inclouen les universitats privades UOC, URL i UIC.
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proves d’accés (PAAU; el 60,2% dels nous estudiants), seguida dels estudiants que canvien
de carrera (21%) i els provinents de la formació professional superior (13,4%). El curs 20092010 les principals vies d’accés són les mateixes, amb lleugeres modificacions de la importància relativa de cadascuna (61,1%, 19,7% i 13,9%, respectivament).
D’altra banda, entre les convocatòries de febrer i juny del 2008 es van presentar 40.510
alumnes (el 54,6% eren noies), dels quals 34.504 alumnes van obtenir una plaça en el primer
estudi sol·licitat. En les convocatòries del 2009, s’han presentat 44.034 alumnes (el 8,7% més),
dels quals 35.334 alumnes han obtingut una plaça al primer estudi sol·licitat.
A la darrera convocatòria de les PAAU (juny 2009) va aprovar el 93,5% dels alumnes
que s’hi van presentar (26.390, el 57,3% dels quals eren noies). Cal destacar l’augment del
percentatge de l’alumnat que aprova les PAAU sobre l’alumnat que s’hi presenta, atès que ha
passat del 87,7% en la convocatòria de juny del 2007, al 90,5% en la convocatòria del 2008 i
al 93,5% en la darrera convocatòria. No hi ha diferències significatives per sexe.
L’accés a la universitat després de superar la prova específica per a persones amb més de
25 anys és una via per facilitar la formació al llarg de la vida i l’aprenentatge permanent. Tot
i que només el 2,2% dels nous alumnes el curs 2009-2010 accedeixen a la universitat després
de superar aquesta prova, és important tenir en compte que el nombre de persones que s’hi
van presentar el juny del 2009 va augmentar el 18,6% respecte de l’any anterior (en passar de
2.821 a 3.346), i que aquest increment és més intens en el cas dels homes que en el de les dones
(21,7% i 16,3%, respectivament), fet que sembla reflectir una major propensió dels homes a la
formació superior, segurament motivada per unes pitjors perspectives en el mercat de treball.196
El gràfic següent conté la taxa de rendiment197 dels alumnes matriculats en les universitats
públiques catalanes (i per als dos darrers cursos), també a la Universitat de Vic. S’observa
com en general presenta una tendència creixent. Per sobre del 0,8 només se situen la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Vic, mentre que superen el 0,7 el curs 2007-2008 la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili.

196. Tal com s’ha vist en el capítol III d’aquesta memòria, l’any 2009 la taxa d’atur (EPA) va ser del 17,2% en els
homes i del 15,3% en les dones. Per a la franja d’edat compresa entre els 25 i els 34 anys, aquesta taxa va ser
del 20% en el cas dels homes i del 16,2% en el de les dones.
197. Crèdits ordinaris superats respecte dels crèdits ordinaris matriculats en un curs acadèmic.
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GRÀFIC V-24. TAXA DE RENDIMENT PER UNIVERSITAT.
CATALUNYA, CURSOS 2004-2005 A 2007-2008
Unitats: tant per u.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
Nota: dades de la Universitat de Vic només disponibles a partir del curs 2006-2007. De la resta d’universitats
catalanes (Universitat Ramon Llull, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Abat Oliba i Universitat
Oberta de Catalunya) no hi ha dades disponibles.

Els indicadors de progressió en els estudis indiquen el percentatge d’alumnes que s’han
titulat, que han abandonat i que continuen estudiant respecte dels que van començar una titulació universitària set cursos abans. Segons les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, dels 33.973 alumnes matriculats en les universitats públiques
catalanes el curs 2000-2001, en finalitzar el curs 2007-2008 el 54,3% s’han titulat, el 36,3%
han abandonat198 i el 9,43% continuen estudiant.
Les universitats amb un major percentatge de titulats són la Pompeu Fabra (68,7%), la
de Lleida (61,6%) i la Rovira i Virgili (57,4%). Les que tenen un major percentatge d’abandonament són la Universitat Politècnica de Catalunya (39,3%), la de Girona (38,6%) i la de
Barcelona (37,5%). Per acabar, les que concentren més alumnes que continuen estudiant el
curs 2007-2008 són la Politècnica de Catalunya (12%), la de Barcelona (10,5%) i la de Girona (9,5%).
La internacionalització del model universitari és un dels objectius de la mesura 33 de
l’Acord estratègic. Una de les manifestacions d’aquesta internacionalització és la mobilitat
198. Es considera que un estudiant ha abandonat quan porta dos anys sense matricular-se en el mateix centre d’estudis.
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dels estudiants universitaris, fomentada per les institucions públiques. Segons l’estudi d’Eurydice ja esmentat,199 les polítiques i els programes comunitaris han estat un catalitzador per a
l’acció nacional a favor de la mobilitat dels estudiants. Tot i les ajudes que donen els estats,
les diferències econòmiques entre els estats membres de l’EEES són una barrera per a la mobilitat dels estudiants i els països menys rics. L’estudi també constata que pocs estats han fixat
objectius de mobilitat en les seves polítiques d’educació superior.
La taula següent conté un resum de les darreres dades relatives a la mobilitat estudiantil
a les universitats catalanes. En primer lloc, s’observa com és superior el nombre d’estudiants
catalans que fan estades fora de les universitats catalanes en comparació amb els estrangers
que vénen a Catalunya. En segon lloc, i per ambdós tipus de mobilitat, es constata com les
noies fan més estades que els nois: són el 60,9% dels estudiants estrangers i el 58,2% dels
estudiants catalans que estudien fora de Catalunya.
D’altra banda, les universitats que reben un major nombre d’alumnes estrangers són les
situades a Barcelona: la UB (25,3% dels estudiants), la UPF (18,9%), la UAB i la UPC (cadascuna amb el 18,3%). Igualment, els alumnes matriculats en aquestes universitats són els
que fan més estades fora de Catalunya: la UPC (23,9%), la UAB (21,7%), la UB (15,5%) i
la UPF (9,6%).
En funció del país d’origen de l’estudiant, es constata la importància de la mobilitat dins
la UE (fomentada pel programa Erasmus Mundus), atès que més de la meitat dels estudiants
estrangers (el 54,8%) provenen d’estats membres de la UE i gairebé tres quartes parts dels
estudiants catalans van a estats membres (73,2%).
TAULA V-27. MOBILITAT ESTUDIANTIL (EN EL MARC DE PROGRAMES DE
MOBILITAT). CATALUNYA, CURS 2007-2008
Unitats: nombre d’estudiants.

Estudiants visitants a Catalunya
Home
Resta de l’Estat
Unió Europea
Resta d’Europa
Resta del món
Total

Dona

Total

Estudiants catalans a fora de Catalunya
Home

Dona

Total

68

171

239

407

735

1.142

1.375

1.864

3.239

1.616

2.529

4.145

69

80

149

48

73

121

339

461

800

889

1.271

2.160

1.851

2.576

4.427

2.960

4.608

7.568

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
Nota: inclou alumnes de 1r i 2n cicle.

199. Eurydice (2010). Educació superior a Europa 2010: l’impacte del procés de Bolonya. [En línia]. [Consulta:
març 2010].
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Una altra manifestació de la voluntat d’internacionalització del sistema universitari català són els màsters internacionals, organitzats conjuntament per universitats catalanes i altres
d’estrangeres. A Catalunya, en l’actualitat s’ofereixen 23 màsters internacionals.

3.6. Política de foment de l’estudi, beques i ajuts
Les darreres dades disponibles sobre les beques i els ajuts són del curs 2007-2008. Aquestes dades incorporen una sèrie de canvis metodològics en la seva recollida que en dificulten
la comparació directa amb els cursos anteriors.
Així, s’han exclòs una sèrie d’ajuts pel seu caràcter universal,200 com ara els ajuts individualitzats per serveis complementaris (transport, menjador, residència) a l’alumnat d’educació
bàsica que és escolaritzat en un municipi diferent d’on resideix. Tampoc s’inclouen els ajuts
per la compra de llibres o la seva reutilització, previstos en moltes comunitats autònomes (entre
les quals, Catalunya) sobre la base de convenis de col·laboració signats amb el Ministeri.201
Tal com indiquen les notes de la taula següent, les dades sobre beques i ajuts dels nivells
universitaris incorporen, a diferència d’anys anteriors, les bonificacions de preus per serveis
acadèmics universitaris per a famílies nombroses de tres fills. D’altra banda, i pel que fa als
estudis universitaris, les dades de la taula no inclouen les dades relatives a les beques i ajuts
que atorguen altres comunitats autònomes a estudiants matriculats en universitats catalanes.202
Per tots aquests motius, la taula següent únicament conté els totals de cada concepte, sense
incloure les taxes de variació respecte del curs anterior.

200. Es considera beca o ajut tota transferència destinada a estudiants o llars, ja siguin directes o canalitzades a través
d’institucions educatives, pagaments en espècie i reduccions de preus o beneficis fiscals, la concessió de les
quals està condicionada al compliment de requisits socioeconòmics (ajut a l’estudi) o bé socioeconòmics i/o
acadèmics (beca).
201. Resolució EDU/986/2008, de 14 de març, per la qual es dóna publicitat al Conveni signat entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i la Generalitat de Catalunya per al finançament dels llibres i altre material didàctic en els
nivells obligatoris de l’ensenyament per al curs acadèmic 2007-2008 (DOGC núm. 5106, de 08.04.2008).
202. Així, segons el Ministeri d’Educació, el curs 2007-2008 hi ha un nombre significatiu de becaris (998) amb beques
finançades per les Illes Balears a les universitats de Catalunya (per un import de 438.112 e) i un nombre menor
en altres tres comunitats autònomes.
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TAULA V-28. BEQUES I AJUTS, PERSONES BECÀRIES I BENEFICIÀRIES I
IMPORT ATORGAT. CATALUNYA, CURSOS 2006-2007 I 2007-2008
Unitats: nombre de beques i ajuts, nombre de persones becàries i beneficiàries i import en milers d’euros.

Curs 2006-2007

Educació obligatòria1
Educació
postobligatòria2
Educació
universitària3
Total beques i ajuts

Curs 2007-2008
Beques i
ajuts

Becaris i
benef.

115.163

101.648

Import
(milers
d’euros)
20.918,9

10.011,4

20.609

11.089

12.674,2

26.955

54.291,9

67.813

37.552

61.652,9

215.578

120.543,8

203.585

150.289

95.246

Beques i
ajuts

Becaris i
benef.

177.750

177.750

Import
(milers
d’euros)
56.240,5

17.982

10.873

56.724
252.456

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Ministeri d’Educació.
Notes: s’inclouen les beques i els ajuts finançats pel Ministeri per a becaris de Catalunya i els finançats per la
Generalitat per a becaris de Catalunya.
(1) Per al curs 2007-2008 cal tenir en compte que s’han atorgat 266.400 ajuts per la compra de llibres o la seva
reutilització, que han beneficiat el mateix nombre d’alumnes, i que han suposat una inversió de 4.335 milers
d’euros.
(2) Inclou beques, becaris i imports d’estudis superiors no universitaris.
(3) A partir del curs 2007-2008 inclou les bonificacions de preus per serveis acadèmics universitaris per a famílies
nombroses de tres fills.

Pel que fa al repartiment del finançament de les beques i els ajuts, cal tenir en compte que
la major part han estat finançats pel Ministeri d’Educació (el 97,9% en el cas de l’educació
obligatòria, el 92,3% en la postobligatòria i el 95,5% en la universitària). D’altra banda, la
Generalitat ha finançat el 72% dels programes de préstec o gratuïtat de llibres en l’educació
secundària (3.119 milers d’euros) i el 28% restant, el Ministeri (1.215,6 milers d’euros).
La taula següent conté el percentatge de persones beneficiàries i becàries sobre el total de
l’alumnat, per cada nivell educatiu. Si bé en el cas de l’educació obligatòria la davallada de
la taxa de cobertura s’explica per les modificacions metodològiques que han afectat les dades
disponibles, en el cas de l’educació postobligatòria s’aprecia com aquesta es manté igual. El
creixement registrat en l’educació universitària és degut al fet que les dades del curs 20072008 inclouen les bonificacions de preus per serveis acadèmics universitaris per a famílies
nombroses de tres fills, mentre que les del curs 2006-2007 no ho inclouen.
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TAULA V-29. TAXA DE COBERTURA DE LES BEQUES I ELS AJUTS
ATORGATS. CATALUNYA, CURSOS 2006-2007 I 2007-2008
Unitats: nombre d’alumnat, nombre de persones becàries i beneficiàries i taxa en percentatges.

Curs 2006-2007

Curs 2007-2008

Alumnat

Becaris i
benef.

Taxa de
cobertura

Alumnat

Becaris i
benef.

Taxa de
cobertura

Educació
obligatòria1

875.838

177.750

20,3

905.485

101.648

11,2

Educació
postobligatòria

155.327

10.873

7,0

159.103

11.089

7,0

Educació
universitària2

226.318

26.955

11,9

230.368

37.552

16,3

1.257.483

215.578

17,1

1.294.956

150.289

11,6

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Ministeri d’Educació (pel que fa a beques i ajuts) i de
les dades publicades pel Departament d’Educació i el d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat (pel
que fa a alumnat).
(1) El total de l’alumnat d’aquesta etapa inclou l’alumnat de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària,
d’educació especial i d’ESO.
(2) A partir del curs 2007-2008 inclou les bonificacions de preus per serveis acadèmics universitaris per a famílies
nombroses de tres fills. Per tant, les dades relatives a becaris del curs 2006-2007 no inclouen els que es van
beneficiar d’aquestes bonificacions.

Pel que fa a les tipologies de beques i ajuts atorgats, el gràfic següent resumeix la distribució de l’import en les diferents tipologies per als tres nivells educatius. Si bé no és possible
una comparació directa amb les dades del curs anterior en el cas de l’educació obligatòria,
cal destacar l’increment del 17,3% de l’import destinat a l’educació especial (finançat íntegrament pel Ministeri), que passa de rebre 10.332,3 milers d’euros a 12.119,1 milers d’euros
el curs 2007-2008.
Quant a les beques i els ajuts a l’alumnat de l’educació postobligatòria, destaca l’increment de l’import de la beca compensatòria (42,2%), de tal manera que concentra gairebé la
meitat del total destinat a aquests ensenyaments (el 48%, finançat íntegrament pel Ministeri).
L’import destinat a la beca per residència presenta el major increment en aquesta etapa (del
52,7%). Cal destacar també l’augment significatiu del finançament dels ajuts per adquisició
de llibres i material (32,2%).
Amb referència al curs anterior, cal destacar dues noves modalitats d’ajuts en aquesta etapa: el complement a Erasmus (finançat conjuntament pel Ministeri i la Generalitat de
Catalunya)203 i les pràctiques a l’estranger (amb 833,3 milers d’euros de finançament exclusiu de la Generalitat).
203. 42,5 milers d’euros del Ministeri i 23 milers d’euros de la Generalitat.
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En l’educació universitària l’exempció de preus concentra una quarta part de les beques
i els ajuts, seguida de la beca compensatòria i la de residència. Cal destacar l’increment que
experimenta el complement a la beca Erasmus (del 23,9%) en passar de 3.586,6 milers d’euros
el curs 2006-2007 a 4.444,1 milers d’euros, i que també compta amb el finançament d’ambdues administracions.204 Aquest increment i el pes de la beca per mobilitat (que acumula el 15%
del total finançat, amb 9.134,4 milers d’euros) reflecteixen l’esforç de les administracions per
fomentar la mobilitat de l’alumnat.
GRÀFIC V-25. DISTRIBUCIÓ DE L’IMPORT ATORGAT EN BEQUES I AJUTS,
PER NIVELL EDUCATIU. CATALUNYA, CURS 2007-2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Ministeri d’Educació.
Nota: les dades sobre educació universitària inclouen els imports atorgats pel Ministeri i la Generalitat a becaris
matriculats en universitats de Catalunya.
(1) La major part de la informació sobre les beques concedides per formació en idiomes estrangers no es refereix a
la universitat en la qual està matriculat el becari sinó al lloc de residència d’aquest.

204. La Generalitat aporta el 27,8% i el Ministeri el 72,2% restant.
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3.7. Novetats normatives i iniciatives públiques

Àmbit comunitari
En aquest àmbit cal fer referència a les conclusions del Consell Europeu en les diferents
reunions al llarg de l’any, així com a dues resolucions del Parlament Europeu i dues recomanacions conjuntes del Parlament i del Consell.
Al llarg de l’any 2009, el Consell ha centrat els seus debats en els àmbits ja tractats els anys
anteriors: la importància de l’educació i la formació professionals com a elements de garantia
del desenvolupament econòmic i social de la Unió, de la seva competitivitat i de l’assoliment
dels objectius de l’Estratègia de Lisboa.
Es constata que la cooperació en l’àmbit de l’educació i la formació professionals entre
els estats membres és profitosa de continuar, sempre des de la voluntarietat de les accions i
a partir del mètode obert de coordinació.205 En aquest sentit, en la reunió de 12 de maig el
Consell proposa als estats membres l’adopció d’un marc estratègic per a la cooperació europea, anomenat programa “ET 2020”, basat en els resultats assolits en el programa “Educació
i Formació 2010” i que ha de substituir-lo.206 El nou programa es fonamenta en quatre objectius estratègics i que comprenen l’adopció d’un seguit de mesures, que resumeix la taula
següent. El programa continua amb el mètode obert de coordinació i preveu l’establiment al
llarg d’aquesta dècada de cicles de treball més breus en els quals es prioritzin determinades
àrees per a la cooperació. El primer cicle de treball proposat comprèn els anys 2009 a 2011.

205. Conclusions del Consell i dels representants dels governs dels estats membres reunits en el si del Consell
sobre les futures prioritats d’una cooperació reforçada europea en matèria d’educació i formació professionals
(publicades en el DOUE C 18, de 24.01.2009).
206. Conclusions publicades en el DOUE C 119, de 28.05.2009.
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TAULA V-30. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I MESURES PROPOSADES PEL
PROGRAMA “ET 2020”
Objectius estratègics

Fer realitat
l’aprenentatge
permanent i la
mobilitat

Millorar la qualitat
i l’eficàcia de
l’educació i la
formació

Promoure l’equitat,
la cohesió social i la
ciutadania activa

Mesures
Avançar en iniciatives ja en marxa:
- Creació de xarxes nacionals de qualificacions, que relacionin els sistemes
nacionals de qualificacions amb el marc europeu de qualificacions
- Establiment de vies d’aprenentatge més flexibles (passarel·les entre nivells
educatius, major obertura a l’educació no formal i informal, transparència i
reconeixement dels resultats de l’aprenentatge)
- Foment de l’aprenentatge en els adults
- Augment de la qualitat dels sistemes d’orientació
- Millora de l’atractiu de l’aprenentatge: noves formes d’aprendre i ús de
noves tecnologies d’ensenyament
- Foment de la mobilitat de l’alumnat i del professorat, tant dins la UE com
a fora
Objectiu: garantir que totes les persones puguin adquirir les competències
clau, desenvolupant al mateix temps l’excel·lència i l’atractiu de tots els
nivells educatius
Per assolir aquest objectiu, es proposen les mesures següents:
- Elevar el nivell de les qualificacions bàsiques (alfabetisme i nocions
aritmètiques elementals)
- Potenciar les competències lingüístiques
- Garantir una docència d’alta qualitat
- Oferir una formació inicial del professorat adequada i un desenvolupament
professional continu
- Millorar la governança i la direcció dels centres educatius
- Impulsar sistemes eficaços d’assegurament de la qualitat dels centres
(utilització eficaç i sostenible dels recursos, política educativa basada en
dades reals)
Objectiu: combatre els desavantatges educatius que pateixen algunes
persones i garantir que tothom adquireixi i desenvolupi al llarg de la seva
vida unes aptituds professionals específiques i les competències clau per
garantir la seva ocupabilitat
Per assolir aquest objectiu, es proposen les mesures següents:
- Oferir educació preescolar d’alta qualitat
- Foment de l’educació inclusiva
- Educació compensatòria i aprenentatge personalitzat en cas de persones
que ho necessitin, per garantir la seva escolarització completa
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Incrementar
la creativitat i
la innovació,
incloent-hi l’esperit
empresarial, en
tots els nivells
d’educació i
formació

Doble repte: 1) fomentar que tots els ciutadans adquireixin les competències
clau transversals (competència digital, capacitat d’aprendre a aprendre,
iniciativa i caràcter emprenedor)
2) garantir un triangle del coneixement (educació, investigació i innovació)
plenament operatiu
Per assolir aquests objectius, es proposen les mesures següents:
- Associació entre el món empresarial i els diferents nivells i sectors de
l’educació, la formació i la investigació, per tal que els esforços se centrin en
les aptituds i les competències necessàries per al mercat de treball
- Impulsar la innovació i l’esperit empresarial en totes les modalitats
d’aprenentatge
- Fomentar comunitats d’aprenentatge més àmplies, amb la participació de
representants de la societat civil i altres parts interessades

Font: elaboració pròpia.

Una altra novetat del programa “ET2020” és la modificació dels indicadors europeus de
referència que cal tenir en compte per avaluar el grau d’assoliment dels objectius proposats,
tal com ja s’ha comentat en l’apartat del context. La taula següent conté els nous valors de
referència que proposa el Consell. Cal tenir en compte, també, que en aquestes conclusions el
Consell demana a la Comissió Europea que treballi per establir valors de referència en l’àmbit de la mobilitat i l’ocupabilitat (ambdós per a finals del 2010) i l’aprenentatge d’idiomes
(per a finals de l’any 2012).
TAULA V-31. NIVELLS DE REFERÈNCIA DEL RENDIMENT MITJÀ EUROPEU
PROPOSATS PEL CONSELL (MAIG 2009)
Àmbit
Participació dels adults en
l’aprenentatge permanent
Persones que obtenen un baix
rendiment en aptituds bàsiques
Rendiment en matèria d’ensenyament
superior
Abandonaments prematurs de
l’educació i la formació
Educació en la primera infància

Objectiu quantitatiu 2020
Com a mínim, el 15% dels adults (25-64 anys) haurien de
fer una activitat d’educació o formació professionals
Com a màxim, el 15% dels joves de 15 anys haurien de
tenir un baix rendiment en lectura, matemàtiques i ciències
(Font: PISA)
Com a mínim, el 40% de les persones de 30-34 anys
haurien de tenir estudis superiors (CITE 5 i 6)
Com a màxim, el 10% dels joves de 18-24 anys haurien
de tenir com a màxim educació secundària obligatòria o
menys, i abandonar els estudis
Com a mínim, el 95% dels nens entre 4 anys i l’edat
d’escolarització obligatòria haurien de participar en
educació en la primera infància

Font: elaboració pròpia.

Les conclusions en l’àmbit educatiu de la reunió del Consell dels dies 26 i 27 de novembre
es van centrar en l’educació de l’alumnat d’origen immigrant, en el desenvolupament professional del professorat i dels directius dels centres docents, en la promoció d’una generació
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creativa mitjançant la cultura i en el paper de l’educació en el triangle del coneixement.207 Pel
que fa a l’alumnat d’origen immigrant, el Consell es fa ressò de les aportacions rebudes en el
marc de la consulta pública oberta amb el Llibre verd de la Comissió Europea «Immigració
i mobilitat: reptes i oportunitats dels sistemes educatius de la UE», destaca el paper positiu
de la immigració per al desenvolupament socioeconòmic de la UE, constata els majors riscos
que poden tenir aquests alumnes d’abandonament prematur, menor nivell de qualificacions i
menor accés a l’educació superior, i proposa una sèrie de mesures per garantir una adequada
i satisfactòria escolarització a aquest alumnat.
Els coneixements, les aptituds i el compromís del professorat, així com la qualitat de la
direcció dels centres docents són valorats pel Consell com un dels factors més importants per
aconseguir uns resultats educatius d’alta qualitat. En conseqüència, insta els estats a proporcionar tanta formació i suport com puguin al professorat novell, garantir un desenvolupament
professional adequat i de qualitat al llarg de la vida laboral del professorat i millorar les capacitats dels equips directius. Aquestes propostes foren també debatudes en la reunió informal
del Consell del dia 24 de setembre de 2009.
El foment de la creativitat en el marc de la cultura destinada a nens i joves va ser un element
destacat en les conclusions del Consell del dia 27 de novembre, en línia amb la importància
que enguany s’ha atorgat a la creativitat i la innovació, atès que han estat els temes centrals
de l’Any Europeu 2009.208 L’objectiu de les activitats previstes és aconseguir una major sensibilització sobre la importància de la creativitat i la innovació en el desenvolupament personal, social i econòmic, per tal d’estendre l’ús de bones pràctiques i incentivar l’educació i la
investigació. Durant el 2009 s’han desenvolupat 16 projectes a l’Estat espanyol, alguns dels
quals a Catalunya.209
L’educació universitària i la seva relació amb la recerca i la innovació (elements del “triangle del coneixement”) han centrat les darreres conclusions del Consell que cal destacar.
S’estableixen les set prioritats següents, destinades a incrementar i millorar la relació entre la
universitat i el món productiu: millorar la coherència i el reforç mutu de les mesures relatives a l’educació, la recerca i la innovació; accelerar la reforma pedagògica en tots els nivells
educatius (incloent-hi el doctorat) per incloure i fomentar la creativitat, la innovació i l’esperit empresarial; fomentar les associacions entre les universitats i les empreses; incentivar les
universitats per tal que desenvolupin coneixements transmissibles per a la producció de béns
i serveis innovadors; desenvolupar una cultura de la innovació a les universitats; establir nous
enfocaments per a l’avaluació de la qualitat, i desenvolupar l’Institut Europeu d’Innovació i
Tecnologia com a model per als estats membres.
207. Aquestes conclusions van ser publicades en els DOUE C 301 i 302, d’11.12.2009 i 12.12.2009, respectivament.
208. Decisió núm. 1350/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, relativa a l’Any
Europeu de la Creativitat i la Innovació 2009 (DOUE L 348, de 24.12.2008).
209. Com ara “Anem de viatge! / Let’s travel!” i “Catalonia Audiovisual Park”.
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D’altra banda, el Parlament Europeu ha aprovat dues resolucions que afecten l’àmbit
educatiu: la primera, centrada en l’educació dels fills dels immigrants (2008/2328[INI]) i, la
segona, que analitza com millorar les escoles a partir d’un programa de cooperació europea
(2008/2329[INI]).210 Com es pot comprovar, de nou l’educació de l’alumnat d’origen immigrant és un tema de debat i de preocupació de les institucions comunitàries, debat forçat en
part pel Llibre verd de la Comissió ja esmentat. La Resolució del Parlament Europeu se’n fa
ressò, a banda de mostrar la seva preocupació pels pitjors resultats educatius que en general
té aquest alumnat, tot i reconèixer el paper positiu de la immigració en el creixement i en
l’enriquiment cultural de la societat.
Igual que el Consell, el Parlament Europeu proposa una sèrie de mesures per afrontar
amb èxit l’escolarització de l’alumnat immigrant, que van des de disposar centres de suport
integral fins a garantir l’aprenentatge de la llengua oficial del país d’acollida, sense oblidar la
llengua materna de l’alumne, passant per proporcionar major dotació financera als centres amb
més concentració d’aquest alumnat, garantir un ensenyament adaptat a les seves necessitats,
fomentar l’educació preescolar, i destacant, entre d’altres, la funció integradora de l’esport.
En la Resolució relativa al programa de cooperació europea per tal de millorar les escoles, el Parlament coincideix tant en els objectius com en les mesures a adoptar per aconseguir-los que també ha proposat el Consell en successives reunions. Els objectius principals
es redueixen a dos: millorar les competències de tots els estudiants i garantir una escola i un
professorat de qualitat.
Per acabar, cal tenir en compte les recomanacions del Parlament Europeu i del Consell,
ambdues de 18 de juny de 2009, centrades, respectivament, en l’establiment d’un marc de
referència europeu de garantia de la qualitat en l’educació i la formació professionals i en la
creació del sistema europeu de crèdits per a l’educació i la formació professionals (ECVET,
en les sigles en angles).211
Cal interpretar totes dues recomanacions de manera integrada, atès que el marc de referència europeu de garantia de la qualitat en l’educació i la formació professionals fonamenta el sistema ECVET. L’objectiu del primer instrument és convertir-se en un mecanisme per
ajudar els estats a fomentar i supervisar la millora permanent dels seus sistemes d’educació
i formació professionals, de conformitat amb la legislació i la pràctica nacional i/o regional,
atès que els indicadors proposats són d’aplicació completament voluntària. D’altra banda,
l’objectiu del sistema europeu de crèdits per a l’educació i la formació professionals (ECVET)
té per finalitat facilitar la transferència, el reconeixement i l’acumulació de resultats avaluats
de l’aprenentatge de les persones que vulguin obtenir una qualificació, i que provinguin d’al-

210. Ambdues resolucions publicades en el DOUE C 137E, de 27.05.2010.
211. Ambdues publicades al DOUE C 155, de 08.07.2009.
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guns dels itineraris d’educació que ofereixin els nivells del marc europeu de qualificacions
per a l’aprenentatge permanent (EQF, en angles).212 La introducció i l’aplicació de l’ECVET
és completament voluntària per part dels estats, atès que s’ha de subjectar a la legislació i les
pràctiques nacionals i/o regionals.
Pel que fa a l’educació superior, cal destacar la Conferència de Ministres d’Educació Superior que ha tingut lloc a Leuven/Louvain-la-Neuve (28 i 29 d’abril de 2009), conferència que
es convoca cada dos anys per fer un seguiment de la consecució dels objectius de l’EEES. Els
eixos prioritaris que ha de tenir la política en educació superior són impulsar la cohesió social, la formació contínua, l’aprenentatge centrat en l’estudiant i la mobilitat. En aquesta línia,
es va fixar com a objectiu que, per l’any 2020 com a mínim, el 20% dels graduats en l’EEES
haurien de fer una estança acadèmica a l’estranger. En conseqüència, cada país ha d’establir
mesures per incrementar la participació de tota la població i sobretot dels grups socials infrarepresentats en l’educació superior.

Àmbit estatal
La normativa dictada per l’Estat central al llarg de l’any 2009 és de temàtica variada. Cal
ressaltar en primer lloc el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació,213 dictada, tal com indica el seu títol, en desplegament de la LOE i de conformitat
amb l’estructura dels ensenyaments superiors prevista per l’espai europeu d’educació superior.
El Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral, s’aprova també en desplegament de la Llei
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (en concret, l’article 8). La norma determina el procediment únic (tant per a l’àmbit educatiu com
per al laboral) per a l’avaluació i l’acreditació de les competències professionals adquirides
a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació. Aquesta norma se situa en
línia amb les mesures proposades des de les institucions comunitàries de fomentar i garantir
l’aprenentatge permanent al llarg de la vida.
En tercer lloc, cal destacar la ratificació per part de d’Espanya del Conveni sobre el reconeixement de qualificacions relatives a l’educació superior a la Regió Europea,214 Conveni
número 165 del Consell d’Europa. Aquest conveni destaca el fet que l’educació és un dret
212. Aquest marc es va adoptar en la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008 (DOUE
C 111, de 06.05.2008), i ja comentada en la Memòria socioeconòmica de l’any passat.
213. BOE núm. 259, de 27.10.2009.
214. Fet a Lisboa l’11 d’abril de 1997, i que va entrar en vigor amb caràcter general l’1 de febrer de 1999 (BOE núm.
291, de 03.12.2009). L’entrada en vigor al territori espanyol s’ha produït el dia 01.12.2009.
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humà i que l’educació superior, que és determinant per a l’adquisició i el progrés del coneixement, constitueix una riquesa cultural i científica excepcional per a les persones i la societat.
Finalment, cal tenir en compte el Reial decret 922/2009, de 29 de maig, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a l’estudi
del Ministeri d’Educació per al curs 2009-2010,215 atès que crea dues noves modalitats de
beques. Pel que fa als estudis no universitaris, crea una nova modalitat de beca compensatòria, anomenada “de manteniment”, adreçada a l’alumnat que cursa PQPI, mentre que per a
l’alumnat universitari preveu la “beca salari”, també com a modalitat de beca compensatòria.
Amb relació a les iniciatives d’àmbit estatal, es continuen desenvolupant els programes
comentats en l’anterior edició d’aquesta memòria, amb la finalitat de modernitzar el sistema
educatiu. Enguany destaca la implantació del programa “Escuela 2.0”, aprovat pel Consell de
Ministres de 4 de setembre de 2009, i que durant el curs 2009-2010 s’ha implantat de manera
experimental en determinats centres de tot l’Estat. L’objectiu del programa és la transformació
(progressiva, en quatre anys) de les classes tradicionals de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO
en aules digitals, dotades de pissarres digitals i connexió sense fils a Internet, en què el professor disposa d’un ordinador portàtil i cada alumne treballa amb un ordinador ultraportàtil.
El programa pretén que l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació
a l’educació potenciï l’aprenentatge visual de l’alumnat, i n’augmenti la participació, la motivació i la creativitat. Es concep com una aposta per la qualitat del sistema i per la igualtat
entre tots els estudiants.
El programa preveu la formació del professorat, material educatiu de suport i la implicació
de l’alumnat i les famílies en l’adquisició, custòdia i ús dels ordinadors.216 El seu desenvolupament en cada comunitat autònoma es concreta en els convenis de col·laboració que signa el
Ministeri d’Educació amb les comunitats, tenint en compte la participació financera que correspon al Ministeri, tal com es va acordar en el Consell de Ministres de 31 de juliol de 2009.217

215. BOE núm. 131, de 30.05.2009.
216. El 50% del cost d’adquisició de l’ordinador és finançat pel Ministeri, mentre que el finançament del 50% restant
correspon determinar-lo a les comunitats autònomes. En totes, a excepció de Catalunya, aquest 50% restant l’ha
assumit l’Administració autonòmica. La Generalitat ha previst ajudes per les famílies amb baixos recursos i ha
destinat la resta dels recursos a pagar les llicències dels materials didàctics en suport digital.
217. La participació del Ministeri a Catalunya és de 15.419.839 euros, tal com recull el Conveni de col·laboració
subscrit entre la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial i el Departament d’Educació (Resolució
de 4 de gener de 2010; BOE núm. 34,de 08.02.2010). Cal afegir a aquest import 953.471 euros procedents
de crèdits complementaris per a l’aplicació del programa que preveu el pressupost del Ministeri d’Educació
(Resolució de 27 de gener de 2010; BOE núm. 39, de 13.02.2010).
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Pel que fa als altres programes del Ministeri, cal destacar, en relació amb el Pla Educa3,
la construcció de gairebé 500 noves escoles infantils durant el 2009,218 amb la finalitat de millorar l’educació dels joves, començant la seva preparació i formació en etapes primerenques.
La Conferència Sectorial d’Educació va acordar la distribució entre les comunitats autònomes
de 100 milions d’euros per a l’any 2009, dels quals 17.366.230 euros es van assignar a Catalunya, tal com s’ha comentat anteriorment.219
Els plans de reforç, orientació i suport (PROA) van iniciar-se l’any 2005 i tenen per objectiu millorar la qualitat i els resultats educatius de l’alumnat amb més dificultats. En curs
2009-2010 hi han participat 3.400 centres (segons les dades del Ministeri) i amb la previsió
d’atendre uns 70.000 alumnes.220 D’altra banda, continuen les actuacions per millorar les biblioteques dels centres educatius i fomentar la lectura, actuacions que són finançades conjuntament pel Ministeri i les comunitats autònomes.221
També cal tenir en compte els programes previstos en el Pla d’implantació de la LOE,
que són cofinançats pel Ministeri i les comunitats autònomes (40% i 60% del total, respectivament). Es preveuen els programes següents:222
a) Formació del professorat, amb una inversió total prevista de 7.000.000 euros (dels quals,
1.199.436 euros s’assignen a Catalunya, el 17,1%). Cal destacar la formació prevista
per als professionals del primer cicle d’educació infantil, per a tutors de practicum de
218. Segons l’Informe sobre el balanç de les mesures educatives (presentat en el Consell de Ministres de 04.09.2009).
219. Resolució de 24 d’abril de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la qual es
publica l’Acord del Consell de Ministres, pel qual s’aproven els criteris de distribució del crèdit, així com la
distribució resultant, per a l’aplicació l’any 2009 del Pla d’extensió i impuls del primer cicle d’educació infantil
Educa3, aprovats per la Conferència Sectorial d’Educació (BOE núm. 117, de 14.05.2009).
220. Segons la Resolució de 12 de gener de 2010, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per
la qual es publica l’Addenda al Conveni de col·laboració, entre el Ministeri d’Educació i Ciència i la Comunitat
autònoma de Catalunya, per a l’aplicació de diversos programes de suport a centres d’educació primària i
educació secundària (Pla Proa) l’any 2009 (BOE núm. 31, de 05.02.2010), es preveu que a Catalunya, per
al curs 2009-2010, els programes d’acompanyament i reforç s’implantin en 240 centres de primària i 92 de
secundària, mentre que el programa de suport i reforç als centres de secundària s’aplicarà en 154 centres. La
inversió total destinada a aquest pla en l’àmbit català és de 14.200.906 euros, dels quals el Ministeri en finança
la meitat (7.160.453 e), i la resta és a càrrec de la Generalitat de Catalunya.
221. El curs 2009-2010 s’ha previst destinar a aquest programa 9 milions d’euros. La distribució d’aquest import
entre les comunitats autònomes va ser acordada per la Conferència Sectorial d’Educació. En l’àmbit català, el
Ministeri hi destinarà 1.514.719 euros, que sumats a la participació de la Generalitat al programa (1.514.719 e)
fan que l’import total arribi als 3.083.438 euros.
222. Resolució de 6 de juliol de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la qual es
publica l’Acord del Consell de Ministres de 19 de juny de 2009, pel qual es formalitzen els criteris de distribució,
així com la distribució resultant, per a l’any 2009, del crèdit per al Pla de suport a la implantació de la LOE,
aprovats per la Conferència Sectorial d’Educació (BOE núm. 180, de 27.07.2009). A partir dels criteris establerts
i per a la totalitat dels programes previstos, Catalunya rep 16.449.326 euros.
El Conveni de col·laboració signat el 23 de desembre de 2009 entre el Ministeri d’Educació i el Departament
d’Educació concreta les actuacions que s’han de dur a terme en el marc de cada programa durant el bienni 20092010 (DOGC núm. 5576, de 26.02.2010, i BOE núm. 50, de 26.02.2010).
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formació inicial i formació per a professors novells (en línia amb les directrius comunitàries comentades).
b) Programa de suport a l’aprenentatge de llengües estrangeres, al qual es destinen
17.000.000 euros, i adreçat al professorat. Catalunya rep 2.771.535 euros (el 16,3%
del total).
c) Programes de millora de l’èxit escolar, per implantar les mesures que preveu la LOE
d’atenció a la diversitat i assolir l’èxit educatiu de l’alumnat. El Ministeri hi destinarà
35.000.000 euros (5.246.230 euros per a Catalunya, el 15% del total).
d) Programa específic per a la disminució de l’abandonament prematur de l’escolarització, que preveu el finançament de mesures en diferents àmbits: anàlisi, sensibilització
i difusió; mesures preventives per reduir el nombre d’alumnes en risc d’exclusió en un
context inclusiu de l’ESO; orientació i seguiment per recuperar l’alumnat que ha abandonat el sistema educatiu, i ofertes educatives per a joves que han abandonat el sistema,
adaptades a la seva situació laboral. L’import que destinarà el Ministeri a aquestes actuacions és de 37.200.000 euros (dels quals, 5.893.869 euros corresponen a Catalunya;
el 15,8%).
e) Programa d’extensió o modificació del temps escolar, per tal d’obtenir millors resultats
educatius. L’import previst de la inversió és de 8.200.000 euros, dels quals 1.338.256
euros s’han assignat a Catalunya (el 16,3%).
f) Per al desenvolupament d’accions individualitzades d’àmbit estatal es reserven
1.800.000 euros.

Àmbit autonòmic
Com ja s’ha comentat en l’apartat dedicat al context, el Ple del Parlament de Catalunya, en
data 1 de juliol de 2009, ha aprovat la primera Llei d’educació de Catalunya (Llei 12/2009, de
12 de juliol), en desplegament de les competències de la Generalitat reconegudes a l’Estatut
d’autonomia de 2006 (article 131). El procés d’elaboració de la Llei va començar el novembre del 2007 amb la publicació del document de bases, que va servir per debatre els principals
eixos del Projecte de llei elaborat pel Departament d’Educació i aprovat pel Consell Executiu
el dia 29 de juliol de 2008. L’elaboració del Projecte de llei va comportar un ampli debat i
participació, acompanyats de mobilitzacions del professorat i d’altres agents de la comunitat
educativa. El debat parlamentari ha durat un any, en el qual s’han rebut aportacions de tots
els partits i han tingut lloc una setantena de compareixences. Tot i les discrepàncies que ha
suscitat la norma, aquesta ha estat aprovada, per primera vegada a l’Estat, amb el suport dels
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partits que integren el Govern de la Generalitat i el principal partit a l’oposició,223 fet que
reflecteix la voluntat de garantir-ne l’estabilitat al llarg del temps així com el consens de la
comunitat política.224
La Llei d’educació de Catalunya (en endavant, LEC) no és una llei d’educació curricular,
sinó que té un marcat caràcter instrumental. Els principals instruments previstos per assolir
els seus objectius són:
• L’autonomia de centres, per tal que aquests endeguin el seu projecte educatiu adaptat
al seu entorn. Aquesta autonomia comporta tenir marge de gestió del currículum (amb
l’objectiu d’adequar-lo al màxim a les necessitats dels alumnes), autonomia d’organització pedagògica (per millorar la capacitat de gestió de les aules i dels mètodes innovadors), així com de gestió de recursos humans (els llocs de treball docents es podran
proveir a través de concursos generals, específics i sistemes de provisió especial) i
econòmics (per poder decidir les necessitats de material a partir de les necessitats del
projecte educatiu).
• L’autonomia descrita va lligada a l’avaluació i el rendiment de comptes. D’altra banda,
es crea l’Agència d’Avaluació de l’Educació.225
• Pel que fa al professorat, es preveuen canvis en la direcció dels centres, atès que tindran la condició d’autoritat pública, s’estableix un règim jurídic específic de directiu
docent amb efectes a la seva carrera, amb més responsabilitats de les que avui tenen, i
es preveu que per ser nomenats hauran de presentar un projecte de direcció en el qual
s’haurà de detallar la gestió del projecte educatiu de centre.
• També es regula la carrera professional del professorat, que serà avaluada sobre la
base de l’exercici professional docent, la recerca educativa, l’aportació al sistema, la
formació permanent, els resultats d’aquesta formació aplicats a l’aula i l’antiguitat.
• El Servei d’Educació de Catalunya està format pels centres públics i els centres privats
sostinguts amb fons públics, que han de respectar els principis ordenadors de la LEC
223. Els partits que actualment formen el Govern són el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana
de Catalunya i Iniciativa Verds, mentre que Convergència i Unió és el principal partit a l’oposició. Cal tenir en
compte, però, que la Llei es va aprovar per votació parcial de cadascun dels seus títols, sense una votació sobre
la totalitat de la norma. Els parlamentaris d’Iniciativa Verds van votar en contra de tres títols i a favor dels altres
deu.
224. Malgrat això, el Grup Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats ha recorregut la LEC al Tribunal
Constitucional.
225. L’Agència substituirà l’actual Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, de conformitat amb les
previsions de la LEC i el Programa per a la reforma del sistema d’avaluació de l’educació no universitària a
Catalunya (aprovat per l’Acord de Govern GOV/74/2009, de 5 de maig; DOGC núm. 5378, de 13.05.2009).
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(article 2), així com els principis de gratuïtat dels llocs escolars dels ensenyaments obligatoris i dels que la LEC declara gratuïts, l’accés de l’alumnat en condicions d’igualtat,
la coeducació i la responsabilització de tots els centres en l’escolarització equilibrada
de tot l’alumnat.
• La participació de les famílies en l’educació és també un element important de la LEC,
i es concreta en la carta de compromís educatiu del centre, que les famílies han de conèixer i han d’avenir-se a compartir els principis que la inspiren.
• A partir del principi de proximitat, la LEC confereix a les administracions locals la
categoria d’Administració educativa en l’exercici de les competències en educació, de
manera coresponsable amb el Govern de la Generalitat.
• Les zones educatives, enteses com a unitats de planificació dels processos d’escolarització o de recursos humans.226
• Compromís del Govern d’incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu per tal d’assolir els objectius previstos, de tal manera que se
situï progressivament durant els propers vuit anys la despesa educativa, com a mínim,
en la mitjana dels països de la UE, que se situa al voltant del 6% del PIB.
• Consolidació del model lingüístic català: la LEC estableix que el català és la llengua
vehicular de l’ensenyament a Catalunya i dóna la possibilitat al Govern de la Generalitat de fixar el currículum de les hores lingüístiques. D’altra banda, se certifica l’objectiu del trilingüisme, amb el domini del català, el castellà i una tercera llengua, de la
qual l’alumnat haurà de tenir un coneixement suficient al final de l’educació secundària obligatòria.
Amb caràcter general, la LEC traspua una concepció de l’educació no només centrada
en els aspectes escolars sinó que també té una visió de l’educació més àmplia, que inclou els
aspectes educatius de l’entorn del centre, com ara l’educació en el lleure (articles 39 a 41) i
la importància de les activitats extraescolars o complementàries, i alhora reconeix el paper
d’altres agents educatius a banda del professorat. Un exemple clar és el reconeixement de
l’Administració local com a Administració educativa i les funcions que li assigna (art. 156,
entre d’altres).
Malgrat que la LEC ha entrat en vigor l’endemà d’haver estat publicada al DOGC, moltes de les seves previsions requereixen la concreció en normes posteriors. Per aquesta raó, el
226. En l’actualitat ja existeixen 18 zones educatives, 12 de les quals creades amb caràcter experimental per la
Resolució EDU/3071/2008 el curs 2008-2009, i les altres 6 implantades el curs 2009-2010 i creades per la
Resolució EDU/2229/2009, de 28 de juliol (DOGC núm. 5435, de 04.08.2009).
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Govern ha aprovat el calendari de desplegament,227 que preveu com a accions prioritàries a
dur a terme l’any 2010 la potenciació de l’autonomia dels centres educatius, la regulació de
la direcció dels centres educatius públics i la creació de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva
de l’Educació, entre d’altres.
A banda de la LEC, durant l’any 2009 s’han aprovat altres normes: el Decret 140/2009,
de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial, ja esmentat, i el Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria per a persones adultes.228
A més, destaca la creació d’un nou Espai de Benvinguda Educativa (EBE) a Cornellà
de Llobregat, que se suma a l’experiència pilot endegada el curs 2008-2009 amb els EBE a
Reus i Vic.
Per acabar, cal fer referència al programa “eduCAT 1x1”, concreció a Catalunya del programa “Escuela 2.0”, ja comentat.229 El programa preveu dues modalitats de participació: el
programa “1x1” pròpiament dit, amb les característiques comentades del programa “Escuela
2.0”, i l’altra modalitat, en què s’imparteix com a mínim el 25% del currículum amb materials
digitals, si bé els alumnes no tenen ordinador propi sinó que n’hi ha un per aula i es disposa
de pissarra digital.
Es preveu la participació de 33.310 alumnes (21.810 d’ESO i 11.500 de primària) i 4.800
docents.230 Tal com s’ha comentat, el Departament finança el 50% del cost dels ordinadors
portàtils i la resta l’assumeix la família, a excepció de les que tenen rendes baixes, que podran rebre una beca. 231

227. Acord GOV/181/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el calendari de desplegament de la Llei 12/2009,
de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5506, de 16.11.2009).
228. DOGC núm. 5496, de 02.11.2009; correcció d’errades al DOGC núm. 5568, de 16.02.2010.
229. Originàriament, el programa “eduCAT 1x1” era una iniciativa pròpia de la Generalitat de Catalunya i limitada
a l’educació secundària, si bé amb posterioritat a la proposta del Ministeri d’Educació i Ciència d’implantar el
programa “Escuela 2.0” s’han coordinat els objectius i se n’ha ampliat el contingut (també s’aplica a 5è i 6è de
primària).
230. Informació extreta del document «Eixos del curs 2009-2010», de 07.09.2009.
231. Ordre EDU/388/2009, de 3 d’agost, per la qual es convoquen ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material
didàctic complementari i informàtic per a l’alumnat escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant
el curs 2009-2010 (DOGC núm. 5454, de 31.08.2009).
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3.8. El finançament públic de l’educació
El pressupost del Programa Educació de la Generalitat de Catalunya és de 6.028,3 milions
d’euros per a l’any 2009, el 4,47% superior a l’import de l’any 2008. En termes de PIB, aquesta despesa se situa en el 3,09% i augmenta 0,24 punts percentuals respecte de l’any anterior,
augment que es concentra en l’educació general (0,19 punts més). En canvi, el pressupost del
Programa Educació quan es compara amb el pressupost del sector públic, que representa el
16,30%, disminueix 0,31 punts percentuals. En termes de població, la despesa en educació és
de 806,4 euros per càpita, el 2,91% superior a l’import de l’any 2008.
TAULA V-32. PRESSUPOST DE DESPESES DEL PROGRAMA EDUCACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA RESPECTE DEL PIB, DEL SECTOR
PÚBLIC I DE LA POBLACIÓ, 2006-2009
Unitats: import de les despeses del programa en milions d’euros, import de les despeses per càpita en euros i la
resta en percentatge.

Programa Educació
Educació / PIB
educació general
educació universitària
resta1
Educació / sector públic
Educació / població

2006

2007

2008

2009

4.998,3
2,71
2,19
0,45
0,07
16,84
700,6

5.317,3
2,70
2,13
0,48
0,08
16,50
737,4

5.770,3
2,85
2,24
0,51
0,09
16,61
783,6

6.028,3
3,09
2,43
0,55
0,10
16,30
806,4

Creix./Dif.
2008-2009
4,47
0,24
0,19
0,04
0,01
-0,31
2,91

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya, INE i Idescat.
(1) Inclou les partides d’innovació educativa, serveis complementaris, beques i ajuts i formació del personal docent.

La distribució de les despeses del Programa Educació segons les finalitats dóna com a
resultat un pes destacat de l’educació general (78,8%), seguida de l’educació universitària
(17,9%). Les altres partides del Programa tenen un pes menor, entre les quals sobresurt la de
serveis complementaris (2,4%) en què s’inclouen les despeses de transport i menjador.
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GRÀFIC V-26. DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES SEGONS LES FINALITATS
DEL PROGRAMA EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: resums dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

A continuació, es presenten les dades que proporciona l’Enquesta de pressupostos familiars de l’INE, relatives a la despesa privada en educació. S’observa que aquesta despesa és
de 1.157,0 milions d’euros l’any 2008, el 15,8% superior a la xifra de l’any 2007. Es constata
que la despesa privada en educació representa el 20,05% de la despesa pública en educació i
l’1,22% de la despesa privada total. A escala estatal, el pes de la despesa privada en educació
és inferior al de Catalunya en termes de participació sobre la despesa privada total (0,90%) i
com el percentatge de la despesa pública en educació (10,29% per a l’any 2007).
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TAULA V-33. DESPESA PRIVADA EN EDUCACIÓ EN PERCENTATGE DE LA
DESPESA PÚBLICA I DEL TOTAL DE LA DESPESA PRIVADA. CATALUNYA I
ESPANYA, 2006-2008
Unitats: milions d’euros i percentatges.

CATALUNYA
Despesa privada en educació1
% respecte del Programa Educació
% respecte del total de la despesa privada
ESPANYA
Despesa privada en educació2
% respecte de la despesa pública en

educació3

% respecte del total de la despesa privada

2006

2007

2008

Var./Dif.
2007-2008

1.065,3
21,31
1,23

998,7
18,78
1,09

1.157,0
20,05
1,22

15,8
1,27
0,13

2006

2007

2008

Var./Dif.
2007-2008

4.318,6

4.618,8

4.826,6

4,5

10,57
0,89

10,29
0,89

0,90

0,02

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya, INE, Ministeri d’Economia i Hisenda i Ministeri d’Educació.
(1) No s’hi inclou la despesa en formació professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per manca
de representativitat.
(2) No s’hi inclou la despesa en formació professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per
homogeneïtat de les dades amb Catalunya.
(3) No s’hi inclou la despesa en formació ocupacional.

3.8.1. L’educació no universitària pública
La despesa pública del pressupost liquidat en educació no universitària és de 5.070,4 milions d’euros l’any 2008 i creix el 9,2% respecte de l’any 2007. Les activitats d’ensenyament
s’emporten la part més important d’aquesta despesa amb 4.601,6 milions d’euros. Entre les
activitats d’ensenyament, la despesa més important recau en l’educació infantil de segon cicle i primària (2.255,9 milions d’euros) i en l’educació secundària (1.919,8 milions d’euros).
Les partides que més han crescut són els ensenyaments extraescolars (326,9%) i l’educació
compensatòria (79,9%).
Amb referència a les activitats annexes, aquestes tenen una despesa liquidada de 408,9
milions d’euros, entre les quals destaca la partida d’administració general educativa (278,7
milions d’euros). Per acabar, les beques han pujat a 59,9 milions d’euros, amb un creixement
del 73,5% respecte de l’any 2007.
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TAULA V-34. DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA
(PRESSUPOST LIQUIDAT) PER ACTIVITATS. CATALUNYA, 2006-2008
Unitats: milers d’euros i percentatges.

Educació infantil 1r cicle
Ed. infantil 2n cicle + primària
Educació secundària
Ensenyaments de règim especial
Programes de garantia social
Educació especial
Educació d’adults
Educació compensatòria
Ensenyaments extraescolars
A. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT
Administració general educativa
Formació del professorat
Menjador
Transport
Investigació educativa
Esport
Altres
B. ACTIVITATS ANNEXES
C. BEQUES
TOTAL (A + B + C)

2006

2007

2008

110.112,5
1.659.207,7
1.892.708,8
71.096,6
7.330,1
92.381,0
27.804,7
16.301,2
2.859,1
3.879.801,6
202.967,0
34.885,5
41.041,4
59.454,2
7.286,5
13,0
5.571,3
351.218,9
40.275,7
4.271.296,2

148.006,9
1.941.029,0
1.897.156,9
67.618,3
7.445,6
99.363,2
30.220,7
18.434,1
3.423,3
4.212.698,0
241.738,1
39.181,9
43.074,2
61.426,4
4.538,1
6.300,3
396.259,0
34.548,3
4.643.505,3

156.151,1
2.255.899,1
1.919.793,8
83.271,2
7.328,9
101.104,6
30.259,6
33.165,6
14.612,9
4.601.586,7
278.738,2
10.038,4
45.697,2
64.023,1
3.447,0
6.929,2
408.873,1
59.955,1
5.070.414,9

Var.
2007-2008
5,5
16,2
1,2
23,1
-1,6
1,8
0,1
79,9
326,9
9,2
15,3
-74,4
6,1
4,2
-24,0
10,0
3,2
73,5
9,2

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació.

Atenent a la distribució de la despesa pública del pressupost liquidat en educació no universitària de les activitats d’ensenyament, s’observa que l’educació infantil de segon cicle i
primària representa el 49,0% del total i que l’educació secundària en representa el 41,7%. Amb
relació a l’any 2007, la participació de l’educació infantil de segon cicle augmenta 2,9 punts
percentuals, mentre que la participació de l’educació secundària disminueix 3,3 punts. Entre
la resta d’activitats d’ensenyament, sobresurten l’educació infantil de primer cicle (3,4%) i
l’educació especial (2,2%).
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GRÀFIC V-27. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ
NO UNIVERSITÀRIA (PRESSUPOST LIQUIDAT) DE LES ACTIVITATS
D’ENSENYAMENT. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació.

L’anàlisi de la despesa pública liquidada en educació no universitària per capítols i activitats principals identifica les partides de personal (2.990,6 milions d’euros) i de concerts
(1.022,0 milions d’euros) com les més importants. Aquestes partides creixen al mateix ritme
que el total de la despesa analitzada (9,2%). Els capítols que més han augmentat són les transferències de capital (48,2%) i les altres transferències corrents (20,4%).
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TAULA V-35. DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA
(PRESSUPOST LIQUIDAT) PER CAPÍTOLS I ACTIVITATS PRINCIPALS.
CATALUNYA, 2007-2008
Unitats: milers d’euros i percentatges.

2008
Personal
Béns i serveis
Concerts
Altres transf. corrents
Inversions
Transf. de capital
Actius financers
TOTAL
Variació 2007-2008
Personal
Béns i serveis
Concerts
Altres transf. corrents
Inversions
Transf. de capital
Actius financers
TOTAL

A. Activitats
d’ensenyament
2.847.573,3
205.615,0
1.022.078,1
213.499,0
255.388,0
57.433,2
0,0
4.601.586,7
A. Activitats
d’ensenyament
9,5
11,5
9,2
14,3
-2,6
36,9
9,2

B. Activitats
annexes
143.052,6
113.206,1
0,0
127.648,9
19.796,6
4.784,8
384,1
408.873,1
B. Activitats
annexes
6,2
-4,8
7,1
-15,3
29.804,9
528,6
3,2

C. Beques
0,0
0,0
0,0
59.955,1
0,0
0,0
0,0
59.955,1
C. Beques
-100,0
120,6
73,5

TOTAL
(A + B + C)
2.990.625,9
318.821,1
1.022.078,1
401.103,0
275.184,6
62.218,0
384,1
5.070.414,9
TOTAL
(A + B + C)
9,3
2,7
9,2
20,4
-3,6
48,2
-4,8
9,2

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació.

Quant al tipus de despesa, s’observa que la despesa corrent puja a 4.732,6 milions d’euros
i representa el 2,33% del PIB, i que la despesa de capital puja a 337,8 milions d’euros i representa el 0,17% del PIB. El total de la despesa liquidada en educació no universitària arriba al
2,50% del PIB, la qual cosa significa un augment de 0,14 punts percentuals respecte de l’any
2007 (2,36%), augment que s’explica pel creixement de la participació de la despesa corrent.
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TAULA V-36. DESPESES EN EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER TIPUS DE DESPESA.
CATALUNYA, 2006-2008
Unitats: milions d’euros i percentatges del PIB.

Despesa
2006

% sobre el PIB

2007

2008

2006

2007

2008

TOTAL

4.271,3

4.643,5

5.070,4

2,32

2,36

2,50

Despesa corrent

3.916,9

4.315,5

4.732,6

2,12

2,19

2,33

354,4

328,0

337,8

0,19

0,17

0,17

184.328,7

197.118,8

202.805,9

100,00

100,00

100,00

Despesa de capital
PIB

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació i l’INE.

L’estudi de la distribució de la despesa liquidada del Departament d’Educació en educació
no universitària per tipus de centres revela que la despesa destinada als centres públics representa el 79,2% del total, mentre que la destinada als centres privats és del 20,7%. Aquests
percentatges són pràcticament iguals als de l’any 2007. Els canvis observats afecten els pesos
de la despesa corrent i de capital dels centres públics, els quals varien 0,4 punts percentuals
amunt i avall, respectivament.
TAULA V-37. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA NO UNIVERSITÀRIA DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER TIPUS DE CENTRES.
CATALUNYA, 2006-2008
Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el total.

Despesa
2006

2007

Pes sobre el total
2008

2006

2007

2008

A. CENTRES PÚBLICS

3.304,5

3.682,2

4.018,0

77,4

79,3

79,2

Despesa corrent

2.950,6

3.354,6

3.680,6

69,1

72,2

72,6

Despesa de capital

353,9

327,6

337,4

8,3

7,1

6,7

B. CENTRES PRIVATS

966,3

960,9

1.052,0

22,6

20,7

20,7

Despesa corrent

966,3

960,9

1.052,0

22,6

20,7

20,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.270,8

4.643,1

5.070,0

100,0

100,0

100,0

Despesa de capital
TOTAL (A + B)

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació.
Nota: no inclou la despesa en actius i passius financers.

Per acabar aquesta secció, es presenta el càlcul de l’evolució de la despesa per alumne feta
per la Generalitat de Catalunya per nivells educatius i tipus de centre. Vegeu el gràfic següent.

684

CONDICIONS DE VIDA

En tots els casos analitzats augmenta la despesa per alumne per nivells educatius i tipus
de centre, a excepció de la corresponent als centres públics d’educació secundària, que també
havia disminuït l’any 2007. Destaca el fort creixement de la despesa per alumne en els centres
públics d’educació infantil de primer cicle de titularitat de la Generalitat, fenomen que també
havia tingut lloc en l’exercici anterior.
GRÀFIC V-28. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER ALUMNE1 FETA PER LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER NIVELLS EDUCATIUS I TIPUS DE
CENTRE. CATALUNYA, 2006-2008
Unitats: euros per alumne.

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació.
(1) La despesa per alumne es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs
precedent més una tercera part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici comptable.
(2) Aquesta despesa correspon als centres que són de titularitat de la Generalitat de Catalunya. La despesa per
alumne feta per la Generalitat de Catalunya en els centres públics de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal és de 2.675 euros l’any 2006, 2.727 euros l’any 2007 i 2.716 euros l’any 2008.

3.8.2. Educació universitària pública
El pressupost liquidat de despeses de les universitats públiques de l’any 2008 puja a 1.513,9
milions d’euros, que significa un augment del 8,3% respecte de l’any 2007. Les partides de
més valor són les de despeses de personal (886,6 milions d’euros), les inversions reals (320,7
milions d’euros) i les compres de béns i serveis (222,0 milions d’euros), la suma de les quals
explica el 94,5% del total. Totes creixen a taxes positives per sota del creixement de la despesa liquidada total.
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Quant als ingressos liquidats, aquests pugen a 1.538,1 milions d’euros i creixen el 8,3%
respecte de l’any 2007. Les partides de més valor són les corresponents a les transferències
corrents (925,6 milions d’euros), les taxes i altres (315,2 milions d’euros) i les transferències de capital (237,0 milions d’euros), la suma de les quals explica el 93,1% dels ingressos
liquidats totals.
TAULA V-38. PRESSUPOST LIQUIDAT DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES
PER CAPÍTOLS. CATALUNYA, 2006-2008
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Taxes i altres

2006
Import
275,0

2007
Import
302,6

Import
315,2

Transferències corrents

751,9

850,6

925,6

60,2

8,8

Ingressos patrimonials

6,6

9,2

12,0

0,8

31,4

Alienació d’inversions reals

9,2

9,3

13,4

0,9

44,0

Transferències de capital

194,7

204,9

237,0

15,4

15,7

Actius financers

69,9

-0,4

-0,7

0,0

76,8

Passius financers

2008
Distribució
20,5

Variació
2007-2008
4,1

59,0

44,2

35,6

2,3

-19,5

TOTAL INGRESSOS

1.366,2

1.420,4

1.538,1

100,0

8,3

Despeses de personal

741,1

824,7

886,6

58,6

7,5

Béns corrents i serveis

182,0

206,7

222,0

14,7

7,4

Financeres

1,6

2,3

2,3

0,2

1,5

Transferències corrents

41,4

45,7

51,3

3,4

12,3

Inversions reals

270,3

299,9

320,7

21,2

6,9

Transferències de capital

4,7

4,6

5,2

0,3

12,0

Actius financers

0,7

0,8

0,4

0,0

-47,9

Passius financers

5,5

13,9

25,3

1,7

82,8

1.247,2

1.398,4

1.513,9

100,0

8,3

119,0

22,0

24,2

-

10,4

TOTAL DESPESES
Romanent

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

La suma del total d’ingressos menys el total de despeses dóna un romanent de 24,2 milions d’euros, que presenta un creixement del 10,4% respecte del romanent de l’any 2007 (22,0
milions d’euros). Aquest romanent es compon del superàvit de les operacions no financeres,
que és de 15,1 milions d’euros, més el superàvit de les operacions financeres, que és de 9,1
milions d’euros.
Es constata que el canvi de signe del saldo de les operacions no financeres de l’any 2008
respecte de l’any anterior és degut a la millora de la participació de les transferències rebudes
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sobre les despeses no financeres (1,8 punts percentuals), que compensa l’empitjorament de la
participació dels ingressos propis (-0,3 punts percentuals).
TAULA V-39. DÈFICIT O CAPACITAT DE FINANÇAMENT DE LES
UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES, 2006-2008
Unitats: dèficit no financer i romanent en milions d’euros i resta en percentatges.

2006
propis1

2008

23,4

23,2

22,9

Transferències rebudes2 / despeses no financeres (%)

76,3

76,3

78,1

Dèficit no financer3 / despeses no financeres (%)

-0,3

-0,5

1,0

Dèficit no financer (en euros)

-3,8

-7,2

15,1

119,0

22,0

24,2

Ingressos

/ despeses no financeres (%)

2007

Romanent4 (en euros)

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
(1) Suma de taxes i altres, ingressos patrimonials i alienació d’inversions reals.
(2) Suma de transferències corrents i de capital.
(3) Ingressos propis més transferències rebudes menys despeses no financeres.
(4) Diferència entre els ingressos totals i les despeses totals. També equival a la suma dels ingressos financers nets
i del dèficit no financer.

La suma de les transferències corrents més les inversions autoritzades del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) a les universitats catalanes és de 1.042,3 milions d’euros l’any 2009, el 12,4% superior al mateix import de l’any 2008. Les transferències
corrents (934,6 milions d’euros) creixen el 10,8% i les inversions autoritzades (107,6 milions
d’euros) creixen el 28,5%.
TAULA V-40. TRANSFERÈNCIES CORRENTS I INVERSIONS AUTORITZADES
DEL DIUE A LES UNIVERSITATS CATALANES, 2006-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Despesa

Taxes de creixement

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Transferències corrents

698,7

782,1

843,3

934,6

9,4

Inversions autoritzades

80,0

69,7

83,8

107,6

2,1

11,9

7,8

10,8

-12,9

20,2

28,5

TOTAL

778,7

851,9

927,1

1.042,3

8,6

9,4

8,8

12,4

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
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4.4.

HABITATGE

4.1. Context
Les necessitats d’ajust del sistema financer, tot i les accions del Banc Central Europeu
(BCE),232 han mantingut els recels de les institucions financeres a l’hora de facilitar finançament a famílies i empreses, que han endurit les condicions del crèdit al llarg del 2009.
El BCE ha mantingut des de principis del 2009 la política de reducció del tipus d’interès
central iniciada l’octubre del 2008 fins a situar-lo a l’1% el maig del 2009, moment a partir
del qual s’ha mantingut estable al llarg de tot l’any. La baixada d’aquest tipus d’interès ha
propiciat, entre altres elements, una reducció continuada de l’euríbor fins a l’1,24% el mes de
desembre del 2009, amb una reducció de mitjana al llarg de l’any del 66,4%.
Les entitats de crèdit espanyoles han traslladat parcialment aquesta rebaixa de l’euríbor
al mercat hipotecari espanyol, amb una reducció del tipus d’interès mitjà a tres anys des del
4,98% el mes de gener al 2,86% el desembre del 2009, i una reducció mitjana al llarg de l’any
del 41,3%.
De totes maneres, el deteriorament de l’activitat econòmica espanyola al llarg del 2009 i
les incerteses sobre la seva evolució futura, amb el consegüent efecte negatiu sobre la qualitat
creditícia d’empreses i famílies i l’augment dels crèdits dubtosos, s’ha traduït en un increment de les exigències en la concessió de préstecs.233 Així, al llarg del 2009, les entitats de
crèdit espanyoles han reduït el crèdit a les famílies residents per a la compra i rehabilitació
d’habitatge, el crèdit a activitats productives residents de la construcció, i han desaccelerat
significativament el creixement del crèdit a les activitats productives residents immobiliàries.

232. Vegeu el capítol 1 d’aquesta memòria socioeconòmica.
233. Vegeu L’Informe d’estabilitat financera publicat pel Banc d’Espanya, març 2010.
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TAULA V-41. CRÈDIT I CRÈDIT DUBTÓS ATORGAT A FAMÍLIES I EMPRESES
RESIDENTS EN RELACIÓ AMB L’HABITATGE I LA CONSTRUCCIÓ PER
ENTITATS DE CRÈDIT.1 ESPANYA, 2007-2009
Unitats: milions d’euros.

Variació

Crèdit a les famílies per a
adquisició i rehabilitació
d’habitatge
Crèdit a activitats productives
de la construcció
Crèdit a activitats productives
immobiliàries
1. TOTAL CRÈDIT
Crèdit a les famílies per a
adquisició i rehabilitació
d’habitatge
Crèdit a activitats productives
de la construcció
Crèdit a activitats productives
immobiliàries
2. TOTAL CRÈDIT DUBTÓS
Crèdit a les famílies per a
adquisició i rehabilitació
d’habitatge
Crèdit a activitats productives
de la construcció
Crèdit a activitats productives
immobiliàries
TOTAL CRÈDIT DUBTÓS
SOBRE CRÈDIT (2/1)

2007

2008

2009

20062007

20072008

20082009

623.540

655.145

653.902

13,6%

5,1%

-0,2%

153.453

151.848

130.435

14,2%

-1,0%

-14,1%

303.514

318.032

323.306

24,4%

4,8%

1,7%

16,5%

4,1%

-1,5%

1.080.507 1.125.025 1.107.643
4.495

15.580

18.879

92,7%

246,6%

21,2%

1.111

7.461

11.069

78,6%

571,6%

48,4%

1.599

19.416

32.522

131,4% 1114,3%

67,5%

7.205

42.457

62.470

97,6%

489,3%

47,1%

0,7%

2,4%

2,9%

69,6%

229,9%

21,4%

0,7%

4,9%

8,5%

56,3%

578,7%

72,7%

0,5%

6,1%

10,1%

86,1%

1058,8%

64,8%

0,7%

3,8%

5,6%

69,6%

466,0%

49,4%

Font: Butlletí estadístic del Banc d’Espanya.
(1) Les entitats de crèdit inclouen bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit i establiments financers de crèdit.

Per tant, tot i la reducció dels tipus d’interès, el deteriorament de l’activitat econòmica,
l’enduriment de les condicions creditícies, conjuntament amb la caiguda dels preus dels habitatges, han accentuat la contracció de la demanda d’habitatge (o la disposició al pagament) per
part dels compradors al llarg del 2009, ja sigui per motius residencials o per motius d’inversió.
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Perfil del parc d’habitatge
La important contracció en el mercat de l’habitatge l’any 2008 es va traduir en una frenada en el creixement del parc d’habitatge total per cada 1.000 habitants a Espanya, i de créixer
l’1% anual acumulatiu en els anys 2001-2007 passa a créixer el 0,5% l’any 2008. Aquesta
desacceleració en el creixement és conseqüència de la reducció de l’1,1% del parc d’habitatges principals per cada 1.000 habitants, mentre que els habitatges no principals per cada 1.000
habitants encara creixen amb força intensitat, el 3,8%.
A Catalunya, l’any 2008, el parc d’habitatge total per cada 1.000 habitants es va incrementar el 0,3%, un creixement molt similar al dels anys 2001-2007, que va augmentar a raó del
0,2% anual acumulatiu. Aquest increment és conseqüència de l’augment del 2,6% del parc
d’habitatges no principal, mentre que el parc d’habitatges principals per cada 1.000 habitants
es redueix el 0,5%.
GRÀFIC V-29. EVOLUCIÓ DEL PARC ESTIMAT D’HABITATGES
PER CADA 1.000 HABITANTS SEGONS LA TIPOLOGIA.
CATALUNYA I ESPANYA, 2001-2008
Unitats: habitatges per cada 1.000 habitants.

Font: elaboració pròpia amb dades estimades del Ministeri de l’Habitatge.

Tant a Catalunya com a Espanya, la darrera expansió del parc d’habitatges principals va
tenir lloc amb una pèrdua del pes de l’habitatge protegit, si bé els anys 2007 i 2008 es va frenar aquesta caiguda. De totes maneres, Catalunya destaca per disposar d’un estoc d’habitatge
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protegit més reduït en termes relatius que la majoria de comunitats autònomes. Així, l’any
2008, Catalunya disposava de 40 habitatges protegits per cada 1.000 habitants (vegeu el gràfic
V-31), que signifiquen el 10,5% del parc d’habitatges principals (vegeu el gràfic V-30). Només
les CA de Canàries i Balears tenien registres d’habitatge protegit inferiors. Mentre que les
comunitats autònomes de Navarra, la Rioja, Astúries i la Comunitat Valenciana tenien registres d’estoc d’habitatge protegit per cada 1.000 habitants i del seu pes respecte de l’habitatge
principal que són més del doble que a Catalunya, per sobre dels 80 habitatges protegits per
cada 1.000 habitants, i del 20% dels habitatges principals, respectivament.
Pel que fa a la forma de tinença, Catalunya destaca perquè és la CA amb un percentatge
més elevat d’habitatge principal de lloguer,234 forma de tinença que es va incrementar el 10,2%
l’any 2008, de manera que també va augmentar el seu pes sobre el total d’habitatges principals
fins al 18,7%. L’any 2008 Catalunya tenia 72 habitatges de lloguer per cada 1.000 habitants,
mentre que la mitjana espanyola era de 48 habitatges de lloguer per cada 1.000 habitants.
GRÀFIC V-30. EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE D’HABITATGES
PROTEGITS I DE LLOGUER SOBRE EL TOTAL D’HABITATGES PRINCIPALS
DEL PARC ESTIMAT D’HABITATGES. CATALUNYA I ESPANYA, 2001-2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades estimades del Ministeri de l’Habitatge.

234. Habitatge de lloguer o rellogat on algun dels membres de la llar satisfà pel seu ús una quantitat en metàl·lic o
en espècie, independentment que hi hagi un contracte o no.
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GRÀFIC V-31. EVOLUCIÓ DEL PARC ESTIMAT D’HABITATGES PROTEGITS
PER CADA 1.000 HABITANTS. CATALUNYA I ESPANYA, 2001-2008
Unitats: habitatges per cada 1.000 habitants.

Font: elaboració pròpia amb dades estimades del Ministeri de l’Habitatge.

4.2. Evolució del mercat i del preu
El mercat de l’habitatge a Catalunya consolida la contracció iniciada el 2008:
• El mercat de l’habitatge lliure nou accelera el 2009 la caiguda dels preus. Continua caient
el volum de les transaccions realitzades i acumula en els tres darrers anys una reducció
del preu per metre quadrat del 17,6% i de les transaccions realitzades del 62,5%.
• El mercat de l’habitatge de compra de segona mà frena el 2009 la caiguda dels preus i
incrementa lleugerament el nombre de transaccions; de totes maneres acumula en els
tres darrers anys una caiguda del preu de l’11,7% i una reducció en el nombre de transaccions del 67,4%.
• El mercat de lloguer lliure experimenta per primera vegada, com a mínim en els darrers
deu anys, una caiguda del preu del lloguer, si bé continua incrementant el nombre de
contractes; en els tres darrers anys, i recollint part de la demanda que no pot accedir a la
compra, el mercat de lloguer ha incrementat el preu del lloguer el 9,2% i ha augmentat
el nombre de contractes el 72,2%.
• Finalment, les dades sobre l’evolució del mercat de l’habitatge protegit a Catalunya
publicades pel Ministeri de l’Habitatge indiquen també una contracció en aquest mer-
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cat el 2009, amb una reducció del preu mitjà i del nombre de transaccions. En els tres
darrers anys aquest mercat acumula un creixement dels preus del 9,5% i una reducció
del nombre de transaccions del 38,1% (vegeu la taula V-42).
TAULA V-42. EVOLUCIÓ DEL PREU MITJÀ DE L’HABITATGE PROTEGIT
I DEL NOMBRE DE TRANSACCIONS IMMOBILIÀRIES D’HABITATGE
PROTEGIT NOU. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: euros per metre quadrat i nombre de transaccions immobiliàries.

Preu de l’habitatge protegit
Transaccions d’habitatge protegit nou

2005
1.121,8
2.130,0

2006
1.134,6
2.499,0

2007
1.193,2
1.911,0

2008
1.269,5
1.929,0

2009
1.242,0
1.546,0

Font: Ministeri de l’Habitatge.

La Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC) estima que el valor de la construcció
residencial ha experimentat una caiguda en termes reals del 50%, superior a la caiguda del
valor de tota la construcció, del 27% (vegeu la taula V-43).
Dins del sector de la construcció, tots els seus components mostren taxes de creixement
negatives. La rehabilitació i el manteniment d’edificis mantenen el ritme de caiguda del 2008,
amb una reducció de la seva producció del 2%. Mentre que l’obra civil i els edificis no residencials de nova construcció han tingut caigudes, en termes reals del valor de la seva producció,
del 25% i el 30,6%, respectivament.
Així, la construcció residencial segueix perdent pes relatiu en el còmput global del sector
de la construcció, amb un pes del 19,4%, i passa a ocupar el tercer lloc en producció per darrere de la rehabilitació i el manteniment d’edificis, amb un pes del 36,9%, i de l’obra civil,
amb un pes del 25,1%.
La contracció del mercat de l’habitatge també es posa de manifest en l’evolució del volum
d’hipoteques constituïdes, que es redueixen fins a 93.902 noves hipoteques, amb una caiguda
respecte del 2008 del 21,3%. L’efecte conjunt de la caiguda del preu de l’habitatge i la menor
proporció de préstec respecte del bé hipotecat ha situat l’import mitjà de la hipoteca en 128.357
euros, amb una caiguda en termes reals d’aquest import del 22,3% respecte de l’any 2008.
A la vegada, el tipus d’interès mitjà dels préstecs hipotecaris, que ha passat del 5,86%
l’any 2008 al 3,44% l’any 2009, ha traslladat part de la reducció de l’euríbor al llarg de l’any,
que se situa en l’1,24% el desembre del 2009.
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TAULA V-43. DADES D’HABITATGE. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: imports en euros, milions d’euros, nombre d’hipoteques i percentatges.

2007

2008

2009

Variació real
20072008-2009
2008
-26,8%
-50,0%

Valor de la construcció residencial (Me)1

10.502

8.127

3.837

PIB de Catalunya (Me)2

208.680

214.714

206.966

0,2%

-4,0%

34,2%

28,1%

19,2%

-

-

182,8

193,3

182,5

5,7%

-5,6%

Construcció residencial / construcció
Índex del cost de construcció de
l’edificació
Nombre d’hipoteques4

total3

196.457

119.315

93.902

-39,3%

-21,3%

Valor de les hipoteques (Me)4

36.160

19.787

12.053

-47,4%

-39,2%

Valor mitjà de les hipoteques (e)4

184.061

165.839

128.357

-13,4%

-22,7%

5,24%

5,86%

3,44%

-

-

Tipus mitjà del préstec

hipotecari5

(1) Les dades del creixement real del valor de la construcció residencial s’elaboren a partir de les dades de
producció interna bruta del sector de la construcció, en termes nominals, publicades per la CCOC, i deflactades
pels índexs de costos de la construcció publicats per l’Idescat.
(2) El PIB de Catalunya i les taxes de creixement reals s’obtenen del PIB en base 2000 publicat per l’Idescat.
(3) El pes de la construcció residencial sobre el total de la construcció s’obté a partir de les dades de producció
interna bruta del sector de la construcció, en termes nominals, publicades per la CCOC.
(4) Les dades d’hipoteques d’habitatges responen als valors nominals de les hipoteques constituïdes per habitatges
(construïts i projectats) a Catalunya, publicades per l’INE, i les taxes de creixement real s’obtenen a partir de la
inflació catalana publicada per l’Idescat.
(5) Tipus mitjà en el mercat hipotecari obtingut com la mitjana ponderada dels préstecs a més de tres anys del
conjunt d’entitats.

4.2.1. Habitatge de nova construcció
L’any 2009 continua el retrocés en l’activitat constructora, i s’han reduït el nombre d’habitatges visats pel Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència d’obres (habitatges
visats) i el nombre de visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’aparelladors (habitatges iniciats) el 36,6% i el 55,2%, respectivament. Aquests decrements indiquen una contracció en la
construcció d’habitatges i dels incentius dels promotors per a la construcció (vegeu la taula
V-44). En termes absoluts, s’han iniciat 12.358 habitatges i s’han reduït fins a 1,7 el nombre
d’habitatges iniciats per cada 1.000 habitants, un valor que contrasta amb els 11,9 habitatges
iniciats per cada 1.000 habitants de mitjana anual els anys 1996-2008.
El nombre d’habitatges visats i iniciats l’any 2009 se situa clarament per sota de les xifres estimades de necessitats de nous d’habitatges principals, que, en funció de les projeccions de noves llars per any estimades per l’Idescat, per al 2009 estarien en una forquilla de
41.735 noves llars, amb les dades tendencials, i de 60.124 noves llars, amb les projeccions
més altes. Per tant, s’haurien frenat tant les expectatives respecte de la demanda de rotació
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(demanda per millora d’habitatge i per raons obligades de feina), com les expectatives sobre
la demanda d’inversió i la demanda de segona residència com a impulsores de la construcció
de nous habitatges.
TAULA V-44. HABITATGES VISATS, INICIATS I ACABATS.
CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: nombre d’habitatges.

Nombre

Visats1

Iniciats2

Acabats3

2005

132.933

107.834

74.706

2006

149.734

127.117

77.309

2007

94.370

85.515

79.580

2008

30.307

27.569

71.007

2009

19.219

12.358

37.871

Variació

Visats1

Iniciats2

Acabats3

2005

23,0%

21,6%

8,6%

2006

12,6%

17,9%

3,5%

2007

-37,0%

-32,7%

2,9%

2008

-67,9%

-67,8%

-10,8%

2009

-36,6%

-55,2%

-46,7%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Cambra de Contractistes de Catalunya i de la Secretaria
d’Habitatge.
(1) Habitatges visats pel Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència d’obres.
(2) Visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’aparelladors.
(3) Certificats de final d’obra dels col·legis d’aparelladors.

La caiguda del nombre d’habitatges iniciats ha tingut lloc en tots els grans àmbits territorials, per zones significatives,235 si bé el retrocés ha estat més intens, com l’any 2008, en les
comarques interiors de Catalunya (resta de Catalunya) i en les comarques més turístiques de
Catalunya, zones que perden pes relatiu en la distribució territorial dels habitatges iniciats.
Així, la zona metropolitana de Barcelona i les altres zones urbanes milloren el pes relatiu en
el nombre d’habitatges iniciats.

235. Zona metropolitana de Barcelona: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el
Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
Altres zones urbanes: el Gironès, el Segrià i el Tarragonès.
Zones turístiques: l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix
Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran.
Resta de Catalunya: l’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues,
la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la
Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell.
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Per zones significatives, en termes mitjans del període 2004-2009, l’àmbit metropolità
acumula el 42,5% dels habitatges iniciats, les zones turístiques el 26,7%, la resta de Catalunya el 18,2% i les altres zones urbanes el 12,7%. Aquesta distribució ha evolucionat a partir
del 2004 amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a les zones turístiques, i una
pèrdua del pes relatiu dels habitatges iniciats a l’àmbit metropolità.
En el gràfic següent es mostra l’evolució entre el 2003 i el 2009 del pes relatiu del nombre
d’habitatges iniciats per zones significatives.
GRÀFIC V-32. DISTRIBUCIÓ PER ZONES SIGNIFICATIVES DEL NOMBRE
D’HABITATGES INICIATS. CATALUNYA, 2003, 2008 I 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge.

Per demarcacions territorials, en termes mitjans del període 2004-2009, Barcelona acumula el 52,2% dels habitatges iniciats, Tarragona el 19,7%, Girona el 17,6% i Lleida el 10,4%.
Aquesta distribució ha evolucionat a partir del 2004 amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a les províncies de Lleida i Girona, i una pèrdua del pes relatiu dels habitatges
iniciats a les províncies de Tarragona i Barcelona.
En la taula següent es mostra l’evolució dels dos darrers anys dels habitatges iniciats per
zones significatives i demarcacions territorials.
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TAULA V-45. HABITATGES INICIATS (OBRA NOVA) PER ZONES
SIGNIFICATIVES I DEMARCACIONS TERRITORIALS.
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

2008
Nombre
Àmbit
metropolità1
Altres zones
urbanes2
Zones
turístiques3
Resta de
Catalunya4

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
CATALUNYA

Distribució

2009
Nombre

Distribució

Variació
2007-2008

2008-2009

12.373

44,9%

5.835

47,2%

-76,2%

-52,8%

3.950

14,3%

2.051

16,6%

-74,2%

-48,1%

6.575

23,8%

2.936

23,8%

-80,6%

-55,3%

4.671

16,9%

1.536

12,4%

-82,0%

-67,1%

Nombre
14.486
6.039
3.337
3.707
27.569

2008
Distribució
52,5%
21,9%
12,1%
13,4%
100,0%

Nombre
6.512
2.924
952
1.970
12.358

2009
Distribució
52,7%
23,7%
7,7%
15,9%
100,0%

Variació
2007-2008 2008-2009
-78,1%
-55,0%
-73,0%
-51,6%
-75,9%
-71,5%
-85,1%
-46,9%
-78,3%
-55,2%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge.
(1) L’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès
Oriental.
(2) El Gironès, el Segrià i el Tarragonès.
(3) L’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya,
el Montsià, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran.
(4) L’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la
Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès,
la Terra Alta i l’Urgell.

La contracció de la demanda d’habitatges no millora respecte de l’any 2008 i es manté en el
conjunt de Catalunya la dificultat de comercialització de les promocions en oferta, que es posa
de manifest en l’augment dels mesos transcorreguts per vendre una promoció i en la reducció
del percentatge d’habitatges venuts d’una promoció en un mes d’oferta, si bé millora el percentatge d’habitatges venuts al llarg de l’any del conjunt de promocions (vegeu la taula V-46).
Aquesta dificultat a l’hora de comercialitzar les promocions s’arrossega des de l’any 2006.
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TAULA V-46. COMERCIALITZACIÓ DE L’HABITATGE EN OFERTA NOU.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: percentatges i mesos.

Vendes/oferta 1
2007

2008

2009

Ritme de vendes 2
2007

2008

2009

Vendes mensuals 3
2007

2008

2009

Barcelona ciutat

57,4% 53,5% 60,8%

34

53

56

2,9%

1,9%

1,8%

Catalunya (44 municipis)

52,4% 57,2% 57,6%

33

47

51

3,3%

1,9%

2,2%

-

41

53

-

2,4%

1,9%

Catalunya (214 municipis)

-

55,1% 57,9%

Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades del treball de l’Instituto APOLDA per a
l’any 2008 i de TECNIGRAMA per als anys anteriors.
(1) Percentatge d’habitatges venuts dins de les promocions en oferta.
(2) Mesos de venda d’una promoció.
(3) Percentatge de la promoció venuda en un mes.

Les dificultats de comercialització també queden recollides en l’evolució del nombre total
de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure nou. L’any 2009, el nombre de transaccions
d’aquest tipus d’habitatges s’ha reduït el 30,9% respecte del 2008, si bé de manera menys intensa que al conjunt d’Espanya, i fins a les 18.331 transaccions (vegeu el gràfic V-33).
GRÀFIC V-33. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE TRANSACCIONS
IMMOBILIÀRIES D’HABITATGE LLIURE NOU.
ESPANYA I CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades del Ministeri de l’Habitatge.
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Paral·lelament, els preus dels habitatges en oferta han experimentat al llarg de tot el territori una reducció respecte del 2008, que, per al conjunt de Catalunya, amb un preu mitjà de
2.920 euros/m2, significa una caiguda del preu del 10,2%. En els municipis de la conurbació
de Barcelona, amb un preu mitjà de 3.467 euros/m2, es redueix en termes mitjans el 10,6%;
a la ciutat de Barcelona, amb un preu mitjà de 5.442 euros/m2, la reducció ha estat del 8,1%;
mentre que a la resta de municipis de Catalunya, amb un preu mitjà de 2.619 euros/m2, es
redueixen en termes mitjans el 17,4% (vegeu la taula V-47).
TAULA V-47. PREUS DE L’OFERTA DE VENDA D’HABITATGE NOU.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: euros per metre quadrat i percentatges.

Barcelona
Conurbació de BCN sense BCN
Catalunya sense BCN ni conurbació
Catalunya sense BCN
Total Catalunya (44 municipis)
Total Catalunya (214 municipis)

2007

2008

2009

5.918
4.302
3.167
3.480
3.854
-

5.918
3.879
2.937
3.170
3.792
3.252

5.442
3.467
2.449
2.619
3.336
2.920

20062007
2,2%
0,9%
-0,3%
-0,9%
-1,1%
-

Variació (%)
20072008
-5,1%
-11,2%
-8,6%
-9,4%
-7,3%
-

20082009
-8,1%
-10,6%
-16,6%
-17,4%
-12,0%
-10,2%

Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades del treball de l’Instituto APOLDA per als
anys 2008-2009 i de TECNIGRAMA per als anys anteriors.
Nota: a l’Estudi de mercat sobre l’oferta d’habitatge d’obra nova a Catalunya realitzat l’any 2008 s’hi han
introduït una sèrie de millores. La col·laboració conjunta de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Promotors
de Barcelona, l’Agència Tributària de Catalunya, la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya i la mateixa
Secretaria d’Habitatge han permès ampliar l’àmbit territorial de l’estudi a un total de 214 municipis repartits per
tot el territori de Catalunya, amb representació a totes les comarques, a més de, com ja és habitual, estudiar els
districtes de Barcelona. També ha permès millorar alguns aspectes metodològics respecte dels estudis anteriors.
(1) Atès que durant l’any 2008 s’ha produït un canvi en la metodologia dels càlculs dels preus mitjans, per facilitar
la interpretació de les dades s’ofereixen les variacions anuals seguint criteris comparables amb el 2007.

4.2.2. L’esforç de compra de l’habitatge nou
Un dels condicionants de la demanda d’habitatge, i que permet valorar l’evolució de l’accessibilitat al mercat de l’habitatge, és l’esforç teòric que significa la compra d’un habitatge
nou per a una llar. La caiguda dels preus de l’habitatge a Catalunya i el creixement de l’1,9%
de l’índex de cost salarial mitjà a Catalunya han estat dos elements que han contribuït a la
reducció de l’esforç teòric de compra d’un habitatge nou en el mercat lliure l’any 2009 a
Catalunya. Paral·lelament, el trasllat parcial que el sistema financer ha fet de les rebaixes de
l’euríbor als tipus d’interès hipotecaris, que s’han reduït en termes mitjans l’any 2009, hauria
contribuït també a la reducció d’aquest esforç teòric de compra.
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Tenint en compte aquests elements, la quota hipotecària teòrica mitjana de les noves hipoteques236 (vegeu la taula V-48) s’hauria reduït, el 2009, a la ciutat de Barcelona el 28,1%
fins a 1.949 euros/mes; mentre que a la conurbació de Barcelona s’hauria reduït el 30,1% fins
a 1.242 euros/mes; i a la resta de Catalunya (sense conurbació ni Barcelona ciutat), s’hauria
reduït el 34,8% fins a 877 euros/mes.
D’aquesta manera, l’esforç de compra que hauria de fer una família monosalarial per accedir a l’habitatge (vegeu la taula V-48), calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de
Catalunya, hauria accelerat la seva reducció iniciada l’any 2008, i se situaria en el 98,3% a Barcelona ciutat, en el 62,6% a la conurbació de Barcelona i en el 44,2% a la resta de Catalunya.
Aquestes magnituds signifiquen reduccions de l’esforç teòric de compra del 29,4% a Barcelona
ciutat, del 31,4% a la seva conurbació i del 36,0% a la resta de Catalunya, respecte del 2008.
De totes maneres, aquesta reducció de l’esforç teòric es calcula sense tenir en compte l’evolució de dos elements que al llarg del 2009 han contribuït a l’enduriment de les condicions dels
préstecs hipotecaris. Per una part, s’ha continuat reduint el percentatge de préstecs concedits
sobre l’import del bé hipotecat, ja que difícilment el sistema financer considera adequat que
la quota hipotecària suposi el 30% de la renda disponible, i per una altra, es continua reduint
el termini de contractació dels préstecs, que segons estimacions de l’Associació Hipotecària
Espanyola ha passat de 27 anys l’any 2008 a 25 anys a finals del primer semestre del 2009.237
Aquestes dades posen de manifest la pràctica impossibilitat per a una part important de les
llars de Catalunya d’accedir al mercat de compra d’habitatges lliures nous.

236. Calculada amb quota fixa a 25 anys i amb un import del 80% del preu total de l’habitatge.
237. Termini mitjà d’amortització estimat en les ofertes del mercat per a cada període.

700

CONDICIONS DE VIDA

TAULA V-48. ESFORÇ TEÒRIC DE COMPRA D’UN HABITATGE NOU.
CATALUNYA, 2006-2008
Unitats: preu, quota en euros i percentatges.

PREU HABITATGE 90 m2

Variació

2008

2009

532.642

489.745

-5,1%

Conurbació sense BCN

349.117

312.030

-11,2%

-10,6%

Catalunya sense conurbació BCN

264.352

220.410

-8,6%

-16,6%

QUOTA HIPOTECÀRIA TEÒRICA (e/mes)1

2008

2009

Barcelona

2.708

1.949

0,7%

-28,1%

Conurbació sense BCN

1.775

1.242

-5,7%

-30,1%

Catalunya sense conurbació BCN

1.344

877

-3,0%

-34,8%

ESFORÇ TEÒRIC2

2008

2009

Barcelona

2007-2008 2008-2009
-8,1%

2007-2008 2008-2009

2007-2008 2008-2009

Barcelona

139,2%

98,3%

-3,5%

-29,4%

Conurbació sense BCN

91,3%

62,6%

-9,7%

-31,4%

Catalunya sense conurbació BCN

69,1%

44,2%

-7,0%

-36,0%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge.
Nota: el preu de l’habitatge nou es calcula a partir de les dades de preus per metre quadrat d’habitatge nou en
oferta de la Secretaria d’Habitatge. Atès que durant l’any 2008 va tenir lloc un canvi en la metodologia dels càlculs
dels preus mitjans, per facilitar la interpretació de les dades s’ofereixen les variacions anuals seguint criteris
comparables amb el 2007.
(1) Hipoteca de quota fixa a 25 anys, amb el tipus hipotecari mitjà aplicat pel conjunt d’entitats financeres, i
suposant que l’import del préstec és del 80% del preu total de l’habitatge.
(2) L’esforç es calcula com el pes de la quota hipotecària respecte de l’índex de cost salarial total mitjà per a
Catalunya.

4.2.3. L’habitatge de segona mà
En el mercat de l’habitatge de segona mà, si bé amb una mostra molt més reduïda,238 també s’observa una caiguda dels preus amb una reducció mitjana del 4,5%, que té lloc amb més
intensitat fora de l’àmbit de la ciutat de Barcelona, on el preu ha caigut de mitjana el 7,9%
respecte del 2008, que a la ciutat de Barcelona, on el preu mitjà de venda s’ha reduït el 2,0%.
Els preus de venda dels habitatges de segona mà són, aproximadament, entre el 8% i el
30% inferiors als preus de venda de primera mà.

238. L’estudi de TECNIGRAMA, a partir del qual facilita les dades la Direcció General d’Habitatge, comprèn una
mostra d’11 municipis.
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En la taula següent es mostra l’evolució dels preus de venda de segona mà per a la mostra
de municipis, entre els anys 2007 i 2009.
TAULA V-49. PREUS MITJANS DE VENDA DELS HABITATGES DE SEGONA
MÀ. 11 MUNICIPIS. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: preus en euros per metre quadrat construït i variació en percentatges.

Variació
2007-2008

2008

2009

Barcelona

3.927

3.849

-0,5%

-8,2%

-2,0%

Badalona

3.054

2.881

0,8%

-7,7%

-5,7%

Gavà

3.109

3.107

-1,6%

-10,6%

-0,1%

Girona

2.567

2.073

-6,0%

-8,6%

-19,2%

L’Hospitalet de Llobregat

3.242

3.053

5,7%

-11,4%

-5,9%

2006-2007

2008-2009

Lleida

1.887

1.894

3,6%

-6,5%

0,4%

Mataró

2.988

2.653

4,2%

-9,7%

-11,2%

Ripollet

2.701

2.620

-5,0%

0,8%

-3,0%

Sabadell

2.851

2.497

-2,4%

-1,3%

-12,4%

Tarragona

2.579

2.505

12,7%

-9,5%

-2,9%

Terrassa

2.676

2.451

-4,1%

-1,1%

-8,4%

TOTAL sense Barcelona

2.843

2.617

1,6%

-7,5%

-7,9%

TOTAL (11 municipis)

3.385

3.233

0,4%

-7,9%

-4,5%

Font: dades de la Secretaria d’Habitatge, amb les dades de TECNIGRAMA.

Després de tres anys de caiguda, el nombre total de transaccions immobiliàries d’habitatge
lliure de segona mà a Catalunya s’estabilitza, i creix el 2,2% fins a 35.158 transaccions, amb
un comportament més positiu que al conjunt d’Espanya, on també es frena la caiguda si bé
amb una reducció del nombre de transaccions del 3,1%.
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GRÀFIC V-34. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE TRANSACCIONS
IMMOBILIÀRIES D’HABITATGE LLIURE DE SEGONA MÀ. ESPANYA I
CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades del Ministeri de l’Habitatge.

4.2.4. L’habitatge de lloguer
El mercat de lloguer ha continuat creixent el 2009, amb un increment dels nous contractes
del 22,1%, mentre que la forta frenada en el creixement del lloguer anual mitjà que va tenir
lloc el 2008 s’ha transformat en una caiguda del 6,4% del lloguer mitjà el 2009, que se situa
per al conjunt de Catalunya en els 850,3 euros al mes (vegeu les taules V-50 i V-51).
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TAULA V-50. EVOLUCIÓ ANUAL DEL LLOGUER MITJÀ CONTRACTUAL PER
ZONES. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: euros per mes i variació en percentatges.

Barcelona ciutat

2007

2008

2009

1.041,4

1.081,3

1.040,4

Variació (%)
2006-2007 2007-2008 2008-2009
19,2%
3,8%
-3,8%

AMB sense Barcelona

930,3

940,3

867,4

14,7%

1,1%

-7,8%

Resta de Catalunya
Total Catalunya sense
Barcelona
Total Catalunya

651,2

652,7

586,5

19,7%

0,2%

-10,2%

815,1

818,8

750,4

14,9%

0,4%

-8,3%

898,7

908,5

850,3

15,4%

1,1%

-6,4%

Font: Secretaria d’Habitatge, amb les dades de fiances de lloguer de l’INCASÒL.

TAULA V-51. EVOLUCIÓ ANUAL DEL NOMBRE DE CONTRACTES DE
LLOGUER PER ZONES. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: nombre de contractes i variació en percentatges.

Variació (%)
2006-2007 2007-2008 2008-2009

2007

2008

2009

Barcelona ciutat

24.162

27.414

32.177

0,8%

13,5%

17,4%

AMB sense Barcelona

22.862

30.353

37.861

12,3%

32,8%

24,7%

Resta de Catalunya
Total Catalunya sense
Barcelona
Total Catalunya

15.647

22.359

27.780

25,4%

42,9%

24,2%

38.509

52.712

65.641

17,3%

36,9%

24,5%

62.671

80.126

97.818

10,3%

27,9%

22,1%

Font: Secretaria d’Habitatge, amb les dades de fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL.

L’expansió del mercat de lloguer s’ha concentrat, en el període 2005-2009, de manera
més acusada en els municipis de la resta de Catalunya, i en menor mesura en la conurbació
de Barcelona, mentre que el lloguer mitjà ha evolucionat de manera relativament similar en
els tres àmbits.
Així, entre el 2005 i el 2009, en els municipis de la resta de Catalunya el lloguer mitjà ha
crescut a una taxa anual acumulativa del 5,9%; en els municipis de la conurbació de Barcelona, a una taxa del 5,0%, i a Barcelona ciutat, a una taxa del 7,5%.
El gràfic V-35 mostra com Barcelona ciutat ha anat perdent pes relatiu en la subscripció
de nous contractes de lloguer en favor dels municipis de la conurbació de Barcelona, una
tendència que es manifesta ja des de l’any 2002. Per contra, els municipis de la resta de Catalunya han experimentat els cinc darrers anys un increment significatiu del seu pes relatiu.
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GRÀFIC V-35. EVOLUCIÓ DEL PES DELS NOUS CONTRACTES DE
LLOGUER A CATALUNYA PER ZONES. CATALUNYA, 2004-2009
Unitats: percentatges.

Font: Secretaria d’Habitatge, amb les dades de fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL.

4.3. La política d’habitatge239
L’exercici 2009, la Generalitat de Catalunya ha pressupostat 824,3 milions d’euros en la
política de despesa d’habitatge (programa 43 dels pressupostos), el 2,2% de tot el pressupost
del sector públic. El 47,2% d’aquesta despesa, 388,9 milions d’euros, es destina a inversions
reals, el 8,5% de tota la inversió real que té pressupostat el sector públic de la Generalitat.
Així, els pressupostos del 2009 han previst un modest increment d’11,0 milions d’euros
en aquesta política, l’1,3% més que el 2008, i que explica el 0,5% del creixement total de la
despesa per al 2009. La despesa en inversió real en la política d’habitatge s’incrementa 5,1
milions d’euros, l’1,3% més que el 2008, creixement que s’ha situat clarament per sota del
creixement mitjà, del 9,9%, del conjunt de tota la inversió del sector públic de la Generalitat
per al 2009.

239. Vegeu els informes sobre el sector de l’habitatge a Catalunya, anys 2007, 2008 i 2009, de la Secretaria d’Habitatge
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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Dels 824,3 milions d’euros, la Secretaria d’Habitatge en té pressupostats 213,9 milions;
la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, 67,4 milions (que transfereix íntegrament a
l’INCASÒL i a les corporacions locals per al Programa de barris i nuclis antics); ADIGSA
en té pressupostats 100,9 milions; l’INCASÒL, 539,5 milions; i el Consorci de l’Habitatge
de Barcelona i el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 7,9 milions;
les despeses consolidables240 són de 105,3 milions d’euros.
A més, els pressupostos del 2009 de la Generalitat de Catalunya també preveuen una despesa fiscal o benefici fiscal241 orientat a la política d’habitatge, de 690,4 milions d’euros, el
26,6% menys que l’exercici 2008, que s’instrumenta a través de dues figures impositives:
a) Beneficis fiscals en habitatge a escala autonòmica en l’IRPF: part autonòmica de les
deduccions per inversió en inversió en habitatge habitual, les deduccions autonòmiques
per lloguer de l’habitatge habitual i per rehabilitació de l’habitatge habitual.
b) Beneficis fiscals en l’ITPAJD: tipus reduït en els documents d’adquisició d’habitatges
protegits, bonificacions en la quota en les transmissions d’habitatges a empreses immobiliàries, i exempcions i altres bonificacions.
El gruix d’aquests beneficis fiscals es destina a la compra d’habitatge (vegeu la taula V-52).

240. Aquestes despeses es corresponen amb les transferències que, des dels pressupostos de la Secretaria d’Habitatge
i la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, es fan a ADIGSA i a l’INCASÒL i als consorcis de l’Habitatge.
241. La despesa fiscal o benefici fiscal es defineix com l’expressió xifrada de la disminució d’ingressos tributaris que
previsiblement es produirà al llarg de l’any, com a conseqüència de l’existència d’incentius fiscals orientats a
l’assoliment de determinats objectius de política econòmica i social.
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TAULA V-52. PRESSUPOST DE BENEFICIS FISCALS (DESPESA FISCAL) EN
POLÍTICA D’HABITATGE DELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. CATALUNYA, 2007-2010
Unitats: milions d’euros i percentatge.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES
FÍSIQUES
a. Deduccions per inversió en habitatge habitual
a.1 Adquisició, constr., rehab., ampliació i comptes
habitatge d’habitatge habitual
a.2 Obres i instal·lacions d’adequació d’habitatge
habitual de persones amb discapacitat
c. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual
d. Deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual
TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES
JURÍDICS DOCUMENTATS
a. Tipus reduït en l’adquisició de l’habitatge habitual per
minusvàlids
b. Bonificacions en les transmissions d’habitatge a
empreses immobiliàries
c. Altres exempcions, bonificacions i reduccions
TOTAL

2007

2008

2009

2010

409,0

456,2

465,5

499,5

401,3

447,9

456,4

478,4

400,8

447,6

456,1

478,1

0,5

0,3

0,3

0,3

7,6
0,0

8,2
0,0

9,1
0,0

11,0
10,1

220,4

484,1

225,2

143,6

0,5

0,9

0,3

0,2

35,4

114,0

36,1

2,2

188,8
690,7

141,2
643,1

184,504 369,218
629,4
940,2

Font: Memòria dels pressupostos de beneficis fiscals dels pressupostos de la Generalitat, 2007-2010.
Nota: dades pressupostades.

Per tant, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen un despesa global (despesa efectiva i despesa fiscal) en política d’habitatge de 1.367,1 milions d’euros, el 13,6%
menys que en els pressupostos del 2008 (vegeu la taula V-53).
A aquesta despesa caldria afegir aquella part de la despesa global en política d’habitatge
dels pressupostos generals de l’Estat que efectivament acaba repercutint a Catalunya, si bé amb
les dades disponibles no és possible fer aquesta assignació (vegeu la taula V-53). En tot cas, el
creixement del 6,1% de la despesa global en política d’habitatge podria acabar compensant la
reducció de la despesa global que en política d’habitatge ha previst la Generalitat de Catalunya.
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TAULA V-53. RESUM DE LA DESPESA1 PRESSUPOSTADA PER LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ESTAT EN LA POLÍTICA DE
L’HABITATGE. CATALUNYA I ESPANYA, 2007-2010
Unitats: milions d’euros i percentatge.

2007

2008

2009

2010

2007-2008

2008-2009

Catalunya
Política d’habitatge

615,8

813,3

824,3

723,9

32,1%

1,3%

Beneficis fiscals
Despesa total dels
pressupostos en
política d’habitatge
Espanya

629,4

940,2

690,7

643,1

49,4%

-26,5%

1.245,2

1.753,6

1.515,0

1.367,0

40,8%

-13,6%

Política d’habitatge

1.253,6

1.381,4

1.616,4

1.491,9

10,2%

17,0%

Beneficis fiscals
Despesa total dels
pressupostos en
política d’habitatge

7.768,5

9.116,6

9.524,4

7.361,4

17,4%

4,5%

9.022,1

10.498,0

11.140,8

8.853,3

16,4%

6,1%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge, pressupostos de la Generalitat i pressupostos
generals de l’Estat.
(1) El concepte despesa engloba la despesa efectiva i la despesa fiscal o benefici fiscal. La despesa fiscal es
defineix com l’expressió xifrada de la disminució d’ingressos tributaris que previsiblement es produirà al llarg de
l’any, com a conseqüència de l’existència d’incentius fiscals orientats a l’assoliment de determinats objectius de
política econòmica i social.

Les dades facilitades no permeten fer un seguiment de l’execució de la política d’habitatge
del sector públic de la Generalitat ni tampoc una comparació amb l’exercici 2008.
Tot i així, en la taula V-54 es resumeixen només aquelles actuacions en política d’habitatge en els anys 2006-2009, mesurades en termes del nombre d’habitatges i de l’import de
les subvencions aprovades, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 establert
pel Govern de la Generalitat, de la signatura del Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016,
signat el 8 d’octubre del 2007, i de l’aprovació de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, de
28 de desembre del 2007.242 Aquestes actuacions s’articulen a partir de quatre grans eixos:
1.		 La promoció per a la mobilització de sòl per a la construcció d’habitatge protegit
(ajuts per compra o urbanització de sòl).
2.		 La promoció de l’habitatge protegit a través d’ajuts als promotors i als compradors
d’habitatge amb protecció oficial de compra; i ajuts als promotors i als compradors

242. DOGC núm. 5044, de 09.01.2008.
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d’habitatge amb protecció oficial de lloguer i per destinar-lo a lloguer, respectivament
(nova construcció d’habitatges amb protecció oficial).
3.		 Actuacions per a la prevenció de l’exclusió social residencial a través d’ajuts al pagament del lloguer a col·lectius amb risc d’exclusió social residencial; ajuts a la Xarxa
de Mediació per al Lloguer Social i per a la mobilització del parc desocupat de lloguer;
i sistema de rendibilització dels parcs de lloguer públic i privat (ajuts al pagament del
lloguer i personalitzats a l’allotjament, i habitatges obtinguts del parc desocupat).
4.		 La promoció per a la rehabilitació d’habitatges.
En termes globals, l’any 2009, l’import dels ajuts aprovats en relació amb les actuacions
protegides ha estat de 343.173 milers de milions d’euros, amb un increment del 39,2% respecte
del 2008. Aquest increment és el resultat combinat d’un augment del 33,5% del nombre d’actuacions/beneficiaris associats a aquestes subvencions, que ha estat de 139.457 beneficiaris, amb
un augment del 17,0% de l’import mitjà de subvenció per actuació/beneficiari, que després de
dos anys consecutius de caiguda ha assolit el valor de 2.730,7 euros per actuació/beneficiari.
La part més important de les subvencions es destina als ajuts al lloguer, que acumulen el
39,6% del total, i s’incrementen respecte del 2008 el 66,6% com a conseqüència de l’augment
tant del nombre de beneficiaris, del 34,7%, com de l’import mitjà dels ajuts, del 23,6%. En
segon lloc, hi ha els ajuts a la rehabilitació d’habitatges, que acumulen el 33,2% dels ajuts, i
s’incrementen respecte del 2008 el 8,8%, amb una reducció del 2,8% de l’import mitjà dels
ajuts i un augment de l’11,9% del nombre d’habitatges beneficiaris. El tercer grup d’ajuts
són els destinats a la promoció i accés a l’habitatge, que acumulen el 24,4% del total, i han
incrementat el seu valor el 52,8%, en aquest cas per un destacat augment de l’import mitjà
dels ajuts, del 72%, que compensa la reducció de l’11,2% del nombre d’habitatges subvencionats. I, finalment, la part més petita dels ajuts es destina a la compra o urbanització del sòl,
que acumula el 2,5% dels ajuts, i s’ha incrementat el 79,9% respecte del 2008, com a resultat d’un augment del 8,3% de l’import mitjà dels ajuts i un increment del 66,5% del nombre
d’habitatges beneficiaris.
TAULA V-54. RESUM DE LES ACTUACIONS D’HABITATGE PROTEGIT
2006-2009. CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: nombre d’habitatges i milers d’euros.

2006
Ajuts a l’adquisició de sòl amb
destinació a construcció HPO
Ajuts concedits per a
la urbanització de sòl
majoritàriament d’HPO

Actuacions / beneficiaris
2007
2008
2009

Pressupost Generalitat / Estat
2006
2007
2008
2009

1.536

1.920

873

1.262

3.632

4.789

2.057

2.999

899

1.561

1.000

1.857

2.563

2.676

2.664

5.494
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TOTAL ajuts per compra o
2.435
urbanització de sòl 1
Nova construcció d’habitatges
7.592
amb protecció oficial
Habitatge existent concertat 2
Adquisició d’habitatges amb
2.198
protecció oficial
Adquisició d’habitatges usats
139
Habitatges obtinguts del parc
2.162
desocupat 3
TOTAL ajuts promoció i accés
9.893
a l’habitatge
Lloguer Just
8.376
Renda bàsica d’emancipació
Ajuts personalitzats a
1.140
l’allotjament
TOTAL ajuts per al pagament
9.516
de l’habitatge
Habitatges d’inclusió social
203
Habitatges amb Avalloguer
TOTAL ajuts accés i ús de
22.047
l’habitatge (a)
Habitatges rehabilitats noves
21.271
convocatòries 4
Habitatges rehabilitats plans
antics + àrees de rehabilitació
3.329
integral
Ajuts als propietaris per
210
rehabilitar i posar en lloguer
TOTAL ajuts rehabilitació
24.810
parc privat
Habitatges rehabilitats per
ADIGSA + habitatges obres de
7.917
manteniment ADIGSA
Programa ascensors ADIGSA
1.080
TOTAL ajuts rehabilitació parc
8.997
de la Generalitat
TOTAL ajuts rehabilitació (b)
33.807
TOTAL (a + b)
55.644

3.481

1.873

3.119

6.195

7.466

4.721

8.493

9.201

10.542

9.027

27.732

33.058

30.204

55.906

-

1.054

485

-

-

-

204

1.876

2.754

2.585

17.233

17.886

16.159

17.313

77

117

120

1.304

801

1.017

1.021

2.425

3.344

3.599

1.156

2.240

7.372

9.200

11.703

15.057

13.231

47.425

53.986

54.753

83.645

13.913
-

18.433
26.927

24.808
36.675

17.114
-

29.938
-

38.919
40.934

58.978
75.002

840

1.133

1.164

1.552

1.239

1.784

2.000

14.753

46.493

62.647

18.667

31.177

81.637

135.980

383
-

537
1.630

666
16.372

244
-

442
-

583
-

1.051
-

30.320

65.590

96.035

72.530

93.070

141.693 229.169

20.640

18.623

29.560

47.186

43.700

44.680

64.948

8.114

8.130

2.453

4.080

11.060

15.126

3.731

297

329

458

897

1.495

1.488

2.005

29.051

27.082

32.471

52.163

56.255

61.295

70.684

10.967

11.425

10.246

28.539

29.382

40.553

41.383

1.096

708

1.163

2.858

4.564

2.925

1.938

12.063

12.133

11.409

31.397

33.946

43.479

43.320

41.114
71.137

39.215 43.880 83.561 90.201 104.773 114.004
104.476 139.457 156.091 183.272 246.466 343.173

Font: Secretaria d’Habitatge, informes sobre el sector de l’habitatge a Catalunya, any 2006, 2007 i 2008.
(1) Tancament de les convocatòries corresponents de subvencions per a l’adquisició de sòl amb destinació a
habitatges amb protecció oficial i Ajuts per a la urbanització de sòl per a la immediata edificació predominant
d’habitatges amb protecció oficial.
(2) Les actuacions corresponen als habitatges existents concertats declarats, i l’import als ajuts atorgats pels
habitatges comprats d’acord amb les convocatòries corresponents.
(3) Mobilització habitatges desocupats en gestió a les borses.
(4) Inclou convocatòria ordinària i extraordinària.
Nota: els imports de les subvencions i de les actuacions/beneficiaris recullen les actuacions aprovades cada any
però no necessàriament les quantitats efectivament pagades cada any.
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4.3.1. Habitatge protegit
El nombre d’habitatges iniciats amb protecció oficial de nova construcció�243 a Catalunya,
l’any 2009, és de 8.833 i s’ha reduït el 12,5% respecte de l’any 2008; tot i així, és la tercera
xifra més elevada en els darrers tretze anys (1996-2008) en què, de mitjana, s’han iniciat 6.751
habitatges protegits per any. De totes maneres, aquesta xifra és encara lluny de les necessitats
d’una part cada vegada més gran de la població amb dificultats per a l’accés a l’habitatge.
El pes d’aquest tipus de promocions sobre el total de promocions lliures i protegides s’ha
situat l’any 2009 prop del 71,5%, com a conseqüència de la caiguda molt forta en el nombre
d’habitatges lliures iniciats.
En la taula següent es mostra l’evolució des del 2006 de les promocions d’habitatge protegit i lliure de nova construcció a Catalunya, per províncies.
TAULA V-55. HABITATGES INICIATS LLIURES I AMB PROTECCIÓ OFICIAL
PER PROVÍNCIES. CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Habitatges lliures

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

2006

61.349

21.429

13.490

23.623

119.891

2007

37.077

14.135

9.340

15.924

76.476

2008

7.463

5.184

2.401

2.422

17.470

2009

911

2.283

-

781

3.525

Habitatges protegits (nova construcció)

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

2006

4.673

969

374

1.210

7.226

2007

7.080

523

538

898

9.039

2008

7.023

855

936

1.285

10.099

2009

5.601

641

1402

1.189

8.833

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

7,1%

4,3%

2,7%

4,9%

5,7%

Hab. protegit / (hab. lliures + hab. protegit)
2006
2007

16,0%

3,6%

5,4%

5,3%

10,6%

2008

48,5%

14,2%

28,0%

34,7%

36,6%

2009

86,0%

21,9%

100%

60,4%

71,5%

Font: dades de la Secretaria d’Habitatge.
Nota: no s’hi inclouen els habitatges associats al Programa de remodelació de barris.

243. Mesurada a través de les dades d’habitatges iniciats facilitades per la Secretaria d’Habitatge. Aquesta xifra no
inclou els 194 habitatges de protecció oficial associats al Programa de remodelació de barris, en no ser habitatge
de nova construcció. Amb aquesta figura, la suma total d’habitatges iniciats amb protecció oficial el 2009 és de
9.027 habitatges, amb una reducció respecte del 2008 del 14,4%.
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La reducció l’any 2009 dels nous habitatges protegits ha estat més intensa a les províncies
de Barcelona i Girona, amb reduccions del 22,4% i el 25%, respectivament, i en menor mesura
a Tarragona, amb una reducció del 7,5%, mentre que a Lleida s’ha incrementat la promoció
d’habitatges protegits el 49,8%.
Així, els 43.294 habitatges amb protecció oficial iniciats els anys 2005-2009 ho han estat
de manera relativament més intensa en les províncies de Lleida i Tarragona, on s’han acumulat 8,5 habitatges amb protecció per cada mil habitants i 7,4 habitatges per cada mil habitants,
respectivament; mentre que a les províncies de Barcelona i Girona s’han acumulat en els mateixos anys 5,7 i 5 habitatges per cada mil habitants, respectivament.
En relació amb l’àmbit territorial comarcal, la reducció de la nova promoció d’habitatges
protegits l’any 2009 es concentra en les comarques de l’àmbit metropolità de Barcelona i a
la resta de Catalunya, amb caigudes del 22,6% i del 26,3%, respectivament; mentre que a les
altres zones urbanes —especialment per l’evolució del Segrià— i a les zones turístiques s’incrementa el nombre de promocions d’habitatges protegits el 41,4% i el 5,9%, respectivament.
En el conjunt dels anys 2005-2009, s’han iniciat per cada mil habitants més habitatges
amb protecció oficial a les tres comarques de les altres zones urbanes i a les comarques de la
resta de Catalunya, 7,5 i 7,1 habitatges per cada mil habitants, respectivament; mentre que a
les comarques de l’àmbit metropolità i a les de les zones turístiques, la intensitat ha estat menor amb 5,7 i 5,3 habitatges per cada mil habitants, respectivament.
La caiguda en la nova promoció d’habitatge protegit l’any 2009 ha afectat amb més intensitat l’INCASÒL i les entitats sense ànim de lucre (ESAL), amb reduccions dels habitatges
iniciats del 66,8% i del 34,9%, respectivament; mentre que els ajuntaments i les empreses
municipals (ajuntaments) han iniciat el 3,7% menys d’habitatges que el 2008. Les dificultats
per iniciar habitatge en el mercat lliure s’han traduït en un destacat increment del 34% en els
habitatge protegits iniciats pels promotors privats, amb una xifra d’habitatges iniciats protegits que supera la dels habitatges iniciats en el mercat lliure. Així, els promotors privats han
passat a ser el principal agent en inici d’habitatges protegits, amb el 42,6% del total, seguits
pels ajuntaments, amb el 35,2%; mentre que les ESAL i l’INCASÒL redueixen significativament el seu pes, fins al 12,6% i el 9,7% del total, respectivament.
En el conjunt del anys 2005-2009, dels 43.294 habitatges iniciats amb protecció oficial a
Catalunya, els ajuntaments n’han promocionat el 32,2%, els promotors privats el 29,4%, l’INCASÒL el 21,2% i les ESAL el 17,3% restant. Per tant, els promotors sense ànim de lucre són
els principals agents de la construcció d’habitatge amb protecció oficial, amb un pes del 70,6%.
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TAULA V-56. HABITATGES INICIATS AMB PROTECCIÓ OFICIAL PER ZONES
I TIPUS DE PROMOTOR. CATALUNYA, 2009
Unitats: nombre d’habitatges.

Barcelona

ESAL1

INCASÒL2

Altres públics3

Promotors privats

TOTAL

848

682

3.015

1.250

5.795

Girona

115

92

28

406

641

Lleida

140

100

54

1.108

1.402

Tarragona

34

-

78

1.077

1.189

ESAL1

INCASÒL2

Àmbit metropolità

753

591

Altres zones urbanes

255

Zones turístiques

34

Resta de Catalunya

95

Catalunya 2007
Catalunya 2008
Catalunya 2009

Altres

públics3

Promotors privats

TOTAL

2.995

976

5.315

10

18

1.087

1.370

107

138

858

1.137

166

24

920

1.205

1.880

2.651

2.585

2.085

9.201

1.747

2.632

3.296

2.867

10.542

1.137

874

3.175

3.841

9.027

Font: dades de la Secretaria d’Habitatge.
(1) Entitats sense ànim de lucre.
(2) Inclou els habitatges construïts per remodelació de barris.
(3) Ajuntaments i empreses municipals.

Atenent al tipus de promoció dels habitatges iniciats amb protecció, l’any 2009 s’observa
que l’habitatge social en sentit estricte,244 amb 3.610 habitatges, representa el 40% del total i
s’ha reduït 1,2 punts percentuals respecte de l’any 2008. La modalitat més important d’aquesta categoria és el lloguer a 25 anys, amb 3.118 habitatges, que representen el 34,5% de tots
els habitatges protegits. Els altres habitatges protegits han estat de 5.417. En aquesta darrera
categoria sobresurten la protecció oficial de règim general, amb 3.384 habitatges (el 37,5%
del total); el preu concertat, amb 1.051 habitatges (l’11,6% del total), i el lloguer a 10 anys,
amb 879 habitatges (el 9,7% del total). Entre els diferents tipus de promoció, han perdut pes
en relació amb el total tres figures de l’habitatge social estricte: la remodelació de barris, la
protecció oficial en règim especial i el lloguer a 30 anys; i el preu concertat.
Les promocions de lloguer protegit representen el 46,5% del total de la protecció i s’han
incrementat 7,1 punts percentuals respecte de l’any 2008, mentre que les promocions d’habitatge de compra en signifiquen el 51,3% i s’han reduït 5,1 punts percentuals. La remodelació de barris representa el 2,1% dels habitatges protegits i s’ha reduït 2,2 punts percentuals.

244. Inclou les figures de remodelació de barris, protecció oficial en règim especial (venda adreçada a famílies amb
rendes baixes), lloguer a 25 anys i lloguer a 30 anys.
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TAULA V-57. HABITATGES INICIATS AMB PROTECCIÓ OFICIAL PER TIPUS
DE PROMOCIÓ. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Habitatges
2007

2008

Percentatge sobre el total
2009

2007

2008

2009

Remodelació de barris

162

443

194

1,8%

4,2%

2,1%

Protecció oficial en règim especial

121

271

200

1,3%

2,6%

2,2%

3.058

3.057

3.118

33,2%

29,0%

34,5%

Lloguer a 25 anys

644

571

98

7,0%

5,4%

1,1%

Habitatge social estricte

Lloguer a 30 anys

3.985

4.342

3.610

43,3%

41,2%

40,0%

Protecció oficial en règim general

3.338

3.986

3.384

36,3%

37,8%

37,5%

Preu concertat

1.448

1.690

1.051

15,7%

16,0%

11,6%

430

447

879

4,7%

4,2%

9,7%

Lloguer a 10 anys

-

77

103

-

0,7%

1,1%

Altres habitatges protegits

Lloguer amb opció de compra

5.216

6.200

5.417

56,7%

58,8%

60,0%

Total habitatges protegits

9.201

10.542

9.027

100%

100%

100%

Font: Secretaria d’Habitatge.

Així, en el conjunt dels anys 2005-2009, dels 43.294 habitatges amb protecció oficial iniciats, el 41% ha estat en figures de l’habitatge social estricte (amb un pes predominant del
lloguer a 25 anys, el 30,3% del total). Pel que fa a la forma de tinença, el 42,7% han estat habitatges de lloguer, la qual cosa mostra una preferència per la promoció d’habitatge protegit
de compra, en què destaca la figura dels habitatges de règim general, amb el 39,7% del total,
mentre que l’habitatge de preu concertat n’és l’11,6% del total.
L’estructura per tipus de promoció dels habitatges iniciats els anys 2005-2009 es repeteix
en les quatre províncies de Catalunya, amb les particularitats següents (vegeu el gràfic V-36):
c. A Tarragona la promoció d’habitatges socials estrictes és molt menor que a la resta de
províncies, amb un pes del 22,4%, i un pes més elevat dels habitatges de règim especial
i de preu concertat.
d. Lleida és la província amb un pes més elevat dels habitatges socials estrictes, especialment pel que fa a la figura del lloguer a 25 anys, a la vegada que és on, de moment, ha
tingut més èxit la nova figura de l’habitatge de lloguer amb opció de compra.
e. Girona és la província on s’han iniciat, en termes relatius, més habitatges de lloguer a
10 anys.
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Barcelona, en canvi, destaca pel fet de concentrar tots els habitatges iniciats sota la figura
de la remodelació de barris.
GRÀFIC V-36. DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE PROMOCIÓ I PROVÍNCIA DELS
HABITATGES INICIATS AMB PROTECCIÓ OFICIAL ACUMULATS ELS
ANYS 2005-2009. CATALUNYA
Unitats: percentatges.

Font: Secretaria d’Habitatge.
Nota: La categoria Resta de social estricte inclou: habitatges de règim especial, el lloguer a 30 anys i la
remodelació de barris.

Finalment, en la taula V-58 es mostra la distribució per a l’any 2009 dels habitatges iniciats amb protecció oficial per zones geogràfiques245 i tipus de promoció.

245. Zona metropolitana de Barcelona: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el
Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
Altres zones urbanes: el Gironès, el Segrià i el Tarragonès.
Zones turístiques: l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix
Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran.
Resta de Catalunya: l’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues,
la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la
Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell.
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TAULA V-58. HABITATGES INICIATS AMB PROTECCIÓ OFICIAL PER ZONES
I TIPUS DE PROMOCIÓ. CATALUNYA, 2009

Preu concertat

Remodelació de
barris

Lloguer a 10 anys
opció compra

TOTAL

534
47
83
387
1.051

194
0
0
0
194

7
15
81
0
103

5.795
641
1.402
1.189
9.027

Remodelació de
barris

Lloguer a 10 anys
opció compra

TOTAL

1.346
729
372
671
3.118

98
0
0
0
98

Preu concertat

416
169
146
148
879

Lloguer a 30 anys

138
0
62
0
200

1.632
323
876
287
3.118

Lloguer a 30 anys

2.606
256
271
251
3.384

Lloguer a 25 anys

Especial

Àmbit metropolità
Altres zones urbanes
Zones turístiques
Resta de Catalunya
Catalunya

481
98
109
191
879

Lloguer a 25 anys

138
0
0
62
200

Lloguer a 10 anys

Especial

2.711
158
253
262
3.384

Lloguer a 10 anys

General
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya

General

Unitats: nombre d’habitatges.

98
0
0
0
98

524
152
286
89
1.051

180
0
0
14
194

7
64
0
32
103

5.315
1.370
1.137
1.205
9.027

Font: Secretaria d’Habitatge.

4.3.2. Promoció de sòl per a habitatge protegit
L’oferta futura d’habitatges assequibles requereix sòl preparat per a aquest tipus de
promocions.
El Govern de la Generalitat té en marxa quatre procediments diferents per mobilitzar sòl
per a la construcció d’habitatge protegit: dinamització i control dels nous processos urbanístics; impuls de les àrees residencials estratègiques (ARE); subvencions per a l’adquisició de
sòl per a la creació de patrimonis de sòl destinats a la promoció d’habitatges protegits, i subvencions per a la urbanització de sòl majoritàriament destinat a habitatge protegit.
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En termes generals, l’any 2009 hi ha hagut un increment del 79,9% en l’import aprovat de
les subvencions destinades a la promoció de sòl per a habitatge protegit, fins als 8.493,1 milers de milions d’euros; i també un increment del 66,5% en el nombre d’habitatges protegits
previstos associats a aquests ajuts (vegeu la taula V-59). Finalment, també ha tingut lloc una
reducció d’habitatges protegits associats als nous plans urbanístics de la Llei d’urbanisme i
dels convenis de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge i l’INCASÒL per posar en
marxa habitatge protegit.
En relació amb els quatre procediments esmentats anteriorment, s’han dut a terme les actuacions següents:
a) Dinamització i control dels nous processos urbanístics per tal que es compleixin les
reserves de sòl per a habitatge protegit que estableix la Llei d’urbanisme de Catalunya
de 2004. Entre gener del 2005 i desembre del 2006, els plans aprovats per la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya preveien sòl per a 50.000 habitatges protegits. L’any 2007,
els plans aprovats van delimitar sòl per a 70.000 habitatges protegits més. L’any 2008
es va reduir el nombre d’habitatges potencials derivats dels plans aprovats fins a 37.500
habitatges. Finalment, l’any 2009, amb una lleugera reducció, s’han aprovat plans de
fins a 36.250 habitatges. En el conjunt dels anys 2005-2009 s’ha delimitat sòl per a
193.750 habitatges protegits i dotacionals.
b) Des del març del 2009 la Comissió d’Urbanisme de Catalunya té aprovades 68 actuacions en 60 municipis que aportaran 37.670 habitatges amb protecció oficial a través
de les ARE. Durant el 2009, dels 12 plans directors urbanístics de les ARE aprovats el
2008, se n’han publicat 10 al DOGC.
c) Subvencions per a l’adquisició de sòl per a la creació de patrimonis de sòl destinats a
la promoció d’habitatges protegits. El 2009, els ajuts concedits a l’adquisició de sòl
han estat de 2.999 milers d’euros i s’han incrementat el 45,8% respecte de l’any 2008.
Aquests ajuts afecten 46 parcel·les en les quals està previst construir 1.262 habitatges.
En la taula V-59 es pot veure l’evolució d’aquests ajuts des de l’any 2007 i en funció
dels operadors.
d) Subvencions per a la urbanització de sòl majoritàriament destinat a habitatge protegit.246
L’any 2009 s’han concedit ajuts per valor de 5.494,1 milers d’euros per a la urbanització de sòl amb 1.857 habitatges. Aquesta xifra significa un increment del 0,5% respecte
dels ajuts concedits el 2008. En la taula V-59 es pot veure l’evolució d’aquests ajuts des
de l’any 2007.
246. Hi ha dos tipus d’ajut: en àrees prioritàries on es dediqui el 75% del sostre urbanitzable a habitatge protegit o el
50% en sòls de patrimoni públic, i en àrees protegides on es dediqui el 50% del sostre urbanitzable a habitatge
protegit.
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TAULA V-59. AJUTS CONCEDITS PER A L’ADQUISICIÓ DE SÒL AMB
DESTINACIÓ A HABITATGE PROTEGIT SEGONS ELS OPERADORS I AJUTS A
LA URBANITZACIÓ DE SÒL DESTINAT MAJORITÀRIAMENT A HABITATGE
PROTEGIT. CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: habitatges i milers d’euros.

Institut Català del Sòl
Altres operadors públics
Operadors sense finalitat de lucre

Nombre d’habitatges
previstos
2007
2008
2009

2007

2008

2009

164

275

140

351,4

699,7

312,4

1.095

317

701

2.926,7

740,0

1.732,2

661

281

421

1.511,3

617,0

954,1

Import de la subvenció

Subtotal (A)

1.920

873

1.262

4.789,3

2.056,7

2.998,7

Urbanització de sòl (B)

1.561

1.000

1.857

2.676,3

2.664,0

5.494,4

Total (A + B)

3.481

1.873

3.119

7.465,6

4.720,7

8.493,1

Font: Secretaria d’Habitatge.

4.3.3. Rehabilitació d’habitatges
L’import global del ajuts aprovats l’any 2009 per a la rehabilitació d’habitatges s’ha incrementat el 8,8% respecte del 2009 fins als 114.003,9 milers d’euros (vegeu la taula V-60).
Les actuacions aprovades associades a aquest ajuts han augmentat l’11,9%; així, l’import
mitjà de les subvencions aprovades per actuació s’ha reduït el 2,7% fins als 2.598 euros per
actuació aprovada.
Els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges s’articulen a partir dels ajuts al parc privat i els
ajuts al parc d’habitatges de la Generalitat. L’import dels ajuts aprovats al parc privat d’habitatges ha estat de 70.683,9 milers d’euros, amb un increment del 15,3% respecte del 2008.
L’augment del 19,9% de les actuacions associades a aquests ajuts ha fet que l’import mitjà
aprovat per actuació s’hagi reduït l’any 2009 el 3,8%, fins als 2.176,8 euros. Pel que fa als
ajuts aprovats al parc d’habitatges de la Generalitat, s’han reduït el 0,4% fins als 43.320,1
milers d’euros, amb un augment de l’import mitjà de la subvenció del 6,0% fins als 3.979,0
euros. Aquest augment ha tingut lloc tot i la reducció per segon any consecutiu, tant en l’import
com en el nombre d’actuacions, del Programa d’ascensors d’ADIGSA (vegeu la taula V-60).
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20.640

-

8.114

28.754

298

29.052

10.967

1.096

12.063

41.115

21.271

-

3.329

24.600

210

24.810

7.917

1.080

8.997

33.807

39.219

12.133

708

11.425

27.086

333

26.753

8.130

-

18.623

Actuacions
2007
2008

43.881

11.409

1.163

10.246

32.472

459

32.013

2.453

9.343

20.217

2009

83.561

31.397

2.858

28.539

52.163

897

51.267

4.080

-

47.186

2006

90.201

33.946

4.564

29.382

56.255

1.495

54.760

11.060

-

43.700

104.773

43.479

2.925

40.553

61.295

1.488

59.806

15.126

-

44.680

114.004

43.320

1.938

41.383

70.684

2.005

68.679

3.731

19.148

45.799

Import de les subvencions
2007
2008
2009

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge.
(1) Habitatges rehabilitats de plans anteriors i habitatges d’àrees de rehabilitació integrals.
(2) Habitatges rehabilitats per ADIGSA i obres de manteniment del parc d’habitatges d’ADIGSA.

Plans nous
Convocatòria
extraordinària
Plans anteriors i
ARI 1
A. Total plans
B. Rehabilitació per
mobilització
Ajuts parc privat (A
+ B)
Rehabilitacions
ADIGSA2
Programa ascensors
ADIGSA
Ajuts parc
Generalitat
Total rehabilitació

2006

Unitats: nombre d’habitatges, milers d’euros i import mitjà per habitatge.

2.471,7

3.489,8

2.646,6

3.604,8

2.102,5

4.269,9

2.084,0

1.225,7

-

2.218,3

2.193,9

2.814,0

4.163,8

2.679,1

1.936,4

5.018,0

1.904,4

1.363,0

-

2.117,3

2.671,5

3.583,5

4.131,7

3.549,5

2.263,0

4.470,0

2.235,5

1.860,5

-

2.399,2

2.598,0

3.797,0

1.666,0

4.038,9

2.176,8

4.368,3

2.145,3

1.521,0

2.049,5

2.265,4

Import mitjà de les subvencions
2006
2007
2008
2009

TAULA V-60. REHABILITACIÓ D’HABITATGES, ACTUACIONS APROVADES. CATALUNYA, 2006-2009
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Pel que fa a les actuacions associades als plans de rehabilitació d’habitatge del parc privat, el nombre d’actuacions aprovades l’any 2009 per a la rehabilitació protegida d’habitatges
ha estat de 32.013 i s’ha incrementat el 19,7% respecte de l’any 2008; mentre que l’import
associat de les subvencions ha estat de 68.678,8 milers d’euros, amb un augment del 14,8%
respecte de l’any 2008. D’aquests habitatges, 2.453 corresponen a plans antics, amb un import associat de 3.731 milers d’euros, 20.217 habitatges han entrat en la nova convocatòria
del 2008, amb un import de 45.799,4 milers d’euros, i 9.343 habitatges es corresponen amb
la convocatòria extraordinària del Pla contra la crisi del Govern central, amb un import de
19.148,4 milers d’euros.
La subvenció mitjana per habitatge associat al nou Pla de rehabilitació s’ha reduït dels
2.399,2 euros per habitatge del Pla del 2008 als 2.265,4 euros per habitatge l’any 2009.
A la taula següent es mostra l’evolució des de l’any 2006 de les actuacions aprovades de
rehabilitació per províncies.
TAULA V-61. REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES, ACTUACIONS
APROVADES. CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: nombre d’habitatges.

2006

2007

2008

2009

Barcelona

19.818

25.870

23.268

27.111

Girona

1.385

889

1.421

2.089

Lleida

1.273

895

1.006

1.365

Tarragona

2.124

1.100

1.058

1.448

Catalunya

24.600

28.754

26.753

32.013

Font: Secretaria d’Habitatge.

Quant al tipus d’obres, els ajuts de rehabilitació del Pla del 2008 s’han destinat majoritàriament a la reparació de patologies (el 55,2% dels expedients); una cinquena part a solucionar problemes d’accessibilitat relacionats amb la instal·lació d’ascensors (el 18,5% dels
expedients); una altra cinquena part a grans instal·lacions d’aigua, llum i gas (el 22,0% dels
expedients), i la resta, a obres relacionades amb la sostenibilitat, l’habitabilitat i l’adaptació
de l’interior dels habitatges (vegeu la taula V-62).
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TAULA V-62. DISTRIBUCIÓ DELS AJUTS APROVATS PER A REHABILITACIÓ
DEL PLA DE REHABILITACIÓ. CATALUNYA. CONVOCATÒRIES 2007-2009
Unitats: percentatges i milers d’euros.

Expedients % segons tipus
d’obra
Convocatòria
2007

Convocatòria
2008

Convocatòria
2009

Convocatòria
2007

Convocatòria
2008

Convocatòria
2009

Patologies
Accessibilitat
Instal·lacions
Sostenibilitat
Habitabilitat
Adaptació interior habitatge
Total

Import

54,9%
17,7%
20,4%
6,3%
0,3%
0,4%
100,0%

53,3%
18,5%
22,5%
4,8%
0,3%
0,5%
100%

55,2%
18,5%
22,0%
3,4%
0,3%
0,7%
100%

23.272,3
15.524,3
3.197,9
1.002,3
508,6
195,0
43.700,4

20.467,2
16.916,3
3.646,8
2.761,1
583,8
305,1
44.680,3

29.962,2
24.861,2
5.446,0
3.778,8
490,2
409,4
64.947,8

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge.

El nombre de sol·licituds de tests de l’edifici ha estat de 22.607 i ha disminuït el 33,6%
respecte de l’any 2008. La província amb més sol·licituds és Barcelona, amb 15.647; seguida a
molta distància per Tarragona, amb 3.336 sol·licituds; Girona, amb 1.886 sol·licituds, i Lleida,
amb 1.738 sol·licituds. L’única província que augmenta el nombre de sol·licituds és Tarragona.
TAULA V-63. SOL·LICITUDS DE TESTS DE L’EDIFICI PER PROVÍNCIES.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: nombre d’habitatges.

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
CATALUNYA

2007
39.664
2.142
3.148
2.091
47.045

2008
27.294
1.925
1.741
3.081
34.041

2009
15.647
1.886
1.738
3.336
22.607

Font: Secretaria d’Habitatge.

El nombre de sol·licituds d’informes d’idoneïtat ha estat de 1.432 i s’ha incrementat el
58,6% respecte de l’any 2008. Barcelona és la província que acumula més sol·licituds, amb
531; seguida de Lleida, amb 344 sol·licituds, Tarragona, amb 308 sol·licituds, i Girona, amb
249 sol·licituds.
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TAULA V-64. SOL·LICITUDS D’INFORMES D’IDONEÏTAT PER PROVÍNCIES.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: nombre d’habitatges.

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
CATALUNYA

2007
406
142
166
278
992

2008
365
117
225
196
903

2009
531
249
344
308
1.432

Font: Secretaria d’Habitatge.

4.3.4. Ajuts d’accés a l’habitatge (lloguer)
Els ajuts per garantir l’accés o el manteniment de l’habitatge a les famílies amb risc d’exclusió social s’han instrumentat fins l’any 2007, a partir de l’aprovació al final del 2004 del
Decret 454/2004, principalment a través del sistema “Lloguer Just” d’ajuts al lloguer. A aquests
ajuts cal afegir a partir de l’any 2008 un nou sistema d’ajuts, finançats per l’Estat i gestionats per la Generalitat, que s’anomena renda bàsica d’emancipació (RBE), i que consisteix
en ajuts al lloguer adreçats exclusivament a joves, regulats pel Reial decret 1472/2007, de 2
de novembre.247
L’import total dels ajuts per a l’accés a l’habitatge (vegeu la taula V-65) ha estat de 137.030,4
milers d’euros i ha augmentat el 66,7% respecte de l’any 2008, principalment com a conseqüència de la figura dels ajuts associats a la RBE amb 75.002,4 milers d’euros. En segon lloc
hi ha hagut els ajuts al pagament del lloguer (Lloguer Just), amb 58.977,6 milers d’euros, i un
increment també significatiu del 51,5% respecte del 2008. A molta distància tenim els ajuts
personalitzats a l’allotjament, amb 1.999,9 milers d’euros i un increment del 12,1% respecte
del 2008, i els ajuts als habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social, amb 1.050,5 milers d’euros
i un augment del 80,3% respecte del 2008. Finalment, a través del Decret 54/2008, d’11 de
març,248 la Generalitat va regular la figura de l’Avalloguer per donar cobertura als propietaris
d’habitatges que els posin en lloguer, davant el risc de possibles impagaments, i evitar alhora la
pràctica d’exigència d’avals i garanties abusius als llogaters; s’han aprovat avals per a 16.372
habitatges sense que tinguin associat cap compromís en termes de subvencions.
L’increment del valor de les subvencions aprovades en relació amb el pagament del lloguer s’ha associat a un increment general del nombre de famílies beneficiàries (ajuts) de les
diferents figures existents. Tot i així, l’import mitjà del conjunt d’ajuts s’ha incrementat el

247. BOE núm. 267, de 07.11.2007.
248. DOGC núm. 5090, de 13.03.2008.
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23,8%, i ha passat de 1.748 euros per beneficiari l’any 2008 als 2.165 euros per beneficiari
l’any 2009 (vegeu la taula V-65).
TAULA V-65. AJUTS PER A L’ACCÉS A L’HABITATGE.
CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: nombre d’ajuts, milers d’euros, euros.

Nombre de famílies (ajuts)

Import total

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008
2009
Ajuts al
pagament
8.376 13.913 18.433 24.808 17.114 29.938 38.919 58.978
del lloguer
(Lloguer Just)
Ajuts
personalitzats 1.140 840
1.133 1.158 1.552 1.239 1.784 2.000
a l’allotjament
Renda bàsica
26.927 36.675
40.934 75.002
d’emancipació
Ajuts Xarxa
d’Inclusió
203
383
537
666
244
442
583
1.051
Social
Habitatges
amb
1.630 16.372
Avalloguer
Total accés
9.719 15.136 47.030 63.307 18.910 31.619 82.220 137.030
habitatge1

Import mitjà anual
2006 2007 2008 2009
2.043 2.152 2.111 2.377

1.362 1.475 1.575 1.727
-

-

1.520 2.045

1.200 1.155 1.085 1.577
-

-

-

-

1.946 2.089 1.748 2.165

Font: Secretaria d’Habitatge.
(1) No s’hi han sumat els habitatges d’Avalloguer.

Pel que fa a la figura del “Lloguer Just”, el nombre de famílies que han rebut ajut ha estat
de 24.808 i ha augmentat el 34,6% respecte de l’any 2008. L’import mitjà anual de la subvenció ha estat de 2.377 euros amb un increment del 12,6% respecte de l’any 2008.
El volum de recursos més elevat el reben els col·lectius amb dificultats de les borses de
mediació social, amb 42.295,8 milers d’euros; seguits dels joves de les borses de lloguer jove,
amb 11.867,9 milers d’euros; dels beneficiaris del parc públic, amb 2.560,7 milers d’euros, i
dels més grans de 65 anys, amb 2.253,2 milers d’euros. Quant al nombre de famílies beneficiàries, la seva distribució entre els diferents tipus de beneficiaris és semblant a la de l’import
total de la subvenció.
L’import mitjà de la subvenció és més alt per als joves, amb 2.458 euros per família; seguits dels col·lectius amb dificultats de les borses de mediació social,249 amb 2.455 euros per
249. Ajudes a col·lectius amb especials dificultat (famílies monoparentals, dones sota situació de violència,
immigrants, més grans de 65 anys, afectats per l’assetjament immobiliari, etc.).
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família; dels més grans de 65 anys, amb 1.751 euros per família, i dels beneficiaris del parc
públic, amb 1.748 euros per família. Amb un increment generalitzat respecte del 2007 dels
imports mitjans de les subvencions més acusat per als joves i per al col·lectiu beneficiari del
parc públic.
TAULA V-66. AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER. NOMBRE D’AJUTS
I IMPORT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES, SEGONS EL TIPUS DE
BENEFICIARI. CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: nombre de famílies beneficiàries, import mitjà en euros i import total de la subvenció en milers d’euros.

Nombre de famílies (ajuts)
2006 2007 2008 2009

2006

Import total
2007 2008

2009

Import mitjà anual
2006 2007 2008 2009

Més grans de
843 1.034 1.040 1.287 1.222 1.544 1.667 2.253 1.449
65 anys
Parc públic
980 1.148 1.248 1.465 1.078 1.542 1.789 2.561 1.100
Col·lectius
amb dificultats
(borses de
5.431 9.189 12.261 17.227 12.289 21.147 27.487 42.296 2.263
mediació
social)
Joves (borses
de lloguer
1.122 2.542 3.884 4.829 2.525 5.705 7.976 11.868 2.250
jove)
Total
8.376 13.913 18.433 24.808 17.114 29.938 38.919 58.978 2.043

1.493 1.602 1.751
1.343 1.434 1.748

2.301 2.242 2.455

2.244 2.053 2.458
2.152 2.111 2.377

Font: Secretaria d’Habitatge.

4.4. Normativa i iniciatives públiques
En l’àmbit estatal, mitjançant el Reial decret 97/2009250 s’ha modificat el Reial decret
1975/2008, de 28 de novembre,251 sobre les mesures urgents a adoptar en matèria econòmica,
fiscal, d’ocupació i d’accés a l’habitatge, al qual es fa referència en la Memòria de l’any anterior. Aquesta modificació es fa al capítol II del Reial decret, en què es regulen les condicions
perquè les persones desocupades, així com els autònoms que hagin reduït els seus ingressos
significativament com a conseqüència de la crisi, puguin accedir a una moratòria temporal i
parcial en el pagament de les seves hipoteques. En el present Reial decret de modificació es
desplaça el còmput de les quotes objecte de moratòria, s’endarrereix el termini d’inici de devolució del préstec i s’amplia el termini màxim de devolució. Així doncs, a partir de la seva
aprovació, les quantitats objecte de les mesures financeres es compensaran a partir de l’1 de
març del 2012, a diferència del Reial decret anterior, que preveia que les mesures es compen-

250. BOE núm. 33, de 07.02.2009.
251. BOE núm. 290, de 02.12.2008.
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sarien a partir de l’1 de gener del 2011. D’altra banda, el límit per a la satisfacció total del
préstec hipotecari passa de 10 a 15 anys mitjançant l’aprovació d’aquest reial decret.
D’altra banda, s’han aprovat quatre normes relacionades amb el Pla estatal d’habitatge i
rehabilitació, aprovat mitjançant el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre,252 les quals
s’esmenten a continuació. Prèviament, cal dir que el Pla neix amb una doble voluntat estratègica. Des d’un punt de vista estructural, estableix unes bases estables de referència a llarg
termini dels instruments de política d’habitatge destinats a millorar l’accés i ús de l’habitatge als ciutadans amb dificultats. Des d’un punt de vista conjuntural, aborda la realitat en què
es troba immers el cicle de l’habitatge i estableix mesures destinades a evitar que la situació
empitjori i, d’altra banda, ofereix l’oportunitat d’assolir una assignació eficient dels recursos
destinant la producció sobrant d’habitatges a cobrir les necessitats de la població.
A la taula següent es poden observar els sis eixos del Pla, els quals, alhora, estan dividits
en dotze programes.
TAULA V-67. EIXOS I PROGRAMES DEL PLA ESTATAL D’HABITATGE I
REHABILITACIÓ 2009-2012
Eixos
Promoció d’habitatges protegits

Ajuts a demandants d’habitatge

Àrees de rehabilitació integral i
renovació urbana

Programes
Promoció d’habitatge protegit per a lloguer
Promoció d’habitatge protegit per a la venda
Promoció d’allotjaments per a col·lectius específics vulnerables
i altres col·lectius específics
Ajuts a inquilins
Ajuts a adquirents de nous habitatges protegits i d’habitatges
usats
Àrees de rehabilitació integral de centres històrics, centres urbans, barris degradats i municipis rurals
Àrees de renovació urbana
Programa d’ajuts per a l’eradicació del barraquisme

Ajuts RENOVE a la rehabilitació
i eficiència energètica

Ajuts RENOVE a la rehabilitació
Ajuts a l’eficiència energètica en la promoció d’habitatges

Ajuts per a l’adquisició i urbanització de sòl per a habitatge
protegit
Ajuts a instruments d’informació
i gestió del Pla

Ajuts per a l’adquisició i urbanització de sòl per a habitatge
protegit
Ajuts a la gestió dels plans d’habitatge i informació al ciutadà

Font: elaboració pròpia.

252. BOE núm. 309, de 24.12.2008.
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El Decret 50/2009,253 de 24 de març, té per objecte establir quins articles del Decret
244/2005, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, queden modificats per
adaptar-los a les previsions del Reial decret pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. D’altra banda, el Decret estableix l’aplicació de mesures transitòries
per fer front a la conjuntura econòmica del sector de l’edificació, vigents fins al 31 de desembre del 2009.254
Mitjançant l’Ordre VIV/1952/2009,255 es declaren els àmbits territorials de preu màxim
superior per a l’any 2009. Aquesta Ordre es dicta en desplegament del Reial decret pel qual
es regula el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. Aquest Reial decret defineix els
àmbits territorials de preu màxim superior com aquells que poden estar integrats per agrupacions de municipis, municipis o àmbits intraurbans, en els quals, ateses les tensions de preus
de l’habitatge lliure o altres circumstàncies justificades, s’admet la possibilitat que els preus
màxims dels habitatges protegits i dels usats, adquirits en el marc d’aquest reial decret, s’incrementin més del que correspondria segons les regles generals de fixació de preus màxims.
A aquests efectes, l’Ordre estableix els territoris de preu màxim superior, segons pertanyin al
grup A, grup B o grup C. En funció d’aquests grups, varien els percentatges de l’increment.256

253. DOGC núm. 5347, de 26.03.2009.
254. En primer lloc, s’estableix que els promotors d’habitatges lliures que hagin obtingut la llicència d’obres abans
de l’1 de setembre de 2008 podran sol·licitar la seva qualificació com a habitatges amb protecció oficial, amb
destinació a venda o lloguer, sempre que compleixin els requisits establerts al Decret 244/2005. En segon lloc,
es dóna la possibilitat d’adquirir habitatges protegits qualificats com de preu concertat a aquells adquirents amb
ingressos familiars que no excedeixin set vegades l’IPREM. En tercer lloc, pel que fa a la cèdula d’habitabilitat,
s’eximeix del compliment del requisit del període mínim d’un any per considerar com a adquisició d’habitatge
usat (a efectes dels ajuts de l’adquirent) la d’un habitatge lliure, quan l’esmentada concessió hagi estat anterior
al dia 24 de desembre de 2008. Com a quarta mesura, aquests habitatges lliures podran ser adquirits mitjançant
una forma d’accés diferit a la propietat, en un termini màxim de cinc anys, durant el qual el venedor de
l’habitatge podrà cobrar una renda del 5,5% del preu màxim d’un habitatge amb protecció oficial de preu
concertat, qualificada com a tal en la mateixa ubicació i el mateix dia en què es visi el contracte de compravenda.
El preu màxim de venda de l’habitatge, transcorregut el període de cinc anys, serà d’1,8 vegades l’esmentat
preu màxim pres com a referència per al càlcul de la renda màxima. Almenys el 30% dels lloguers satisfets es
descomptaran, sense actualitzacions, del preu a fer efectiu en el moment de la compra de l’habitatge. En cinquè
lloc, s’estableix que s’incrementaran el 20% les quanties de les subvencions a la promoció d’habitatges amb
protecció oficial destinats a lloguer, així com les corresponents a la urbanització del sòl en àrees d’urbanització
prioritària (AUP) que obtinguin préstec convingut amb conformitat del Ministeri d’Habitatge, i s’acordin fins
al 31 de desembre del 2009. Per acabar, es redueix a un any el període de tres anys abans de poder interrompre
el període d’amortització per a aquells préstecs directes o subrogats concedits i conformats durant l’any 2009.
255. BOE núm. 176, de 22.07.2009.
256. Grup A: fins a un 60% d’increment, per a habitatges protegits de nova construcció, excepte els de preu concertat;
i fins a un 120% per als habitatges lliures usats i els habitatges protegits de preu concertat.
Grup B: fins a un 30% per als habitatges protegits de nova construcció, excepte els de preu concertat; i fins a
un 60% per als habitatges lliures usats i els habitatges protegits de preu concertat.
Grup C: fins a un 15% per als habitatges protegits de nova construcció, excepte els de preu concertat; i fins a
un 30% per als habitatges lliures usats i els habitatges protegits de preu concertat.

726

CONDICIONS DE VIDA

D’altra banda, l’Ordre VIV/2690/2009257 disposa l’aplicació del nou sistema de finançament dels diferents programes establerts al Reial decret pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012, tal com estableix la disposició transitòria primera d’aquest.
Per acabar, el Reial decret 1961/2009, de 18 de desembre,258 també afecta el Pla estatal
d’habitatge i rehabilitació 2009-2012, atès que modifica la disposició transitòria primera,
apartat segon, del Reial decret i la prorroga fins al 31 de desembre de 2010 amb l’objectiu
de promoure el marc adequat perquè els habitatges que no absorbeixi el mercat lliure puguin
ser oferts, en venda o arrendament protegit, als ciutadans que no puguin adquirir-los com a
habitatge lliure.
Ja en l’àmbit autonòmic, s’ha aprovat la Llei 3/2009,259 de 10 de març, de regularització
i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, la qual ha estat objecte de dictamen per
part del CTESC.260 L’objectiu d’aquesta llei és facilitar la consolidació definitiva d’aquelles
urbanitzacions iniciades a les dècades dels anys seixanta i setanta que encara presenten dèficits urbanístics, els quals s’han accentuat com a conseqüència de la transformació de l’ús de
segona residència com a primera residència, atesa la conjuntura del mercat immobiliari. Així,
la Llei estableix les mesures d’ordenació i gestió urbanística d’aquests terrenys, entre les quals
destaquen la creació de la Junta Avaluadora d’Obres d’Urbanització, la definició i regulació
dels programes d’adequació, la creació del Fons per a la regularització d’urbanitzacions, les
mesures de finançament de l’execució de la urbanització i, finalment, la possibilitat de concedir ajuts als parcel·listes que compleixin uns requisits determinats.
També s’ha aprovat el Decret 55/2009,261 de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat
i la cèdula d’habitabilitat, el qual ha estat dictaminat pel CTESC.262 L’objecte d’aquest decret
és actualitzar i adaptar el Decret 259/2003,263 sobre requisits mínims d’habitabilitat en els
edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat, fins ara vigent, a les exigències de la Llei
18/2007,264 del dret a l’habitatge, pel que fa als criteris de qualitat i als continguts de la cèdula
d’habitabilitat. Consegüentment, el Decret 55/2009 deroga el Decret 259/2003.
Mitjançant el Decret 80/2009,265 de 19 de maig, s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament i es modifica el Reglament de la Llei d’ur-

257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

BOE núm. 240, de 05.10.2009.
BOE núm. 314, de 30.12.2009.
DOGC núm. 5342, de 19.03.2009.
Dictamen 10/2008.
DOGC núm. 5357, de 09.04.2009.
Dictamen 32/2008.
DOGC núm. 3999, de 30.10.2003.
DOGC núm. 5044, de 09.01.2008.
DOGC núm. 5384, de 21.05.2009.
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banisme pel que fa al dret de reallotjament. Aquest Decret, dictaminat pel CTESC,266 té com
a objectiu principal establir les condicions bàsiques d’accés i el règim jurídic dels habitatges
de substitució destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, per adequar-se més a la realitat
d’aquest tipus d’accés a un habitatge amb protecció oficial específic per a les persones que, pel
sol fet de residir en un habitatge situat en un àmbit d’actuació urbanística, es veuen obligats
a desocupar l’immoble afectat, després dels tràmits legals pertinents. Amb aquest objectiu,
el Decret modifica els articles que regulen el dret de reallotjament del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006,267 i estableix un règim jurídic propi per als habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament.
Enguany s’ha aprovat la Llei 13/2009,268 de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, la qual ha estat objecte de dictamen per part del CTESC.269 L’objecte d’aquesta
llei és la creació de l’Agència com a instrument organitzatiu per executar la política de l’habitatge. La creació de l’Agència és una de les mesures establertes en el Pacte nacional per a
l’habitatge (2007-2016) i, en l’àmbit de les seves funcions, ha d’executar les polítiques i les
decisions estratègiques del departament competent en matèria d’habitatge.
També cal fer esment del Decret 106/2009,270 de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments
d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, dictaminat pel CTESC.271 Aquest decret
dóna compliment al mandat establert per la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, ja que aquesta
encomana al Govern la posada en funcionament d’aquest registre, el qual es regula com un
registre públic, compost pels registres dels ajuntaments que en tinguin i, pel que fa als altres
municipis, pel registre que subsidiàriament constitueix l’Administració de la Generalitat. El
Decret també recull la composició i el règim de funcionament de la Comissió de Reclamacions sobre l’Habitatge Protegit, creada per la Llei del dret a l’habitatge. Pel que fa als procediments d’adjudicació, el Decret, d’acord amb la Llei 18/2007, distingeix entre habitatges
promoguts sobre sòls públics o sobre sòls la qualificació urbanística dels quals imposa que
siguin destinats a habitatges de protecció oficial, i els habitatges promoguts sobre sòls lliures.

266.
267.
268.
269.
270.
271.
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5.5. Protecció social, serveis socials i atenció
		a la dependència

5.1. Context
La Comissió Europea ha reconegut que l’impacte de la crisi des del punt de vista social
és més greu del que s’esperava quan es van establir la majoria de les mesures en aquest àmbit
i, per tant, considera que és necessari intensificar els esforços a tots els nivells per fer front a
l’atur i adaptar i modernitzar els sistemes d’assistència social, sanitari i de salut pública.272
L’Informe conjunt sobre protecció i inclusió social de l’any 2009273 es basa en els informes estratègics nacionals, en els quals els estats membres exposen les seves estratègies per
fomentar els objectius socials comuns de la UE. L’Informe conjunt examina les tendències a
escala comunitària en l’àmbit de la inclusió social, la protecció social i la salut i les cures de
llarga durada. En l’àmbit de la inclusió social, es constata que prop del 16% de la població
europea viu per sota del llindar de la pobresa, i que en la infància i en les edats avançades
aquest percentatge és superior. Igualment, es posa de manifest que poden sorgir nous grups i
nous factors de risc. La lluita contra la pobresa infantil s’ha anat destacant cada vegada més
com una prioritat clau dels estats membres. D’altra banda, es constata que els sistemes de
protecció social s’enfronten a nous reptes derivats de l’envelliment de la població, i que els
estats membres estan reformant els seus sistemes de pensions per garantir unes pensions més
adequades i sostenibles. Finalment, es posa de manifest que l’augment de l’esperança de vida
i els canvis socioeconòmics impulsen la demanda de cures de llarga durada, i que els estats
membres estan buscant una combinació sostenible de finançament, amb una quota creixent de
finançament privat, que pot provenir d’assegurances privades o pagaments domèstics privats.
Pel que fa a l’Estat espanyol, segueixen vigents les estratègies establertes en el seu Informe nacional per a la protecció i la inclusió social 2008-2010, aprovat l’octubre del 2008. Així, les línies estratègiques de l’Estat espanyol en aquests àmbits són la inclusió social activa,
abordar l’impacte produït pel creixement de la immigració i l’envelliment de la població en
l’exclusió social i continuar garantint la solidesa del sistema de pensions existent en l’actualitat. En l’àmbit de les cures de llarga durada, l’objectiu és continuar amb la implantació del
sistema d’atenció a la dependència.

272. Comissió Europea, Gestionar la recuperació, COM (2009) 114 final.
273. Comissió Europea, Informe conjunt sobre protecció i inclusió social 2009, Brussel·les, COM (2009) 58 final.
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A la vista dels informes nacionals, la Comissió estableix uns missatges clau que han de
servir per orientar els esforços de les polítiques nacionals en l’àmbit de la protecció social i
la inclusió social en els propers anys. Així, la Comissió assumeix que la gravetat de la recessió reclama la necessitat de vigilar atentament les seves conseqüències socials, i que és fonamental la contribució de la política social. En aquest sentit, la Comissió posa en relleu que
la protecció social és un element estabilitzador fonamental, i que s’han de combinar mesures
d’activació amb nivells adequats de prestacions i de serveis socials.
Quant a Espanya, l’Informe destaca una persistència dels desafiaments marcats per la
Comissió Europea en el període anterior. Així, la Comissió continua recomanant a Espanya,
en l’àmbit de la protecció i la inclusió social, que s’estableixin mesures per lluitar contra la
transmissió intergeneracional de la pobresa, intensificar els esforços per promoure la inclusió
activa dels grups vulnerables, supervisar la sostenibilitat del sistema públic de pensions, així
com incrementar el subministrament de cures de llarga durada.
Aquest informe conjunt es va presentar al Consell Europeu de primavera de març del 2009,
les conclusions del qual posen de manifest que s’ha de fer front a les conseqüències socials
de la crisi. La solidaritat i uns sistemes de protecció social que puguin dur a terme la seva
funció d’estabilitzadors automàtics són fonamentals per restablir i enfortir la confiança i ajuden a preparar el camí de la recuperació. Es conclou també que ha de prestar-se una atenció
especial a les persones més vulnerables i als nous riscos d’exclusió.
En els darrers mesos, l’atur ha augmentat considerablement a la UE en conjunt i, especialment, a Espanya i Catalunya. Les conseqüències de la crisi econòmica en el sistema de
protecció social es manifesten l’any 2009 amb el descens de l’afiliació a la Seguretat Social, paral·lelament al creixement del nombre de pensions. En aquest context, es pot preveure
l’augment de les situacions de vulnerabilitat social i, per tant, de la demanda de prestacions i
serveis socials. En aquest sentit, la despesa en protecció i promoció social de l’Estat espanyol
l’any 2009 ha crescut el 10% en termes interanuals, i en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, la despesa en protecció social s’ha incrementat el 17,5%.
A la vegada, per fer front a aquesta demanda, els sistemes de protecció social i de serveis
socials s’han de modernitzar, és a dir, adaptar-se a les noves situacions de necessitat i d’exclusió, que ja no són privatives de determinats col·lectius, sinó que estan associades a determinades etapes del cicle vital que exposen les persones que les travessen a situacions de més
precarietat.274 Així, les situacions de vulnerabilitat social s’estenen a persones que mai no
haurien pensat que es trobarien en aquesta situació.

274. Fundació Caixa de Catalunya, Obra Social. Informe de la inclusió social a Espanya 2009. Barcelona, setembre
de 2009.
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En el marc de l’estratègia de la inclusió activa, la Comissió Europea assenyala la necessitat que les pensions garanteixin un suport adequat a les persones beneficiàries. En aquest
sentit, l’Estat espanyol, que assumeix la inclusió activa com a línia estratègica en l’àmbit de la
inclusió i la protecció social, ha dut a terme una política d’augment de les pensions mínimes
per sobre de la revaloració general. D’altra banda, i amb l’objectiu de garantir la solidesa del
sistema de pensions,275 al llarg de l’any 2009 s’ha continuat amb el desplegament de la Llei
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, en relació amb les
prestacions per mort i supervivència i la prestació per incapacitat temporal.
Al llarg de l’any 2009, a Catalunya s’ha continuat amb el desplegament de la Llei de serveis socials276 i amb l’aplicació de la Cartera de serveis socials 2008-2009.277 Enguany, s’ha
iniciat també l’elaboració del Pla estratègic de serveis socials de Catalunya 2010-2013 i de la
Cartera de serveis socials per al període 2010-2011.
D’altra banda, s’ha continuat també amb el desenvolupament del Sistema català per a
l’autonomia i atenció a la dependència (SCAAD), les prestacions del qual estan incloses a la
Cartera de serveis socials 2008-2009. Enguany, l’efectivitat del dret a les prestacions s’estén
a les persones en situació de dependència reconeguda en el grau II, dependència severa, nivell
1, a més d’aquelles persones amb gran dependència i amb dependència severa, nivell 2.278
Així mateix, i fruit també de la situació econòmica, s’aprecia la tensió entre una demanda
creixent i la necessitat de garantir la qualitat i l’equitat en l’accés als serveis, amb la qüestió
del finançament. Les persones cuidadores no professionals continuen sent el referent sobre
el qual recolza l’SCAAD.
Finalment, cal remarcar l’important augment de les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció (RMI) l’any 2009, que s’ha convertit en la darrera possibilitat d’obtenir un
ingrés econòmic per a moltes famílies que de manera sobtada s’han trobat sense ingressos,
perquè han perdut la seva feina o perquè han esgotat les prestacions a les quals tenien dret.
Aquesta situació ha dut el Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar mesures d’urgència per facilitar l’accés a l’RMI.279

275. El manteniment de la solidesa del sistema de pensions mitjançant la modernització, la sostenibilitat i l’adequació
d’aquest és també una línia estratègica de l’Informe nacional d’estratègies per a la protecció social i la inclusió
social del Regne d’Espanya 2008-2010.
276. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (DOGC núm. 4990, de 18.10.2007).
277. Decret 151/2008, de 29 de juliol (DOGC núm. 5185, de 31.07.2008.
278. En aplicació del calendari de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15.12.2006).
279. Decret llei 1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
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5.2. Prestacions del sistema de protecció social
Les prestacions del sistema de protecció social són un conjunt de mesures que posa en
funcionament la Seguretat Social amb la finalitat de preveure, reparar o superar determinades
situacions que generen un estat de necessitat, que originen una pèrdua d’ingressos o un excés
de despesa en les persones que les pateixen. La majoria d’aquestes prestacions són econòmiques. En aquest epígraf s’analitzen les pensions contributives, les pensions no contributives,
així com altres prestacions d’àmbit estatal i autonòmic.
En el context econòmic i social actual es pot preveure que augmentin les situacions de
necessitat que el sistema de protecció social ha de reparar o superar. En aquest sentit, la Comissió Europea280 ha posat en relleu que la política social és un instrument fonamental per
fer front a les conseqüències de la recessió. Assenyala que la protecció social és un element
estabilitzador fonamental, i que s’han de combinar mesures d’activació amb nivells adequats
de prestacions i de serveis socials. També assenyala que els sistemes de protecció social s’enfronten a nous desafiaments; en concret, els que provenen de l’envelliment de la població. La
Comissió conclou que és necessària la modernització dels sistemes de protecció social, i que
és important garantir una cobertura completa. Quant a Espanya, la Comissió continua recomanant la supervisió de la sostenibilitat del sistema públic de pensions.
En el marc de l’estratègia de la inclusió activa, la Comissió indica que és necessari adaptar les prestacions amb la finalitat de garantir un suport adequat a les persones beneficiàries,
i que els estats ja estan actuant per mantenir el poder adquisitiu de les prestacions mínimes i
de les pensions bàsiques. En aquest sentit, cal fer esment de la política duta a terme pel Govern espanyol consistent a augmentar anualment les pensions mínimes per sobre de la revaloració general.
L’Estat espanyol, en el seu Informe sobre l’Estratègia nacional de les pensions (20082010),281 estableix com a objectiu continuar garantint la solidesa del sistema existent en l’actualitat, mitjançant la modernització, la sostenibilitat i l’adequació d’aquest. En aquest sentit,
al llarg de l’any 2009 s’ha continuat amb el desplegament reglamentari de la Llei 40/2007,
de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social.282 Mitjançant el Reial decret
296/2009, de 6 de març,283 es desplega la regulació de l’esmentada llei en relació amb les
prestacions per mort i supervivència, i el Reial decret 1430/2009, d’11 de setembre,284 desplega la regulació de la prestació per incapacitat temporal. Queda pendent la possibilitat de

280. Comissió Europea, Informe conjunt sobre protecció i inclusió social 2009, Brussel·les, COM (2009) 58 final.
281. L’Estratègia nacional de pensions està continguda en l’Informe nacional d’estratègies per a la protecció social
i la inclusió social del Regne d’Espanya 2008-2010.
282. BOE núm. 291, de 05.12.2007.
283. BOE núm. 69, de 21.03.2009.
284. BOE núm. 235, de 29.09.2009.
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convergència del règim especial de persones treballadores de la llar amb el règim general,
prevista a l’esmentada llei, amb la finalitat de simplificar el sistema amb la integració d’alguns règims especials.

5.2.1. Evolució de les pensions a Catalunya
Les pensions de la Seguretat Social poden ser de caràcter contributiu o no contributiu.
Tenen dret a percebre les pensions contributives aquelles persones que hagin cotitzat a la Seguretat Social al llarg de la seva vida laboral. D’altra banda, les pensions no contributives
garanteixen la protecció a aquelles persones que no poden accedir al nivell contributiu i no
tenen mitjans econòmics suficients. Són pensions contributives les de jubilació, viduïtat, incapacitat, orfenesa i en favor de familiars. Les pensions no contributives són les de jubilació
i invalidesa. Seguint la tendència dels anys anteriors, les pensions més nombroses són les
pensions contributives de jubilació.
Quant a l’evolució de les pensions a Catalunya al llarg dels darrers cinc anys, s’observa
que les pensions contributives han crescut progressivament durant aquest període. L’any 2009
aquestes pensions han augmentat l’1,8%, un increment lleugerament superior al de l’any anterior (1,6%). D’altra banda, les pensions no contributives han disminuït progressivament el
seu nombre al llarg dels darrers cinc anys. L’any 2009 aquesta disminució és de l’1,9%, més
gran que la de l’any 2008 (0,7%).
GRÀFIC V-37. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2005).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
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5.2.2. Pensions contributives
Les pensions contributives són prestacions econòmiques de durada indefinida per jubilació,
incapacitat permanent i mort i supervivència, que percep la persona beneficiària si compleix
els requisits exigits. En data 31 de desembre de 2009, un total d’1.539.830 persones han estat beneficiàries d’alguna d’aquestes pensions a Catalunya, fet que suposa un increment de
l’1,8%, dues dècimes més que l’any anterior. El 20,6% de la població catalana ha rebut alguna
d’aquestes prestacions.285
Seguint la tendència dels anys anteriors, la majoria de les pensions pertanyen al règim general (el 67,3%). La resta de règims en concentren el 32,7%. S’observa que el règim general
ha anat guanyant en nombre de pensions al llarg dels darrers anys, així com el règim de treballadors autònoms.286 En canvi, la resta de règims mostren un estancament o una disminució
del nombre de pensions, sobretot el règim agrari.
GRÀFIC V-38. PENSIONS CONTRIBUTIVES PER RÈGIMS.
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Com s’ha dit anteriorment, el nombre de pensions el 31 de desembre de 2009 és d’1.539.830,
de les quals la majoria són de jubilació (el 61,8%), el 24,9% són de viduïtat, el 10,8% d’in-

285. D’acord amb les dades del padró d’habitants l’1 de gener de 2009.
286. Sobretot com a causa de la integració dels treballadors per compte propi del règim especial agrari en el règim
especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social amb efectes de l’1 de gener de 2008.
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capacitat permanent, el 2,3% d’orfenesa i el 0,5 en favor de familiars, tal com es mostra en
el gràfic següent.
GRÀFIC V-39. PENSIONS CONTRIBUTIVES PER CLASSE DE PENSIÓ.
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Les pensions contributives s’han incrementat l’any 2009 l’1,8% a Catalunya, dues dècimes
més que l’any anterior. Aquest increment és degut a l’acceleració del creixement de les pensions de jubilació, incapacitat i orfenesa. En canvi, les pensions de viduïtat creixen l’any 2009
per sota dels valors de l’any 2008, i les pensions en favor de familiars continuen reduint-se.
Les pensions que més creixen són les d’orfenesa (el 3,4%), seguides de les de jubilació (el
2,3%). Les pensions d’incapacitat registren un augment del 0,8% i les de viduïtat, del 0,7%.
Les pensions en favor de familiars disminueixen el 2,6%.
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TAULA V-68. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS PER CLASSE. 2008-2009
Unitats: nombres absoluts i percentatges.
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% 20072008
0,4

2009

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La majoria de les persones beneficiàries de les pensions contributives són dones (el 55,3%).
D’altra banda, l’estructura per sexe de les diverses pensions continua reflectint en gran mesura
la situació del mercat de treball en què va transcórrer la vida laboral de les persones beneficiàries, atès que el nostre sistema de pensions està estretament lligat a la trajectòria laboral.
Així, les dones que ara tenen l’edat de jubilació han tingut unes trajectòries laborals menors
o més irregulars que els homes, i això es reflecteix en el fet que les dones tinguin una menor
presència com a beneficiàries de les pensions de jubilació, o que la seva quantia sigui més
baixa. Així mateix, la diferent trajectòria laboral d’ambdós sexes explica que les dones siguin
beneficiàries de pensions de viduïtat en una proporció més elevada que els homes, atès que
una part dels homes no tenen dret a la pensió de viduïtat perquè les dones no han cotitzat o
ho han fet de manera insuficient. Una altra raó que explica que la majoria de les persones beneficiàries d’aquestes pensions siguin dones és que tenen una esperança de vida més elevada.
La diferent relació amb el mercat de treball d’homes i dones explica també que el 55,5% de
les pensions d’incapacitat permanent recaigui en els homes.
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GRÀFIC V-40. PENSIONS PER SEXE I CLASSE DE PENSIÓ.
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Amb referència a la quantia de les pensions contributives, aquesta es determina en funció
de les aportacions efectuades per la persona treballadora i/o empresària. L’evolució del seu
import respon a diversos factors; en primer lloc, a la revaloració automàtica de les pensions
d’acord amb la inflació; en segon lloc, a la política duta a terme pel Govern de l’Estat des de
l’any 2004, que consisteix en la pujada de les quanties de les pensions mínimes per sobre de
la revaloració general; i en tercer lloc, a l’efecte de les noves altes, que es caracteritzen per
unes bases de cotització més elevades. L’increment de la quantia de les pensions mínimes ha
tingut com a conseqüència l’augment del pes dels complements per a mínims.
L’import de les pensions contributives es revalora cada any en funció de l’índex de preus
de consum previst per a l’any corresponent, que per a l’any 2009 és del 2%, si bé s’incorpora
a la revaloració el diferencial de l’evolució de l’IPC al llarg de l’any 2008 (període comprès
entre el mes de novembre del 2007 i el mes de novembre del 2008). L’import de la pensió,
una vegada revalorada, es limita a la quantitat de 2.441,75 euros mensuals. Les quanties de
les pensions tampoc poden ser inferiors a les establertes com a mínimes. Per això, si escau,
aquestes quanties s’incrementen amb els complements per a mínims corresponents. D’altra
banda, de conformitat amb les previsions legals i atenent al compromís del Govern de millora
de la quantia de les pensions mínimes per sobre de la revaloració general, es preveuen augments que, per a les pensions de caràcter contributiu, oscil·len entre el 7,22 i el 3,40 per cent,
segons els casos. Igualment, es milloren les pensions contributives de menys quantia per a les
contingències de jubilació, incapacitat permanent i viduïtat d’aquelles persones beneficiàries
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que formin una unitat familiar unipersonal, en compliment de les previsions contingudes a la
Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social.287
Les pensions de l’extingit SOVI s’han revalorat l’any 2009, revaloració que consisteix
en la diferència entre l’import de la pensió en data 31 de desembre del 2008 i la quantia de
5.156,62 euros en còmput anual.
L’import mitjà de les pensions contributives l’any 2009 a Catalunya és de 785,2 euros, que
suposa un creixement interanual del 4,7%, per sota dels increments registrats els darrers cinc
anys, tal com s’observa al gràfic següent. L’increment més elevat correspon a la les pensions
en favor de familiars (el 4,9%), seguides de les pensions de jubilació (el 4,8%). Les pensions
de viduïtat i orfenesa s’incrementen el 4,4% i, finalment, les pensions d’incapacitat permanent augmenten el 4,2%.
GRÀFIC V-41. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS
CONTRIBUTIVES. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: euros i percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Tanmateix, la quantia mitjana varia segons la classe de pensió de què es tracti. Els imports
mitjans més elevats corresponen a les pensions d’incapacitat permanent (884,4 euros) i a les
de jubilació (876,2 euros), que són les úniques pensions que se situen per sobre de la mitjana,
el 12,6% i l’11,6%, respectivament. D’altra banda, l’import mitjà de les pensions de viduïtat
és de 559,5 euros, el 28,8% per sota de la mitjana, i el de les pensions en favor de familiars és
de 439,5 euros, el 44% per sota de la mitjana. La quantia mitjana de les pensions d’orfenesa
287. BOE núm. 291, de 05.12.2007.
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és la més baixa, i se situa en 339,4 euros, el 56,8% per sota de la mitjana, tal com es mostra
en el gràfic següent.
GRÀFIC V-42. IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS PER CLASSE DE PENSIÓ.
CATALUNYA, 2009
Unitats: euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Per règims, l’import més elevat correspon al de la mineria del carbó, amb una pensió de
1.032 euros, seguit de les malalties professionals (991,1 euros), si bé l’any 2009 aquests règims representen només el 0,5% del total de pensions a Catalunya. Al costat d’aquestes pensions, les corresponents al règim general, al règim especial del mar i a accidents de treball se
situen per sobre de la pensió mitjana. Les pensions de la resta de règims se situen per sota de
la mitjana, i la quantia mitjana més baixa correspon al SOVI (354,3 euros).

739

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

GRÀFIC V-43. IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS PER RÈGIM.
CATALUNYA, 2009
Unitats: euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La quantia mitjana de les pensions l’any 2009 a Catalunya varia en funció del sexe de la
persona beneficiària, i és gairebé el doble en el cas dels homes (1.026,9 euros) que en el cas
de les dones (590,3 euros). Segons la classe de pensió, i d’acord amb el gràfic següent, s’observa que la quantia de la pensió mitjana de jubilació és gairebé el doble quan la persona beneficiària és un home (1.085,3 euros) que quan és una dona (594,8 euros). La pensió mitjana
d’incapacitat permanent és també més elevada en el cas dels homes que en el cas de les dones
(1.019 euros i 716,3 euros, respectivament). Aquestes dues pensions són més baixes en el cas
de les dones, atès que estan estretament lligades a la trajectòria laboral. En canvi, la pensió
de viduïtat és més elevada en el cas de les dones (571 euros) que en el cas dels homes (422,8
euros), atès que les dones no han cotitzat o ho han fet de manera insuficient.
El fet que les dones siguin la majoria de les persones perceptores de les pensions de viduïtat
i en favor de familiars, de quantia més baixa que les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent en què predominen els homes, té com a conseqüència que les dones obtinguin menys
ingressos en concepte de pensions. A més, les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent
de les dones són de menys quantia que les dels homes.
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GRÀFIC V-44. IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS PER SEXE I
CLASSE DE PENSIÓ
Unitats: euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Si s’analitzen les pensions per trams de quantia, s’observa que l’any 2009 a Catalunya el
28% de les persones beneficiàries han cobrat menys de 500 euros mensuals. Gairebé la meitat
de les pensions se situen entre els 500 i els 1.000 euros mensuals (el 46,9%). El 25,1% de les
persones beneficiàries cobren més de 1.000 euros mensuals.
Tal com es mostra en el gràfic següent, en els darrers anys s’observa una disminució important del nombre de pensions de quantia inferior als 500 euros, que l’any 2006 representaven el 50,1% del total de pensions a Catalunya, mentre que l’any 2009 són el 28% del total
de pensions. Les pensions amb una quantia de 500 a 1.000 euros han passat a ser la majoria
de les pensions a partir de l’any 2008, any en què s’observa un canvi important en la distribució de les pensions per quantia a Catalunya. Aquest canvi de tendència es continua observant
l’any 2009, encara que és menys acusat que l’any anterior i pot tenir la causa en l’efecte de
la revaloració general de les pensions, així com en la política duta a terme pel Govern de revalorar les pensions més baixes per sobre de la revaloració general.

741

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

GRÀFIC V-45. PENSIONS PER TRAMS DE QUANTIA.
CATALUNYA, 2006-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

5.2.3. Pensions no contributives
Tal com s’esmenta a l’epígraf sobre l’evolució de les pensions a Catalunya, el nombre de
pensions no contributives ha disminuït progressivament al llarg dels darrers cinc anys. L’any
2009 aquesta tendència s’accelera respecte de l’any anterior, atès que aquestes pensions disminueixen l’1,9%, enfront del 0,7% registrat l’any 2008. Al gràfic següent s’aprecia la disminució tant de les pensions de jubilació com de les d’invalidesa entre els anys 2005 i 2009.
L’acceleració d’aquest decrement l’any 2009 és deguda principalment a les pensions de jubilació, que es redueixen el 2,2%, mentre que les d’invalidesa ho fan l’1,5%.
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GRÀFIC V-46. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PENSIONS NO
CONTRIBUTIVES PER CLASSE DE PENSIÓ. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2005).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

L’any 2009 el nombre de persones beneficiàries de pensions no contributives és de 56.589,
l’1,9% menys que l’any anterior. El 56,4% d’aquestes pensions són de jubilació (31.923), i
el 43,6% són d’invalidesa (24.666). El 68,1% de les persones beneficiàries de les pensions
no contributives són dones.
Són persones beneficiàries de la pensió no contributiva de jubilació els ciutadans i ciutadanes espanyols i les persones d’altres països amb residència legal a Espanya més grans de
65 anys que es troben en estat de necessitat, i que no disposen dels recursos econòmics propis
suficients per subsistir, encara que no hagin cotitzat mai o el temps suficient per tenir dret a
pensions de nivell contributiu per la realització d’activitats professionals.
El 80,5% de les persones beneficiàries d’una pensió no contributiva de jubilació a Catalunya l’any 2009 són dones, com a conseqüència de la seva relació amb el mercat de treball: no
han cotitzat mai o bé no ho han fet el temps suficient per poder accedir a la pensió contributiva
de jubilació. Les dones són majoritàries en tots els trams d’edat, i els percentatges oscil·len
entre el 73,7% corresponent a la franja compresa entre els 65 i els 69 anys i el 87,9% entre
les persones beneficiàries més grans de 84 anys. Aquesta important majoria de dones en el
tram d’edat més avançada s’explica sobretot per l’esperança de vida més elevada de les dones.
Per trams d’edat, el nombre més alt de persones beneficiàries tenen entre 75 i 79 anys (el
26,8%). La majoria d’aquestes persones es troben entre els 70 i els 79 anys (el 51,4%). En
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el cas de les dones, s’observa una concentració més elevada que en el cas dels homes en les
franges d’edat més avançades (a partir dels 80 anys), com a conseqüència d’una esperança
de vida més elevada.
GRÀFIC V-47. PERFIL DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA PENSIÓ
NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓ. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

D’altra banda, són persones beneficiàries d’una pensió no contributiva d’invalidesa els
ciutadans i les ciutadanes espanyols i les persones nacionals d’altres països amb residència
legal a Espanya que pateixin deficiències, previsiblement permanents, de caràcter físic o psíquic, que anul·lin o modifiquin la seva capacitat física, psíquica o sensorial.
El 55,2% de les persones beneficiàries d’una pensió no contributiva d’invalidesa són dones.
Per trams d’edat, el percentatge més elevat de persones beneficiàries es concentra entre els 40
i els 49 anys. Per sexes, les dones es concentren en edats més avançades en relació amb els
homes. Així, el 33,4% de les dones beneficiàries d’aquestes pensions tenen entre 55 i 64 anys,
mentre que el 34,8% dels homes es concentren en les edats centrals (entre els 40 i els 49 anys).
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GRÀFIC V-48. PERFIL DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA PENSIÓ
NO CONTRIBUTIVA D’INVALIDESA. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La quantia anual de les pensions no contributives fixada per a l’any 2009 és de 4.708,62
euros (336,33 euros mensuals), que suposa una revaloració del 2,4% respecte a l’any anterior.288 No obstant això, la quantia que té reconeguda cada persona beneficiària és variable i
es determina, a partir de la quantia anual esmentada anteriorment, en funció del nombre de
persones beneficiàries de pensió no contributiva existents en una mateixa unitat econòmica,
dels ingressos computables i del nombre de persones que integren la seva unitat econòmica de
convivència, sense que l’import resultant pugui ser inferior al 25% de la quantia que s’estableix amb caràcter anual. Així mateix, quan la persona beneficiària d’una pensió d’invalidesa
no contributiva està afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 75% i necessita
l’ajut d’una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida, té dret a un complement equivalent al 50% de la quantia de la pensió establerta amb caràcter anual.289

288. Reial decret 2127/2008, de 26 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social
i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2009 (BOE núm. 314, de 30.12.2008). Aquesta norma
preveu una revaloració general per a les pensions del 2%, a la qual s’ha d’afegir la desviació de l’IPC previst
sobre el real en el període comprès entre el mes de novembre del 2007 i el mes de novembre del 2008 (el 0,4%),
que suposa una revaloració del 2,4% per al 2009.
289. En aplicació de l’article 2 del Reial decret 357/1991, de 15 de març.
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D’altra banda, es prorroga la vigència per a l’any 2009 del complement als titulars de pensions no contributives que resideixen en un habitatge de lloguer.290 S’estableix que la quantia del complement, per a l’any 2009, és de 425 euros. El nombre de persones beneficiàries
d’aquest complement a Catalunya en data 31 de desembre de 2009 és de 1.086 persones, el
63,6% de les quals són dones.
Així mateix, la Llei 36/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,291
estableix la prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva per
invalidesa o jubilació.292 El nombre de persones beneficiàries d’aquest complement a Catalunya el 31 de desembre del 2009 és de 41.771 persones, el 70,5% de les quals són dones.293
L’any 2009 la quantia mitjana294 de les pensions no contributives a Catalunya se situa en
326,27 euros, el 2% més que l’any anterior. Aquest import és inferior a la quantia bàsica vigent per a l’any 2009, circumstància que també es produeix a escala estatal.295 S’aprecia que
la quantia mitjana de la pensió d’invalidesa (353,21 euros mensuals) és superior a la de jubilació (305,44 euros mensuals) el 15,6%. Aquesta superioritat s’explica, entre altres motius,
perquè algunes persones beneficiàries de la pensió d’invalidesa tenen dret a l’increment del
50% per necessitat de l’ajut d’una altra persona.
L’increment de les quanties mitjanes de les pensions no contributives d’invalidesa i de
jubilació l’any 2009 respecte de l’any anterior són del 2,3% i de l’1,8%, respectivament, percentatges que són inferiors a la revaloració general del 2,4%.

290. Reial decret 1371/2009, de 13 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 1400/2007, de 29 d’octubre, pel qual
s’estableixen normes per al reconeixement del complement als titulars de pensió de jubilació i invalidesa de la
Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, que resideixen en un habitatge de lloguer, i es prorroga
la seva vigència per a l’any 2009 (BOE núm. 217, de 09.09.2009).
291. DOGC núm. 4691, de 04.08.2006.
292. Aquesta pensió és una prestació de dret subjectiu destinada a complementar la pensió no contributiva del sistema
de la Seguretat Social per a aquelles persones que no es poden incorporar al món laboral.
293. Dades facilitades pel Departament d’Acció Social i Ciutadania.
294. La quantia mitjana de les pensions no contributives s’obté posant en relació els imports bruts abonats amb
el nombre de pensions que figuren a cada nòmina. En els imports bruts anuals s’inclou, a més de l’import
mensual de la pensió, els endarreriments que per altes inicials i regularitzacions tingués dret a percebre la
persona beneficiària, per la qual cosa l’import mitjà que en resulta no és coincident amb l’import mitjà mensual
reconegut. Així mateix, s’ha de tenir en compte que l’import individual de la pensió que es reconeix a cada
persona beneficiària es pot reduir en funció del nombre de persones beneficiàries de pensió no contributiva, els
ingressos computables personals i de les persones que integren la unitat econòmica de convivència i, a la vegada,
es pot incrementar el 50% de la quantia establerta legalment en els casos en què la persona beneficiària d’una
pensió no contributiva d’invalidesa necessita l’ajut d’una altra persona per dur a terme els actes essencials de
la vida diària.
295. Aquesta circumstància està determinada, bàsicament, pel significatiu descens del nombre de persones demandants
d’aquestes pensions, així com per la millora dels coeficients de gestió, que impliquen que cada vegada sigui
menor l’import abonat en concepte d’endarreriments.
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D’acord amb el gràfic següent, l’evolució de la quantia mitjana de les pensions no contributives al llarg dels darrers cinc anys reflecteix el seu progressiu augment. L’any en què aquest
increment va ser més accentuat va ser el 2008 (el 7,1%). L’any 2009 aquest increment és més
suau (el 2%). També s’observa que la quantia de la pensió d’invalidesa és superior a la de jubilació en tot el període, si bé la diferència més gran del període s’aprecia l’any 2009, en què
la quantia de les pensions d’invalidesa és el 15,6% superior a la de les pensions de jubilació.
GRÀFIC V-49. EVOLUCIÓ DE LA QUANTIA MITJANA DE LES PENSIONS
NO CONTRIBUTIVES. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

5.2.4. Altres prestacions
5.2.4.1. Àmbit estatal
Maternitat i paternitat
L’any 2009 han rebut la prestació per maternitat a Catalunya un total de 61.323 persones,
que suposa el 18% del total de prestacions atorgades a escala estatal. El nombre de prestacions ha disminuït el 4,7% respecte a l’any 2008. No obstant això, ha augmentat el nombre de
pares que han rebut aquesta prestació (l’1,5%), si bé, tal com es mostra en el gràfic següent,
signifiquen només l’1,6% del total d’aquestes prestacions.
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GRÀFIC V-50. EVOLUCIÓ DE LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT SEGONS
EL SEXE DE LA PERSONA QUE S’ACULL. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La prestació per paternitat va ser creada per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes,296 que preveu el permís de paternitat per naixement d’un fill
o filla. Si bé aquest permís va ser creat amb una duració inicial de tretze dies, la Llei 9/2009,
de 6 d’octubre,297 n’amplia la duració a quatre setmanes ininterrompudes. Aquest permís és
independent del gaudiment compartit dels períodes de descans per maternitat.
L’any 2009 han rebut la prestació per paternitat a Catalunya un total de 52.661 pares, un
nombre lleugerament inferior al de l’any 2008 (el 0,2%). Les prestacions per paternitat l’any
2009 a Catalunya suposen el 19,3% del total estatal. Seguint amb la tendència dels anys anteriors, Catalunya és la comunitat autònoma en la qual més pares han sol·licitat aquesta prestació, seguida de la Comunitat de Madrid (44.247) i d’Andalusia (43.321).

296. BOE núm. 71, de 23.03.2007.
297. BOE núm. 242, de 06.10.2009.
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GRÀFIC V-51. EVOLUCIÓ DE LA PRESTACIÓ PER PATERNITAT.
CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Nota: per a una bona interpretació de les dades, és important tenir present que les dades corresponents a l’exercici
2007 es refereixen al període comprès entre l’entrada en vigor de la Llei 3/2007, que va ser el 24 de març, i el mes
de desembre.

Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural
La prestació de risc durant l’embaràs protegeix la situació de suspensió del contracte de
treball en els supòsits en què la dona embarassada, havent de canviar de lloc de treball per un
altre compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulta tècnicament o objectivament possible o no es pot exigir raonablement per motius justificats. Aquesta prestació té la naturalesa
de prestació derivada de contingències professionals.
D’acord amb la taula següent, la mitjana mensual de processos iniciats en l’exercici 2009
a Catalunya és de 329 en el cas de treballadores per compte d’altri i de 3,4 en el cas de treballadores per compte propi (autònomes i llar). Ambdues xifres són superiors a les registrades
en l’exercici 2008. La duració mitjana dels processos en alta en l’exercici 2009 és de 114,7
dies en el cas de les treballadores per compte d’altri, i de 87,6 dies si són treballadores per
compte propi (autònomes i llar).
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TAULA V-69. PRESTACIÓ DE RISC DURANT L’EMBARÀS. NOMBRE DE
PROCESSOS I DURACIÓ MITJANA.1 CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombres absoluts.

Mitjana mensual de
processos iniciats en el
període

Processos en vigor al
final del període

Duració mitjana dels
processos en alta en el
període

2008
Per compte

d’altri 2

Autònomes i llar

222,9

1.092,0

120,8

1,8

8,0

81,0

329,0

1.494,0

114,7

3,4

10,0

87,6

2009
Per compte

d’altri 2

Autònomes i llar

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
(1) Agregat del sistema: dades de l’INSS, ISM i MATEPSS.
(2) Inclou les dades corresponents a les treballadores enquadrades en el règim general, així com en els règims
especials agrari, del mar i de la mineria del carbó.

Des de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes,298 la prestació econòmica de risc durant l’embaràs s’estén també als supòsits de
risc durant la lactància natural. Aquesta prestació es concedeix en els termes i les condicions
previstos per a la prestació econòmica de risc durant l’embaràs i s’extingeix en el moment en
què l’infant compleix nou mesos, tret que la beneficiària s’hagi incorporat abans al seu lloc
de treball anterior o a un altre compatible amb la seva situació.
D’acord amb la taula següent, la mitjana mensual de processos iniciats en l’exercici 2009
a Catalunya és de 6,1 en el cas de treballadores per compte d’altri i de 0,2 en el cas de treballadores per compte propi (autònomes i llar). Ambdues xifres són superiors a les registrades
en l’exercici 2008. La duració mitjana dels processos en alta en l’exercici 2009 és de 133,3
dies en el cas de treballadores per compte d’altri i de 162 dies si són treballadores per compte
propi (autònomes i llar).
Per tant, si bé són més els processos iniciats per la prestació de risc durant l’embaràs, la
durada dels processos per risc durant la lactància natural és més elevada.

298. BOE núm. 71, de 23.03.2007.
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TAULA V-70. PRESTACIÓ DE RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL.
NOMBRE DE PROCESSOS I DURACIÓ MITJANA.1 CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombres absoluts.

Mitjana mensual de
processos iniciats en el
període

Processos en vigor al
final del període

Duració mitjana dels
processos en alta en el
període

2008
Per compte

d’altri 2

Autònomes i llar

3,7

30,0

126,3

0,0

0,0

232,0

6,1

32,0

133,3

0,2

0,0

162,0

2009
Per compte

d’altri 2

Autònomes i llar

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
(1) Agregat del sistema: dades de l’INSS, ISM i MATEPSS.
(2) Inclou les dades corresponents a les treballadores enquadrades en el règim general, així com en els règims
especials agrari, del mar i de la mineria del carbó.

Prestació per naixement o adopció de fill/a
La prestació per naixement o adopció de fill/a consisteix en un cobrament únic de 2.500
euros. Aquesta prestació té una doble naturalesa: d’una banda, té un caràcter de deducció fiscal
en l’impost de la renda de les persones físiques i, de l’altra, es configura com una prestació no
contributiva de la Seguretat Social per a les persones que no tenen dret a aquest benefici fiscal.
Aquesta prestació és introduïda per la Llei 35/2007, de 15 de novembre, per la qual s’estableix
la deducció per naixement o adopció en l’impost sobre la renda de les persones físiques i la
prestació econòmica de pagament únic de la Seguretat Social per naixement o adopció,299 i és
d’aplicació als naixements produïts a partir de l’1 de juliol del 2007, així com a les adopcions
constituïdes a partir d’aquesta data. La seva finalitat és compensar les despeses ocasionades
per la incorporació d’un nou fill/a a la unitat familiar.
L’any 2009, 74.106 persones han estat beneficiàries d’aquesta prestació a Catalunya.
Aquesta xifra suposa el 16,7% del total estatal. La gran majoria d’aquestes persones (el
95,5%) han percebut aquesta prestació com a deducció fiscal en l’impost sobre la renda de
les persones físiques (70.767 persones); la resta (el 4,5%) l’han percebuda com a prestació
no contributiva de la Seguretat Social (3.339 persones).

299. BOE núm. 275, de 16.11.2007.
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Prestació econòmica familiar per fill/a o menor a càrrec
Són persones beneficiàries d’aquesta prestació les que tenen a càrrec fills o filles menors
de 18 anys o més grans d’aquesta edat afectats per una discapacitat en un grau igual o superior
al 65%, qualsevol que sigui la naturalesa legal de la filiació, o menors acollits, en acolliment
familiar, permanent o preadoptiu. Aquesta prestació està supeditada a un nivell determinat
d’ingressos.300
El nombre de prestacions per fill/a o menor a càrrec és de 135.592 l’any 2009 a Catalunya, el 13% més que l’any anterior, un increment superior al de l’any 2008. Aquest nombre
de prestacions suposa l’11,8% del total estatal. El nombre de famílies beneficiàries d’aquesta
prestació és de 83.804, 8.855 més que l’any anterior.
Seguint la tendència dels anys anteriors, la majoria d’aquestes prestacions l’any 2009 a
Catalunya són per fills/es menors de 18 anys sense discapacitat (el 74,6%). Seguidament, el
10,6% són per fills/es amb una discapacitat igual o superior al 33%, el 9,6% per fills/es amb
una discapacitat igual o superior al 65% i, finalment, el 5,2% per fills/es amb una discapacitat
igual o superior al 75%.
GRÀFIC V-52. PRESTACIÓ FAMILIAR PER FILL/A O MENOR A CÀRREC
SEGONS EL GRAU DE DISCAPACITAT. CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

300. El Reial decret 2127/2008, de 26 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat
Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2009, actualitza el límit d’ingressos compatibles
amb la condició de persona beneficiària de les assignacions per fill/a o menor acollit a càrrec, així com les
quanties d’aquestes assignacions a favor de fills/es discapacitats amb 18 o més anys.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Incapacitat temporal
Les prestacions per incapacitat temporal, en funció del fet causant, poden ser per contingències comunes,301 per contingències professionals302 o per contingències per compte propi.303 Tot seguit s’analitza quina és la mitjana mensual de casos, la durada, la incidència i la
prevalença segons el tipus de contingència de les prestacions per incapacitat temporal gestionades per l’Institut Nacional de la Seguretat Social a Catalunya l’any 2009, i es comparen
els resultats amb els de l’any anterior.
Tal com s’observa al gràfic següent, les prestacions per incapacitat temporal han experimentat una reducció l’any 2009 respecte de l’any anterior en els tres tipus de contingència,
sobretot quan el fet causant és una contingència professional (el 51,4%). Quan el fet causant
és una contingència comuna, la reducció és del 18,5%, i quan el fet causant és una contingència comuna en el marc del règim de treballadors autònoms o de persones ocupades a la llar,
la reducció és del 10,2%.

301. Inclou les dades relatives als casos que tenen com a fet causant una malaltia comuna o un accident no laboral,
corresponents a persones treballadores del règim general, així com del règim especial agrari, dels treballadors del
mar i de la mineria del carbó. Així mateix, s’inclouen les dades relatives al col·lectiu de persones desocupades.
302. Inclou les dades relatives als casos que tenen com a fet causant un accident de treball o malaltia professional,
corresponents a les persones treballadores del règim general, així com del règim especial agrari, dels treballadors
del mar i de la mineria del carbó.
303. Inclou les dades relatives als casos que tenen com a fet causant una malaltia comuna o un accident no laboral,
corresponents a les persones treballadores del règim especial de treballadors autònoms i de les persones ocupades
a la llar.
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GRÀFIC V-53. PRESTACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL. MITJANA
MENSUAL DE CASOS SEGONS EL TIPUS DE CONTINGÈNCIA.1
CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
(1) La mitjana mensual de casos es refereix a aquells que han estat iniciats en el període (exercici 2009).

La durada mitjana304 dels casos varia en funció del tipus de contingència. Així, quan el fet
causant és una contingència per compte propi, la durada mitjana dels casos és superior (117,3
dies) que quan es tracta d’una contingència professional (93,8 dies) o una contingència comuna (36,5 dies). En els tres casos, la durada mitjana dels processos l’any 2009 és superior
a la de l’any anterior.
La incidència305 és superior en cas que el fet causant sigui una contingència comuna (30,3).
La incidència és del 10,9 quan el fet causant és una contingència per compte propi i de l’1,2
quan és una contingència professional. Amb relació a l’any 2008, la incidència és inferior si
es tracta d’una contingència comuna o professional, i superior si es tracta d’una contingència
per compte propi.
Finalment, la prevalença306 més elevada es troba en les contingències per compte propi
(36), seguides de les contingències comunes (29,7). Les contingències professionals tenen una
304. Durada en dies dels casos dels quals s’ha registrat l’alta. Es calcula dividint el nombre total de dies de baixa
dels casos que hagin causat alta coneguda i que s’hagi produït al llarg de l’any, entre el nombre total d’aquests
casos.
305. Mitjana dels processos mensuals iniciats per cada 1.000 persones protegides.
306. Nombre de processos vigents a finals d’any per cada 1.000 persones protegides.
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prevalença de l’1,9. Respecte a l’any 2008, la prevalença ha augmentat quan el fet causant és
una contingència comuna o professional, i ha disminuït quan el fet causant és una contingència en el règim de treballadors autònoms o de persones ocupades a la llar.
GRÀFIC V-54. PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL. DURADA,
INCIDÈNCIA I PREVALENÇA SEGONS EL TIPUS DE CONTINGÈNCIA.
CATALUNYA, 2009
Unitats: durada mitjana (durada en dies dels processos dels quals s’ha registrat l’alta); incidència (mitjana dels
processos mensuals iniciats per cada 1.000 persones protegides); prevalença (nombre de processos vigents a
finals d’any per cada 1.000 persones protegides).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

5.2.4.2. Àmbit autonòmic
Són prestacions econòmiques de caràcter universal per a les famílies, la prestació per a
les famílies amb fills i filles menors de tres anys i per a famílies monoparentals i nombroses
amb fills i filles menors de sis anys, així com la prestació econòmica per part, adopció o acolliment múltiple. D’altra banda, les famílies tenen també la possibilitat d’acollir-se a l’ajut
per part, acolliment o adopció sotmès a nivell d’ingressos i a l’ajut per adopció internacional.
En el marc de la convocatòria de l’any 2009,307 un total de 294.001 famílies han estat
beneficiàries de la prestació universal per infant a càrrec, 234.453 de les quals són famílies
amb fills i filles menors de tres anys, 7.064 són famílies monoparentals i 52.484 són famílies
nombroses. Aquesta prestació ha suposat una despesa de 190.359.681,22 euros. D’altra banda,

307. Aquestes dades són provisionals, atès que la convocatòria de prestacions resta oberta en el moment de l’elaboració
d’aquesta memòria. Per tant, les dades no es poden comparar amb les de la convocatòria 2008.
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1.247 famílies han estat beneficiàries de la prestació per part, adopció o acolliment múltiple.
Aquesta prestació ha significat una despesa de 836.043 euros.
Un total de 213 famílies han estat beneficiàries de l’ajut per part, acolliment o adopció sotmès a nivell d’ingressos. 700.000 euros han estat destinats a aquesta prestació en el marc de la
convocatòria 2009. Finalment, 127 famílies han estat beneficiàries de l’ajut per adopció internacional, que ha suposat una despesa de 300.000 euros, tal com s’observa a la taula següent.
TAULA V-71. PRESTACIONS ECONÒMIQUES A LES FAMÍLIES. CATALUNYA,
CONVOCATÒRIA 20091
Unitats: nombre de famílies i euros.

Infant 0-3 anys

Famílies

Despesa

234.453

129.578.511,23

Famílies monoparentals

7.064

5.059.436,02

Famílies nombroses

52.484

55.721.733,97

Total prestació universal infant a càrrec

294.001

190.359.681,22

1.2472

836.043

Part, acolliment o adopció sotmès a nivell d’ingressos

213

700.000

Adopció internacional

127

300.000

294.341

192.195.724,22

Part, adopció o acolliment múltiple

Total convocatòria

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania.
(1) Dades provisionals, atès que la convocatòria de prestacions roman oberta en el moment de l’elaboració
d’aquesta memòria.
(2) Les famílies perceptores de la prestació per part, adopció o acolliment múltiple són també famílies perceptores
de la prestació universal per infant a càrrec i, per tant, no computen en la suma total de famílies perceptores.

5.3. Els serveis socials i l’atenció a la dependència
5.3.1. Principals tendències del sistema
Els serveis socials i les cures de llarga durada adquireixen una rellevància especial en un
context en què cada vegada la població està més envellida i en què les estructures familiars
estan canviant i ja no assumeixen tant la funció de suport i ajuda davant de situacions de vulnerabilitat. Aquestes situacions s’agreugen en l’actual context econòmic i social en el qual
els serveis socials han de donar resposta a un augment de la demanda. A la vegada, precisament per fer front a aquesta demanda, els serveis socials s’han de modernitzar, en el sentit
d’adaptar-se a les noves situacions: les situacions de necessitat i d’exclusió social ja no són
privatives de determinats col·lectius, sinó que s’estenen a persones que mai haurien pensat
que es trobarien en aquesta situació.
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En el context del debat europeu a l’entorn de les polítiques socials, ha adquirit una importància especial el paper dels “serveis socials d’interès general”.308 D’acord amb el que estava
previst a l’Agenda social renovada, la Comissió ha analitzat el sector dels serveis socials d’interès general en el marc de la UE, i l’any 2008 ha aprovat el seu primer Informe bianual sobre
la situació en alguns sectors rellevants,309 en el qual s’examinen les estratègies d’adaptació
a l’augment de la demanda i l’impacte dels canvis en la regulació, l’organització, el finançament i la provisió d’aquests serveis. En aquest sentit, són les cures de llarga durada i la cura
dels infants els serveis que requereixen una atenció especial a causa de les tendències actuals
d’envelliment de la població i de canvi en les estructures familiars.
En aquest mateix sentit es manifesta l’Informe conjunt de la Comissió Europea 2009,310
el qual assenyala que l’esperança de vida ha experimentat un augment de quatre anys per a
les dones i de cinc anys per als homes en els darrers vint anys, i que això suposa un repte per
a les cures de llarga durada. La Comissió posa de manifest que els estats membres s’estan
esforçant per establir i reforçar els sistemes per a una atenció a llarg termini de qualitat, per
crear una base de finançament sòlida, per millorar la coordinació de l’atenció i per garantir
els recursos humans suficients, així com per prestar el suport necessari a les cures informals.
L’Estat espanyol assenyala en el seu Informe nacional d’estratègies per a la protecció i la inclusió social 2008-2010 que la demanda de cures de llarga durada ha augmentat com a conseqüència de l’envelliment de la població i del canvi en les estructures familiars, circumstàncies
ja posades de manifest per la UE.
A Catalunya s’ha continuat amb el desplegament de la Llei de serveis socials311 i amb
l’aplicació de la Cartera de serveis socials.312 En aquest sentit, mitjançant el Decret 202/2009,
de 22 de desembre, es despleguen reglamentàriament els òrgans de participació ciutadana i
associativa i els de coordinació previstos a la Llei esmentada, així com la intervenció d’aquests
òrgans en l’elaboració del Pla estratègic de serveis socials, també regulat a la mateixa llei.
Enguany s’ha iniciat l’elaboració del Pla estratègic de serveis socials de Catalunya 20102013, que servirà de base per a l’elaboració de les properes carteres de serveis socials. En
aquest sentit, també està en procés d’elaboració el decret que ha d’aprovar la Cartera de serveis socials per al període 2010-2011.

308. Aquesta denominació comprèn la sanitat, els serveis socials, l’atenció a la dependència, els serveis de cura
d’infants i els serveis d’integració sociolaboral de les persones amb discapacitat.
309. Comissió Europea, Biennial Report on social services of general interest, SEC (2008) 2179/2.
310. Comissió Europea, Informe conjunt sobre protecció i inclusió social 2009, Brussel·les, COM (2009) 58 final.
311. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (DOGC núm. 4990, de 18.10.2007).
312. Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2008-2009 (DOGC núm. 5185,
de 31.07.2008).
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D’altra banda, s’ha continuat amb el desenvolupament del Sistema català per a l’autonomia
i l’atenció a la dependència (SCAAD). En aplicació del calendari previst a la Llei 39/2006313
respecte a l’efectivitat dels drets a les prestacions, l’any 2009 aquesta efectivitat s’estén a
aquelles persones que siguin o hagin estat reconegudes en el grau II, dependència severa,
nivell 1, a més d’aquelles persones que siguin o hagin estat reconegudes en el grau III, gran
dependència, nivells 1 i 2, i grau II, dependència severa, nivell 2.314 Al llarg de l’any 2009 la
majoria de les valoracions es concentren en els graus aguts de la dependència, si bé la majoria
d’aquestes valoracions corresponen al primer any d’aplicació de la Llei, el 2007; posteriorment, els graus inferiors han anat guanyant en importància. D’altra banda, la majoria de les
prestacions reconegudes són de caràcter econòmic, destinades a les persones cuidadores no
professionals, que segueixen constituint el referent principal sobre el qual recolza l’SCAAD.

5.3.2. Els serveis socials
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,315 configura un nou sistema de serveis
socials que parteix del principi d’universalitat d’accés als serveis socials. Aquest nou model
s’articula mitjançant una cartera de serveis socials, com a instrument que fixa les prestacions
del sistema públic de serveis socials. La Llei també preveu l’elaboració d’un pla estratègic
que reculli el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per assolir els objectius de
la política de serveis socials. La Llei configura la Xarxa de Serveis Socials d’atenció pública,
integrada tant pels serveis socials de titularitat pública com pels de titularitat privada acreditats i concertats amb l’Administració.
Mitjançant el Decret 151/2008, de 29 de juliol,316 s’aprova la Cartera de serveis socials
2008-2009, que inclou prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques, i distingeix entre
prestacions garantides, que seran exigibles com a dret subjectiu, i prestacions no garantides,
que només ho seran d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i atenent als principis de
prelació i concurrència.
Les persones destinatàries de les prestacions establertes per la Cartera de serveis socials
són les que es troben en situació de necessitat social, com són especialment les persones amb
dependència o discapacitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i l’adolescència, malaltia mental, drogodependències i altres addiccions, delinqüència juvenil o sotmeses

313. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència (BOE núm. 299, de 15.12.2006).
314. Reial decret 73/2009, de 30 de gener, sobre les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre,
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència per a l’exercici 2009.
315. DOGC núm. 4990, de 18.10.2007.
316. DOGC núm. 5185, de 31.07.2008.
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a mesures d’execució penal, vulnerabilitat, exclusió o urgència social, i persones víctimes de
violència masclista, discriminació, exclusió social o pobresa.
L’any 2009 s’inicia l’elaboració del Pla estratègic de serveis socials de Catalunya 20102013, amb l’elaboració d’un diagnòstic que avalua les necessitats de serveis socials de la
població catalana i l’actuació dels dispositius que el Sistema català de serveis socials posa a
l’abast de les persones per donar resposta a aquestes necessitats.
Enguany no es disposa de les dades necessàries per fer una anàlisi del perfil de les persones
usuàries dels serveis socials. Així, en aquest epígraf es fa una anàlisi a partir de les prestacions ofertes a la Cartera de serveis socials 2008-2009, que són de tres tipus: les prestacions de
serveis, les prestacions econòmiques i les prestacions tecnològiques. Les prestacions que la
Cartera ofereix per a les persones en situació de dependència són objecte d’anàlisi a l’epígraf
següent, dedicat específicament a l’atenció a la dependència.

5.3.2.1. Prestacions de serveis
Les prestacions de serveis són les actuacions realitzades en l’àmbit de la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l’atenció i la inserció, recollides com a serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats. Aquestes prestacions són un complement
necessari de l’aplicació de qualsevol altre tipus de prestació social. Es presten mitjançant els
serveis socials bàsics.

Serveis socials bàsics
Els serveis socials bàsics són la porta d’entrada al Sistema públic de serveis socials i són
accessibles a tota la població. Els serveis prestats inclouen: l’atenció social bàsica, l’atenció
domiciliària, la telealarma i la teleassistència, els centres residencials d’estada limitada, el servei de menjador social, el servei d’assessorament tècnic d’atenció social i els centres oberts
per a infants i adolescents.
L’any 2008 hi ha a Catalunya 1.903 persones professionals dels serveis socials bàsics, de
les quals 1.258 són educadores socials (el 66,1%) i 646 són treballadores socials (el 33,9%),
fet que suposa unes ràtios de 2,6 treballadors socials per cada 15.000 habitants i d’1,3 educadors socials per cada 15.000 habitants.317 Quant a la cobertura, l’any 2008, el 10,9% de la
població catalana ha estat atesa pels serveis socials bàsics, fet que suposa una ràtio de 446,9
persones ateses per cada persona professional dels serveis socials bàsics.
317. Dades corresponents al padró municipal en data 1 de gener de 2008.
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El servei d’ajuda a domicili (SAD) consta d’una sèrie d’accions destinades a proporcionar
atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. L’any 2008
els serveis d’ajuda domiciliària han fet 4.670.011 hores d’assistència, que suposa una ràtio de
0,63 hores per a la població resident a Catalunya i una ràtio de 3,90 hores per a la població de
65 anys i més.318 L’any 2008 el nombre d’hores del SAD ha augmentat en 1.175.454 hores,
que significa una variació interanual del 33,6%, i manté la tendència positiva d’increment del
servei (l’any 2007 havia augmentat el 20,3%). Així mateix, s’incrementen les ràtios d’hores
d’assistència, atès que l’any 2007 van ser de 0,48 hores per a la població general i de 2,95
hores per a la població de 65 i més anys.
El servei d’ajuda a domicili atén persones en situació de dependència (el 10,5% del total
de persones ateses), persones adultes en risc social (el 82%) i unitats familiars amb menors
(el 7,5%).
Mitjançant el servei de tecnologia de suport i cura s’ofereix a les persones usuàries una
atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin
sobrevenir. Aquest servei es presta mitjançant telealarma i teleassistència. El servei de tecnologia de suport i cura ha donat atenció al 7,7% de la població de més de 65 anys l’any 2008.
El servei d’atenció socioeducativa per a infants i adolescents és un servei preventiu que
dóna suport, estructura i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses. L’any 2008, el 97% del territori ofereix el servei d’atenció
socioeducativa per a infants i adolescents, amb una cobertura de 5,8 places per cada 1.000
persones menors d’edat.

Serveis socials d’atenció especialitzada
Els serveis socials d’atenció especialitzada donen resposta a situacions o necessitats que
requereixen una especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. També proporcionen suport tècnic i presten col·laboració als serveis socials bàsics en les matèries de la
seva competència. La Cartera de serveis socials 2008-2009 preveu una sèrie de serveis socials
d’atenció especialitzada que han de donar suport a les necessitats específiques de determinats
col·lectius: la infància, l’adolescència i la joventut; persones amb dependència; persones grans
amb dependència o risc social; persones amb discapacitat; persones amb problemàtica social
derivada de malaltia mental; persones amb drogodependències; persones afectades pel virus

318. Dades corresponents al padró municipal en data 1 de gener de 2008.
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VIH/SIDA; persones cuidadores; famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social, i
dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles.
El col·lectiu més nombrós de persones que accedeixen als serveis socials especialitzats és
el constituït per les persones grans. L’any 2008 l’àrea d’atenció a la gent gran ha ofert 76.697
places (el 2,8% més que l’any anterior) amb la distribució següent: el 77,4% són places residencials (59.391), el 19% corresponen a centres de dia (14.554) i el 3,6% a habitatges tutelats (2.752).
En el gràfic següent s’observa que l’any 2009 el nombre de places ha crescut en tots tres
serveis. En el cas del servei de centre de dia, l’increment ha estat del 6,2%, l’oferta de places
de centres residencials ha augmentat el 2,9% i l’increment en el cas dels habitatges tutelats
ha estat del 13%. Aquestes places inclouen les de titularitat privada, que l’any 2009 suposen
el 58,7% de l’oferta de places de centres de dia, el 50,4% de les places de centres residencials
i el 21% de places d’habitatges tutelats. S’observa que la titularitat privada ha incrementat la
seva presència en els centres de dia i ha disminuït el seu pes en els centres residencials i els
habitatges tutelats, seguint la tendència que ja s’observava l’any 2008.
GRÀFIC V-55. NOMBRE DE PLACES DE CENTRES RESIDENCIALS,
CENTRES DE DIA I HABITATGES TUTELATS DE L’ÀREA D’ATENCIÓ PER
A LA GENT GRAN. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

L’àrea d’atenció a les persones amb discapacitat ofereix una sèrie de serveis, els més utilitzats dels quals són els que ofereixen els centres ocupacionals, que engloben els serveis de
teràpia ocupacional i els serveis ocupacionals d’inserció. L’any 2008, 7.802 persones han estat
usuàries d’aquest servei, 117 persones més que l’any anterior. La cobertura d’aquest servei
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és del 13,6% de la població amb discapacitat de 16 a 64 anys.319 7.136 d’aquestes persones
han estat ateses en centres privats (el 91,5%). Del total de persones usuàries d’aquest servei
(7.802), 7.717 corresponen a persones amb discapacitat intel·lectual i 85 a persones amb discapacitat física.
D’altra banda, 3.272 persones han estat usuàries l’any 2008 del servei de centre residencial temporal o permanent. 2.360 persones han estat ateses en centres privats (el 72,1%). La
cobertura d’aquest servei respecte de la població amb discapacitat és del 13,7%. Del total de
persones usuàries (3.272), 2.841 són persones amb discapacitat intel·lectual i 431 són persones
amb discapacitat física. Les llars residència han atès 2.439 persones, 2.231 de les quals han
estat ateses en un centre privat (el 91,5%). Del total de persones usuàries (2.439), 2.401 són
persones amb discapacitat intel·lectual i 38 són persones amb discapacitat física. Finalment,
691 persones han estat usuàries dels serveis de centre de dia d’atenció especialitzada per a
persones amb discapacitat: 631 són persones amb discapacitat intel·lectual i 60 són persones
amb discapacitat física.
L’any 2008, 10.822 persones han estat ateses pels serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència, 418 persones més que l’any anterior. Enguany disposem de dades de
l’any 2009 relatives als recursos residencials de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA), d’habitatges assistits, així com de les mesures aplicades als infants
i adolescents tutelats per la DGAIA. Quant als recursos residencials, s’han ofert 2.533 places
l’any 2009 (153 places més que l’any anterior), de les quals 1.990 corresponen a centres residencials i 543 a centres d’acolliment. El nombre de places d’habitatges assistits és de 323.
Pel que fa a les mesures aplicades als infants i adolescents tutelats per la DGAIA l’any 2009,
el nombre d’infants i adolescents tutelats en atenció en família ha estat de 5.224, 290 més que
l’any anterior, i en atenció en centres, 2.621, 105 més que l’any 2008.
El nombre de places del servei de centre de dia per a persones amb drogodependències
l’any 2008 és de 172, el mateix nombre des de l’any 2005. El 66,9% d’aquestes places les
ofereix la iniciativa social privada. D’altra banda, el nombre de places de servei residencial
per a persones amb drogodependències l’any 2008 és de 890, 14 places més que l’any 2007;
el 97,2% d’aquestes places són privades. Finalment, el nombre de places del servei de llar
amb suport per a persones amb drogodependències és de 282, el 92,5% de les quals pertanyen
a l’oferta privada de caràcter social.

319. Població amb un grau de discapacitat a partir del 65%.
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5.3.2.2. Prestacions econòmiques
Les prestacions econòmiques són aportacions en diners que atorga l’Administració per
donar suport a les persones que es troben en una necessitat social específica, sempre que no
tinguin una destinació finalista per a la compra d’un servei inclòs a la Cartera de serveis socials. S’inclouen les pensions no contributives i prestacions complementàries, les prestacions
previstes a la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,320 les
previstes per al suport a la família i la renda mínima d’inserció.
En aquest epígraf s’analitzen les prestacions previstes a la Llei 13/2006, atès que la resta
de prestacions econòmiques són objecte d’anàlisi en altres apartats específics d’aquesta memòria. Les prestacions socials de caràcter econòmic previstes per la Llei esmentada es poden
atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social.
Les prestacions de dret subjectiu són les següents: prestació per al manteniment de les
despeses de la llar,321 que substitueix i modifica l’ajut assistencial per cònjuge supervivent,
i la prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques.322 A la taula següent s’observa
que el nombre de persones beneficiàries d’aquestes prestacions s’ha incrementat en els darrers
tres anys. L’any 2009 s’aprecia un estancament en el creixement de les persones beneficiàries
de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar, que augmenten el 0,5% respecte
de l’any anterior, un augment molt menor que el de l’any 2008, en què aquestes prestacions
es van incrementar el 52,4%. D’altra banda, el nombre de persones beneficiàries de la prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques augmenta l’any 2009 el 116,1% respecte
de l’any anterior, encara que aquest augment suposa 166 prestacions més en termes absoluts.
TAULA V-72. PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES PRESTACIONS SOCIALS
DE CARÀCTER ECONÒMIC DE DRET SUBJECTIU. CATALUNYA, 2007-20091
Unitats: nombres absoluts.

Manteniment despeses llar
Manteniment necessitats bàsiques

2007

2008

2009

21.579

32.898

33.078

26

143

309

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

320. DOGC núm. 4691, de 04.08.2006.
321. La prestació per al manteniment de les despeses de la llar és una prestació per a les persones que no poden
atendre amb els seus ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el cònjuge o
el familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat amb qui compartia despeses ha mort. Té com a finalitat
garantir l’ús de l’habitatge habitual.
322. La prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques és una prestació de nova creació a favor de
determinades persones per atendre les necessitats bàsiques, que comporta una despesa essencial: manutenció,
les derivades de l’ús de la llar, comunicació i transports bàsics, així com totes les que són imprescindibles per
viure dignament.
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(1) Dades en data 31 de desembre de 2007, 2008 i 2009.

Pel que fa a les prestacions de dret de concurrència, l’ajut d’atenció social a cònjuges supervivents (complement a la pensió de viduïtat), s’ha substituït per la prestació per manteniment de les despeses de la llar. L’any 2007 ja no hi va haver convocatòria. Per aquest motiu, el
nombre de persones beneficiàries disminueix. L’any 2009 s’han beneficiat d’aquesta prestació
31.486 persones (el 99% són dones), el 28,5% menys que l’any anterior.

5.3.2.3. Prestacions tecnològiques
Les prestacions tecnològiques són ajuts instrumentals que atenen les necessitats socials
de la persona. Es poden associar amb altres prestacions, com l’assistència tecnològica, la teleassistència domiciliària i les ajudes instrumentals de manteniment o millora de l’autonomia
personal. A la Cartera de serveis socials es preveuen les prestacions tecnològiques següents:
les ajudes per a la mobilitat i el transport, les ajudes per a l’autonomia personal i la comunicació, les ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació i les ajudes per a l’adaptació d’habitatges per a persones amb discapacitat. Totes aquestes
prestacions són de caràcter no garantit.
L’any 2008 les obligacions reconegudes per aquestes prestacions són de 3.627.194,23
euros, dels quals 2.137.425,02 corresponen a ajudes per a la mobilitat i el transport i a ajudes per a l’autonomia personal i la comunicació, i 1.489.769,21 corresponen a ajudes per a
la supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació i per a l’adaptació d’habitatges.

5.3.3. Atenció a la dependència
Discapacitat
La classificació internacional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la
discapacitat com la restricció o l’absència de la capacitat que té un ésser humà per fer una
activitat en la forma o dins del marge que es considera normal. Per tant, la gravetat de les limitacions per a les activitats és el criteri fonamental que s’utilitza per elaborar els barems per
a la valoració del grau de discapacitat.
La valoració de la discapacitat s’ajusta a la regulació fixada pel Reial decret 1971/1999,
de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del
grau de discapacitat.323 El Reial decret estableix els barems amb criteris tècnics per valorar
323. BOE núm. 22, de 26.01.2000.
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la discapacitat, així com els que determinen la necessitat del concurs d’una altra persona per
fer els actes més essencials de la vida diària.
En aquest epígraf s’analitzen els resultats de l’estadística de població amb discapacitat,
que constitueix el resultat de l’explotació d’una base de dades que es nodreix de la informació
registrada als serveis de valoració i orientació que depenen de l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials.
El nombre de persones amb discapacitat a Catalunya ha crescut progressivament al llarg
dels darrers cinc anys (2005-2009). L’any 2009 hi ha 413.673 persones amb discapacitat a
Catalunya, l’1,4% més que l’any anterior, un increment inferior al que es va registrar l’any
2008, que va ser del 5,9%. El 51,3% de les persones amb discapacitat l’any 2009 són dones.
GRÀFIC V-56. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: taxa acumulada de creixement; índex 2005 = 100.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

La discapacitat està lligada amb l’edat, i mostra una incidència més elevada entre les persones d’edat avançada, de 75 anys i més, que són el 22,5% de les persones amb discapacitat a
Catalunya l’any 2009. No obstant això, la discapacitat no és un fenomen exclusiu de la vellesa, tal com s’observa al gràfic següent. Les persones de més de 54 anys suposen el 61,6% de
les persones amb discapacitat. La concentració de la discapacitat en les edats més avançades
s’explica per causes relacionades amb els estils de vida i els processos degeneratius de la vellesa, però també per l’envelliment de la població.
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GRÀFIC V-57. PERSONES AMB DISCAPACITAT PER EDAT.
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

L’estructura per edats de les persones amb discapacitat és diferent segons el sexe. Així, els
homes són més nombrosos que les dones en les edats infantil, jove i adulta (fins als 54 anys),
mentre que les dones tenen una incidència de la discapacitat més elevada en les edats més
avançades. La diferència més important respecte a la incidència de la discapacitat s’observa
en les persones de 75 i més anys, com a conseqüència d’una esperança de vida més elevada en
el cas de les dones i que aquestes viuen proporcionalment més temps amb problemes de salut.
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GRÀFIC V-58. DISTRIBUCIÓ DE LA DISCAPACITAT PER EDAT I SEXE.
CATALUNYA, 2009
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El grau de discapacitat es distribueix en tres grans grups. El primer agrupa graus de discapacitat entre el 33% i el 64%, en el qual s’inclouen persones amb discapacitat amb un nivell
d’autonomia personal prou important per inserir-se socialment i laboralment, si més no, en
un sistema de treball protegit. El segon grup aplega graus de discapacitat entre el 65% i el
74%; en aquest bloc es compten persones que, en termes generals, presenten més dificultats
per aconseguir una integració social i laboral plena. El tercer grup, amb graus de discapacitat
iguals o superiors al 75%, registra persones molt afectades que són susceptibles de requerir
instruments altament especialitzats per a la seva integració social.
Tal com s’observa al gràfic següent, la majoria de la població catalana amb discapacitat
té un grau que oscil·la entre el 33 i el 64%. Les dones tenen una freqüència de la discapacitat
del 75% i més lleugerament superior a la que experimenten els homes. Aquests, a la vegada,
tenen una incidència superior respecte de la discapacitat del 33 al 64%. Cal destacar que a
Catalunya l’any 2009 hi ha 78.665 persones amb una discapacitat reconeguda del 75% i més,
el 4,8% menys que l’any anterior.
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GRÀFIC V-59. PERSONES AMB DISCAPACITAT PER GRAU I SEXE.
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

La classificació tipològica oficial de les discapacitats és la següent: física, sensorial i psíquica. La tipologia que s’analitza en aquest document engloba els col·lectius següents: persones
amb discapacitat física (motora i no motora), sensorial (visual i auditiva), psíquica i malaltia
mental. El tipus de discapacitat més freqüent a Catalunya és la de tipus físic: l’any 2009 hi ha
241.496 persones amb aquesta discapacitat (el 58,5% del total). A continuació es troben les
malalties mentals, amb 77.009 persones (el 18,6% del total), seguides per les de tipus sensorial, amb 51.222 persones (el 12,4%) i, finalment, les de caràcter psíquic, amb 43.166 persones (el 10,4%). Com en anys anteriors, les diferències més destacables entre ambdós sexes
s’aprecien en la discapacitat psíquica, més freqüent entre els homes, i en la malaltia mental,
més freqüent entre les dones. Seguint la tendència d’anys anteriors, el tipus de discapacitat que
més s’incrementa en termes relatius l’any 2009 és la derivada de malaltia mental (el 5,3%).
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GRÀFIC V-60. PERSONES AMB DISCAPACITAT PER TIPUS I SEXE.
CATALUNYA, 2009
Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Finalment, l’any 2009 a Catalunya hi ha un total de 51.738 persones amb discapacitat amb
barem de necessitat de tercera persona, el 50,5% de les quals tenen una discapacitat física.

Sistema català d’autonomia i atenció a la dependència (SCAAD)
El Sistema català d’autonomia i atenció a la dependència (SCAAD) desplega i aplica a
Catalunya les previsions de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, que va entrar en vigor l’1 de
gener de 2007.324 La implantació del sistema està sent progressiva. L’any 2007 han accedit a
l’SCAAD les persones que es troben en situació de gran dependència (grau III, nivells 2 i 1) i
els anys 2008 i 2009, les persones amb un grau de dependència severa (grau II, nivells 2 i 1).
D’acord amb les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania, el nombre de sol·
licituds de reconeixement registrades en data 30 de novembre de 2009325 és de 188.723.326
D’aquestes sol·licituds, el 65% les han formulat dones, i el 35% homes. Per edats, el 60% de
les persones sol·licitants tenen més de 80 anys i el 24% tenen entre 65 i 79 anys. El 31% de

324. BOE núm. 299, de 15.12.2006.
325. Des de l’entrada en vigor de la Llei i fins al 30 de novembre de 2009.
326. Les sol·licituds registrades fan referència a les peticions susceptibles de ser valorades una vegada eliminades
les que no compleixen els requisits bàsics (manca de documentació, duplicacions de sol·licituds, etc.).
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les sol·licituds són de persones amb discapacitat (la més freqüent és la discapacitat física, el
60%). Finalment, les persones sol·licitants preferentment viuen al seu domicili (el 81%) i amb
una persona cuidadora no professional (el 54%).
Així, el perfil de les persones sol·licitants mostra un paral·lelisme amb les prevalences de
la discapacitat: la majoria són dones. Pel que fa a l’edat, tant la discapacitat com la dependència es concentren en les edats més avançades.
De les 188.723 sol·licituds registrades, se n’han valorat 187.098 (el 99%). Tal com s’observa al gràfic següent, el 51% de les valoracions correspon a situacions de gran dependència
(grau III) i el 27% a situacions de dependència severa (grau II).
GRÀFIC V-61. VALORACIONS SEGONS EL GRAU DE DEPENDÈNCIA.
CATALUNYA 2007, 2008 I 20091
Unitats: percentatges.

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania.
(1) Les dades corresponents al 2009 són fins al 30 de novembre.

La majoria de les valoracions es concentren en els graus més aguts de la dependència (gran
dependència i dependència severa). L’estructura resultant és contrària a la que mostra la població amb discapacitat i a la de la població amb dependència d’altres països del nostre entorn.
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No obstant això, d’acord amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania,327 la majoria de
les valoracions amb grau III es van realitzar el primer any de desplegament de la Llei 39/2006;
posteriorment, els graus inferiors han anat guanyant en importància.
El reconeixement oficial del grau i nivell de dependència fruit de les valoracions realitzades comporta el dret a accedir a determinades prestacions per a la persona beneficiària. També
es determina el moment d’incorporació al sistema, atenent al calendari d’aplicació de la Llei.
Les prestacions poden ser de serveis o econòmiques. Les primeres tenen caràcter prioritari i
es faciliten a través de la xarxa de serveis socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats. En cas que no sigui possible l’atenció a través d’algun
d’aquests serveis, s’atorgaran prestacions econòmiques vinculades, si escau, a l’adquisició
de serveis. Quant a les prestacions econòmiques, se’n preveuen tres grans tipus: la prestació
econòmica vinculada al servei, la prestació econòmica per a la cura de l’entorn familiar i l’ajut
a persones cuidadores no professionals, i la prestació econòmica per a l’assistència personal.
Els serveis i les prestacions econòmiques s’ofereixen segons la situació personal (grau i nivell de dependència, renda i patrimoni), l’entorn familiar i la disponibilitat de serveis al lloc
de residència de la persona amb dependència.
De les 187.098 valoracions, 133.942 són les que tenen dret a rebre alguna prestació, atès
que corresponen als graus III i II.328 Per atendre aquestes 133.942 valoracions amb dret, s’han
elaborat 99.496 programes individuals d’atenció (PIA), que suposen el 74% de les valoracions amb dret.
Els PIA recullen la prestació i/o el servei al qual té dret la persona beneficiària. A partir
de l’any 2008 i fins al 30 de novembre del 2009 s’han atorgat 115.099 prestacions.329 Les
prestacions reconegudes són la seva majoria prestacions econòmiques (el 68,2%), que la Llei
havia previst com una excepció, i el 32% restant són prestacions de serveis. A la taula següent
s’observa que les prestacions econòmiques destinades a la persona cuidadora no professional
són les més nombroses (el 54,8% del total de prestacions), seguides de les prestacions vinculades a un centre residencial (el 28,2% del total de prestacions).

327. Document del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció de les
persones amb dependències (Prodep); Comissió mixta de seguiment del desplegament de la Llei 39/2006, 23 de
desembre de 2009 (dades en data 30 de novembre de 2009). Publicat al web del Departament d’Acció Social i
Ciutadania: http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnex
toid=d0454b1dc16a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d0454b1dc16a4210VgnVCM10
00008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default.
328. Els anys 2007, 2008 i 2009 accedeixen al Sistema les persones amb dependència valorades en els graus III i II.
329. Cal tenir en compte que una mateixa persona pot compatibilitzar un ajut i algun tipus de servei alhora.

771

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

TAULA V-73. DISTRIBUCIÓ DELS PIA PER TIPUS DE PRESTACIÓ.
CATALUNYA, 2008 I 20091
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Tipus d’ajut

Prest.
econòmica

% sobre
total
general

Servei

% sobre
total
general

Total

%

Residència

14.597

12,7

17.851

15,5

32.448

28,2

Centre de dia

417

0,4

3.055

2,6

3.472

3,0

SAD2

407

0,3

11.337

9,8

11.744

10,2

4.358

3,8

4.358

3,8

Teleassist.
Assistent/a personal

24

0,02

24

0,02

Cuidador/a no professional

63.053

54,8

63.053

54,8

Total

78.498

68,0

115.099

100,0

36.601

32,0

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania.
(1) Dades fins al mes de novembre del 2009.
(2) Servei d’ajuda a domicili.

No obstant això, s’observa un augment de les prestacions de serveis respecte al total de
prestacions, atès que al llarg dels anys 2007 i 2008330 el 86% de les prestacions que es van
concedir eren de caràcter econòmic, mentre que, com ja s’ha esmentat anteriorment, aquest
percentatge és del 78,5% en data 30 de novembre del 2009.331
El fet que les prestacions econòmiques siguin predominants és el reflex de la tradició de
la cura de les persones en situació de dependència en l’àmbit familiar i, a la vegada, perpetua el paper de la dona en aquest àmbit. D’altra banda, també es pot considerar que existeix
una mancança en la disponibilitat de serveis, atès que la infraestructura disponible és la de la
xarxa de serveis socials.
La Plataforma de Suport a les Persones Cuidadores és una plataforma impulsada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Obra Social de Caixa Catalunya332 que ofereix:
134 cursos de formació bàsica i especialitzada; servei d’ajuda domiciliària, que permet a les
persones que assisteixen als cursos disposar d’una persona professional que s’encarrega de la
persona en situació de dependència perquè no quedi desatesa; grups d’ajuda mútua, que són
grups que es reuneixen periòdicament per intercanviar experiències i prestar-se suport mutu;
servei d’informació telefònica, que ofereix informació i assessorament sobre qüestions relacionades amb la tasca de cura de persones amb dependència.

330. Acumulatiu dels dos anys.
331. Prestacions atorgades a partir del 2008 i fins al 30 de novembre del 2009.
332. Conveni signat entre el DASC i l’Obra Social de Caixa Catalunya el dia 9 de juliol del 2009.
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L’objectiu de la Plataforma és millorar el dia a dia de les persones que tenen cura de persones en situació de dependència, ajudar-les a dur a terme la seva tasca i facilitar la seva reinserció laboral. La prestació efectiva dels serveis de la Plataforma es fa a través d’organitzacions del tercer sector.

5.4. Inclusió social
La Unió Europea ha definit la inclusió social com un procés que assegura que les persones
en risc de pobresa i d’exclusió social augmentin les oportunitats i els recursos necessaris per
participar completament en la vida econòmica, social i cultural, així com per gaudir d’unes
condicions de vida i benestar que es considerin normals en la societat en la qual viuen.
La Unió Europea va establir a la Cimera de Lisboa (2000) l’objectiu d’eradicar la pobresa
i l’exclusió social en el termini de deu anys. L’Agenda social renovada plantejava una sèrie
d’accions per al període 2008-2009 amb aquesta finalitat. Però el context de crisi econòmica ha
fet replantejar la situació. L’any 2009, la mateixa Comissió Europea ha reconegut que l’impacte
de la crisi des del punt de vista social és més greu del que s’esperava quan es van establir la
majoria de les mesures.333 La Comissió assenyala la necessitat d’intensificar els esforços per
fer front a l’atur i adaptar i modernitzar els sistemes d’assistència social, així com la necessitat d’establir mesures de suport econòmic a les persones en conjunció amb mesures actives.
Així mateix, la Comissió Europea ha ratificat en el seu Informe conjunt sobre protecció i
inclusió social de l’any 2009 el seu compromís per aconseguir un impacte decisiu en l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social per a l’any 2010, declarat com l’Any Europeu de Lluita
contra la Pobresa i l’Exclusió Social. En el context de crisi econòmica, l’Informe constata que
la contribució de la política social és fonamental, i que les llars més castigades seran aquelles
en que la persona sustentadora principal es trobi en una situació de desavantatge en el mercat
de treball i en la societat.
Pel que fa a Espanya, l’Informe posa de manifest que s’observa una persistència dels desafiaments marcats per la Comissió en el període anterior, i incideix especialment en el problema
de la pobresa infantil; en aquest sentit, les recomanacions continuen sent actuacions per evitar
la transmissió intergeneracional de la pobresa i intensificar els esforços per a la promoció de
la inclusió activa dels grups vulnerables. Quant a la inclusió activa, la Comissió incideix en
la idea que és fonamental dissenyar vincles millors entre les prestacions per desocupació i
el suport laboral per crear els incentius adequats, a la vegada que es garanteixen unes rendes
apropiades, s’evita la pobresa dels treballadors en actiu i es fomenta la integració duradora
en el mercat de treball.
333. Comissió Europea, Gestionar la recuperació, COM (2009) 114 final.
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D’acord amb l’Informe de la inclusió social a Espanya 2009,334 l’exclusió social ha deixat
de ser una condició fixa o una característica personal o d’un col·lectiu per convertir-se en un
risc associat a determinades etapes del cicle vital que exposen les persones que les travessen
a situacions de més precarietat. Aquesta nova lògica de l’exclusió ha rejovenit notòriament el
perfil de la vulnerabilitat social. La infància i la transició a la vida adulta són, en aquest sentit,
noves etapes de risc. En l’actualitat, les dinàmiques de l’exclusió tenen a veure, moltes vegades, amb processos de formació de la família, l’estructura de la llar, les condicions d’accés i
de permanència en el mercat de treball, a més de la capacitat per conciliar les demandes de
l’esfera personal, familiar i laboral. Es conclou que l’exclusió social té caràcter multidimensional i, en el pitjor dels casos, acumulatiu.
La crisi econòmica ha tingut unes conseqüències molt negatives en termes d’ocupació a
Catalunya. L’Informe esmentat posa de manifest que la principal font de renda de les famílies és la derivada de la seva participació en el mercat de treball. En aquest sentit, s’assenyala
que és lògic pensar que les rendes de moltes llars s’hagin ressentit com a conseqüència de la
crisi. La població jove és un dels col·lectius més perjudicats en la nova conjuntura econòmica,
així com les persones amb baixa formació. La crisi està dificultant també la integració laboral
de les persones d’origen immigrant. Al costat d’aquest col·lectiu, les persones que depenen
dels seus ingressos, fonamentalment els nens i les nenes menors d’edat, també experimenten
la vulnerabilitat.

5.4.1. La distribució de la renda i el risc a la pobresa
La informació sobre la distribució de la renda i el risc a la pobresa es basa en els resultats
de l’Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, que és una ampliació que l’Institut d’Estadística de Catalunya duu a terme per a Catalunya de l’Enquesta de
condicions de vida de l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest instrument estadístic permet
obtenir una visió de la distribució de la renda entre les persones, la situació econòmica de les
llars, el risc de la població de caure en la pobresa, així com de la composició de la població
en risc de pobresa.

La distribució de la renda
Per descriure la distribució personal de la renda a Catalunya, tot seguit s’analitza la renda
mitjana anual de les llars, la distribució de les llars catalanes per diferents trams d’ingressos,

334. Fundació Caixa de Catalunya, Obra Social. Informe de la inclusió social a Espanya 2009. Barcelona, setembre
de 2009.
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així com la distribució de la renda entre les llars catalanes a través de diferents indicadors.
També s’analitza el nombre de llars catalanes que reben prestacions.
La mitjana d’ingressos de les llars catalanes l’any 2008 és de 28.450 euros nets anuals,335
el 5,2% superior respecte a l’any 2007. Si s’analitza la renda mitjana de les llars segons el
sexe i l’edat de la persona de referència, s’observa que quan la persona de referència té 65
anys i més, els ingressos de la llar són inferiors a la mitjana catalana d’ingressos (23.619 euros si és home i 14.227 si és dona). La situació és especialment desfavorable per a les llars
encapçalades per una dona de 65 anys i més, els ingressos de les quals són el 50% inferiors
a la mitjana. També són inferiors a la mitjana els ingressos de les llars en què la persona de
referència és una dona de 16 a 39 anys (28.183 euros), encara que en un percentatge molt petit (el 0,9%). Les llars amb els ingressos més elevats respecte a la mitjana són els de les llars
en què la persona de referència és un home de 40 a 64 anys (el 19,7%), amb uns ingressos de
34.062 euros anuals, tal com es mostra en el gràfic següent. Per tant, els ingressos més baixos
corresponen a les llars en què la persona de referència té 65 anys i més, sobretot si és dona.
GRÀFIC V-62. RENDA MITJANA NETA ANUAL DE LA LLAR SEGONS
EL SEXE I L’EDAT DE LA PERSONA DE REFERÈNCIA. DESVIACIÓ
PERCENTUAL RESPECTE DEL TOTAL. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2008.

Si s’analitzen els ingressos de la llar per unitat de consum atenent a la composició de llar,
s’observa que, seguint la tendència d’anys anteriors, la presència de persones d’edat avançada
335. La renda de les llars correspon a l’any natural anterior a l’Enquesta, és a dir, l’any 2007.
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i de fills i filles en situació de dependència són elements que condicionen la situació econòmica de les llars. Així, d’acord amb el gràfic següent, les llars amb els ingressos més baixos són
les formades per una sola persona de 65 anys i més, els ingressos de les quals són el 33,1%
inferiors a la mitjana del conjunt de les llars catalanes. També són inferiors a la mitjana (el
18,1%) els ingressos de les llars formades per dos adults, almenys un de 65 anys o més, sense
fills dependents. Així mateix, les llars formades per un adult amb un o més fills dependents
tenen uns ingressos que són el 31,9% inferiors a la mitjana. En l’altre extrem es troben les
llars formades per dos adults, menors de 65 anys i sense fills dependents, amb uns ingressos
el 27,3% superiors a la mitjana.
És important assenyalar que les llars formades per un adult amb un o més fills dependents
(les llars monoparentals) han empitjorat la seva situació: mentre que l’any 2007 els ingressos
d’aquestes llars van ser el 26,7% inferiors a la mitjana, l’any 2008 han estat el 31,9% inferiors.
GRÀFIC V-63. RENDA MITJANA ANUAL DE LA LLAR PER UNITAT
DE CONSUM SEGONS LA COMPOSICIÓ DE LA LLAR. DESVIACIÓ
PERCENTUAL RESPECTE DEL TOTAL. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2008.

Respecte a la distribució de les llars catalanes per trams d’ingressos, s’observa que l’any
2008 el 9,6% de les llars de Catalunya ingressen fins a 9.000 euros nets anuals, i l’11,2% ingressen de 9.001 a 14.000 euros nets anuals. Això suposa que una de cada cinc llars a Catalunya ingressa menys de 14.000 euros nets anuals l’any 2008 (el 20,8%). En l’altre extrem, les
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dades mostren que el 28,4% de les llars se situen a la franja més alta d’ingressos, que correspon a més de 35.000 euros nets anuals.
Respecte a l’any 2007, s’observa que han disminuït les llars amb ingressos inferiors a
14.000 euros nets anuals. D’altra banda, han augmentat les llars situades en la franja més alta d’ingressos, que correspon a més de 35.000 euros anuals, d’acord amb el gràfic següent.
GRÀFIC V-64. LLARS PER TRAMS D’INGRESSOS NETS ANUALS.
CATALUNYA, 2007-2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2008.

L’anàlisi de la distribució de la renda permet la construcció de determinats índexs sintètics,
com ara l’índex de Gini i els índexs de ràtios S80/20 i S90/10. El valor de l’índex de Gini336
a Catalunya l’any 2008 és de 0,29. Aquest índex pren el valor de 0,31 a escala estatal. Per
tant, es pot afirmar que la distribució de la renda a Espanya és lleugerament més desigual que
a Catalunya. A escala europea,337 el valor d’aquest índex varia molt entre els estats membres
de la UE-27. Així, els estats amb una distribució de la renda més igualitària són Eslovènia i
Suècia (amb un valor de l’índex de 0,23), seguits d’Eslovàquia (0,24). Per contra, els estats

336. L’índex de Gini és un dels índexs sintètics més emprats en les anàlisis de distribució de la renda, i s’utilitza
tradicionalment per a mesurar la desigualtat econòmica. L’índex de Gini pren el valor 0 en una situació hipotètica
de màxima igualtat (tots els individus ingressen de la mateixa manera) i pren el valor 1 en una situació de màxima
desigualtat (un sol individu acumula tots els ingressos).
337. Comissió Europea, The social situation in the European Union 2009, febrer de 2010. Les dades es refereixen
a l’any 2007.
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amb una distribució de la renda més desigual són Romania (0,38) i Portugal (0,37). La mitjana
de la UE-27 per a aquest índex se situa en 0,31.
Els altres índexs que mesuren la desigualtat són l’S80/20 i l’S90/10, que comparen el nivell d’ingressos de les llars amb més renda respecte de les llars amb menys renda. L’any 2008,
l’S80/20 mostra com el 20% de les llars amb els ingressos més elevats acumulen 4,83 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides. Aquest índex pren el valor de 5,4
a escala estatal, i mostra una distribució més desigual de la renda a Espanya que a Catalunya.
L’S80/20 pren el valor de 5,0 a escala europea (mitjana de la UE-27).338 La desigualtat en
la distribució de la renda és més elevada a Romania (7,8), Bulgària (6,9) i Portugal (6,5). A
l’altre extrem, se situen Eslovènia (3,3), Suècia (3,4) i la República Txeca i Eslovàquia (3,5).
Finalment, l’S90/10 mostra com el 10% de les llars amb els ingressos més elevats acumulen 9,04 vegades el que ingressen les llars més desafavorides a Catalunya l’any 2008.
D’acord amb la taula següent, es pot afirmar que en els darrers cinc anys ha augmentat
lleugerament la polarització en la distribució de la renda a Catalunya, atès que el valor dels
índexs S80/20 i S90/10 ha augmentat en el període esmentat.
TAULA V-74. INDICADORS DE DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA.
CATALUNYA, 2004-2008
Unitats: índexs.

2004

2005

2006

2007

2008

Índex de Gini

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

S80/20

4,77

4,67

4,59

4,71

4,83

S90/10

7,88

7,64

7,51

7,65

9,04

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2008.

Un factor que complementa l’anàlisi de la distribució de la renda és conèixer quines són
les prestacions socials rebudes. Per prestació social s’entén tota transferència monetària per
raons de vellesa, supervivència, desocupació, malaltia o invalidesa, així com els ajuts per a la
família, habitatges o estudis, entre d’altres.
L’any 2008 més de la meitat de les llars catalanes han rebut algun tipus de prestació social (el 52,1%), és a dir, un total d’1,4 milions de llars. Les prestacions més nombroses són les
de vellesa i supervivència, entre les quals es troben les prestacions de jubilació. Així, d’acord
amb la taula següent, les prestacions de vellesa i supervivència estan presents en el 66,9% de
les llars que reben alguna prestació. Aquest percentatge augmenta fins al 99,8% si la persona
338. Vegeu la nota anterior.
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de referència de la llar té 65 anys i més. Igualment, el 16,7% de les llars que reben alguna
prestació cobren prestacions d’atur, i el 27,6% reben la resta de subsidis i prestacions. Per
sexes, s’observa que les prestacions de vellesa i supervivència estan més presents en les llars
encapçalades per dones, sobretot en la franja d’edat compresa entre els 40 i els 64 anys. També s’aprecia una presència important dels altres subsidis i prestacions a les llars encapçalades
per una dona de 16 a 39 anys.
TAULA V-75. LLARS SEGONS EL TIPUS DE PRESTACIONS SOCIALS QUE
REBEN PER SEXE I EDAT DE LA PERSONA DE REFERÈNCIA.
CATALUNYA, 2008
Unitats: milers i percentatges.

Total llars
(milers)

Llars que
reben
prestacions
(milers)

De 16 a 39 anys

838,9

253,2

De 40 a 64 anys

1.210,4
673,6
2.722,9

1.390,0

Llars que
reben
prestacions
(%)

Tipus de prestació (%)
Vellesa i
supervivència

Atur

Altres
subsidis
o prest.

30,2

-

37,5

33,4

476,4

39,4

50,3

25,3

39,2

660,3

98,0

99,8

-

5,5

51,0

66,9

16,7

27,6

Total

65 anys i més
Total

Homes
De 16 a 39 anys

485,2

160,2

33,0

-

39,3

56,3

De 40 a 64 anys

756,6

283,7

37,5

42,0

29,0

42,7

65 anys i més

362,9

357,0

98,4

99,6

-

-

1.604,7

801,7

49,9

61,9

19,6

28,7

Total

Dones
De 16 a 39 anys

353,7

93,0

26,3

-

-

75,6

De 40 a 64 anys

453,7

192,7

42,5

62,6

19,7

34,0

65 anys i més
Total

310,8

303,3

97,6

100,0

-

-

1.118,3

589,0

52,7

73,7

12,8

26,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2008.

Incidència del risc a la pobresa
La població en risc de pobresa es pot definir com el col·lectiu de persones que tenen una
renda inferior al 60% de la mediana dels ingressos anuals equivalents d’una societat de refe-
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rència, i que s’anomena llindar de risc a la pobresa. Aquest llindar s’ha situat en 8.748 euros
nets anuals l’any 2008 a Catalunya, que equival a 729 euros mensuals.
D’acord amb aquest llindar, l’any 2008 el 16,6% de la població de Catalunya es trobava
en risc de pobresa, és a dir, disposava d’uns ingressos inferiors als 8.748 euros nets anuals.339
Si s’analitza l’evolució de la pobresa a Catalunya al llarg del període 2004-2008, s’observa
que la taxa de risc de pobresa experimenta un creixement important l’any 2006, sobretot entre
les dones. A partir d’aquest any, el valor de la taxa ha disminuït, fins a situar-se en el 16,6%
l’any 2008, 1,6 punts percentuals menys que l’any anterior.
GRÀFIC V-65. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE RISC A LA POBRESA.
CATALUNYA, 2004-2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2008.

Tal com s’observa a la taula següent, les diferències per sexe persisteixen. Així, el risc de
pobresa afecta més les dones (el 18,1%) que els homes (el 15%). En concret, les més afectades són les dones que tenen 65 i més anys, la taxa de risc a la pobresa de les quals (el 27,9%)
supera en quasi cinc punts percentuals la dels homes de la mateixa edat. Per edats, les persones d’edat avançada continuen tenint un risc de pobresa molt elevat (el 25,4%). El risc de
pobresa de les persones de menys de 16 anys se situa en el 17,6%, un punt per sobre de la
taxa de la població general.

339. Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2008 (Idescat). Pel que fa als resultats,
malgrat que la referència és l’any 2008, els ingressos a partir dels quals es calcula la taxa de pobresa es recullen
amb referència a l’any 2007. En aquest sentit, les dades no reflecteixen l’impacte que el descens de l’ocupació
ha tingut en la renda de moltes llars.
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TAULA V-76. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER SEXE I EDAT.
CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Homes

Dones

Total

Menys de 16 anys

17,6

17,6

17,6

De 16 a 64 anys

13,0

15,5

14,3

65 anys i més

22,0

27,9

25,4

Total

15,0

18,1

16,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2008.

D’acord amb la Comissió Europea,340 els infants estan més exposats al risc de pobresa que
el conjunt de la població (el 19% a la UE-27). Aquesta situació no ha millorat des de l’any
2000. L’atenció que es va donar a la pobresa infantil a partir del Mètode obert de coordinació
l’any 2007 ha permès conèixer millor els determinants d’aquest fenomen a cada país, i ha
posat de manifest la necessitat de disposar d’estratègies globals que combinin un suport als
ingressos adequat i ben dissenyat amb ofertes d’ocupació de qualitat per als pares i la prestació dels serveis necessaris. Pel que fa a Espanya, la composició de la llar i la vinculació
dels progenitors amb el mercat de treball són factors determinants de la pobresa infantil. 341
En aquest sentit, i tal com s’observa al gràfic següent, les taxes més elevades de pobresa
a Catalunya són les de les llars monoparentals amb fills dependents (el 48%), i les de les llars
amb dos adults amb tres o més fills dependents (el 45,7%). Aquestes llars, a més, han empitjorat la seva situació respecte a l’any 2007, i han incrementat la seva pobresa 14,8 i 8,3 punts
percentuals en termes interanuals, respectivament. Per contra, les llars amb una persona de
65 anys o més, que l’any 2007 eren les que presentaven la taxa de pobresa més elevada, l’han
reduïda progressivament al llarg dels darrers cinc anys.

340. Comissió Europea, Informe conjunt sobre protecció i inclusió social 2009, Brussel·les, 13 de març de 2009.
341. Informe sobre la protecció social i la inclusió social a Espanya 2008-2010.
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GRÀFIC V-66. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER COMPOSICIÓ DE LA
LLAR. CATALUNYA, 2007-2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa, 2008.

Igualment, les situacions de més vulnerabilitat es produeixen en aquelles llars amb fills
dependents amb cap lloc de treball o en les quals no totes les persones en edat de treballar
estan ocupades. L’any 2008, la taxa de pobresa més elevada (el 82,1%) s’observa en les llars
amb fills dependents amb una intensitat de treball igual a zero, és a dir, en les que cap dels
membres treballa en tot l’any, tal com mostra el gràfic següent.
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GRÀFIC V-67. TAXA DE RISC A LA POBRESA SEGONS LA INTENSITAT DE
TREBALL DE LA LLAR I ELS FILLS DEPENDENTS. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa.
IT: intensitat del treball. La intensitat de treball de la llar es refereix al nombre de mesos que han estat treballant
durant l’any tots els membres de la llar en edat laboral, proporcional al nombre total de mesos que teòricament
podrien treballar. El valor IT = 1 indica que a la llar totes les persones en edat de treballar ho han fet durant tot
l’any. A l’altre extrem, el valor IT = 0 indica que a la llar cap dels membres en edat de treballar ha estat ocupat.

Un altre factor que està relacionat amb la pobresa infantil és el sistema públic de benestar, que està poc desenvolupat en l’àmbit de les prestacions i els serveis a la infància. Així, el
gràfic següent mostra que les transferències socials públiques només contribueixen a reduir
4,8 punts percentuals el risc de pobresa de les persones menors de 16 anys, mentre que les
persones de 65 i més anys redueixen la seva pobresa 57,7 punts percentuals després de totes
les transferències socials: les transferències socials són especialment importants per pal·liar
les situacions de precarietat en edats avançades. La política d’increment de la quantia de les
pensions mínimes per sobre de la revalorització general pot haver ajudat també a alleugerir
situacions de precarietat.
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GRÀFIC V-68. TAXA DE RISC A LA POBRESA ABANS I DESPRÉS DE LES
TRANSFERÈNCIES SOCIALS. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa.

Per sexe, s’aprecien diferències significatives en les persones de 65 anys i més. Com es
mostra en el gràfic següent, les transferències socials redueixen de manera més important la
pobresa entre els homes que entre les dones d’aquesta edat. Així, la taxa de pobresa dels homes es redueix 58,6 punts percentuals després de les pensions i 62,1 punts després de totes
les transferències socials. En el cas de les dones, aquesta reducció és de 51,9 punts després
de les pensions i de 54,4 punts després de totes les transferències socials. Això pot ser perquè
els homes són beneficiaris de pensions de quantia més elevada que les dones, a causa d’una
major participació dels primers en el mercat de treball.
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GRÀFIC V-69. TAXA DE RISC A LA POBRESA ABANS I DESPRÉS DE
TRANSFERÈNCIES SOCIALS DE LES PERSONES DE 65 ANYS I MÉS.
CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa.

La relació de les persones amb el mercat de treball és un factor que està vinculat amb situacions de pobresa. D’acord amb la taula següent, el fet de tenir una ocupació remunerada
és un factor clau per evitar situacions de pobresa entre les persones en situació d’activitat: la
taxa de risc a la pobresa és més elevada quan la persona es troba aturada que quan es troba
ocupada. La taxa de risc a la pobresa de les persones ocupades és sis punts percentuals inferior respecte a la de la població general.
TAULA V-77. TAXA DE RISC A LA POBRESA. PERSONES ADULTES PER
RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Relació amb l’activitat

Taxa

Persones actives

10,8

Persones ocupades

10,4

Persones aturades

16,7

Persones inactives

25,4

Persones jubilades

21,5

Altres situacions d’inactivitat

28,3

Total

16,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
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la pobresa.

No obstant això, tenir una ocupació remunerada no garanteix el benestar si les condicions
de treball són precàries. D’acord amb la Comissió Europea,342 l’any 2007, el risc de pobresa
de les persones que tenien una ocupació a la UE-27 va ser del 8%. Espanya se situava entre els països amb un percentatge més alt de persones en aquesta situació, l’11%. Per tant, la
manca d’accés al mercat de treball o l’accés en condicions precàries constitueix l’origen de
moltes formes d’exclusió.
Altres factors que incideixen en el risc de pobresa són l’estat civil, el nivell de formació,
la nacionalitat i l’estat de salut. Així, les persones que tenen una pobresa més elevada atenent
a aquests factors l’any 2008 a Catalunya són les persones vídues (el 24,7%), les que tenen
una educació primària o inferior (el 24,7%), les que tenen nacionalitat estrangera (el 27,5%)
i les que tenen un estat de salut dolent (el 29,2%).
La taxa de pobresa de la població de nacionalitat estrangera és 11,9 punts percentuals superior a la de la població de nacionalitat espanyola. D’acord amb l’Informe Foessa,343 els dos
factors que incideixen en l’exclusió d’aquest col·lectiu són la situació irregular i la manca
d’ocupació. Els baixos salaris i les càrregues familiars eleven el seu risc de pobresa i exclusió social, situació que es pot estar agreujant en el context actual d’augment de l’atur, atesa la
major vulnerabilitat de la població estrangera deguda a la concentració de la seva ocupació en
sectors inestables de baixa qualificació i al fet que la seva inserció laboral és recent.
L’estat de salut és una altra variable que incideix en les situacions de pobresa. Així, les
persones amb un estat de salut dolent tenen una pobresa més elevada (el 29,2%) que les persones que tenen un bon estat de salut (el 14,3%) o un estat de salut molt bo (el 12%). L’Informe
de la inclusió social a Espanya 2009 posa de manifest que les persones que experimenten un
deteriorament de la salut tenen una probabilitat més elevada que es redueixi el seu estatus socioeconòmic, de manera que incrementen el risc de veure’s abocades a l’exclusió econòmica
(com la pobresa) o laboral (com l’atur o la precarietat). A la vegada, els processos d’exclusió
social van acompanyats sovint de processos de deteriorament de la salut, que alhora realimenten l’exclusió original. Així, l’exclusió genera problemes de salut i l’absència de salut,
exclusió: així és la complexa interrelació entre aquests dos fenòmens.

Intensitat del risc a la pobresa
Si bé la taxa de risc a la pobresa informa sobre el percentatge de població que es troba en
risc de patir pobresa i de quins són els grups poblacionals més afectats, els indicadors que informen sobre la intensitat del risc a la pobresa se centren més en el grau de pobresa que patei342. Comissió Europea, The social situation in the European Union 2009, febrer de 2010.
343. Fundació Foessa, VI Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya 2008.
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xen les persones. El principal indicador és la bretxa de pobresa, que mostra la distància entre
la mediana dels ingressos de la població considerada pobra i el llindar de pobresa, i s’expressa
en termes percentuals en relació amb el llindar.
D’acord amb la taula següent, la mediana dels ingressos de les persones considerades pobres a Catalunya l’any 2008 és el 26,7% inferior al llindar de risc a la pobresa (8.748 euros
nets anuals), és a dir, que la mediana dels seus ingressos és de 6.412,3 euros anuals (534,4
euros mensuals). És important assenyalar que el valor d’aquest indicador per a l’any 2008
és 4,4 punts percentuals superior al de l’any 2007, en què la mediana dels ingressos de les
persones considerades pobres va ser el 22,3% inferior al llindar de risc a la pobresa de l’any
2007. El valor d’aquest indicador per a l’any 2008 és, a més, el més elevat en cinc anys, des
de l’any 2004, any en què es va començar a fer l’Enquesta de condicions de vida. Per tant,
malgrat que el nombre de persones pobres l’any 2008 a Catalunya és inferior al de l’any 2007,
la intensitat de la pobresa és més elevada.
Per sexe, es trenca la tendència dels anys anteriors, i l’any 2008 són els homes els que presenten una intensitat de la pobresa més elevada: la mediana dels seus ingressos és el 27,4%
inferior al llindar de risc a la pobresa, mentre que la mediana dels ingressos de les dones és
el 26,4 inferior a aquest llindar. Per franges d’edat, són les persones de menys de 16 anys les
que presenten una intensitat de la pobresa més elevada, (la mediana dels seus ingressos és el
34,3% inferior al llindar), especialment les dones. Respecte a l’any 2007, s’ha incrementat de
manera important la intensitat de la pobresa de les persones d’aquesta franja d’edat, en 12,4
punts percentuals, i especialment la de les dones. Per acabar, si bé les persones de 65 i més
anys són les que es veuen més afectades per la pobresa, les persones de menys de 16 anys són
les que experimenten la pobresa amb més intensitat.
TAULA V-78. BRETXA DE RISC A LA POBRESA344 PER EDAT I SEXE.
CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Homes

Dones

Total

Menys de 16 anys

25,9

39,5

34,3

De 16 a 64 anys

31,4

29,7

30,7

65 anys i més

19,7

19,0

19,0

Total

27,4

26,4

26,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa.

344. La bretxa de risc a la pobresa és un indicador que mesura la intensitat de la pobresa de les persones considerades
pobres. Mostra la distància entre la mediana dels ingressos de la població en risc de pobresa i el llindar de
pobresa. Aquest indicador s’expressa en termes percentuals en relació amb el llindar.
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Amb l’objectiu de mostrar la sensibilitat del càlcul de la taxa de risc a la pobresa segons
diferents llindars, es construeixen els llindars corresponents al 40%, el 50% i el 60% de la
mediana dels ingressos per unitat de consum i es calcula la taxa corresponent. El llindar de
risc a la pobresa proposat per l’Eurostat se situa en el 60% de la mediana; a Catalunya, l’any
2008, aquest llindar és de 8.748 euros anuals, i comporta una taxa de risc a la pobresa del
16,6% (pobresa relativa). D’acord amb la taula següent, si el llindar se situa en el 40% de la
mediana, la taxa és del 6,9% (pobresa severa); si el llindar se situa en el 50% de la mediana,
la taxa és de l’11% (pobresa extrema).
TAULA V-79. TAXA DE RISC A LA POBRESA SEGONS DIFERENTS LLINDARS
PER SEXE. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Homes

Dones

Total

6,4

7,4

6,9

Taxa de pobresa extrema

9,9

12,0

11,0

Taxa de pobresa relativa

15,0

18,1

16,6

Taxa de pobresa severa

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa.
Taxa de pobresa severa: percentatge de persones que tenen una renda inferior al 40% de la mediana dels ingressos
de la població.
Taxa de pobresa extrema: percentatge de persones que tenen una renda inferior al 50% de la mediana dels
ingressos de la població.
Taxa de pobresa relativa: percentatge de persones que tenen una renda inferior al 60% de la mediana dels ingressos
de la població.

L’Informe Foessa345 posa un èmfasi especial en les dades corresponents a la pobresa severa de la població immigrant d’origen no europeu, que se situen en el 20% del total de llars a
Espanya. No hi ha cap altra categoria de la població tan afectada per les manifestacions més
extremes de la pobresa, fet que concorda amb les imatges tan arrelades de “nou proletariat”
o “nous pobres”. L’informe posa de manifest que aquesta situació reintrodueix a la societat
espanyola factors de risc que semblaven haver-se superat o almenys rebaixat substancialment
en dècades anteriors, i que aquesta realitat suposa l’emergència de noves tensions en el patró
distributiu espanyol.

Nivell de privacions de les llars
El coneixement de les privacions de les llars permet anar més enllà de l’àmbit dels indicadors monetaris i aproximar-se al concepte d’exclusió social. Les privacions objecte d’estudi poden ser de diversos tipus, com ara dificultats econòmiques, carència de béns durables o
345. Fundació Foessa, VI Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya 2008.
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problemes en l’habitatge. Les privacions de les llars relacionades amb dificultats econòmiques
es mesuren a partir de quatre ítems que atorguen nivell de vida a les persones: la possibilitat
de poder pagar una setmana de vacances a l’any fora de casa, un àpat de carn, pollastre o peix
almenys cada dos dies, el fet de mantenir l’habitatge a temperatura adequada i la capacitat de
fer-se càrrec de despeses imprevistes.
Seguint la tendència d’anys anteriors, la privació que pateixen un nombre més elevat de
llars a Catalunya l’any 2008 és la de no poder fer una setmana devacances a l’any (el 28%),
seguida de la capacitat
per fer-se càrrec de despeses imprevistes (el 24,4%). El 4,9% de les llars catalanes no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, i l’1% no pot menjar carn, pollastre o
peix cada dos dies. Respecte a l’any 2007, ha disminuït el percentatge de llars per a totes les
privacions, tal com es mostra en el gràfic següent.
GRÀFIC V-70. LLARS QUE NO PODEN ASSUMIR DESPESES DIVERSES.
CATALUNYA, 2007-2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa.

Si es quantifica el nombre de privacions que presenta cada llar, s’observa que el 18,1% de
les llars a Catalunya l’any 2008 presenten dues i més privacions. Per contra, el 62,9% de les
llars no presenten cap privació. Si s’analitza el nombre de privacions atenent a la persona de
referència de la llar, s’observa que el 25,9% de les llars encapçalades per dones tenen dues i
més privacions (el 33,9% quan la dona té 65 anys i més), mentre que quan la llar l’encapçala
un home aquest percentatge és del 12,6%. Per edats, el 24,7% de les llars encapçalades per una
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persona de 65 anys i més tenen dues i més privacions. Així mateix, el 38,6% de les llars pateixen dues i més privacions quan la persona de referència té la nacionalitat estrangera, mentre
que aquest percentatge és del 16,7% quan la persona de referència té la nacionalitat espanyola.
Quant al nombre de privacions en relació amb el nivell d’ingressos de la llar, s’observa que
a mesura que augmenten els ingressos augmenta també el nombre de llars que no tenen cap
privació. Així, només el 34% de les llars amb ingressos inferiors als 9.000 euros nets anuals
no tenen cap privació, mentre que aquest percentatge se situa en el 79,5% en les llars amb
ingressos superiors als 35.000 euros nets anuals. En l’altre extrem, el 42,6% de les llars amb
ingressos inferiors als 9.000 euros nets anuals tenen dues i més privacions, mentre que en les
llars amb més ingressos aquest percentatge se situa en el 5,8%.

5.4.2. Renda mínima d’inserció
La renda mínima d’inserció (RMI) es configura com un conjunt d’accions amb la finalitat
de prestar el suport adequat a totes les persones a qui calgui per atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la
inserció o la reinserció social i laboral.
L’RMI és el darrer esglaó del conjunt de prestacions en què es basa l’estat del benestar i,
per tant, s’ha convertit en la darrera possibilitat d’obtenir un ingrés econòmic en el marc del
sistema de protecció social per a moltes famílies que, de manera sobtada, s’han trobat sense
ingressos perquè han perdut la feina i han esgotat la percepció d’altres prestacions i subsidis.
Per tant, l’RMI assumeix un paper important a l’hora d’amortir les conseqüències socials de
l’atur en els col·lectius més vulnerables, encara que no és aquesta la finalitat amb la qual es
va crear aquesta prestació.
La crisi econòmica ha tingut a Catalunya unes conseqüències molt negatives en termes
d’ocupació, i moltes de les persones que s’han quedat a l’atur han esgotat les prestacions a
què tenien dret. D’acord amb Càritas (2010), el nombre de persones que passa d’una situació econòmica folgada a una altra de precarietat extrema augmenta cada dia. El perfil de les
persones que sol·liciten els serveis de Càritas ha canviat, i algunes hi arriben per primera vegada, fet que és considerat com un senyal clar dels efectes de la crisi. Són persones aturades
del sector de la construcció, l’hostaleria i la indústria; treballadors autònoms; persones joves
sense ocupació; dones soles amb càrregues familiars i homes sols de 45 anys. Segons aquesta
organització, aquesta situació posa de manifest la deficiència del sistema de protecció social
a l’Estat espanyol, atès que la majoria de les persones ateses per Càritas no disposen de cap
tipus de renda bàsica o mínima.
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En aquest context, i abans del tancament d’aquesta memòria, la Generalitat de Catalunya
ha aprovat noves mesures per facilitar l’accés a l’RMI346 fonamentades en el context socioeconòmic actual de greu crisi econòmica. En aquest sentit, es modifica el període de càlcul per
accedir a l’RMI, i es redueix de dotze a sis el nombre de mesos a tenir en compte en la valoració dels ingressos de les unitats familiars, amb la finalitat que les famílies que es troben sense
ingressos perquè no tenen una ocupació i perquè han finalitzat la percepció de prestacions o
no hi tenen dret, tant en la seva modalitat contributiva com assistencial, estiguin tants pocs
mesos com es pugui sense percebre cap tipus d’ingrés, facilitant-los el seu ingrés a l’RMI.
D’altra banda, i atès que es preveu que serà durant el primer semestre del 2010 quan hi haurà la punta més elevada de famílies que no disposaran de l’ingrés de cap prestació pública,
es modifica de manera transitòria el nombre de mesos a tenir en compte en la valoració i es
passa de sis a quatre mesos per a les noves sol·licituds que es presentin a partir de l’1 de juny
del 2010, inicialment, per a un període d’un any.
La situació descrita s’ha reflectit en l’evolució del nombre de persones beneficiàries de
l’RMI. Així, el nombre de persones beneficiàries d’aquesta prestació l’any 2009 a Catalunya
és de 54.942, el 73,4% més que l’any 2008 (31.691 persones). Tal com s’observa al gràfic
següent, l’augment interanual que s’aprecia l’any 2009 en el nombre de persones beneficiàries és significativament superior al que es va produir l’any 2008 (el 10,2%), i trenca amb
la tendència iniciada l’any 2005, en què el nombre de persones beneficiàries de l’RMI havia
començat a disminuir. Aquesta situació denota un augment de les situacions de vulnerabilitat
i d’exclusió social.
GRÀFIC V-71. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES
DE L’RMI. CATALUNYA, 2005-2009
Unitats: nombres absoluts.

346. Decret llei 1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Quant a la composició d’aquest increment interanual, d’acord amb el gràfic següent, els
homes són els que més creixen com a demandants de l’RMI, amb un increment del 122,8% en
un any. L’increment de les dones se situa en el 55,8%. Es continua, per tant, amb la tendència
iniciada l’any 2008, en què l’increment més elevat va tenir lloc també entre els homes, encara que de manera menys acusada (el 15,1%). L’any 2008 s’apreciava un canvi de tendència,
atès que, des de l’any 2005, el nombre de persones beneficiàries de l’RMI, sobretot d’homes,
havia començat a disminuir.
GRÀFIC V-72. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES
DE L’RMI PER SEXE. CATALUNYA, 2008-2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Al gràfic següent es mostra quin és el perfil de les persones beneficiàries de l’RMI l’any
2009. Així, el 66,3% són dones. Però aquest percentatge ha disminuït de manera important
respecte al de l’any 2008 (el 73,8%) i al de l’any 2007 (el 74,9%), fet que reflecteix l’important augment d’homes beneficiaris de l’RMI al llarg de l’any 2008 i, sobretot, del 2009.
Aquesta situació trenca amb la tendència iniciada l’any 2005, en què era superior el decrement d’homes beneficiaris que el de dones beneficiàries de la prestació. Es pot afirmar que
el perfil de les persones beneficiàries de l’RMI està començant a canviar. D’altra banda, el
nombre més elevat de persones beneficiàries es concentra en la franja d’edat compresa entre
els 36 i els 45 anys (el 36,1%), mentre que les persones menors de 25 anys i les més grans de
60 concentren els percentatges més baixos. Finalment, el 30% de les persones beneficiàries
tenen la nacionalitat estrangera.
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GRÀFIC V-73. PERFIL DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’RMI.
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Les dones beneficiàries de l’RMI tenen un perfil més jove que els homes, atès que el 36,2%
tenen menys de 35 anys, mentre que aquest percentatge és del 19% entre els homes. El percentatge més elevat de dones es troba en la franja d’edat compresa entre els 36 i els 45 anys,
mentre que el percentatge més elevat d’homes es troba en la franja d’edat dels 46 als 59 anys.
Respecte a l’any 2008, les dones més joves (de menys de 35 anys) han guanyat pes sobre el
total de dones, seguint la tendència de l’any anterior. Pel que fa als homes, ha augmentat el pes
dels que tenen menys de 45 anys sobre el total d’homes, i han passat a representar el 54,8%
l’any 2009, enfront del 46,1% de l’any 2008. Per contra, els homes més madurs (de més de
45 anys) han perdut pes sobre el total d’homes respecte a l’any 2008. Això trenca la tendència dels anys anteriors, i permet afirmar que està canviant el perfil dels homes beneficiaris de
l’RMI, que ara són més joves. Les dades permeten suposar que una de les principals raons
de l’augment de persones demandants de l’RMI és l’esgotament de les prestacions d’atur a
les quals tenien dret.
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GRÀFIC V-74. PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’RMI PER SEXE I EDAT.
CATALUNYA, 2009
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Amb referència a la composició de les persones beneficiàries de l’RMI segons la seva tipologia familiar, l’any 2009 s’observa que el 48,2% constitueixen un nucli familiar, el 33%
són famílies monoparentals, el 15,3% són persones soles i el 3,5% són persones soles amb
nucli de convivència.
Si s’analitzen les sol·licituds de l’RMI per tipus de problemàtica, s’observa que el motiu
laboral ha augmentat respecte al total. Així, mentre que l’any 2008 el 14,1% de les sol·licituds
tenien un motiu laboral, l’any 2009 aquest motiu és el del 25,6% de les sol·licituds.347 Altres
problemàtiques de les persones sol·licitants són la monoparentalitat, els trastorns mentals,
l’alcoholisme, la soledat o la manca d’autonomia.
Quant a l’import de l’RMI per a l’any 2009, aquest ha estat fixat per la Resolució
PRE/319/2009, de 9 de gener.348 Així, l’import de la prestació econòmica bàsica de l’RMI
es fixa en 410,02 euros mensuals, però el seu import final depèn de les càrregues familiars
de la persona perceptora: a la quantia bàsica de la prestació se li sumen, si escau, els imports
corresponents per membre addicional, així com els ajuts complementaris. Els imports mensuals dels complements per membre addicional es fixen en 53,50 euros per al primer, segon i
tercer membre addicional, i en 34,45 euros per al quart i següents membres addicionals. Els
imports mensuals dels ajuts complementaris es fixen en 40,12 euros per cada fill o filla menor
de 16 anys; en 80,25 euros per cada fill o filla amb un grau de disminució almenys del 33%;
en 80,25 euros per a famílies monoparentals que no reben pensió d’aliments o per a aquelles
347. Font: base de dades de les persones demandants de l’RMI del DASC.
348. DOGC núm. 5322, de 19.02.2009.
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que reben una pensió d’aliments igual o inferior al 50% de la prestació bàsica vigent; i en
37,17 euros per a persones soles amb grau de dependència que els impedeix la inserció laboral. Així mateix, l’import diari per a l’any 2009 per a l’ajut d’hospitalització de membres de
la unitat familiar es fixa en 13,67 euros, i l’import mensual de l’ajut complementari d’inserció
laboral en 143,51 euros.
La quantia mitjana mensual de l’RMI per a l’any 2009 és de 482,39 euros mensuals, el
2,7% menys que l’any 2008.
La situació de crisi econòmica i l’augment de les llars que pateixen situacions de necessitat ha tornat a posar al centre del debat polític els programes autonòmics de rendes mínimes.
L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques ha elaborat un informe d’avaluació a
partir de l’anàlisi dels principals aspectes del Programa de la renda mínima d’inserció (PIRMI) durant l’última dècada,349 per tal d’aportar elements que contribueixin a facilitar als decisors públics la doble tasca de balanç retrospectiu i planificació prospectiva. A continuació es
detallen les principals conclusions i recomanacions que es deriven de l’anàlisi duta a terme.

349. Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció.
Informe final d’avaluació. Gener de 2010. Aquest informe és un encàrrec del Departament de Treball coincidint
amb l’avaluació triennal del PIRMI que cal dur a terme per llei. Vegeu l’informe complet a: http://www.ivalua.
cat/generic/static.aspx?id=784.
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REQUADRE V-6. AVALUACIÓ DEL PIRMI. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
Conclusions
1. A partir de l’anàlisi del temps de permanència en el programa i dels motius de sortida, es constata l’existència d’una elevada heterogeneïtat entre la població atesa:
Un primer col·lectiu de llars (el 40% del total) que tenen episodis de permanència en el programa relativament
curts (inferiors a dos anys). Solen abandonar el programa per inserció laboral. En general, es tracta de llars encapçalades per una persona l’única problemàtica rellevant de la qual acostuma a ser la manca d’ocupació, sense
problemes de salut o socials afegits, amb un cert nivell de formació i relativament jove. Les característiques
apuntades fan preveure l’existència d’un potencial d’ocupabilitat més o menys elevat.
Un segon tipus de llars (el 35%) que romanen més temps en el programa i que, quan en surten, és per motius
que generalment no tenen a veure amb la inserció laboral: haver fet 65 anys, tenir dret a la percepció d’un altre
tipus de prestacions, haver-se traslladat de residència, etc. Les principals característiques definitòries de les
persones que encapçalen aquestes llars són tenir edats superiors als 45 anys i patir determinats problemes de
salut. També es pot considerar que formen part d’aquest col·lectiu les llars que són expulsades del programa
per incompliment d’obligacions. Els trets esmentats permeten intuir situacions de baixa ocupabilitat. Tot i això,
alguna d’aquestes llars també experimenten sortides del programa per inserció laboral.
Finalment, una tipologia de llars (prop del 25% del total) que al final d’un període d’observació llarg (6 anys)
segueixen estant en el programa. Els seus trets principals són, per ordre d’importància, pertànyer a l’ètnia gitana,
tenir més de 45 anys, patir trastorns mentals o altres problemes de salut crònics, i tenir un baix nivell formatiu.
Es tracta de llars amb una ocupabilitat molt baixa.
2. L’anomenat complement per inserció laboral (CIL), introduït al final del 2006, no ha aconseguit augmentar
les taxes de participació laboral de les persones beneficiàries de l’RMI, però sí el seu temps de permanència
en el programa. Concretament, algunes llars opten per combinar durant alguns mesos els ingressos procedents
del treball amb el cobrament de la nova prestació, mentre que el que haurien fet si no existís el CIL hauria estat
abandonar abans el programa.
3. L’anàlisi de les experiències després de la sortida del programa revela dues dades d’interès. En primer lloc,
les llars que en surten per inserció laboral tenen taxes de participació laboral inferiors al 70% els primers trimestres després de la sortida. Això potser indica que una part de les insercions tenen lloc en l’economia submergida. En segon lloc, la reincidència (retorn al programa) afecta globalment el 13% de les llars els quatre
anys següents a la sortida.
Recomanacions
1. L’heterogeneïtat de la població beneficiària planteja la necessitat d’explorar canvis en la configuració del programa. En primer lloc, desdoblar-lo en dos subsistemes: un de centrat en la inserció laboral de les llars potencialment ocupables i l’altre en aplicació de mesures socials pal·liatives a llars amb una ocupabilitat estructural molt
baixa. En segon lloc, el fet que els problemes de salut, agreujats o no per problemàtiques socials, siguin un dels
factors que allarguen la permanència en el programa planteja la necessitat d’analitzar fins a quin punt el trànsit
cap al sistema de prestacions no contributives es produeix a temps. I, si es detecten casos d’ubicació inadequada al PIRMI, promoure una coordinació superior entre el PIRMI i el sistema de prestacions no contributives.
2. Per intentar millorar els efectes del CIL, es proposa, d’una banda, restringir el seu ús a persones beneficiàries (potencialment ocupables) que portin un període mínim de temps al programa (per exemple, tres anys); i,
d’altra banda, augmentar-ne la quantia.
3. Les reformes han d’anar acompanyades d’un disseny avaluable per quantificar el seu impacte.
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5.5. Normativa i iniciatives públiques
ÀMBIT COMUNITARI
El Reglament (CE) núm. 120/2009, de la Comissió, de 9 de febrer,350 modifica el Reglament (CEE) núm. 574/72 del Consell, pel qual s’estableixen les modalitats d’aplicació del
Reglament (CEE) núm. 1408/71, relatiu a l’aplicació dels règims de la Seguretat Social als
treballadors per compte d’altri, als treballadors per compte propi i als membres de les seves
famílies que es desplacen per la Comunitat. Aquest reglament introdueix diverses modificacions en els annexos del Reglament (CEE) núm. 574/72, que es deriven de decisions adoptades
pels estats membres o per les seves autoritats competents, relatives a la designació de les autoritats responsables que la legislació en matèria de Seguretat Social s’apliqui de conformitat
amb el dret comunitari.
S’ha aprovat la Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 6 de maig de 2009, sobre
la inclusió activa de les persones excloses del mercat de treball.351 En aquesta resolució, el
Parlament demana que les polítiques d’inclusió activa tinguin les característiques següents:
que siguin coherents amb un plantejament de cicle vital respecte a l’educació, l’aprenentatge
permanent i les polítiques socials i d’ocupació; que estiguin fetes a mida, siguin específiques
i estiguin orientades cap a les necessitats; que es basin en un enfocament integrat i siguin participatives; i que respectin les condicions prèvies que siguin essencials per permetre la participació, sense crear condicions que posin en perill una renda mínima amb la qual es pugui viure.
S’ha aprovat també el Reglament (CE) núm. 987/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre, pel qual s’adopten les normes d’aplicació del Reglament (CE) núm.
883/2004, sobre la coordinació dels sistemes de seguretat social.352 Aquest reglament inclou
mesures i procediments destinats a promoure la mobilitat dels treballadors i les treballadores
i de les persones desocupades en el marc de la Unió. Així mateix, es precisen determinades
normes i procediments específics per definir la legislació aplicable per al còmput dels períodes
en els diferents estats membres en els quals la persona assegurada s’hagi ocupat de l’educació
dels seus fills i filles.
El Reglament (CE) núm. 988/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de
setembre,353 modifica el Reglament (CE) núm. 883/2004, sobre la coordinació dels sistemes
de seguretat social, i determina el contingut dels seus annexos. S’adapten els annexos del
Reglament (CE) núm. 883/2004, amb l’objectiu de tenir en compte tant les necessitats dels
350.
351.
352.
353.

DOUE L 39/29, de 10.02.2009.
DOUE C16E, de 22.01.2010.
DOUE L 284/1, de 30.10.2009.
DOUE L 284/43, de 30.10.2009.
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estats membres que han ingressat a la Unió Europea després de l’adopció del Reglament com
la recent evolució experimentada en altres estats membres.

ÀMBIT ESTATAL
El Reial decret 2127/2008, de 26 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema
de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2009,354 preveu
una revaloració del 2% de les pensions d’incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfenesa i
en favor de familiars del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva. L’import de la pensió, una vegada revalorada, es limita a la quantitat de 2.441,75 euros mensuals.
Per a l’any 2009, la quantia de les pensions de jubilació i invalidesa, en la seva modalitat no
contributiva, queda fixada en 4.708,62 euros íntegres anuals. L’annex del Reial decret conté
un quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l’any 2009.
D’acord amb el Reial decret 2128/2008, de 26 de desembre,355 el salari mínim interprofessional per a l’any 2009 queda fixat en 20,80 euros/dia o 624 euros/mes, segons que el salari
estigui fixat per dies o per mesos.
El Reial decret 1/2009, de 9 de gener, de revaloració i complements de les pensions de classes passives per a l’any 2009,356 desenvolupa, en matèria de classes passives, la Llei 2/2008,
de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, i fixa els imports
actualitzats de les pensions de classes passives de l’Estat, així com la quantia del límit màxim
de percepció per a l’any 2009, que queda fixat en 2.441,75 euros mensuals o 34.184,50 euros
anuals. Així mateix, s’estableix la revaloració de les pensions en el 2%, amb l’excepció dels
supòsits legalment previstos. D’altra banda, es regula el sistema de complements econòmics
per a les pensions mínimes, que experimenten un increment entre el 3 i el 6%.
L’Ordre TIN/41/2009, de 20 de gener,357 desplega les normes de cotització a la Seguretat
Social, atur, fons de garantia salarial i formació professional, contingudes a la Llei 2/2008, de
23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009.
S’ha aprovat el Reial decret 73/2009, de 30 de gener, sobre les prestacions econòmiques
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència per a l’exercici 2009.358 Aquesta norma desplega el que
estableix la disposició final primera de la Llei 39/2006, que fixa el calendari d’aplicació pro354.
355.
356.
357.
358.
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gressiva de la Llei respecte de l’efectivitat dels drets a les prestacions de dependència, que
s’estén, en l’exercici 2009, a aquelles persones que siguin o hagin estat reconegudes en el
grau II, dependència severa, nivell 1, a més d’aquelles persones que siguin o hagin estat reconegudes en el grau III, gran dependència, nivells 1 i 2, i grau II, dependència severa, nivell
2. Igualment, s’actualitzen les quanties màximes de les prestacions econòmiques previstes
en la Cartera de serveis i prestacions del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència
per a l’exercici 2009.
El Reial decret 74/2009, de 30 de gener,359 té per objecte l’establiment de les quanties
per al nivell mínim de protecció garantit per l’Administració general de l’Estat a les persones
beneficiàries del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència valorades en el grau II,
dependència severa, nivell 1, per a l’exercici 2009. Així mateix, s’actualitzen, per a l’exercici
esmentat, les quanties corresponents al grau III, gran dependència, nivells 1 i 2, i grau II, dependència severa, nivell 2, de conformitat amb l’increment del 2% de l’indicador públic de
renda d’efectes múltiples (IPREM).
El Reial decret 99/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 614/2007,
d’11 de maig, sobre el nivell mínim de protecció del sistema per a l’autonomia i atenció a la
dependència garantit per l’Administració general de l’Estat,360 té per objectiu la introducció
de millores en el procediment de lliurament dels fons a les comunitats autònomes.
S’ha aprovat el Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions
econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs
i risc durant la lactància natural.361 Aquesta norma desplega reglamentàriament la normativa
legal aplicable als subsidis per maternitat i per risc durant l’embaràs, amb les modificacions
introduïdes en la seva configuració per la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. També efectua el desplegament reglamentari de les normes reguladores
dels subsidis per paternitat i per risc durant la lactància natural, creats per la llei esmentada.
Cal posar de manifest que la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2009,362 ha introduït algunes novetats rellevants en el règim jurídic de
les prestacions econòmiques per maternitat i paternitat, el desplegament reglamentari de les
quals s’incorpora en el Reial decret 295/2009. Així, s’ha ampliat la suspensió del contracte de
treball per paternitat a vint dies quan el naixement, adopció o acolliment es produeixi en una
família nombrosa, quan la família adquireixi aquesta condició amb el nou naixement, adopció o acolliment o quan a la família hi hagi una persona amb discapacitat. A més, la duració
indicada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple dos dies més per cada
359.
360.
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fill o filla a partir del segon, o si un d’ells és una persona amb discapacitat. D’altra banda, i
en relació amb la prestació per maternitat no contributiva, la duració de 42 dies naturals s’ha
ampliat 14 dies naturals en els casos de naixement de fill o filla en una família nombrosa o
que, amb motiu del naixement, adquireixi aquesta condició, o en família monoparental, o en
els supòsits de part múltiple, o quan la mare o el fill o filla estiguin afectats de discapacitat en
un grau igual o superior al 65%.
Mitjançant el Reial decret 296/2009, de 6 de març,363 s’efectua el desplegament reglamentari d’alguna de les modificacions introduïdes en la regulació de les prestacions per mort
i supervivència per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat
Social. Així, s’inclou com a nova causa d’extinció de la pensió de viduïtat la constitució d’una
parella de fet per part de la persona beneficiària. Igualment, s’inclouen els fills o filles d’una
parella de fet com a persones beneficiàries de l’increment de la indemnització que han de percebre els orfes en cas de mort del causant deguda a accident de treball o malaltia professional.
Mitjançant el Reial decret 328/2009, de 13 de març,364 s’ajusta la regulació continguda en
el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades
de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener, a l’actual tarifa de primes per a la cotització a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties
professionals aprovada per la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2007, i actualitzada en les corresponents lleis de pressupostos generals de
l’Estat per als anys 2008 i 2009. Així mateix, s’actualitzen les referències relatives a la tarifa
de primes anterior contingudes en el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres
drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre. S’actualitza igualment la regulació continguda sobre el tema en el Reglament sobre col·laboració de
les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre.
El Reial decret 359/2009, de 20 de març,365 modifica el Reial decret 148/1996, de 5 de
febrer, pel qual es regula el procediment especial per al reintegrament de les prestacions de la
Seguretat Social indegudament percebudes. Aquesta norma completa la regulació en matèria
de reintegrament de prestacions de la Seguretat Social indegudament percebudes i omple el
buit normatiu existent en aquells supòsits en què el deutor d’aquestes prestacions, abonades
a través d’una entitat gestora, és, a la vegada, creditor de prestacions econòmiques abonades
en el mateix període de temps, incompatibles amb aquelles i gestionades per entitats diferents, sempre que ambdues prestacions estiguin compreses en el marc de l’acció protectora
del sistema de la Seguretat Social.

363. BOE núm. 69, de 21.03.2009.
364. BOE núm. 75, de 28.03.2009.
365. BOE núm. 88, de 10.04.2009.

800

CONDICIONS DE VIDA

El Reial decret 710/2009, de 17 d’abril,366 desplega les previsions de la Llei 2/2008, de 23
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, en matèria de pensions de
classes passives i de determinades indemnitzacions socials. En concret, aquesta norma desplega reglamentàriament els aspectes següents: en primer lloc, la possibilitat de compatibilitzar
la percepció de la pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei amb l’exercici
d’una activitat per compte propi o aliè, sempre que sigui una activitat diferent de la que s’havia
dut a terme fins aleshores al servei de l’Estat i sempre que l’interessat no estigui incapacitat
per a tota professió o ofici. En segon lloc, la concessió d’una indemnització a favor de les persones que hagin estat objecte d’internament per la seva condició d’homosexuals en aplicació
de la Llei de 15 de juliol de 1954, per la qual es modifica la Ley de Vagos y Maleantes, de 4
d’agost de 1933, o de la Llei 16/1970, de 4 d’agost, sobre perillositat i rehabilitació social.
Mitjançant l’Ordre TIN/1302/2009, de 21 de maig,367 es dicten les normes per a l’elaboració
dels pressupostos de la Seguretat Social per a l’exercici 2010. En aquest sentit, s’exposa que
l’objectiu de l’estabilitat pressupostària ha de continuar sent compatible amb el manteniment
i la millora dels nivells de protecció que la Seguretat Social dispensa. En aquest marc d’actuació s’articula aquesta ordre, que estableix l’àmbit d’aplicació, l’estructura pressupostària
de la Seguretat Social, així com la metodologia i els criteris a seguir per a l’avaluació de les
propostes de despeses i ingressos.
S’ha aprovat també el Reial decret 897/2009, de 22 de maig,368 el qual modifica el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de
juny. L’aplicació pràctica del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social ha determinat la conveniència de modificar algun dels seus preceptes amb l’objectiu de mantenir una
progressiva i sistemàtica millora del procediment recaptatori en l’àmbit de la Seguretat Social,
tant en relació amb aspectes generals d’aquest procediment com en relació amb la seva gestió
en període voluntari, així com fonamentalment pel que fa a la seva gestió en la via executiva.
El Reial decret 1010/2009, de 19 de juny,369 estableix mesures destinades a compensar la
disminució en la cotització a la Seguretat Social dels treballadors el contracte de treball dels
quals es va extingir com a conseqüència dels expedients de regulació d’ocupació 76/2000, de
8 de març de 2001, i 25/2001, de 31 de juliol, sempre que tinguin 50 anys d’edat o més i es
trobin en situació d’alta a la Seguretat Social, com a conseqüència de la seva recol·locació en
altres empreses. Aquestes mesures es concreten en la regulació del conveni especial que han
de subscriure aquests treballadors amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, i en una
ajuda que ha de concedir el Servei Públic d’Ocupació Estatal, que consisteix en l’abonament
de la quota que correspongui per aquest conveni especial.
366.
367.
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Mitjançant el Reial decret 1371/2009, de 13 d’agost,370 es modifica el Reial decret
1400/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableixen normes per al reconeixement del complement als titulars de pensió de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, que resideixen en un habitatge de lloguer, i es prorroga la seva vigència
per a l’any 2009. S’estableix que la quantia del complement, per a l’any 2009, es correspon
amb la que s’estableix a l’article 42.2 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2009, que és de 425 euros.
S’ha aprovat el Reial decret 1430/2009, d’11 de setembre, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, en
relació amb la prestació d’incapacitat temporal.371 El Reial decret regula les comunicacions
informàtiques per part dels serveis públics de salut quan es compleixen dotze mesos en els
processos d’incapacitat temporal, així com el desplegament de les competències de control
atorgades a les entitats gestores per l’article 128.1 de la Llei general de la Seguretat Social,
una vegada esgotat el període de dotze mesos de duració de la situació d’incapacitat temporal.
També són objecte de regulació les comunicacions a les persones interessades que es trobin
en processos d’incapacitat temporal, així com a les empreses en les quals presten serveis. Es
regula igualment el procediment administratiu de revisió, per l’Institut Nacional de la Seguretat Social i a instància de la persona interessada, de les altes que expedeixin les entitats col·
laboradores en els processos d’incapacitat temporal. El Reial decret també es refereix a les
reduccions en la cotització a la Seguretat Social corresponents als treballadors afectats per
malalties professionals en un grau que no doni origen a prestació econòmica.
Mitjançant la Resolució de 21 d’octubre de 2009, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat
Social,372 es dicten instruccions per a la compensació de despeses de transport en els casos
d’assistència sanitària derivada de riscos professionals i de compareixences per a la realització
d’exàmens o valoracions mèdiques. Així, es dicten les instruccions d’execució i desplegament
del que preveu l’Ordre TIN/971/2009, i clarifica en especial els supòsits concrets en els quals
es procedeix a l’abonament de la compensació, molt en particular quan s’utilitza el taxi per
al desplaçament, així com el procediment per a fer-lo efectiu.
S’ha aprovat l’Ordre PRE/3113/2009, de 13 de novembre, per la qual es dicten normes
d’aplicació i desplegament del Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desplega, en
matèria de pensions no contributives, la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives, sobre rendes o ingressos computables i la seva imputació.373 La finalitat d’aquesta ordre és desplegar i clarificar les normes
d’aplicació contingudes en el Reial decret 357/1991, de 15 de març, respecte al còmput de
370.
371.
372.
373.
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rendes o ingressos, la seva imputació, així com les normes de càlcul dels límits d’acumulació
de recursos, per tal de garantir una major seguretat jurídica a la ciutadania respecte a la determinació del dret i la quantia de les pensions no contributives.
Mitjançant el Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre,374 es desplega l’article 161 bis
de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb l’anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45%. Aquest reial decret s’aplica als
treballadors per compte d’altri i per compte propi inclosos en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social que acreditin que al llarg de la seva vida laboral han
treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al període mínim de cotització que s’exigeix
per poder accedir a la pensió de jubilació, afectats per alguna de les discapacitat enumerades
al Reial decret, i que hagin determinat durant tot aquest temps un grau de discapacitat igual o
superior al 45%. L’edat mínima de jubilació serà, excepcionalment, la de 58 anys.
S’ha aprovat el Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i pel qual es modifica el Reial
decret 1971/1999, de 23 de desembre.375 Mitjançant el Reial decret 1856/2009 s’actualitza la
terminologia utilitzada en el Reial decret 1971/1999, i se substitueixen les referències als termes “minusvalidesa”, “discapacitat” i “grau de discapacitat”, que s’adapten a la Classificació
Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF-2001). A través d’aquesta
adequació terminològica i conceptual, el terme “minusvalidesa” se substitueix pel terme “discapacitat”, i les referències a la “discapacitat” se substitueixen per “limitacions en l’activitat”.
Igualment, s’aprofita aquesta modificació reglamentària per incorporar a la Comissió Estatal per al Seguiment del Grau de Discapacitat un representant de la discapacitat organitzada.
S’ha aprovat el Reial decret 1855/2009, de 4 de desembre, pel qual es regula el Consell
Nacional de la Discapacitat,376 mitjançant el qual s’aclareix i sistematitza la regulació d’aquest
consell. Igualment, s’adequa la regulació del Consell a la nova estructura dels departaments de
l’Administració general de l’Estat derivada del Reial decret 542/2009, de 7 d’abril, i, en particular, a la dels òrgans superiors i directius del Ministeri de Sanitat i Política Social. Així mateix,
s’atribueixen noves funcions a l’Oficina Permanent Especialitzada, com a òrgan del Consell.
El Reial decret 2005/2009, de 23 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives per a l’any 2010,377 desplega, en matèria de classes passives, les
previsions legals considerades a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010,
i s’estableix la revaloració de les pensions en l’1%, amb l’excepció dels supòsits legalment
previstos. D’altra banda, es regula el sistema de complements econòmics per a les pensions
374.
375.
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mínimes, que experimenten un increment que se situa entre el 2 i el 4,7%. Finalment, s’estableixen determinades normes en relació amb les noves condicions establertes per a les pensions de viduïtat, en supòsits de divorci o separació judicial.
El Reial decret 2007/2009, de 23 de desembre, sobre revalorització de les pensions del
sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2010,378
desplega les previsions contingudes a la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2010, en aquest àmbit. S’estableix una revaloració general de
les pensions de l’1%. D’altra banda, de conformitat amb les previsions legals i atenent al compromís del Govern de millorar la quantia de les pensions mínimes per sobre de la revaloració
general, es preveuen increments que, en relació amb les prestacions de caràcter contributiu,
oscil·len entre el 4,87 i el 2%, segons els casos. L’ import de la pensió, una vegada revalorada, estarà limitat a la quantitat de 2.466,20 euros mensuals. Per a l’any 2010, la quantia de
les pensions de jubilació i invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, queda fixada en
4.755,80 euros íntegres anuals. L’annex del Reial decret incorpora un quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l’any 2010. Finalment, el Reial decret
conté les normes de desplegament necessàries en relació amb el procediment de sol·licitud,
reconeixement i abonament del complement establert a favor de les persones perceptores de
pensions de jubilació i invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, que resideixin habitualment en un habitatge de lloguer.
El Reial decret 2030/2009, de 30 de desembre,379 fixa el salari mínim interprofessional
per a l’any 2010 en 21,11 euros/dia o 633,30 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per
dies o per mesos.

ÀMBIT AUTONÒMIC
La Resolució PRE/319/2009, de 9 de gener,380 fixa els imports de la prestació econòmica
bàsica i dels complements per membre addicional de la renda mínima d’inserció per a l’any
2009, així com els ajuts complementaris. Així, es fixa en 410,02 euros l’import mensual de
la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d’inserció per a l’any 2009. Es fixen, per
a l’any 2009, els imports mensuals dels complements per membres addicionals en 53,50 euros per al primer, segon i tercer membre addicional, i en 34,45 euros per al quart i següents
membres addicionals. Es fixen també, per a l’any 2009, els imports mensuals dels ajuts complementaris en 40,12 euros per cada fill o filla menor de 16 anys; en 80,25 euros per cada fill
o filla amb un grau de disminució almenys del 33%; en 80,25 euros per a famílies monoparentals que no perceben pensió d’aliments o per a aquelles que rebin una pensió d’aliments
378. BOE núm. 313, de 29.12.2009.
379. BOE núm. 315, de 31.12.2009.
380. DOGC núm. 5322, de 19.02.2009.
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igual o inferior al 50% de la prestació bàsica vigent; i en 34,17 euros per a persones soles amb
un grau de dependència que els impedeixi la inserció laboral. D’altra banda, l’import diari
per a l’any 2009 per a l’ajut d’hospitalització de membres de la unitat familiar queda fixat en
13,67 euros, i l’import mensual de l’ajut complementari d’inserció laboral en 143,51 euros.
Mitjançant l’Ordre TRE/97/2009, de 3 de març,381 s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb
discapacitat en centres especials de treball i es publiquen els imports màxims per a l’any 2009.
L’Ordre TRE/98/2009, de 3 de març,382 aprova les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat
professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres especials de treball, i obre la convocatòria per a l’any 2009.
El Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de
juliol, de suport a les famílies,383 regula el reconeixement de la condició de família monoparental, alhora que estableix el procediment de reconeixement i d’expedició del títol de família
nombrosa i del de família monoparental i recull, per primer cop en un decret, les prestacions
econòmiques i els ajuts a les famílies amb infants a càrrec, regulades fins al moment en ordres
anuals de convocatòria. Aquesta disposició ha estat objecte de dictamen per part del Consell
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, aprovat el dia 7 d’abril de 2008.
S’ha aprovat l’Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la
discapacitat.384 Aquesta ordre crea la targeta acreditativa de la discapacitat amb la finalitat
que les persones amb discapacitat reconeguda legalment puguin acreditar de manera àgil i
pràctica, davant de terceres persones, la seva discapacitat i facilitar-los així l’accés a determinats serveis que puguin millorar la seva qualitat de vida, a través d’un instrument més pràctic
i còmode en el moment d’acreditar la seva discapacitat.
S’ha aprovat també el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.385 Mitjançant aquest decret es despleguen
reglamentàriament els òrgans de participació ciutadana i associativa i els de coordinació previstos a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, així com la intervenció d’aquests
òrgans en l’elaboració del Pla estratègic de serveis socials regulat a la mateixa llei. Són òrgans de participació ciutadana i associativa del Sistema català de serveis socials: el Consell
General de Serveis Socials; els consells territorials de serveis socials; els consells municipals
381.
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de serveis socials; els consells supramunicipals de serveis socials, i els consells de participació de centre. Són òrgans de coordinació del Sistema: el Consell de Coordinació de Benestar
Social i el Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials. Aquesta disposició ha estat
objecte de dictamen per part del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, aprovat
el dia 18 de juliol de 2009.
La Llei 23/2009, de 23 de desembre,386 adapta a la situació actual la regulació del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció, que es va crear mitjançant la Llei 5/1989, de 12 de maig.
La Llei manté el nom de l’entitat, si bé en defineix de nou la finalitat i les funcions per ajustar la norma a la nova realitat, incorporant-hi com a noves funcions la gestió de la formació
professional per a l’ocupació i la gestió de la inserció laboral. L’objectiu principal del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció continua sent la reinserció sociolaboral. Amb aquesta llei,
l’àmbit d’actuació del Centre s’amplia, a més dels centres penitenciaris, als centres educatius
de justícia juvenil. Aquesta disposició ha estat objecte de dictamen per part del Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, aprovat el dia 18 de juliol de 2008.

5.6. La despesa en protecció social
Segons l’oficina estadística de la UE (Eurostat), la despesa en protecció social en percentatge del PIB a Espanya l’any 2007 va ser del 21,0%, pràcticament igual que el percentatge de
l’any anterior. Les partides més importants són la vellesa, que representa el 31,1% de tota la
despesa en protecció social; la salut, que representa el 30,5% del total, i la desocupació, que
significa l’11,4% del total. A la UE-27 el pes mitjà de la despesa en protecció social sobre el
PIB és 5,2 punts percentuals més alt que a Espanya. Les partides principals de despesa continuen sent la vellesa i la salut però, a diferència del que passa a Espanya, en tercera posició se
situen les despeses de discapacitat en lloc de les despeses de desocupació. Les diferències més
grans en la distribució de la despesa social entre Espanya i la UE-27 tenen lloc a la vellesa,
en la qual Espanya té una participació de 7 punts percentuals menys que la UE-27; i a la desocupació, en la qual Espanya té una participació de 6,5 punts percentuals més que la UE-27.

386. DOGC núm. 5536, de 30.12.2009.
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TAULA V-80. DESPESA EN PROTECCIÓ SOCIAL EN PERCENTATGE DEL PIB
I DISTRIBUCIÓ. ESPANYA I UE-27, 2006-2007
Unitats: percentatge del PIB i sobre el total de la despesa.

Espanya
2006
PROTECCIÓ SOCIAL / PIB (%)

2007

UE-27
2006

Espanya-UE-27

2007

2007

20,9

21,0

26,7

26,2

-5,2

2006

2007

2006

2007

2007

PROTECCIÓ SOCIAL (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

Vellesa

31,0

31,1

37,8

38,1

-7,0

Salut

30,4

30,5

28,0

28,1

2,4

Desocupació

11,7

11,4

5,4

4,9

6,5

Viduïtat

9,2

9,2

6,5

6,4

2,8

Discapacitat

7,4

7,4

7,7

7,8

-0,4

Família

5,7

5,9

7,5

7,7

-1,8

Costos administratius

2,2

2,2

3,1

3,0

-0,8

Exclusió social

1,2

1,3

1,3

1,3

0,0

Habitatge

0,8

0,9

2,2

2,2

-1,3

Altres partides

0,4

0,1

0,5

0,5

-0,4

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.

Una segona font de referència de la despesa social és la corresponent a la despesa en protecció i promoció social dels pressupostos generals de l’Estat. En aquest cas, les dades analitzades són més recents i arriben fins a l’any 2009. A diferència del concepte de despesa social
d’Eurostat, la despesa en protecció i promoció social de l’Estat no inclou la salut.
La despesa en protecció i promoció social de l’Estat és de 165.317 milions d’euros i creix
el 10,0% respecte de la despesa de l’any 2008. Aquesta despesa representa el 47,2% de tot
el pressupost de l’Estat i el 15,7% del PIB. En termes de participació sobre el pressupost de
l’Estat, la despesa en protecció i promoció social ha disminuït 0,6 punts percentuals. En canvi,
en termes de PIB, aquesta despesa ha crescut 1,9 punts percentuals. Les partides principals de
despesa en protecció i promoció social són les pensions, que representen el 64,2% del total, i
la desocupació, que significa l’11,9% del total.
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TAULA V-81. DESPESA EN PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL EN ELS
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT, 2007-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

2007

2008

2009

2009-2008

1. TOTAL PRESSUPOST

291.191

314.522

350.213

11,3

2. PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

139.547

150.257

165.317

10,0

(2) / (1) en percentatge

47,9

47,8

47,2

-0,6

(2) / PIB en percentatge

13,3

13,8

15,7

1,9

2007

2008

2009

2009-2008

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL (%)

100,0

100,0

100,0

0,0

Pensions

65,5

65,2

64,2

-1,1

Desocupació

10,4

10,5

11,9

1,4

Altres prestacions econòmiques

9,2

9,4

9,1

-0,3

Gestió de la Seguretat Social

7,5

7,5

7,8

0,3

Foment de l’ocupació

5,2

5,1

4,6

-0,5

Serveis socials

1,3

1,4

1,5

0,1

Accés a l’habitatge

0,9

0,9

1,0

0,1

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda.

5.6.1. El pressupost de la Seguretat Social
El pressupost de la Seguretat Social conté una mostra àmplia de les diferents partides que
configuren la despesa social però no inclou la salut ni la desocupació. El seu pressupost per a
l’any 2009 és de 125.007 milions d’euros, que representa un augment del 8,7% respecte del
pressupost de l’any passat. En l’apartat dels ingressos destaca l’elevada participació de les
cotitzacions socials, que representen el 89,9% del total. Per la seva banda, en l’apartat de les
despeses, destaquen les partides de pensions contributives, que signifiquen el 74,7% de totes les despeses; les operacions financeres, que representen el 8,5% del total, i la incapacitat
temporal, que representa el 6,5% del total.
La diferència entre els ingressos i les despeses no financeres del pressupost de la Seguretat Social dóna un superàvit de 9.250 milions d’euros, el 15,2% més que el de l’any 2008. De
totes maneres, l’execució del pressupost presenta una reducció d’aquest superàvit a causa de
la disminució dels drets reconeguts i de la recaptació. Així, la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes es redueix a 8.502 milions d’euros, el 51,6% menys que
la diferència de l’any anterior, i el saldo entre la recaptació i els pagaments realitzats encara
és més baix, de 6.438 milions d’euros, el 52,4% menys que el de l’any 2008.
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TAULA V-82. EL PRESSUPOST DE LA SEGURETAT SOCIAL.
ESPANYA, 2007-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

INGRESSOS

2007

2008

2009

2009-2008

Cotitzacions socials

91,2

91,0

89,9

-1,0

Transferències corrents

5,6

5,9

6,0

0,0

Ingressos patrimonials

1,9

1,7

2,2

0,5

Operacions financeres

0,6

0,8

1,1

0,3

Taxes i altres ingressos

0,7

0,5

0,8

0,3

Operacions de capital

0,1

0,1

0,1

-0,1

106.780

114.998

125.007

8,7

TOTAL / PIB (%)

TOTAL

10,1

10,6

11,9

1,3

DESPESES

2007

2008

2009

2009-2008

Pensions contributives

75,0

74,8

74,7

-0,2

Operacions financeres

7,9

7,8

8,5

0,7

Incapacitat temporal

6,8

6,7

6,5

-0,2

Personal

2,1

2,1

2,0

-0,1

Maternitat, paternitat

1,6

2,0

1,9

0,0

Altres transferències

1,5

1,8

1,9

0,2

Pensions no contributives

1,8

1,7

1,6

-0,1

Béns i serveis

1,7

1,7

1,6

-0,1

Prestacions familiars

0,9

0,9

0,9

0,0

Operacions de capital

0,5

0,5

0,4

-0,1

LISMI

0,1

0,1

0,0

0,0

Despeses financeres

0,0

0,0

0,0

0,0

106.780

114.998

125.007

8,7

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda.

5.6.2. El pressupost de la Generalitat de Catalunya
En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, la despesa en protecció social la duu a terme el
Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC). Les obligacions reconegudes d’aquest departament són de 2.217,8 milions d’euros l’any 2009, que signifiquen un augment del 17,5%
respecte de l’import de l’any 2008. En termes de PIB, les obligacions reconegudes del Departament representen l’1,14% i augmenten 0,20 punts percentuals respecte de la participació de l’any 2008. El pes d’aquestes despeses en el total de les obligacions de la Generalitat
també ha augmentat en aquests anys, des del 5,8% de l’any 2008 fins al 6,0% de l’any 2009.
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Les partides de despesa més rellevants del Departament d’Acció Social i Ciutadania són les
pensions i prestacions assistencials,387 que representen el 28,3% de la despesa total; l’atenció
a la gent gran amb dependència, que representa el 18,7% del total, i l’atenció a les persones
amb discapacitat, que significa el 15,0% del total. En termes percentuals, la despesa que més
ha crescut és la de pensions i prestacions assistencials, 12,7 punts percentuals més, mentre que
les que més han disminuït són les d’atenció a la gent gran amb dependència i a les persones
amb discapacitat, 6,4 i 2,1 punts percentuals menys, respectivament.
TAULA V-83. OBLIGACIONS RECONEGUDES DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ
SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2007-2009
Unitats: milions d’euros i percentatges.

TOTAL OBLIGACIONS
TOTAL OBLIGACIONS / PIB (%)
TOTAL OBLIGACIONS (%)
121 Direcció i administració general

2007

2008

2009

2009-2008

1.501,9

1.887,9

2.217,8

17,5

0,76

0,93

1,14

0,20

2007

2008

2009

2009-2008

100,0

100,0

100,0

0,0

6,8

5,7

5,1

-0,6

123 Prevenció de riscos laborals

0,0

0,0

0,0

0,0

311 Pensions i prestacions assistencials

6,5

15,7

28,3

12,7

312 Serveis socials bàsics

3,6

3,4

4,2

0,8

313 Atenció familiar i drets de ciutadania

12,5

10,3

8,9

-1,4

314 Atenció a la immigració

1,3

1,4

1,0

-0,4

315 Atenció a la gent gran amb dependència

29,0

25,1

18,7

-6,4

316 Atenció a les persones amb discapacitat

18,6

17,1

15,0

-2,1

317 Altres serveis de protecció social

3,9

4,4

4,0

-0,3

318 Atenció a la infància i l’adolescència

8,4

8,1

7,6

-0,5

319 Personal d’atenció social

3,6

3,2

2,9

-0,3

321 Serveis a la joventut

1,2

1,3

1,0

-0,3

322 Desplegament de la política de dones

0,5

0,7

0,5

-0,2

323 Serveis a la comunitat

0,1

0,1

0,1

0,0

333 Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació

3,9

3,5

2,6

-0,9

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’INE.

387. Aquesta partida recull les prestacions següents: prestacions econòmiques per a cures en l’entorn familiar i suport
a cuidadors no professionals, prestació econòmica d’assistència personal per a persones amb dependència,
prestació vinculada al servei per a persones en situació de dependència, prestació per a joves extutelats, prestació
per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius, prestació complementària per als
pensionistes de la modalitat no contributiva per invalidesa o jubilació, prestació per a l’acolliment de menors
d’edat tutelats per la Generalitat, prestació per atendre necessitats bàsiques, pensions assistencials del Fons
d’Assistència Social i ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents.
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(1) Consolidat amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, l’Institut Català de les Dones i l’Institut Català
de l’Acolliment i l’Adopció.

La Cartera de serveis socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania proporciona una
informació més detallada de les partides de despesa social que el pressupost per programes
del Departament que s’acaba d’analitzar. L’estudi de les despeses executades en prestacions
de la Cartera de serveis socials per a l’any 2009 revela que les prestacions garantides de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) signifiquen la part més important de les
prestacions amb el 66,61% del total, seguides de les prestacions garantides del Departament,
que representen el 20,87% del total; i, en darrer terme, de les prestacions no garantides de
l’ICASS, que signifiquen el 12,52%.
En el capítol de prestacions garantides de l’ICASS, les partides més importants són la
prestació per a cures en l’entorn familiar (el 18,12% respecte del total de prestacions) i els
serveis especialitzats per a persones grans amb dependència o risc social (16,77%) i per a
persones amb discapacitat (12,39%). En el capítol de prestacions garantides del Departament,
les partides més rellevants són la prestació de caràcter universal per infant a càrrec i per part,
adopció o acolliment múltiple (el 10,07% respecte de totes les prestacions), i els serveis socials especialitzats a la infància, l’adolescència i la joventut (8,83%). Finalment, en el capítol
de prestacions no garantides de l’ICASS, les partides més importants són els serveis socials
especialitzats a les persones amb discapacitat i a les persones grans amb dependència o risc
social (9,44%).
TAULA V-84. EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS DE LA CARTERA DE
SERVEIS SOCIALS, 2008-2009
Unitats: milers d’euros i percentatges.

Serveis socials bàsics

2008

2009

65.049,1

93.233,3

Distribució Variació
5,15

43,3

Persones amb dependència

10.594,1

10.743,5

0,59

1,4

Persones grans amb dependència o risc social

264.410,8

303.282,8

16,77

14,7

Persones amb dependència en centres sociosanitaris

29.153,8

30.485,1

1,69

4,6

Persones amb discapacitat
Persones amb problemàtica social derivada de
malaltia mental
Prestació complementària per a pensionistes, no
contributiva
Ajuts assistencials als i les cònjuges supervivents
Prestació per a manteniment de les despeses
de la llar
Prestació per a serveis per a persones amb
dependència
Prestació per a cures en l’entorn familiar

207.272,0

224.137,4

12,39

8,1

2.696,8

2.842,1

0,16

5,4

51.804,0

51.108,7

2,83

-1,3

20.876,0

15.312,2

0,85

-26,7

16.093,0

16.723,0

0,92

3,9

62.394,0

127.923,4

7,07

105,0

124.656,7

327.748,7

18,12

162,9
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Altres prestacions
1. PRESTACIONS GARANTIDES ICASS
Serveis de centre obert per a infants

660,9

1.182,5

0,07

78,9

855.661,1

1.204.722,6

66,61

40,8

2008

2009

9.117,1

8.126,5

Distribució Variació
0,45

-10,9

147.607,0

159.736,6

8,83

8,2

6.231,8

7.246,0

0,40

16,3

11.101,5

11.704,1

0,65

5,4

5.636,3

6.514,5

0,36

15,6

818,9

2.011,6

0,11

145,7

165.738,6

182.168,2

10,07

9,9

Infància, adolescència i joventut
Serveis per a dones en situació de violència
masclista
Prestacions per a l’acolliment d’una persona menor
d’edat tutelada per la Generalitat (família extensa)
Prestacions per a l’acolliment d’una persona menor
d’edat tutelada per la Generalitat (família aliena)
Prestació a joves extutelats/ades
Prestació de caràcter universal per infant a càrrec i
per part, adopció o acolliment múltiple
2. PRESTACIONS GARANTIDES
DEPARTAMENT
TOTAL PRESTACIONS GARANTIDES (1 + 2)

346.251,4

377.507,5

20,87

9,0

1.201.912,5

1.582.230,1

87,48

31,6

2008

2009

Persones grans amb dependència o risc social

74.251,1

83.482,4

4,62

12,4

Persones amb dependència en centres sociosanitaris

9.717,9

10.161,7

0,56

4,6

Persones amb discapacitat
Persones amb problemàtica social derivada de
malaltia mental
Persones afectades pel virus VIH/SIDA

85.224,9

87.230,0

4,82

2,4

21.547,9

24.621,6

1,36

14,3

3.398,4

3.393,0

0,19

-0,2

Persones amb drogodependència
Prestacions de caràcter social per als treballadors
del mar
Ajudes per a la mobilitat i per a l’autonomia
personal
Ajudes per a la supressió de barreres
arquitectòniques
Infància, adolescència i joventut
Famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió
social
Ajuts per part, adopció o acolliment múltiple

8.912,6

9.864,8

0,55

10,7

47,8

0,0

0,00

-100,0

2.137,4

1.347,6

0,07

-37,0

1.489,8

2.150,5

0,12

44,4

3.406,7

3.915,0

0,22

14,9

329,5

325,5

0,02

-1,2

12.900,0

0,0

0,00

-100,0

3. PRESTACIONS NO GARANTIDES (ICASS)

223.363,9

226.492,1

12,52

1,4

TOTAL PRESTACIONS (1 + 2 + 3)

1.425.276,4 1.808.722,3

100,00

26,9

Distribució Variació

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Per la seva banda, el Departament de Treball de la Generalitat duu a terme els pagaments
de la renda mínima d’inserció. Com s’explica a la pàgina web del DASC: «la renda mínima
d’inserció és una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i ciutadanes
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amb greus dificultats econòmiques i socials amb el propòsit d’atendre les necessitats bàsiques
per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral». Els pagaments de la renda mínima d’inserció de l’any
2009 són de 109,5 milions d’euros, que representen un creixement molt important del 43,4%
respecte dels pagaments de l’any 2008, motivat fonamentalment per la forta crisi econòmica
i el consegüent creixement del nombre de persones beneficiàries.388
GRÀFIC V-75. EVOLUCIÓ DELS PAGAMENTS DE L’RMI.
CATALUNYA, 2003-2009
Unitats: variació interanual en percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

5.6.3. Sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social
Les magnituds principals que defineixen la sostenibilitat del sistema de pensions de la Seguretat Social tenen una evolució negativa l’any 2009, que empitjora respecte de l’any 2008.
Per una banda, el nombre de pensions contributives en vigor, que se situa en 1.524.200, augmenta l’1,8% respecte de l’any 2008 però, per altra banda, el nombre de persones afiliades
en alta a la Seguretat Social, que és de 3.182.400, disminueix el 6,4%. La situació descrita és
similar a la que té lloc en el conjunt de l’Estat.

388. Per a més informació, vegeu l’apartat 5.4, «Inclusió social», en aquest mateix capítol de la Memòria.
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TAULA V-85. PERSONES AFILIADES EN ALTA I NOMBRE DE PENSIONS
CONTRIBUTIVES EN VIGOR DE LA SEGURETAT SOCIAL.
CATALUNYA I ESPANYA, 1999-2009
Unitats: persones afiliades i nombre de pensions en milers (mitjanes anuals). Variació anual en percentatge.

CATALUNYA

ESPANYA

Afiliació

Var. anual

Pensions

Var. anual Afiliació Var. anual Pensions Var. anual

2009

3.182,4

-6,4

1.524,2

1,8

18.020,5

-5,8

8.531,9

1,7

2008

3.399,2

-0,6

1.497,8

1,4

19.136,1

-0,5

8.390,8

1,4

2007

3.420,3

2,3

1.477,5

1,5

19.232,0

3,0

8.273,9

1,3

2006

3.343,8

4,3

1.455,0

3,1

18.667,6

4,1

8.165,3

2,3

2005

3.205,3

4,3

1.410,8

1,6

17.935,5

5,0

7.979,6

1,3

2004

3.073,3

2,5

1.387,9

0,8

17.081,7

2,8

7.878,8

0,8

2003

2.998,7

2,4

1.376,4

1,0

16.613,5

3,0

7.819,4

0,9

2002

2.928,2

2,4

1.362,1

0,9

16.126,3

3,0

7.745,9

0,9

2001

2.859,2

3,3

1.349,8

1,1

15.649,9

3,9

7.677,9

1,0

2000

2.769,1

4,9

1.335,1

1,2

15.062,6

5,0

7.598,5

1,2

1999

2.639,3

5,4

1.319,7

1,4

14.345,1

5,5

7.509,4

1,3

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

Aquesta evolució negativa s’il·lustra en el gràfic de la ràtio entre el nombre d’afiliacions
i de pensions. S’observa com disminueix aquest quocient per a Catalunya del 2,27 al 2,09, i
també com ho fa per a Espanya del 2,28 al 2,11, del 2008 al 2009.
GRÀFIC V-76. RÀTIO ENTRE AFILIACIONS I PENSIONS.
CATALUNYA I ESPANYA, 1999-2009
Unitats: nombre de persones afiliades dividit entre el nombre de pensions contributives en vigor.

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Immigració.
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L’evolució del Fons de reserva de la Seguretat Social presenta un increment del 4,9% l’any
2009, el més baix que ha experimentat el Fons des que es va constituir, que situa el seu import
total en 60.022,0 milions d’euros. Les dotacions amb càrrec als excedents pressupostaris de les
entitats gestores i de serveis de la Seguretat Social es mantenen constants entre els anys 2008
i 2009, mentre que les derivades de la gestió de les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social de la prestació d’incapacitat temporal per contingències
comunes han augmentat de manera poc notable (79,9 milions d’euros). L’increment del Fons
ha estat protagonitzat quasi exclusivament per l’augment del rendiment net que genera la inversió dels seus actius (2.718,9 milions d’euros).389
El Fons de reserva de la Seguretat Social representa el 5,7% del PIB espanyol, 0,4 punts
percentuals més que l’any 2008. De totes maneres, aquest import és inferior al valor de la
despesa anual en pensions contributives, que representen el 8,9% del PIB (l’any 2009).
TAULA V-86. Evolució general del Fons de reserva. Dotacions i
rendiments. Espanya, 2000-2009
Unitats: milions d’euros. Dades acumulades.

2000
1. Dotacions
1a. Acord del
Consell de
Ministres1
1.b Excés
d’excedents de
MATEPSS2
2. Rendiments
nets generats
2a. Rendiments
generats3
2b. Ajustos per
amortització
d’actius
TOTAL

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

601,0 2.404,1 5.979,1 11.472,9 18.193,1 25.198,4 32.739,8 41.150,1 50.670,1 50.750,0
601,0 2.404,1 5.979,1 11.472,9 18.172,9 25.172,9 32.672,9 40.972,9 50.372,9 50.373,0
20,1

25,5

66,9

177,2

297,1

377,0

2,8

29,0

189,6

552,0

1.137,4

1.986,6

3.139,4

4.565,9

6.553,1

9.272,0

2,8

29,0

189,6

562,1

1.175,5

2.065,1

3.255,6

4.728,9

6.787,4

9.690,0

-10,1

-38,1

-78,5

-116,2

-163,0

-234,3

-418,0

603,8 2.433,0 6.168,7 12.024,9 19.330,4 27.185,0 35.879,3 45.716,0 57.223,2 60.022,0

Creixement (%)
TOTAL / PIB (%)

2001

0,1

303,0

153,5

94,9

60,8

40,6

32,0

27,4

25,2

4,9

0,4

0,8

1,5

2,3

3,0

3,6

4,3

5,3

5,7

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Immigració i l’INE.
(1) Amb càrrec als excedents pressupostaris de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
(2) Derivat de la gestió per part de les mútues de treball i malalties professionals de la Seguretat Social de la
prestació d’incapacitat temporal per contingències comunes.
(3) Interessos del compte corrent, rendiments dels actius, ingressos derivats d’operacions de doble permuta de
valors i altres ingressos rebuts.

389. Rendiment que s’explica bàsicament pels cupons dels bons dels estats holandès, francès i alemany, i de les
obligacions i bons de l’Estat espanyol.
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5.6.4. Previsió social complementària
La importància de reforçar la previsió social complementària és reiterada des de les institucions comunitàries i és part dels objectius del Mètode obert de coordinació. L’Informe conjunt sobre protecció i inclusió social 2009 de la Comissió Europea assenyala la necessitat de
revisar els dissenys dels plans de pensions per millorar la seva capacitat per fer front al risc
en la inversió i les fases de pagament, i per millorar la seva cobertura, amb l’objectiu que es
faci realitat la seva capacitat per fer front a l’envelliment de la població.
D’acord amb les darreres dades de l’OCDE,390 el volum total d’inversions dels fons de
pensions a Espanya durant l’any 2007 representava aproximadament el 7,5% del PIB. Aquest
percentatge està molt lluny del que es va registrar a Islàndia (el 134%), els Països Baixos (el
132,2%) o Suïssa (el 119,4%). D’altra banda, i dins l’àmbit europeu, tenen una inversió menor que la de l’Estat espanyol països com ara Alemanya (el 4,1%), Itàlia (el 3,3%) o França
(l’1,1%). Al gràfic següent s’observa quina és l’evolució del nivell d’inversions a Espanya
en fons de pensions per al període 2001-2007. S’aprecia una lleugera disminució del nivell
d’inversions l’any 2007.
GRÀFIC V-77. PES DELS FONS DE PENSIONS EN PERCENTATGE DEL PIB.
ESPANYA, 2001-2007
Unitats: percentatges.

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

L’any 2008 hi havia 23 entitats gestores actives amb seu a Catalunya inscrites al Registre
Administratiu de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions: 14 d’aquestes entitats (el 60,9%) eren gestores pures, i 9 eren asseguradores (el 39,1%). Les entitats gestores
amb seu a Catalunya representaven el 21,7% de les entitats de l’Estat espanyol, proporció
lleugerament superior a la de l’any 2007 (el 20,4%), atesa la disminució del nombre d’entitats gestores a escala estatal.
390. OCDE, Pensions markets in focus, Global pension statistics (2007).
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GRÀFIC V-78. ENTITATS GESTORES PER TIPUS. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció d’Assegurances i Fons de Pensions.

Quant a la tipologia, els plans de pensions poden ser individuals, associats o d’ocupació.391
L’any 2008, a Catalunya es van gestionar 858 plans de pensions, l’1,5% més que l’any anterior. Es pot afirmar que l’expansió de la previsió social complementària s’ha desaccelerat, atès
que l’any 2007 el creixement interanual dels plans de pensions va ser del 4,4%.
El nombre de plans registrats a Catalunya representa el 28,4% del total estatal. La majoria d’aquests plans són de la modalitat d’ocupació (el 55,5%, amb 476 plans), seguits dels
plans individuals (el 38,3%, amb 329 plans) i, finalment, dels plans associats (el 6,2%, amb
53 plans). Respecte a l’any 2007, cal destacar que els plans d’ocupació disminueixen el 4%,
mentre que els plans associats i els individuals augmenten en termes interanuals el 10% i el
9,3%, respectivament.

391. En funció dels subjectes constituents, els plans de pensions poden pertànyer al sistema individual (el promotor és
una o diverses entitats de caràcter financer i els partícips són persones físiques); al sistema associat (el promotor
és qualsevol associació o sindicat i els partícips són els seus associats, membres o afiliats); o al sistema d’ocupació
(el promotor és una entitat, corporació, societat o empresa i els partícips són els seus empleats i empleades).
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GRÀFIC V-79. PLANS DE PENSIONS PER MODALITAT. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció d’Assegurances i Fons de Pensions.

Si s’analitzen els plans de pensions de la modalitat d’ocupació atenent a l’activitat econòmica de l’entitat promotora, s’observa que el nombre més elevat d’aquests plans tenen
com a promotor una entitat de serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions (el
37,3%). També concentren percentatges importants el sector de la indústria química, que és
promotora del 7,3% dels plans d’ocupació, així com l’Administració pública i defensa, amb
el 6,3% d’aquests plans.
El nombre de partícips dels plans de pensions a Catalunya l’any 2008 va ser de 3.217.464,
el 12,9% més que l’any anterior, i representen el 29,5% dels partícips de plans de pensions a
escala estatal. Dels 3.217.464 partícips existents l’any 2008, el 85,7% correspon a partícips
de plans individuals (2.757.533 partícips), el 13,6% a partícips de plans d’ocupació (438.581
partícips) i, finalment, el 0,7% a partícips de plans associats (21.350 partícips).
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GRÀFIC V-80. PARTÍCIPS DELS PLANS DE PENSIONS SEGONS LA
MODALITAT DEL PLA. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció d’Assegurances i Fons de Pensions.

El patrimoni gestionat pels fons de pensions a Catalunya l’any 2008 va ser de 19.126.408.148
euros, el 9,6% menys que l’any anterior. Per modalitat, els fons de pensions individuals van
gestionar 12.032.691.726 euros; els de la modalitat d’ocupació, 6.795.374.525 euros, i els
plans associats, 298.341.897 euros.
El volum d’aportacions dels partícips va ser d’1.543.068.654 euros, el 14% menys que l’any
anterior. Així, s’accelera la disminució de les aportacions dels partícips, atès que els dos anys
anteriors, 2007 i 2006, les disminucions en termes interanuals van ser del 9,8% i del 0,6%,
respectivament. L’any 2006 es trencava la tendència ascendent en el nivell d’aportacions dels
anys anteriors. En aquest sentit, es pot afirmar que el volum de les aportacions realitzades pels
partícips ha estat sensible a l’evolució de la situació econòmica. D’altra banda, l’any 2008
l’import total de les prestacions pagades va ser de 848.361.331 euros.
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Capítol VI
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

1.1.

CONTEXT

1.1. El repte: el canvi climàtic, mediambiental i energètic
L’any 2009 ha estat un any d’incertesa a causa de la crisi econòmica, qualificada de sistèmica, atès que se li superposa la crisi del model energètic, i la mediambiental i climàtica.
L’abast global de la crisi ha posat límits al model econòmic tradicional,1 i, en certa manera,
ha obligat a desacoblar el creixement econòmic dels impactes ambientals; per tant, a definir
de nou el concepte de prosperitat,2 per tal que tingui en compte que el creixement indefinit no
és sostenible, i està limitat pels recursos naturals del planeta i la capacitat dels ecosistemes
per sostenir la població humana.3

1.1.1. El context sociopolític
Els països emergents, en adoptar els patrons de producció i consum dels països desenvolupats, han augmentat la pressió sobre els recursos naturals: aigua, terres de conreu, matèries
primeres i energia, i han incrementat les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera.4 Al seu torn, els països desenvolupats, que mantenen nivells de consum per càpita força
superiors, han vist com augmentaven els preus de les matèries primeres i de l’energia, la qual
1.
2.
3.
4.

Ludevid, Manuel (2009). La respuesta ambiental. Editorial Aresta.
Jackson, T. J. (2009). Prosperity without growth? The transition to a sustainable economy. Report de la Comissió
de Desenvolupament Sostenible. Comissió Europea.
Simms, A. et al. (2009). Growth isn’t possible. Why we need a new economic direction. London: New Economics
Foundation.
Fundació Accenture (2009). Competir en tiempo de cambios. El reto del desarrollo sostenible. Fundació de la
Innovació Bankinter. Future Trends Forum, núm. 11, capítol 7, pàg. 190-235.
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cosa els ha llastrat l’economia. Tanmateix, si l’augment del preu de l’energia no ha estat més
gran ha estat a causa de la mateixa crisi econòmica, la qual ha provocat que els preus del petroli
—tot i que s’han anat incrementant— encara hagin estat sensiblement inferiors als del 2008.
L’escassetat de matèries primeres, energia i aliments suposa un repte ambiental que afecta
la base dels recursos de països i empreses, i en condiciona l’estratègia de futur, alhora que imposa una nova visió sobre l’ús del sòl i l’aigua, la producció d’aliments, la gestió dels recursos
marins, la producció d’energia i la mobilitat.5 No obstant això, les polítiques macroeconòmiques no acaben d’incorporar els criteris de millora de la qualitat ambiental, de manera que els
costos ambientals d’ara i del futur estan lluny de ser considerats l’element clau de l’estratègia
de desenvolupament socioeconòmic.6

En l’àmbit internacional i europeu
Tot i les diverses reunions preparatòries internacionals dels anys 2008 i 2009 (Bali, Poznan, Bonn, Bangkok, Barcelona) amb la finalitat d’arribar a un acord a Copenhaguen que
substituís el Protocol de Kyoto a partir del 2012, el resultat ha estat decebedor; el sistema de
negociacions i la irrupció dels EUA i la Xina no ha fet possible assolir un acord vinculant sobre reducció de les emissions ni establir els objectius i mecanismes de supervisió i verificació,
només s’han establert les bases per al futur.7
La crisi també ha tret els temes ambientals de l’agenda. El medi ambient ha estat el gran
oblidat de la reunió del G20. Tanmateix, continuen existint les necessitats següents: fer una
transició a una economia baixa en carboni; tenir un mercat global de carboni; centrar-se en
l’eficiència energètica; incentivar i difondre les tecnologies netes; adaptar-se al canvi climàtic
mitjançant la col·laboració i la planificació estratègica, i quantificar i comunicar el progrés.8
Davant d’aquesta conjuntura, la Unió Europea ha continuat incorporant la lluita contra el canvi climàtic i el foment d’una economia sostenible a totes les polítiques,9 i en tots els països
europeus l’agenda ambiental ha guanyat importància.10
En concordança amb això, la UE ha continuat apostant per l’estratègia de desenvolupament sostenible del 2006 i cada dos anys avalua els indicadors de progrés cap a la innovació
5.

Svedin, Uno (2009). «Towards the gardening of the planet in the period of the anthropocene: the world as sociobio-space, future options and challenges». The world in 2025. Luxemburg: Comissió Europea.
6. Ibídem, 1 (Ludevid, 2009).
7. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Mitigació del canvi climàtic».
8. Diversos autors (2009). Summary report for policymakers. Copenhague: Copenhague Climate Council and
PricewaterhouseCoopers.
9. COM (2009) 400 final: Informe de 2009 sobre l’estratègia de la Unió Europea per al desenvolupament sostenible.
10. Diversos autors (2009). Greening the European economy: responses and iniciatives by Member States and social
partners. Dublin: European Foundation for the improvement of living and working conditions.
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ecològica i social de l’economia. Els darrers indicadors11 mostren que la dependència energètica i el consum d’energia han augmentat, que el consum d’energies renovables també s’ha
incrementat però queda encara un llarg camí per recórrer fins a complir els objectius fixats, i
que la reducció de les emissions de la UE-15, sobretot les dels sectors del transport i energètic, no ha assolit l’objectiu de Kyoto.
D’altra banda, la UE també ha adoptat el paquet de mesures i disposicions legislatives en
matèria de clima i energia destinades a: revisar el comerç de drets d’emissió; fixar objectius
vinculants de reducció d’emissions no regulades pel règim de comerç de drets d’emissió —del
10% respecte del 2005 a l’Estat espanyol—; incrementar la participació de les energies renovables —del 20% fins l’any 2020 a l’Estat espanyol—; utilitzar de manera segura i ecològica
les tecnologies de captura i emmagatzematge de carboni, i reduir les emissions de CO2 dels
automòbils nous i dels combustibles utilitzats en el transport.12
Finalment, els alcaldes d’Europa i els Estats Units s’han compromès a treballar junts pel
canvi climàtic en el si del Comitè de les Regions, ja que són els responsables d’aplicar dues
terceres parts de la normativa comunitària en aquest àmbit.13

En l’àmbit de l’Estat i català
El cicle econòmic ha canviat i el model econòmic basat en la construcció i els serveis de
baixa qualificació sembla haver tocat fons.
Els reptes de la sostenibilitat ambiental continuen sent: l’eficiència en l’ús i consum dels
recursos; la gestió integral i sistèmica de l’aigua com a recurs vital i estratègic; la vulnerabilitat de la dependència energètica; el cost massa alt en diners i emissions de l’energia; el canvi
climàtic i l’ús eficient de l’energia; l’aposta definitiva per les energies netes; l’ecoeficiència;
el control de les emissions dels sectors difusos; el disseny d’altres instruments diferents dels
del mercat per complir amb el protocol de Kyoto; patrons de producció i consum nets i sostenibles, i la conveniència de frenar la pèrdua de la biodiversitat i de protegir les zones amb
valor natural alt.14
L’Estat espanyol s’ha avançat en les mesures adoptades per la UE15 i n’ha endegat d’altres, per exemple, l’Avantprojecte de llei d’economia sostenible, que conté un eix d’actuació
11. Sustainable development in the European Union: 2009 monitoring report of the EU sustainable development
strategy. Eurostat.
12. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Mitigació del canvi climàtic» i la nota de
premsa de 23 d’abril de 2009 de la Comissió Europea: IP/09/628.
13. CDR/09/92, Brussel·les, 7 octubre de 2009.
14. Sostenibilidad en España 2009. Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE).
15. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Mitigació del canvi climàtic».
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en sostenibilitat ambiental i que el Govern ha aprovat en el moment de redactar aquesta memòria; o la Llei del mercat de valors, que estableix per a les companyies aèries que operin a
l’Estat la presentació d’un pla de control i seguiment de les emissions.
Pel que fa a Catalunya, el Govern ha aprovat el Pla de mitigació del canvi climàtic, ha revisat la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental, i ha regulat l’energia eòlica i
fotovoltaica.16 Enguany també s’ha iniciat el procés participatiu de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya, que pretén transformar l’actual crisi en una oportunitat
per canviar el model socioeconòmic i energètic.

1.1.2. Les emissions
La sostenibilitat ambiental implica no incrementar la concentració de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) a l’atmosfera, ja que l’acumulació de GEH a les capes altes de l’atmosfera, superior a la natural, eleva la temperatura de les capes més properes a la terra i n’altera
l’equilibri climàtic.
Malauradament, el pitjor escenari d’emissions de l’IPCC s’ha confirmat.17 Tot i la recessió
econòmica, a finals del mes de desembre del 2008, a l’atmosfera hi havia 16.000 milions de
tones addicionals de CO2 i 12.000 més de metà, i segons l’Institut Polar de Noruega,18 durant
el mes de març del 2010, la concentració de diòxid de carboni a l’atmosfera ha assolit les 394
ppm. Les explicacions poden ser diverses, per exemple, que algunes interaccions entre els
components atmosfèrics (aerosols i GEH) no s’hagin tingut en compte o que s’hagi subestimat
la contribució del metà i el monòxid de carboni en l’escalfament global.19
Els països emergents com ara la Xina, que emet el 21% del total de les emissions,20 i l’Índia tenen un paper important en l’augment de les emissions contaminants a l’atmosfera i, de
moment, no han estat capaços de reduir-les, tot i que s’han compromès a fer-ho: la Xina el
45% respecte dels nivells del 2005, l’Índia entre el 20 i el 25%, Brasil entre el 36 i el 39%, i
Corea el 30% l’any 2020.
D’altra banda, les empreses més grans del món, les del Global 100, també han reconegut
que, tot i que han reduït les emissions de CO2 l’1,9% a l’any, ho han fet per sota del que seria
necessari (el 3,9% a l’any) si es vol assolir la reducció del 80% de les emissions l’any 2050.21
16.
17.
18.
19.
20.

Vegeu l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol.
Copenhaguen: International Scientific Congress on Climate Change (del 10 al 12 de març de 2009).
Estació noruega Zeppelin de l’arxipèlag àrtic de les Svalbard.
Shindell, D. T. et al. (2009). «Improved attribution of climate forcing to emissions». Science, 326: 716-718.
Guan, D. (2009). «Journey to world top emiter: an analysis of the driving forces of China’s recent CO2 emissions
surge». Geophysical Research Letters, 36 L04709, doi: 10.1029/2008GL036540.
21. Diversos autors (2009). The Carbon Chasm. Carbon Disclosure Project.
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En aquest context, l’Agència Internacional de l’Energia ha vaticinat que la caiguda de
l’activitat econòmica en tot el món, a causa de la recessió, farà disminuir el 3% les emissions d’enguany22 i ha proposat invertir més en renovables que en nuclears per no sobrepassar
les 450 ppm de CO2 a l’atmosfera, la qual cosa significaria incrementar 2 oC la temperatura
global de la Terra.
La UE-15 ja va assolir el 2007 una reducció de les emissions del 5% respecte de l’any
base 1990 (Protocol de Kyoto) situant-se en el camí d’aconseguir l’objectiu de reducció del
8%. Pel que fa a la UE-27, les emissions de GEH han anat disminuint, l’1,8% l’any 2008
respecte de l’any anterior,23 sobretot a les llars i a la indústria, però han augmentat al sector
energètic i del transport. La intensitat energètica s’ha reduït en el sector energètic a causa del
major consum de gas natural, energia nuclear i energies renovables. Tanmateix, alguns estudis estimen que en els balanços futurs d’emissions europeus s’hauran de tenir en compte les
emissions d’òxid nitrós i de metà.24
D’altra banda, la UE i els estats membres s’han associat a l’Acord de Copenhaguen i han
manifestat la voluntat de negociar un acord jurídicament vinculant sobre la protecció del clima
després del 2012 que limiti l’augment de la temperatura mitjana a menys de 2 oC per sobre
dels valors preindustrials.
El 2009, les instal·lacions europees subjectes al sistema de comerç d’emissions han emès
1.887 Mt de CO2, l’11% menys (231 Mt de CO2) que l’any anterior.25
L’Estat espanyol és un dels països membres més allunyats del compromís individual ratificat a Kyoto, tot i que és el país de la UE-15 que menys gasos ha emès per habitant i any.26
Durant el 2008, les emissions de CO2 (405.048 kilotones) han disminuït el 7,7% respecte
del 2007, i s’han situat el 39,8% per sobre de les de l’any base (1990);27 la causa podria ser,
d’una banda, els preus alts de la tona de CO2, del petroli i del carbó, i de l’altra, la caiguda
de la producció industrial, del consum elèctric i de combustibles en el transport. També s’ha
de considerar el canvi en el mix energètic i l’increment de la participació de les renovables.28

22. Diversos autors (2009). World Energy Outlook 2009. París: OCDE/IAE.
23. Agència Europea del Medi Ambient.
24. Schulze, E. D. et al. (2009). «Importance of methane and nitrous oxide for Europe’s terrestrial greenhouse-gas
balance». Nature Geoscience (2, 842-850).
25. Avanç de dades de la Comissió Europea a partir de les emissions verificades en les instal·lacions subjectes a
l’esquema de comerç d’emissions.
26. Cifras INE. Desarrollo sostenible (9/2009). Institut Nacional d’Estadística.
27. Inventario de gases de efecto invernadero de España. Edició 2010 (sèrie 1990-2008). Ministeri de Medi Ambient
i Medi Rural i Marí.
28. Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA).
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L’indicador d’intensitat de les emissions a l’economia espanyola29 ha disminuït el 38,4% respecte de l’any base (2000), i el 8,3% respecte de l’any anterior.
Tanmateix, el 2008, les empreses del Pla nacional d’assignació 2008-2012 han emès 163,5
milions de tones de CO2, 9,6 milions de tones més que les assignades (153,9 Mt de CO2). Els
sectors industrials estrictes no, perquè han patit la crisi i han venut drets d’emissió (13,7 Mt de
CO2), però les companyies elèctriques sí, ja que els han hagut de comprar (23,8 Mt de CO2).
Pel que fa al 2009, la reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle podria arribar al 8,2%30
(l’informe del World Watch Institute i CCOO ha calculat una reducció del 8,7%)31, ja que la
indústria i el sector elèctric han reduït conjuntament el 16,2% de les emissions respecte de
l’any anterior. Les 765 instal·lacions de l’Estat sotmeses a la Directiva han emès menys del
que se’ls havia assignat, 23,9 milions de tones estalviades amb un valor de 526 milions d’euros.32 A més, un total de 144 empreses han invertit en projectes estalviadors d’emissions i
han obtingut certificats d’emissions per vendre al mercat de carboni, cosa que representa 18,3
milions de tones de CO2, és a dir, 319 milions d’euros.
GRÀFIC VI-1. EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH.
CATALUNYA I ESPANYA, 1990-2008
Unitats: índex temporal, *any base (Protocol de Kyoto) = 100.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

29.
30.
31.
32.
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Emissions de CO2 (milers de tones) / PIB (milions d’euros): 0,37.
Avanç de l’estimació d’emissions GEH 2009. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
ISTAS-CCOO, World Watch Institute (2010). Las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2010).
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Pel que fa a Catalunya, l’any 2007 es van emetre 58,06 milions de tones de CO2 equivalent, el 0,86% més que l’any anterior i el 43,3% més que l’any base (1990). Les emissions de
Catalunya van representar el 13% de les emissions de tot l’Estat, i se situen en el segon lloc
del rànquing, després de les d’Andalusia. No obstant això, les emissions per càpita estan per
sota de la mitjana de l’Estat, 8,0 t/càpita enfront de les 9,6 t/càpita de l’Estat; i la indústria
catalana va reduir les emissions el 5,6% el 2007.33 El processament de l’energia,�34 sobretot
les activitats de combustió, representa el 73% de les emissions a l’atmosfera. Les emissions
del sector energètic han estat les que més s’han incrementat des de l’any base ja que s’han
duplicat amb escreix. El 66% del total de les emissions han estat difuses enfront del 34% que
han estat subjectes a la Directiva de comerç d’emissions.
En el moment de redactar aquesta memòria, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí no ens havia facilitat les dades d’emissions de Catalunya de l’any 2008 i només s’ha
tingut accés a l’avanç de dades —que confirma la reducció de les emissions del 5,3% el 2008
respecte de l’any anterior— i a la informació sobre les instal·lacions sotmeses a la Directiva
d’assignació d’emissions del 2008�35 i del 2009. Així, l’any 2009 s’han verificat 16,6 milions
de tones de CO2 equivalent, el 12% (2.309.967 t de CO2 eq.) menys de les assignades, la qual
cosa ha representat el 10,2% del total de les emissions verificades a l’Estat espanyol. Tots
els sectors han reduït les emissions verificades respecte de l’any anterior, especialment els
vinculats a la construcció, així com les verificades respecte de les assignades al Pla nacional
d’assignació durant el 2009: ceràmica (66%), ciment (37%) i vidre (29%), excepte les elèctriques, que gairebé les han duplicat (89%).
Pel que fa als sectors no subjectes a la Directiva, l’objectiu és evitar emetre 5,33 milions
de tones de CO2 de mitjana anual durant el compliment del Protocol de Kyoto (2008-2012).
En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acordat crear un registre
d’empreses adherides al programa d’acords voluntaris i una categoria del Distintiu de garantia
de qualitat ambiental, que ja compta amb 300 empreses.

33. Inclou les plantes de combustió i els processos industrials (indústries del sector energètic, manufacturer i de la
construcció).
34. Inclou les activitats de combustió de les indústries del sector energètic, les indústries manufactureres i de la
construcció, i transport, i les emissions fugitives dels combustibles sòlids, petroli i gas natural.
35. Vegeu el subapartat 1.2.2, «Emissions», del capítol VI a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008.
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GRÀFIC VI-2. EVOLUCIÓ DE LA INTENSITAT DE LES EMISSIONS DE GEH
A L’ECONOMIA CATALUNYA I ESPANYA, 2000-2008
Unitats: índex temporal, any base (2000) = 100. Emissions de CO2 equivalent (milers de tones) / PIB
(milions d’euros).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Medi Ambiet, i Medi Rural i Marí, i de l’Institut
Nacional d’Estadística.

Comerç de drets d’emissió
A finals del 2008 el mercat de carboni va arribar a 89.000 milions d’euros. La caiguda de
l’activitat econòmica va fer baixar el preu de la tona de CO2, per menys demanda de permisos i crèdits basats en projectes i més venda de permisos de la indústria, com a via alternativa
d’aconseguir liquiditat, en un entorn creditici restrictiu. El preu mitjà de la tona de CO2 de
l’any 2008 va ser de 17,5 euros. El preu mitjà de la tona de CO2 durant el 2009 ha estat de 12
euros, i l’any ha tancat amb un preu de 9 euros.
El preu de la tona de CO2 encara podria baixar més per motius diversos: la crisi econòmica global, que ha fet disminuir les emissions de CO2; el desinterès dels inversors en el mercat
d’emissions de CO2 després del fracàs de la cimera de Copenhaguen, i la incertesa pel que
fa a la regulació futura.
No obstant això, la Unió Europea ha adoptat el compromís de reduir el 20% les emissions
de gasos d’efecte d’hivernacle d’aquí al 2020; a més, el mercat europeu de drets d’emissió
ha crescut el 83% l’any 2008, tot i que el comerç de drets d’emissió de la UE està per sota
de l’esperat.
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A partir de l’any 2012, els drets d’emissió deixaran de ser gratuïts, la UE els assignarà
mitjançant subhasta. Tot i així, enguany la UE ha aprovat una llista de sectors i subsectors
industrials que es podran beneficiar de drets d’emissió gratuïts per evitar la fuga de carboni
a països amb legislacions mediambientals menys exigents, i que representen el 77% del total
de les emissions de la indústria manufacturera.36
L’Estat espanyol, en sobrepassar el límit d’emissions de Kyoto, ha de comprar drets en
els mercats internacionals per valor de 479,8 milions d’euros.37 En aquest mercat, Catalunya
té una gran oportunitat per avançar en la consolidació d’un actiu material, la tona equivalent
de CO2, susceptible d’intercanvi comercial.38

1.1.3. L’observació del clima
Enguany, el Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC) ha confirmat que s’està
en el pitjor dels escenaris proposats39 i ha demanat als estats reduccions dràstiques i ràpides
de les emissions, així com estratègies d’adaptació al canvi climàtic.
D’altra banda, tot i que la UE ha acordat que la temperatura no augmenti més de 2 oC,40
d’ençà del 2000 ja s’han emès a l’atmosfera 334 milions de tones de CO2, la tercera part de la
quantitat permesa fins al 2050. Si no es redueixen les emissions, les simulacions mostren que
la biosfera no serà capaç d’actuar com a embornal del carboni, i que els sòls poden alliberar
grans quantitats de CO2 a latituds altes i el bosc plujós pot desaparèixer a les zones tropicals.41
A més, sembla que els efectes d’alguns gasos acumulats a l’atmosfera han estat subestimats,
com ara l’augment del 60% del nivell global d’aerosols orgànics secundaris42 o l’augment en
els darrers dos anys del metà a causa de l’escalfament del pergelisòl i el possible alliberament
dels hidrats de metà de l’oceà.

36. Vegeu a l’apartat 5 d’aquest capítol, «Normativa», el punt «Aire i protecció de l’atmosfera», i IP/09/1338, de
12/9/2009.
37. Diversos autors (2009). Sostenibilidad en España 2008. Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE).
38. Rosembuj, Flavia; Esquerra, Lluís (2009). «Instruments econòmics. Flexibilitat en el disseny de polítiques
del canvi climàtic: l’ús de mecanismes de mercat a Catalunya». Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.
Barcelona: Generalitat de Catalunya.
39. Scientific Forum: Humans in biosphere: can we do better to avoid the global collapse. Premi Ramon Margalef
2009: Llebot, Enric.
40. Vegeu a l’apartat 5 d’aquest capítol, «Normativa», el punt «Aire i protecció de l’atmosfera».
41. Lowe, J. A. (2009). «How difficult is it to recover from dangerous levels of global warming?». Environmental
Research Letters, 4: 1-9.
42. Hoyle, C. R. et al. (2008). «Antrhropogenic influence on SOA and the resulting radiactive forcing». Atmospheric
Chemistry and Physics Discussions, 8: 18911-18936.
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Així, la taxa d’escalfament s’ha accelerat i les noves projeccions indiquen la probabilitat
mitjana de l’escalfament de la superfície de la terra de 5,2 oC el 2100.43 A més, els models
climàtics confirmen que l’escalfament global augmenta el vapor d’aigua i, per tant, la humitat
atmosfèrica, la qual cosa n’amplifica els efectes.44
Pel que fa a la capa d’ozó, tot i que s’observa una lenta i progressiva recuperació que
permetrà assolir els nivells d’abans dels anys vuitanta el 2050, l’extensió del forat va assolir
valors màxims el 2008.
En aquest sentit, l’any 2009 ha estat l’any més càlid per a determinades zones de l’Àsia
meridional i l’Àfrica central i el cinquè any més càlid des del 1850 en l’àmbit global, segons
l’Organització Meteorològica Mundial. L’increment de temperatures més alt s’ha produït a
l’Àrtic i a una part de l’Antàrtida, mentre que els EUA, Europa i la Xina han tingut un hivern més fred del normal. Enguany també s’han registrat fenòmens climàtics extrems com la
tempesta hivernal Klaus, que ha afectat l’Estat espanyol i França, amb vents huracanats de
categoria 3.45 El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha enregistrat ratxes màximes de
vent superiors als 100 km/h i els danys han estat nombrosos.
Quant a Catalunya, les previsions són de radicalització del clima;46 les temperatures mínimes es mantindran però les màximes s’incrementaran, sobretot a l’estiu i a les zones costaneres. Els períodes de sequera seran més llargs i els de precipitacions més curts i intensos.
En aquest sentit, la temperatura mitjana anual de l’aire s’ha incrementat des del 1950 fins a
l’actualitat entre 0,18 oC i 0,22 oC per dècada, sobretot la temperatura mitjana màxima anual
i a l’estació estival; també ho ha fet la temperatura de l’aigua a totes les fondàries, sobretot les
tres més superficials, 0,35 oC per dècada. Pel que fa a la tendència dels indicadors climàtics,
augmenten els dies d’estiu i càlids, les nits càlides i tropicals, l’amplitud tèrmica, l’indicador
de durada de la ratxa càlida i l’índex simple d’intensitat diària, i disminueixen les nits fredes,
els dies freds i l’indicador de durada de la ratxa freda.
Segons el SMC, l’any 2009 ha estat un dels més càlids de les darreres dècades; a gairebé
tot Catalunya, les temperatures han estat entre 0,5 i 1,5 oC superiors a la mitjana climàtica.47
La temperatura mitjana anual en el conjunt de comarques ha estat de 14,4 oC (a l’Observatori Fabra, de 16,2 oC); les mitjanes màximes anuals, de 20,8 oC, i les mínimes, de 9,0 oC (a
l’Observatori Fabra, de 20,2 oC i 12,2 oC, respectivament).

43. American Meteorological Society’s Journal of Climate (MIT Integrated Global Systems Model).
44. Lawrence Livermore National Laboratory, U.S. National Academy of Sciences (2009). «Climate models confirm
more moisture in atmosphere attributed to humans». Public affairs: New Release, NR-09-08-01.
45. Status of the global climate in 2009. WMO. I dades de l’Agència Estatal de Meteorologia.
46. Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (2009). Avanç del segon informe sobre el canvi climàtic a
Catalunya.
47. Servei Meteorològic de Catalunya.
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GRÀFIC VI-3. EVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURES.
CATALUNYA, 1920-2009
Unitats: graus centígrads. Mitjana anual de les temperatures mitjanes de la dècada.

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Servei Meteorològic de Catalunya. Observatori Fabra.

Tot i els canvis observats a la conca mediterrània en els darrers cinquanta anys, com ara
un lleuger augment de les precipitacions a la tardor i a l’hivern i una disminució a l’estiu a
Catalunya, les prediccions de les properes dècades no mostren canvis en la distribució de les
pluges en els patrons estacionals.48
En aquest sentit, l’any pluviomètric 2008-2009,49 amb una marcada irregularitat pluviomètrica interestacional i espacial, ha estat normal50 a la majoria de comarques, amb l’excepció de les Terres de Ponent i les comarques del Montsià i el Baix Ebre, en què ha estat sec.
Tanmateix, la precipitació acumulada, de 527 litres per metre quadrat o mil·límetres (a l’Observatori Fabra, de 524 mm), ha assolit la mitjana climàtica. Enguany s’han produït diversos
episodis de precipitació que han acumulat quantitats destacades de més de 90 mm en només
vint-i-quatre hores, sobretot a la tardor i l’hivern del 2008.

48. López-Moreno, Juan I. (2009). «Stability of the seasonal distribution of precipitation in the Mediterranean region:
Observations since 1950 and projections for the 21st century». Geophysical Research Letter, 36, L10703.
49. Comprès entre l’1 de setembre de 2008 i el 31 d’agost de 2009 (l’inici de la tardor d’un any i el final de l’estiu
de l’any següent).
50. Entre l’1 de setembre de 2008 i el 31 d’agost de 2009 les quantitats enregistrades han estat entre el 90 i el 110%
respecte de la mitjana climàtica.
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1.1.4. L’observació dels impactes
Les previsions més pessimistes —disminució de la capa de gel, i augment del desglaç de
la tundra i de les zones àrides— s’estan complint amb escreix. Tal com el darrer informe de
la Comissió Intergovernamental de Científics a Copenhaguen descriu, el desglaç pot provocar
inundacions costaneres i la desaparició de terres fèrtils i illes.
Les regions polars són fonamentals per al clima del planeta —l’Àrtic absorbeix una quarta part de les emissions de CO2— però els gasos d’efecte d’hivernacle n’han revertit el cicle
natural i la tendència al refredament, de manera que en les darreres dècades s’ha escalfat ràpidament.51 Tant l’escalfament com les anomalies en el patró de circulació del glaç marí n’han
disminuït el volum i el gruix, i això podria representar hiverns més humits a la Mediterrània.52
Les observacions del satèl·lit mostren que la reducció del gel de l’Àrtic és més gran que la
projectada en els models climàtics (de l’11,1% a l’estiu i del 2,9% a l’hivern), i que l’estiu del
2009 ha estat el tercer amb el nivell de glaç marí més baix. També s’observa un augment de la
mortaldat dels organismes més característics de la comunitat àrtica a causa de la fusió del glaç.
L’Antàrtida també regula el CO2 atmosfèric i la circulació oceànica; per això, preocupa la
ràpida fusió del glaç marí antàrtic —enguany els satèl·lits han constatat el despreniment de
la plataforma Wilkins, a causa de temperatures de l’aigua extraordinàriament càlides, i la fusió de les glaceres de les plataformes Wordie i Larsen—, així com els canvis observats en la
cadena tròfica, per exemple, la disminució del fitoplàncton.53 Tot i això, hi ha recerques que
anuncien que la fusió del glaç pot crear un nou embornal de CO2.54
Durant l’any 2009, diverses recerques han confirmat que els embornals de la Terra (boscos,
sòl i oceans) perden capacitat d’absorció del CO2.55 Els boscos poden alliberar grans quantitats de carboni i accelerar l’escalfament en comptes de desaccelerar-lo.56 D’altra banda, els
oceans han absorbit la meitat de les emissions de CO2 i han incrementat el 30% l’acidesa, una
alteració del pH que afecta crustacis i coralls.

51. Kaufman, D. et al. (2009). «Recent warming reverses log-term Arctic cooling». Science, 325, 5945: 1236-1239.
52. Macias, M. et al. (2009). «Unprecedented low twentieth century winter sea ince extent in the Western Nordic
Seas since A.D. 1200». Climate Dynamics, doi: 10.1007/s00382-009-0610-z. Mesures del NASA ICESat.
53. Montes, M. et al. (2009).«Recent changes in phytoplankton communities associated with rapid regional climate
change along the Western Antarctic Peninsula». Science, vol. 323, núm. 5920, pàg. 1470-1473.
54. British Antarctic Survey Press Release 11/2009. Antarctica glacier retreat creates new carbon dioxide store.
55. Lunt, Daniel J. et al. (2010). «Earth system sensitivity inferred from Pliocene modelling and data». Nature
Geoscience 3: 60-64.
56. Diversos autors (2009). Adaptation of forest and people to climate change: a global assessment. Viena:
International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).
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Al Mediterrani, l’escalfament i l’acidificació de les aigües estan relacionats amb l’increment massiu de la mortaldat de la vida marina i n’estan reduint la biodiversitat, afectant la
comunitat coral·lina. Entre el 1974 i el 2006 l’estratificació tèrmica s’ha vist afectada, així
com el temps que els organismes bentònics en suspensió estan exposats a condicions estiuenques.57 El declivi de les praderes submarines del Mediterrani i la infestació de meduses
també s’acceleren.58
A Europa, el Pirineu espanyol només conserva 206 hectàrees de glaceres actives de les
3.300 que hi havia a principis del segle XX i la fusió de les glaceres dels Alps suïssos està
alliberant components orgànics persistents confinats en el glaç durant dècades (DDT, PCB)
que poden afectar l’ús del sistema d’irrigació glacial.59 A Catalunya s’observa una tendència no significativa a la desaparició de les glaceres pirinenques i a l’avançament del desglaç,
l’augment de la producció de biomassa als estanys de muntanya, l’increment de l’estabilitat
tèrmica als embassaments, l’augment de peixos amb característiques d’aigües càlides als rius,
l’avançament en quinze dies dels cicles fenològics d’arbres, plantes, flors i insectes, l’increment de l’emergència dels insectes aquàtics i l’augment d’espècies invasores.60
La major part de les observacions per satèl·lit i en superfície mostren que el nivell del mar
augmenta des del 1993, de manera continuada, a un ritme de 3 mm per any, i que aquest augment
s’està accelerant —algunes illes dels arxipèlags de Papua Nova Guinea, Maldives i Seychelles ja han hagut de ser evacuades. A Catalunya, el ritme d’augment del nivell de mar —de 5
mm per any— supera la mitjana per a tot el món i provoca la salinitat de les aigües interiors.61
En aquest context, els deltes del món s’estan submergint i han experimentat grans inundacions en els darrers anys. En la majoria dels deltes, l’aportació de sediments s’ha reduït
o eliminat a causa de les preses i la reducció del nombre de braços fluvials, entre d’altres.62
L’impacte del canvi climàtic canviarà el règim de precipitacions a les regions mediterrànies i les taxes d’evaporació, la qual cosa crearà condicions més seques.63 El canvi climàtic
57. Coma, R. et al. (2009). «Global warming-enhanced stratification and mass mortality events in the Mediterranean».
Proceeding of the National Academy of Sciences, 106 (15): 6176-6181.
58. Richardson, A. J. et al. (2009). «The jellyfish joyride: causes, consequences and management responses to a
more gelatinous future». Trends in ecology and evolution, 24 (6): 312-322.
59. Bogdal, C. et al. (2009). «Blast from the past: melting glaciers as a relevant source for persistent organic
pollutants». Environmental Science and technology, 43: 8173-8177.
60. Diversos autors (2009). Aigua i canvi climàtic: diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Agència Catalana
de l’Aigua.
61. Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (2009). Resultats preliminars del segon informe sobre les bases
científiques, impactes, mitigació i adaptació al canvi climàtic.
62. Syvitsky, J. P. M. et al. (2009). «Sinking deltas due to human activity». Nature geosciences, doi: 10.1038/
ngeo629.
63. Mariotti, A. et al. (2009). «Mediterranean water cycle changes: transition to drier 21st century conditions in
observations and CMIP3L simulations». Environmental Research Letters, 3: 044001.
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reduirà entre el 10 i el 30% el cabal dels rius catalans a llarg termini. Les aportacions mitjanes als rius es reduiran el 5% en quinze anys, la variabilitat estacional i la freqüència dels
fenòmens hidrològics extrems (sequeres i riades) s’incrementarà, i la reserva d’aigua del sòl
també disminuirà.64 De fet, la disponibilitat d’aigua és un factor limitador que pot agreujar els
efectes del canvi climàtic. Tanmateix, les pluges torrencials, els períodes inusualment llargs
de sequera i els temporals de vent com els que va partir Catalunya el mes de gener del 2009
encara no es poden atribuir al canvi climàtic.
Des de fa uns anys els vinyaters de l’Estat espanyol observen canvis en el procés de maduració del raïm, cosa que els empeny a desplaçar les plantacions a cotes més altes i a buscar sistemes tecnològics que permetin obtenir un vi amb un grau alcohòlic inferior. Així, les
observacions confirmen que determinades espècies d’arbres i plantes es desplacen a cotes
més altes, l’hivern dura menys, la primavera arriba abans i la tardor acaba més tard que fa
cinquanta anys. Des del punt de vista biològic, els arbres caducifolis treuen les fulles abans
i les perden més tard.65 Diverses espècies de papallones autòctones s’han desplaçat en favor
d’espècies de papallones africanes que han arribat a Catalunya els darrers anys.66 I les plagues
forestals —bioindicadors del canvi climàtic— presenten modificacions a causa dels canvis
de temperatura: la caparreta de l’alzina i la processionària del pi, que ja s’ha situat als 1.800
metres, ocasionen danys importants.
Finalment, en algunes malalties infeccioses s’observen canvis en les vies d’infecció i l’extensió geogràfica, fora del seu àmbit tradicional, així com l’aparició d’altres variants noves.67

1.1.5. Percepció ciutadana i conducta sostenible
Per sobre d’un nivell de prosperitat determinat, el creixement no condueix, necessàriament, a un augment de la qualitat de vida o del benestar; per això, la dimensió social i política de la sostenibilitat mediambiental és fonamental, atès que la percepció i valoració que té
la ciutadania del medi ambient condicionen la política ambiental i els hàbits de producció i
consum. Així, per aplicar qualsevol estratègia de canvi que doni resposta al repte ambiental
s’han de considerar tres elements clau: la percepció social, el lideratge polític i institucional,
i la tecnologia.68

64. Diversos autors (2009). Aigua i canvi climàtic: diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Agència Catalana
de l’Aigua.
65. Peñuelas, J. et al. (2009). «Phenology: responses to a warming world». Science, vol. 294, núm. 5543, pàg. 793-795.
66. Catalan Butterfly Monitoring Scheme.
67. Vegeu l’apartat 2, «Salut», del capítol V, «Condicions de vida».
68. Beddoe, R. (2009). «Overcoming systemic roadblocks to sustainability: the evolutionary redesign of worldviews,
institutions, and technologies». Proceeding of the National Academy of Sciences, 106 (8): 2483-2489.
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L’impacte ambiental depèn de la població, la riquesa o abundància i la tecnologia. L’augment de la població és un factor important de pressió però als països desenvolupats els resulta més fàcil actuar a través de les polítiques de consum que preservin els ecosistemes i les
cultures humanes69 i, així, intentar canviar el comportament de la població i per exemple:
limitar el consum excessiu de recursos,70 fomentar la cultura del lloguer, redirigir el consum
cap a productes locals, o aplicar criteris ambientals en la compra de productes i serveis de les
administracions, entre d’altres.
Diverses enquestes han fet un seguiment dels canvis de percepció de la ciutadania en relació amb el medi ambient i mostren que la societat catalana i espanyola ha incorporat molt
lentament els criteris ambientals a la vida quotidiana, els hàbits de vida i compra costen de
canviar i la distància entre l’actitud i la conducta encara és molt gran.
En la darrera enquesta sobre llar i medi ambient,71 el 94% dels catalans es mostren preocupats pel medi ambient, sobretot per la contaminació, el canvi climàtic i els residus,72 tot i
que la preocupació pel canvi climàtic és el 7% menor que la dels europeus (el 40%),73 com
ho és també, en relació amb altres països, la preocupació pels efectes que els problemes mediambientals tenen sobre la salut.74 L’estalvi i l’eficiència en el consum d’aigua i energia, i el
reciclatge són les pràctiques més esteses entre la població catalana; en canvi, la consciència
ambiental no es manifesta en el transport, en la compra de béns o en la disposició a pagar més
per l’ús d’energies alternatives que emeten menys gasos d’efecte d’hivernacle.
La informació ambiental és complexa i el periodisme ambiental es mou entre dos pols
oposats, el catastròfic i l’avorrit.75 En aquest sentit, sembla que l’escepticisme de la societat
espanyola i europea sobre el canvi climàtic ha augmentat, ja que la preocupació sobre aquest
tema ha disminuït 4 punts percentuals respecte de l’eurobaròmetre anterior,76 i una de cada
quatre persones de l’Estat opina que s’ha exagerat la importància del canvi climàtic. De fet,
una part de la població percep el problema com a remot,77 o creu que no és important, tot i
que gairebé no hi ha científics que el neguin.
69. Diversos autors (2010). State of the world. Transforming cultures: from consumerism to sustainability. The
Woldwatch Institute.
70. Scientific Forum: Humans in biosphere: can we do better to avoid the global collapse. Premi Ramon Margalef
2009: Ehrlich, Paul.
71. Enquesta social 2008: Llars i medi ambient. Institut d’Estadística de Catalunya.
72. Consulta sobre els aspectes relacionats amb el medi ambient en el marc de l’Òmnibus Catalunya (novembre
2009). CERES.
73. European attitudes towards climate chage: results for Spain (setembre 2009). Eurobarometer.
74. Greendex 2009: Consumer choice and the environment. Spanish consumers: in the botton half, but getting better.
National Geographic.
75. Ludevid, Manuel (2009). La respuesta ambiental. Editorial Aresta.
76. Ibídem, 72 (Eurobarometer, 2009).
77. Lorenzoni, I; Hulme, M. (2009). «Believing is seeing: laypeople’s views of future socio-economic and climate
change in England and in Italy». Public understanding of science, 18: 383-400.

837

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

No obstant això, el 61% dels ciutadans espanyols opina que les empreses, l’Estat i la ciutadania, per aquest ordre, no fan suficient per combatre el canvi climàtic i opinen que fer-ho
pot tenir un impacte positiu en l’economia. El coneixement sobre l’efecte d’allò que es fabrica, es ven o es compra pot ajudar els consumidors a prendre decisions d’acord amb els seus
valors. En aquest sentit, en el darrer eurobaròmetre de 2009, tres quartes parts de la ciutadania europea es mostraven partidàries en el futur d’una etiqueta amb la petjada de carboni, i la
meitat, d’un sistema impositiu doble que beneficiï els productes ecològics i gravi els productes
perjudicials per al medi ambient.
Finalment, si es té en compte que les administracions públiques europees gasten el 16%
del PIB en la compra de productes i serveis, és clar que aquestes tenen a les mans iniciar el
canvi social en els patrons de producció i consum mitjançant l’aplicació de criteris ambientals
en la contractació pública,78 tal com enguany la Generalitat ha començat a fer.

1.2. L’estratègia: les polítiques de mitigació i adaptació
al canvi climàtic
Els impactes climàtics es poden reduir amb les polítiques de mitigació i adaptació; no obstant això, durant el 2009 s’ha observat un cert abandonament de les polítiques de mitigació
en favor de les d’adaptació, possiblement perquè un cert canvi no es podrà evitar i perquè alguns instruments, com és el sistema de comerç de drets d’emissió, només funcionen quan el
preu de la tona de CO2 és alt i, enguany, amb la crisi, les emissions s’han reduït i la demanda
de crèdits ha baixat.79
Preocupa que les estratègies de mitigació no considerin sempre les emissions procedents
de l’ús del sòl (conreus, boscos, bestiar) i la interacció amb les emissions industrials i dels
combustibles fòssils, tot i que la millora de la productivitat dels conreus mitjançant la tecnologia tendeix a reduir-les i pot ser una bona mesura de control.80 També cal considerar les
tecnologies de segrest i emmagatzematge del diòxid de carboni, per exemple en formacions
geològiques o als oceans, ja que poden contribuir a la mitigació del canvi climàtic i a assolir
els objectius d’estabilització, sempre que la meitat de les necessitats d’energia se subministri
mitjançant fonts renovables.81

78. PricewaterhouseCoopers, Significant and Ecofys (2009). Collection of statistical information on green public
procurement in the EU.
79. Vegeu l’apartat 1.1.2, «Les emissions», i a l’apartat 5, «Normativa», el punt «Aire i protecció de l’atmosfera»
d’aquest capítol.
80. Wise, M. et al. (2009). «Implications of limiting CO2 concentrations for land use and energy». Science, 324:
1183-1186.
81. Van der Zwaan, B. et al. (2009) «Economics of geological CO2 storage and leakage». Climatic Change, 93:
285-309.
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Aquest any 2009, Catalunya ha avaluat el grau de compliment de les mesures del Pla marc
de mitigació del canvi climàtic (2008-2012), que té l’objectiu de reduir les emissions difuses
en 5,33 milions de tones equivalents de CO2 a l’any. De les 41 accions establertes, se n’estan
executant 35, el 85%. Les accions del Pla es despleguen en 276 actuacions, de les quals se
n’han completat 110 des del 2008; destaquen les línies de préstec per finançar l’estalvi energètic i el confort tèrmic, les subvencions als ens locals per reduir les emissions i fomentar el
transport públic i la mobilitat sostenible, i les actuacions de tipus transversal.82
D’altra banda, algunes de les conseqüències del canvi climàtic no es poden evitar i s’han
d’afrontar mitjançant l’adaptació.83 Però, per a l’adaptació, hi ha barreres: econòmiques, físiques, tècniques i, sobretot, socials. Les actuacions que s’endeguen depenen de com les societats i els individus perceben el risc associat al canvi climàtic i de com de preparats estiguin
per als canvis. En aquest sentit, cal considerar els factors socials que demoren les mesures
d’adaptació: l’ètica, el coneixement, l’actitud davant del risc i els valors culturals. Així, tot i
que la societat fa servir la ciència per predir el futur, les persones actuen sobre la base de l’experiència; per tant, és molt difícil canviar el comportament individual partint de les prediccions
científiques sobre coses que no han passat i no són immediates ni personalment rellevants.84
Les actuacions d’adaptació també haurien de considerar el principi de resiliència o capacitat que tenen els ecosistemes de resistir el canvi i de recuperar-se després d’un impacte, com
a via flexible i pràctica d’afrontar els impactes del canvi climàtic.85 Així, una gestió adequada
dels ecosistemes pot reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic i les catàstrofes.86
L’agricultura depèn del clima, la temperatura, la llum i l’aigua, de manera que la política
agrícola es pot veure limitada pels recursos, però també pels aspectes socials, culturals i de
desenvolupament rural. La majoria d’adaptacions per pal·liar els canvis estan relacionades
amb l’augment de la demanda d’aigua, la pèrdua de conreus i d’ingressos al sector, la contaminació, el risc de desertificació i la pèrdua de biodiversitat, i requeriran entre 10 i 20 anys
per posar-se en marxa. Així, s’ha de considerar la selecció de conreus, els canvis en el temps
de la sembra o llaurada i l’ús d’agroquímics.87 En aquesta línia destaca el Programa de lluita
contra la desertificació (PAND) de l’Estat, que té previst invertir 47 milions d’euros en ac-

82. Comunicat de premsa del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (26.11.2009).
83. Vegeu a l’apartat 5 d’aquest capítol, «Normativa», el punt «Aire i protecció de l’atmosfera. Adaptació al canvi
climàtic».
84. Adger, W. N. et al. (2009). «Are there social limits to adaptation to climate change?». Climate change, 93: 335-354.
85. Wardekker, J. A. et al. (2009). «Operationalising a resilience approach to adapting an urban delta to uncertain
climate changes». Technological forecasting & social change, doi: 10.1016/j.techfore.2009.11.005.
86. Sudmeier-Rieux, K.; Ash, N. (2009). Environmental guidance note for disaster risk reduction: healthy ecosystems
for human security. Gland, Switzerland: IUCN.
87. Iglesias, A., et al. (2009). Impacts of climate change in agriculture in Europe. Estudi PESETA-Agricultura.
Comunitat Europea.
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tuacions de reforestació, restauració hidrològica forestal, control de l’erosió i defensa contra
la desertificació.
En fer més calor, augmentarà la necessitat d’aire condicionat i, per tant, el consum d’energia i l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, així que les respostes a un clima més càlid s’han
de desacoblar de l’ús intensiu d’energia per refrigerar-se.88 També hi haurà menys disponibilitat de neu, i les condicions per al turisme a l’estiu seran menys favorables. S’ha de tenir en
compte que l’escassetat d’aigua coincidirà amb el pic de demanda de l’agricultura, el turisme,
el sector residencial, l’energètic i la natura.89
També cal adaptar-se als impactes relacionats amb el sistema costaner. Una part important
de la població es pot veure afectada i desplaçada a causa de les inundacions i l’erosió costanera. Així, la construcció de dics, l’alimentació de les platges, la creació d’àrees de contenció
de les inundacions, la gestió equilibrada dels aiguamolls i les activitats humanes poden reduir
l’impacte de manera significativa.90 Prop de la meitat, el 43%, de la població dels estats de la
UE que donen al mar viuen en regions costaneres.91
Així, se sap que les ciutats i els pobles europeus són vulnerables als impactes del canvi
climàtic per la densitat de població i l’estructura física, però, segons l’Agència Europea del
Medi Ambient, molt poques ciutats han començat a prendre mesures concretes. L’OCDE, amb
dades del 2007, també ha avisat que és un error desenvolupar construccions properes a la costa ja que el nivell del mar augmentarà, previsiblement, entre 20 i 60 cm a finals de segle; per
tant, cal revisar i actualitzar les defenses contra el mar.
Es calcula que, sense mesures d’adaptació al canvi climàtic, la pèrdua del PIB de la UE
seria de 20.000 milions d’euros si la temperatura augmenta 2,5 oC i tres vegades més si ho fa
5,4 oC. La pèrdua de benestar es produiria, sobretot, al sud d’Europa, entre el 0,3 i l’1,6%, i
a l’Europa Central, principalment en els sectors agrícola i turístic.92
Per això, en el Llibre blanc d’adaptació al canvi climàtic,93 la UE assenyala que els efectes
del canvi climàtic seran més ràpids i severs del previst i, d’una banda, proposa que els estats

88. Watkiss, P., et al. (2009). Impacts of climate change in human health in Europe. Estudi PESETA-Salud humana.
Comunitat Europea.
89. Amelung, B.; Moreno, A. (2009). Impacts of climate change in tourism in Europe. Estudi PESETA-Turisme.
Comunitat Europea.
90. Richards, J. A.; Nicholls, R. J. (2009). Impacts of climate change in coastal systems in Europe. Estudi PESETASistemes costaners. Comunitat Europea.
91. Statistics in focus: agriculture and fisheries, 47/2009. Eurostat.
92. Ciscar, J. C. et al. (2009). Climate change impacts in Europe. Informe final del projecte de recerca PESETA.
Comunitat Europea.
93. Vegeu a l’apartat 5 d’aquest capítol, «Normativa», el punt «Aire i protecció de l’atmosfera. Adaptació al canvi
climàtic».
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membres cooperin per millorar: la quantitat i l’accés a les dades, l’intercanvi d’informació i
la integració de l’adaptació a polítiques diverses (l’estratègia sanitària de la UE, la política
agrària comuna, l’estratègia forestal de la UE, la Directiva marc de l’aigua, la Directiva marc
sobre l’estratègia marina, l’estratègia de protecció de les infraestructures existents); i, de l’altra, estableix els mecanismes de finançament: el Pla europeu de recuperació econòmica, les
assegurances i els serveis financers, la col·laboració entre el sector públic i el privat, i els ingressos de la subhasta de drets d’emissió.
Pel que fa a Catalunya, enguany el Ministeri de Medi Ambient ha destinat 9 milions d’euros per reparar els danys de finals del 2008 i regenerar les platges del Maresme, mitjançant
la reposició inicial de la sorra perduda al llarg dels anys i l’alimentació periòdica de la sorra
necessària per mantenir la platja, així com la construcció d’espigons o dics paral·lels a la costa per immobilitzar la sorra.
No obstant això, els territoris més vulnerables són els deltes de l’Ebre, la Tordera i el Llobregat. El delta de l’Ebre ha perdut 1,5 kilòmetres de costa en els darrers vint anys, però se’n
pot preservar una gran part si s’apliquen les mesures d’adaptació adequades en els propers
anys: dures, com ara la construcció de dics i infraestructures de protecció ecològica, o més
toves, com regular els moviments de sorres i llims i compensar els hàbitats naturals.
La vulnerabilitat del Delta es caracteritza per l’enfonsament de la plana deltaica, l’augment
del nivell del mar i els canvis en l’evolució de la línia de la costa, els episodis de tempesta,
l’augment de la presència i permanència de la falca salina, la variació de la climatologia, la
disminució dels cabals de l’Ebre i la variació del règim d’inundacions fluvials. Així, els sistemes naturals, situats majoritàriament a la franja costanera, tenen un perill clar d’afectació
(llacunes, platges, sistemes dunars i maresmes), i en risc mitjà-baix es troben els marges de
l’Ebre, el tram més baix, els ullals i la superfície d’arrossars. Es preveuen pèrdues de patrimoni
per l’augment del nivell del mar i la situació a primera línia de la costa de les infraestructures
viàries, hidràuliques o de sanejament, i econòmiques per la pèrdua de la superfície de conreu
de l’arròs, l’afectació de les instal·lacions d’aqüicultura, les salines i els recursos turístics.94

1.2.1. Mobilitat i transport sostenible
La UE té per objectiu desacoblar el creixement del transport del PIB, però a l’Estat espanyol l’indicador95 que els relaciona ha augmentat el 30,7% i presenta una evolució contrària
94. Diversos autors (2008). Sèrie d’estudis de base per a la posterior definició d’una estratègia de prevenció i
adaptació al canvi climàtic de Catalunya. Estudi base N1: Delta de l’Ebre. Taller d’Enginyeria Ambiental, SL.
Oficina del Canvi Climàtic. DMAH.
95. Quocient entre l’índex de creixement del consum d’energia en tots els mitjans de transport interiors i la taxa de
creixement del PIB.
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a la UE-15. En aquest sentit, la regulació96 ha anat destinada a assolir el canvi modal cap a
mitjans de transport més eficients i la renovació del parc automobilístic ja que, a curt termini,
el preu del petroli té poca influència en la compra d’un vehicle nou; en canvi, un tipus impositiu més alt sobre els vehicles que contaminen més sí que hi té influència.97
La normativa europea fa que els fabricants d’automòbils no puguin homologar i vendre
legalment vehicles que emetin més enllà d’un cert nivell de gasos i partícules contaminants.98
I, darrerament, també s’ha modificat l’impost de matriculació i circulació, que grava l’adquisició i tinença del vehicle privilegiant els menys contaminants, i l’impost especial sobre
combustibles. A més, s’intenta promoure el transport públic, la producció d’automòbils més
eficients i de combustibles menys contaminants, l’urbanisme multifuncional i compacte i les
telecomunicacions.99
La UE va aprovar la limitació de les emissions de CO2 dels cotxes nous en 130 grams per
kilòmetre recorregut el 2015 i 95 g/km el 2020. No obstant això, el 2008, les emissions dels
cotxes nous a la UE-27 se situaven en 153,5 g/km, encara lluny dels 130 g/km que s’han d’assolir l’any 2015.100 En canvi, les emissions de precursors de l’ozó i de partícules del transport,
que afecten la salut de les persones i del medi ambient, han disminuït.101
El vehicle elèctric híbrid s’ha presentat com una alternativa de transport sostenible ja que
té molts avantatges: és més eficient, emet menys gasos i partícules contaminants, redueix la
dependència energètica i les importacions, i esmorteeix els efectes de la fluctuació de preus.102
No obstant això, l’expansió d’aquest tipus de vehicle es posposarà si no s’eliminen determinades barreres socials (expectatives del consumidor i recuperació de la inversió) i relacionades
amb les infraestructures,103 a banda de superar els obstacles tecnològics (V2G104 i cost elevat).

96. Vegeu a l’apartat 5 d’aquest capítol, «Normativa», el punt «Aire i protecció de l’atmosfera. Mitigació del canvi
climàtic».
97. Giblin, S.; McNabola, A. (2009). «Modelling the impacts of carbon emission-differenciated vehicle tax system
on CO2 emissions intensity from new vehicle purchases in Ireland». Energy Policy, 37: 1404-1411.
98. Límits d’emissions contaminants (CO, HC, NOx, PM) per a motors dièsel en vehicles de massa màxima
autoritzada fins a 3,5 t.
99. Vegeu a l’apartat 5 d’aquest capítol, «Normativa», el punt «Aire i protecció de l’atmosfera. Mitigació del canvi
climàtic».
100. Diversos autors (2009). Reducing CO2 emissions from new cars: a study of major car manufacturers progress
in 2008. Brussel·les: European Federation for Transport and Environment (T&E).
101. Sustainable development in the European Union: 2009 monitoring report of the EU sustainable development
strategy. Eurostat.
102. Sovacool, B. K.; Hirsh, R. F. (2009). «Beyond batteries: an examination of the benefits and barriers to plug-in
hybrid electric vehicles(PHEVs) and a vehicle-to-grid (V2G) transition». Energy Policy, 37: 1095-1103.
103. Vegeu l’apartat 3, «Les infraestructures a Catalunya», del capítol I, «L’economia a Catalunya» d’aquesta
memòria.
104. Vehicle to-grid technology: reconeixement intel·ligent entre la xarxa elèctrica i el vehicle per consumir o
emmagatzemar energia.
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Tal com s’ha comentat anteriorment, a l’Estat espanyol no s’aprecia cap desacoblament
entre el consum d’energia del transport i el creixement econòmic, com passa en altres països: França, Alemanya o Bèlgica, i en menor grau, a la mitjana de la UE-27.105 Tanmateix,
destaquen algunes polítiques com ara l’Estratègia espanyola de mobilitat sostenible,106 o els
plans destinats a renovar el parc automobilístic i a incentivar la compra de vehicles que emetin menys CO2: el Pla VIVE, el nou Pla 2000E, que permet subvencions dels tipus d’interès
en la producció de vehicles respectuosos amb el medi ambient, o el projecte MOVELE, que
pretén posar en marxa 2.000 vehicles elèctrics en entorns urbans durant el període 2009-2010
i instal·lar 500 punts de recàrrega per promoure el cotxe elèctric, 200 dels quals a Barcelona.
En aquest sentit, cal destacar que durant el 2009 les vendes de cotxes menys contaminants
han estat de 256.271 unitats, un de cada tres vehicles matriculats a l’Estat espanyol, el 42,1%
més que l’any 2008, i que les emissions de CO2 dels vehicles nous han baixat el 3,6%.
A Catalunya, el Pla AutoCat 09 d’ajudes a la compra d’un cotxe nou es distingeix del pla
estatal (Pla 2000E) en el fet que el preu màxim del vehicle és més elevat i permet la compra
de vehicles amb emissions per sobre dels 149 g/km de CO2, incloent-hi les motos i les furgonetes, sempre que es lliuri un cotxe usat amb més emissions que el nou. Aquesta mesura
s’allunya de les accions considerades al Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012.
No obstant això, se n’han endegat d’altres com ara les ajudes del Departament de Medi Ambient i Habitatge als ens locals perquè fomentin la mobilitat sostenible.

105. Ibídem, 100 (Monitoring report of the EU sustainable development strategy, 2009).
106. Vegeu a l’apartat 5 d’aquest capítol, «Normativa», el punt «Aire i protecció de l’atmosfera. Mitigació del canvi
climàtic».
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2.2.

ESTAT DEL MEDI AMBIENT

Les ciències ambientals consideren el medi ambient com un sistema de relacions entre diversos elements i la sostenibilitat ambiental implica que el capital natural no hauria de declinar
amb el temps i, per tant, que s’hauria d’evitar la pèrdua de les pesqueres, la productivitat del
sòl, la biodiversitat o fer un ús insostenible de l’aigua, de manera que el sistema socioecològic
no consumís més recursos dels que es renoven i que el valor d’aquests —monetari, d’existència d’espècies, de qualitat de vida, de serveis ecosistèmics— no decreixés amb el temps.107
Així, per assolir els objectius de la UE en desenvolupament sostenible, cal avaluar la sostenibilitat present i predir la futura, però la dificultat es troba a mesurar, quantitativament, els
recursos i les reserves que es passaran a les generacions futures.108

2.1. L’aigua
Política de l’aigua
L’aigua és el recurs natural més important, atès que es troba en la base de tots els ecosistemes i, per tant, dels serveis que aquests ens ofereixen. L’aigua no s’ha de considerar només com
un recurs bàsic per al consum humà sinó un recurs necessari per mantenir els ecosistemes.109
Malauradament, el nombre de desastres naturals relacionats amb l’aigua s’està incrementant
des dels anys seixanta, de manera que les tempestes de vent, les inundacions i les sequeres,
per aquest ordre, generen pèrdues econòmiques quantioses.110
En aquest context, la UE recomana elaborar plans de gestió de sequera, seleccionar cultius
i metodologies d’irrigació més eficients, sensibilitzar la població, evitar les fuites de la xarxa
pública, lluitar contra la captació il·legal d’aigua, incentivar l’ús d’aigües residuals tractades,
reduir l’estrès hídric, i introduir tarifes d’acord amb el volum consumit.111
107. Oran R. Young et al. (2006). «The globalization of socio-ecological systems: An agenda for scientific research».
Global Environmental Change, vol. 16, pàg. 235-316.
108. Stiglitz, Joseph E.; Sen, Amartya; Fitoussi, Jean Paul (2009). Report by de Comission on the mesurament of
economic performance and social progress.
109. Diversos autors (2009). Water security and ecosystem services. The critical connection. Nairobi: UNEP. World
Water Assesment Programme. Ecosystem management programme.
110. Adikari, Y.; Yoshitani, J. (2009). Global trends in water-related disasters: an insight for policymakers. The
United Nations World Water Assessment Programme. UNESCO.
111. Water resources across Europe. Confronting water scarcity and droughten. European Environment Agency,
EEA report 2/2009.
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A Catalunya, l’aigua també és un recurs en risc al qual s’ha d’enfocar la planificació i la
gestió, especialment en l’àmbit de les inundacions i les sequeres. En aquest sentit, el 15%
de la superfície urbanitzada de Catalunya està en zona inundable, la qual cosa obliga el 55%
dels municipis a tenir plans d’emergència en cas d’inundacions. D’altra banda, el darrer episodi de sequera, de gran intensitat, va fer que les actuacions en matèria d’aigua —obtenció
i distribució de recursos hídrics, sanejament i depuració d’aigües, i activitats transversals de
planificació— fossin un dels eixos principals de la política ambiental,112 i que es potenciessin
un seguit d’actuacions innovadores (pous, Rec Comtal, dessalinització, regeneració).
Amb relació a la política de l’aigua, durant el 2009 ha tingut lloc el «Debat de l’Aigua» per
abordar quines han de ser les millors mesures a adoptar en matèria hídrica i de finançament
del cicle de l’aigua. En acabar l’any encara no s’havia arribat a un consens.

2.1.1. Situació i gestió dels recursos hídrics
Aigua, canvi climàtic i situació hídrica
Enguany, l’aigua embassada a les conques internes durant l’any ha estat de 562 hm3 de
mitjana, el 81% de la capacitat màxima, amb un màxim de 642 hm3 (92%) el mes de maig i
un mínim de 459 (66%) el mes de desembre del 2009. De la conca hidrològica de l’Ebre no
es tenen dades anuals mitjanes, però l’aigua embassada el dia 4 de desembre de 2009 era de
2.285 hm3, el 60% de la capacitat màxima.
Els problemes de contaminació —eutrofització, contaminació per bactèries, metalls pesants i substàncies tòxiques— afecten l’estat de l’aigua i el medi ambient. L’eutrofització és
un problema seriós als mars de la UE, ja que a les aigües marines, enriquides excessivament
amb nutrients (nitrogen i fòsfor), la proliferació d’algues augmenta i l’oxigen disminueix.113
D’altra banda, el canvi climàtic i la càrrega de nitrogen també pot incrementar l’eutrofització dels llacs. L’augment de les temperatures incrementa la concentració de fosfat soluble
a l’aigua i la biomassa vegetal; en canvi, redueix la quantitat de fitoplàncton i la biomassa
pesquera. Per tant, s’han d’avaluar les concentracions de nitrogen al llacs europeus, ja que és
una part important del bon estat de l’aigua.114

112. Pont, Isabel (2009). «Actuación ambiental del Estado: al año de la integración ministerial de medio ambiente y
medio rural y marino». Observatorio de Políticas Ambientales. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
113. McQuatters-Gollop, A. et al. (2009). «How well do ecosystem indicators communicate the effects of
anthropogenic eutrophication?». Esturiane, Coastal and Shelf Science, 82: 583-596.
114. Feuchtmayr, H. et al. (2009). «Global warming and eutrophication: effects on water chemistry and autotrophic
communities in experimental hypertrophic shallow lake mesocosms». Journal of Applied Ecology, 46: 713-723.
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En aquest sentit, un dels canvis observats a Catalunya, relacionat amb unes condicions més
càlides i àrides, és l’augment de la concentració de nitrats als aqüífers subterranis.115 Nitrats
que ja estan presents a diverses zones de Catalunya com a conseqüència de l’activitat agrària.
Atesos aquests problemes de contaminació, és important conèixer la població connectada
a sistemes de tractament d’aigües residuals d’origen urbà. A Catalunya hi ha 368 estacions
depuradores amb una capacitat potencial de tractament de 15.581.919 habitants equivalents.
A la UE, l’extracció d’aigua superficial es manté en el límit sostenible i la qualitat dels rius
ha millorat en disminuir la demanda bioquímica d’oxigen.116 L’Informe anual sobre l’estat
dels rius i rieres de Catalunya 2009 confirma que la qualitat de les aigües ha millorat; no obstant això, el bosc de ribera de més de la meitat dels trams de riu avaluats presenta una qualitat
moderada o dolenta, sobretot en els trams baixos del riu.117
A l’Estat espanyol, concretament a la costa mediterrània, els contaminants químics de les
aigües residuals més problemàtics són els emergents i no regulats per la legislació: fàrmacs
(ciprofloxacin, fluoxantina, nicotina) i productes d’higiene personal, filtres ultraviolats de
cremes solars i fragàncies sintètiques. Dins dels contaminants inclosos a la Directiva marc de
l’aigua, hi ha altres metalls pesants (níquel), els pesticides i els hidrocarburs (hexaclorobenzè) d’origen industrial.118
A més, l’ús extens i indiscriminat d’antibiòtics causa contaminació mediambiental i resistència de determinades soques de bacteris que es troben de manera natural en el medi ambient
i que després causen malalties en les persones i els animals, a banda de canviar la composició
microbiològica de l’aigua i el sòl. De manera que l’aigua, les aigües residuals i altres residus
contaminats per antibiòtics hauran de ser tractats de manera específica abans d’alliberar-se al
medi ambient o utilitzar-se com a fertilitzants a l’agricultura.119
Amb relació a la qualitat de les aigües de bany, l’any 2008, el 96,3% de les aigües costaneres dels estats membres de la UE s’adequaven als criteris bacteriològics i fisicoquímics
establerts per la Directiva 76/160/CE, una xifra superior a la de l’exercici anterior. Quant a
les zones interiors o d’aigua dolça, el percentatge va ser del 92%.

115. Pañuelas, J. et al. (2009). «Constatacions biològiques del canvi climàtic a Catalunya». Aigua i canvi climàtic.
Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi
Ambient.
116. Eurostat.
117. Informe anual sobre l’estat del rius i rieres a Catalunya 2009. Associació Hàbitats. Projecte Rius.
118. Muñoz, Ivan et al. (2008). Ranking potencial impacts of priority and emerging pollutants in urban wastewater
through lige cycle impact assessment. Chemosphere 74(1): 37-44.
119. Martínez, J. M. (2009). «Environmental pollution by antibiotics and by antibiotic resistance determinants».
Environmental Pollution, 157: 2893-2902.
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A Catalunya, l’any 2009, el 95,3% de les platges (205 platges) han tingut una qualitat
excel·lent i el 4,7% restant (10 platges) bona, tot i que l’aspecte visual ha estat condicionat
per la mar agitada. Enguany, la presència de meduses a l’estiu ha estat inferior a la de l’any
2008 i les espècies predominants han canviat. Pel que fa als residus sòlids flotants, se n’han
recollit 73 tones, majoritàriament plàstics, el 26% menys que l’any anterior.

Gestió de l’aigua
A la UE el 44% de l’ús de l’aigua es destina a la producció d’energia; el 24%, a l’agricultura; el 21%, a l’abastament públic, i l’11% restant, a les activitats industrials.
A Catalunya, amb relació al consum, el volum d’aigua consumit, declarat per les entitats
subministradores l’any 2008, ha disminuït el 4,6% respecte de l’any 2007 i ha estat de 438
hm3 d’aigua. El volum domèstic, de 334 hm3, s’ha reduït el 4%, i l’industrial, de 104 hm3, el
6,5%. Els abonats industrials, 390.678, han disminuït el 2,2%, i els domèstics, 3.360.356, han
augmentat l’1,1%. La ràtio per abonat domèstic (ús domèstic) ha passat de 105 a 99 m3/abonat/
any, i la industrial (ús serveis i altres activitats econòmiques) de 277 a 265 m3/abonat/any.120
El 2009, la demanda total d’aigua per a tots els usos consumptius s’ha reduït el 5% respecte del 2008 i ha estat de 2.965 hm3/any; s’observa un ús més eficient de l’aigua. Els usos
agraris (reg agrícola i consum ramader) en representen el 72%, i els usos urbans (domèstics,
recreatius i industrials) el 28%. Respecte de l’any anterior, la demanda industrial (indústria
manufacturera i envasadora) s’ha reduït el 38%, l’agrícola el 6%, i l’urbana i recreativa (domèstica, serveis, fuites, municipal, camps de golf, neu artificial i balnearis) ha augmentat el 16%.
Aquesta demanda total d’aigua es reparteix de manera diferent a les dues conques hidrogràfiques de Catalunya. Les conques internes, on viu el 92% de la població, generen un terç de
la demanda total d’aigua, i les conques catalanes de l’Ebre, on viu el 8% restant, en generen
dos terços. Mentre que a les conques internes els usos són principalment domèstics (43%), a
les conques catalanes de l’Ebre l’ús que se’n fa és essencialment de regadiu (93%).121

120. Cens de les entitats subministradores de Catalunya 2008. Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
121. La política de l’aigua: fets destacables del 2008 a Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua.
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GRÀFIC VI-4. DEMANDA D’AIGUA PER A USOS CONSUMPTIUS.
CATALUNYA, 2009
Unitats: hm3/any i percentatge.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. ACA.

Pel que fa a la dessalinització, la ITAM del Tordera, amb una capacitat teòrica de 10 hm3/
any, el 2009 ha produït 6,5 hm3 d’aigua captada dels pous marins i l’ha convertida en aigua
potable. Així, s’han substituït els cabals que s’extreien del subsòl, la qual cosa podria fer
possible la recuperació de l’aqüífer. Les obres d’ampliació de la planta iniciades el juliol del
2008 permetran obtenir 20 hm3 d’aigua dessalinitzada. A més, el mes de juliol del 2009 s’ha
incorporat un nou recurs hídric a Catalunya, la dessalinitzadora del Llobregat, amb una capacitat de tractament de 2,31 m3/s, que pot produir fins a 200 milions de litres d’aigua al dia.
Quant a la depuració, regeneració i reutilització, enguany el nombre d’estacions depuradores d’aigües residuals ha estat de 368, és a dir, 24 depuradores més que l’any 2008, amb
una capacitat total de tractament de 1.851 hm3/dia. La regeneració és el procés de tractament
perquè les aigües residuals depurades es puguin utilitzar, i l’aigua regenerada es destina, principalment, a reg (agrícola, de zones urbanes, de camps de golf), però també a la neteja de carrers, la recàrrega d’aqüífers i la generació de cabals de manteniment. La reutilització permet
un consum més baix d’energia, redueix l’aportació de contaminants al curs natural de l’aigua
i augmenta la garantia de subministrament.122
A Catalunya, el 2008 es van reutilitzar 51 hm3 d’aigua depurada, el 7,6% del total de l’aigua tractada a les depuradores públiques. El 2009 ha entrat en funcionament el sistema de re122. Mujeriego, Rafael (2009). «La reutilització planificada de l’aigua: de l’eficiència a l’autosuficiència». Aigua
i activitat econòmica. Nota d’Economia núm. 93-94. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i
Finances. Direcció General d’Ànalisi i Política Econòmica.
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generació d’aigua de l’EDAR del Prat de Llobregat, amb una capacitat de 3,25 m3/s. Enguany
s’han iniciat les obres del tractament terciari de les depuradores de Tarragona i Vila-seca per
a la reutilització industrial a Tarragona, que podrien arribar a estalviar 20 hm3 addicionals de
les captacions de l’Ebre.
Durant el 2009, la recàrrega artificial dels aqüífers amb aigua regenerada ha estat de 5,8
hm3/any i s’ha dut a terme a la barrera hidràulica contra la intrusió marina al delta del Llobregat (0,9 hm3/any), a l’aqüífer de la Tordera (3,8 hm3/any) i al del Daró (1,1 hm3/any).
Amb relació a l’eficiència i l’estalvi, el potencial d’estalvi més important és al sector
agrícola, mitjançant l’eficiència en els sistemes de reg (degoteig i aspersió), el canvi a cultius
tradicionals de secà, i la reutilització de l’aigua; però també en l’àmbit urbà, mitjançant el
control de les fugues i els mecanismes d’estalvi i eficiència, i a la indústria, amb l’aprofitament de l’aigua de la pluja.123

2.1.2. Mar, pesca i aqüicultura
Política pesquera, situació dels recursos pesquers i gestió de les pesqueries
Les polítiques de control de les captures mitjançant la limitació, la creació d’espais protegits i la restricció del tipus de xarxa han començat a tenir efecte i algunes reserves pesqueres
del planeta han iniciat el procés de recuperació.124 Així, algunes poblacions de peixos de la
UE han registrat una lenta millora: l’any 2008, 30 de cada 35 patien sobrepesca, 3 menys que
l’any 2005, i les pesqueres que segons els científics s’haurien de tancar han passat de 24 a 17.125
No obstant això, es constata que la gestió pesquera europea de les darreres dècades ha
estat errònia, ja que el 88% dels caladors avaluats estan sobreexplotats. De fet, la mateixa
Comissió Europea ha reconegut enguany que les captures aprovades cada any excedeixen el
50% les recomanacions científiques. En aquest context, la publicació del Llibre verd sobre la
reforma de la política pesquera comuna (PPC) inicia el procés de consultes que ha de concloure en una propera reforma.

123. Termes, Montserrat (2009). «Anàlisi de la tendència de consum d’aigua a Catalunya i marges d’estalvi». Aigua
i activitat econòmica. Nota d’Economia núm. 93-94. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i
Finances. Direcció General d’Ànalisi i Política Econòmica.
124. Worm, B. et al. (2009). «Rebuilding global fisheries». Science, 325: 578-585.
125. IP/09/1538. Brussel·les, 16.10.2009.
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En aquest context s’ha elaborat un nou marc normatiu que pretén regular la pesca il·legal
no declarada i no reglamentada,126 les autoritzacions de les activitats pesqueres de la flota
de la UE i el desenvolupament del sistema de control per garantir el compliment de les normes de la PPC.127 També s’ha acordat l’estratègia marítima del Mediterrani, que considera:
l’ordenació de l’espai marítim, la gestió integrada de les zones costaneres, i la integració de
la recerca i la vigilància marítima. Pel que fa a Catalunya, enguany s’ha aprovat la Llei que
planifica i regula la pesca en aigües continentals.128
La pressió que exerceixen les activitats pesqueres en el medi marí està influïda per la grandària de la flota, la potència pesquera, les arts de pesca i el compliment de les vedes i quotes
de captures legals. La flota pesquera de la UE-27 s’ha reduït en nombre de vaixells des del
2005129 però no en capacitat, i les captures de peix per sobre dels límits biològics han augmentat.130 Les captures pesqueres fora dels límits, la sobreexplotació dels caladors, el rebuig i
la ineficiència energètica són els principals esculls del sector pesquer europeu. I per recuperar
els caladors es requereix una gestió i planificació correctes de l’activitat pesquera.
A la UE, en determinats arts de pesca com és l’art d’arrossegament, la taxa de rebuig
pot ser del 70 al 90% de les captures, la qual cosa amenaça la sostenibilitat de les pesqueres
europees i la biodiversitat marina.131 A més, a la UE el 69% de les pesqueres estan en risc
d’esgotar-se. Les espècies en perill per sobrepesca i que poden ser objecte de regulació són
la tonyina vermella, amb l’Estat espanyol al capdavant de la quota, l’emperador, el bacallà,
el rap, el lluç, la gallineta, el llenguado i l’anxova.132
A Catalunya, enguany les captures de peix han disminuït gairebé el 0,2% i la recaptació el 5%.

Aqüicultura
Algunes recerques adverteixen que les pesqueres només seran sostenibles a llarg termini
si s’abandonen determinades pràctiques com la pesca dels grans depredadors i s’incrementen

126.
127.
128.
129.

CES/09/71, 18.05.2009.
IP/09/330, Brussel·les, 26.02.2009.
Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Aigua».
The EU-27 fishing fleet continued to decline in 2008. Eurostat. Agriculture and fisheries. Statistics in focus
83/2009.
130. Sustainable development in the European Union: 2009 monitoring report of the EU sustainable development
strategy. Eurostat.
131. Catchpole, T. L.; Gray, T. S. (2010). «Reducing discards of fish at sea: a review of European pilot projects».
Journal of Environmental Management, 91: 713-723.
132. Llibre verd sobre la reforma de la política pesquera comuna. COM (2009) 163 final. Brussel·les, 22.4.2009.
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les àrees protegides com les reserves marines,133 que, tot i que representen només l’1% del
medi marí, s’han demostrat eficients un cop passats quinze anys des de la creació.134
L’aqüicultura és un dels sectors de producció d’aliments que creix més ràpidament i que
resultarà fonamental en el futur, però s’ha d’eliminar la producció de farina de peix i incentivar la combinació d’espècies diverses.135 Avui dia l’aqüicultura representa la meitat del peix
consumit al món, més del 20% de la producció pesquera de la UE (el 48% de peix i el 52% de
mol·lusc), i gairebé el 28% de la de l’Estat espanyol. L’Estat, amb 285.000 tones l’any 2007,
va ser, de la UE-27, el que més va contribuir a la producció aqüícola.136
A Catalunya, l’aqüicultura s’ha consolidat com una alternativa a la pesca tradicional.
Destaca la producció d’orada i llobarro, tot i que s’ha de vigilar la possible contribució a
l’eutrofització de les aigües.137 El delta de l’Ebre és una de les principals zones de producció
d’aqüicultura (musclo i ostró). No obstant això, a Catalunya la producció aqüícola s’ha reduït
el 2009 respecte del 2008, el 5,9%, i la recaptació el 7,1%, tal com s’observa al gràfic següent.
GRÀFIC VI-5. CAPTURES, PRODUCCIÓ I RECAPTACIÓ DEL SECTOR
PESQUER I AQÜÍCOL. CATALUNYA, 2009
Unitats: tones i milers d’euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
133. Duarte, C. M. (2009). «Will the oceans help feed humanity?». Bioscience, 59 (11): 967-976.
134. Molloy, P. (2009). «Effects of marine reserve age on fish populations: a global meta-analysis». Journal of Applied
Ecology, 46: 743-751.
135. Ibídem, 26 (Duarte, 2009).
136. Aquaculture statistics 2007. Eurostat. Agriculture and fisheries. Statistics in focus 83/2009.
137. Mirto, S. et al. (2010). «Fisch-farm impact on metazoan meiofauna in the Mediterranian sea: analysis of regional
vs. habitat effects». Marine Environmental Research, 69: 38-47.
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2.2. Ecosistemes i biodiversitat
Política de conservació
Una política ambiental sostenible ha de considerar els costos socials i ambientals dels
serveis i béns que es consumeixen. Malauradament, el producte interior brut (PIB) no és un
indicador adequat per mesurar la qualitat ambiental i el benestar humà, ja que no inclou indicadors ambientals ni té en compte la degradació del medi ambient o la desaparició dels recursos
naturals de què depèn la societat,138 però n’hi ha d’altres, com l’índex de benestar econòmic
sostenible (IBES), que sí que ho fan.
Pel que fa la política regional, el 30% dels fons comunitaris del període 2007-2013 s’han
destinat a projectes mediambientals i, amb relació als fons de cohesió que corresponen a
l’Estat espanyol, els programes amb més partida pressupostària han estat relacionats amb la
gestió de l’aigua.
Amb relació a les infraccions, a la UE el nombre es manté constant, 451 en total. Tres de
cada cinc infraccions tenen a veure amb la preservació de la natura (Xarxa Natura 2000), els
residus o la legislació de l’aigua. Les infraccions més habituals són la no-conformitat amb la
transposició d’una directiva o la mala aplicació a la pràctica. El nombre d’infraccions és superior als estats del sud. Espanya, amb 40 infraccions, té 5 casos que es troben als tribunals
amb multes econòmiques.139 Pel que fa a la jurisprudència, s’observa una major incidència
de la legislació ambiental en la relació entre particulars.140
El perfil ambiental de l’Estat espanyol mostra que l’aire, el sòl i el soroll són les assignatures pendents.

Petjada ecològica. Biodiversitat i indicadors
La forma de gestionar i repartir els recursos naturals és important ja que hi ha un desequilibri mundial: el 20% de la població consumeix el 80% dels recursos del planeta. En l’àmbit
de l’Estat i en el marc de l’Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible, la majoria
de les capitals de l’Estat depassen, en el consum de recursos (aigua i sòl) i en la generació
de residus, allò que els correspon al terme municipal. Així, Barcelona consumeix 83,37 més
138. Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu 2009/C100/09: «Més enllà del PIB: indicadors de
desenvolupament sostenible», IP/09/1286.
139. Estadística d’infraccions mediambientals. Direcció General del Medi Ambient de la Comissió Europea.
140. Parran, Mª Ángeles (2009). «Jurisprudencia civil: la responsabilidad por suelos contaminados y diversas
inmisiones». Observatorio de Políticas Ambientales. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
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recursos dels que li corresponen; Tarragona, 54,58; Girona, 44,67, i Lleida, 16,37. També
s’observa com el medi rural aporta sostenibilitat al medi urbà.141
En primer lloc, i amb relació a la petjada ecològica o quantitat de sòl i aigua necessaris
per sostenir una determinada població en funció del nivell de consum, la Unió Europea té una
petjada de 4,8 hectàrees, molt superior a l’1,8 hectàrees de mitjana que té la biocapacitat del
planeta. L’àrea metropolitana de Barcelona, amb 4,3 milions d’habitants, té un una petjada
ecològica de 3,9 hectàrees per habitant, és a dir, Barcelona consumeix la biocapacitat de cinc
vegades Catalunya.142
En segon lloc, hi ha una crisi d’extinció, la biodiversitat mundial està greument amenaçada amb una pèrdua d’espècies molt superior al ritme normal. La pèrdua de la biodiversitat no
s’ha aturat i no s’han assolit els objectius per al 2010. El 60% dels serveis dels ecosistemes de
la Terra s’han deteriorat en els darrers cinquanta anys.143 A la UE estan amenaçades el 38%
de totes les espècies de peixos, i augmenta la contaminació i la proliferació d’espècies invasores. Una cinquena part dels rèptils d’Europa i una quarta part dels amfibis estan en perill.
La pèrdua de biodiversitat —la diversitat d’organismes de tots tipus, terrestres, marins
i d’altres sistemes aquàtics i dels sistemes ecològics dels quals formen part—144 representa un risc per a l’agricultura, la indústria del paper, la fusta i extractiva i els sectors turístic,
immobiliari i de les infraestructures. El risc està associat a la reducció de la disponibilitat de
recursos, les regulacions per protegir-los, l’augment de preus, i l’accés limitat al capital i l’assegurança.145 La natura ens aporta molts beneficis i cal preservar-la amb més eficàcia.146 En
aquest sentit, s’han identificat les principals línies d’actuació que han d’impulsar els propers
anys les administracions públiques competents en la matèria per preservar la biodiversitat.147
L’estudi més important que s’ha elaborat sobre la biodiversitat europea, en què per primera
vegada s’ha fet una avaluació completa de l’estat dels hàbitats i les espècies més vulnerables
en 25 estats membres i 11 regions biogeogràfiques, indica que diversos hàbitats i espècies no
presenten un bon estat de conservació, ni a escala nacional ni de regió biogeogràfica, sobretot
els prats associats a un model d’agricultura tradicional, els aiguamolls afectats pel canvi climàtic i que es destinen a altres usos, i els hàbitats costaners per la pressió del turisme. D’altra
banda, moltes de les avaluacions de la regió mediterrània han estat notificades amb la catego-

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Informe de la sostenibilidad en España 2009. Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE).
Solanas, T. et al. (2009). 34 Kg de CO2. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Wildlife in a changing world 2009. UICN.
Convenció sobre la Diversitat Biològica.
Biodiversity Theme Report by European Sustainable Investment Forum 2009. Eurosif, Oekom Research.
Sukhdev, Pavan (2009). La economía de los ecosistemas y la biodiversidad. Comunidades Europeas.
Garcia, Santiago (2009). Instrumentos de mercado para la conservación de la biodiversidad y propuesta de
actividades de difusión del mismo. Europarc.
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ria d’“estat desconegut”. Catalunya té vuit espais naturals protegits amenaçats, el més evident
dels quals és el delta de l’Ebre a causa de la urbanització i la contaminació de les aigües.148
Les àrees per preservar la biodiversitat a la UE-15 han assolit el 96% del que es considera necessari l’any 2007, però les aus agrícoles comunes declinen.149 També s’observa que la
pèrdua dels pol·linitzadors afecta la biodiversitat i l’agricultura, atès que el 84% dels cultius
europeus depenen d’alguna manera de la pol·linització dels insectes. Les abelles són les més
afectades, però a causa del canvi climàtic una tercera part de les espècies de papallones europees tenen poblacions en declivi, i entre el 9 i el 14% de les papallones, escarabats i libèl·
lules estan en perill d’extinció.150
L’Estat espanyol ha de millorar els indicadors relacionats amb la protecció de les espècies amenaçades.151 Pel que fa a l’indicador de comportament ambiental (Environmental Performance Index – EPI), l’Estat espanyol no ha assolit el màxim nivell de 100 i se situa en el
70,6, i encara ha de fer esforços en l’àmbit de les polítiques relacionades amb la contaminació
atmosfèrica, el canvi climàtic, la biodiversitat i la qualitat de l’aigua en funció de l’impacte
en el medi ambient, entre d’altres. En aquest sentit, el Govern de l’Estat ha aprovat una sèrie
de mesures per protegir els aiguamolls, la Xarxa Natura i les espècies en perill extinció.152
S’observa que aus que fins ara emigraven a l’Àfrica per passar-hi l’hivern, ara es queden
al territori espanyol durant tot l’any i han adoptat comportaments sedentaris.153
Enguany, la Comissió Europea ha enviat l’última prevenció escrita a causa del projecte
de construcció del canal Segarra-Garrigues a Catalunya, que s’ha d’adaptar a la legislació
comunitària.
La urbanització és la principal amenaça dels espais naturals protegits de Catalunya. Els
més afectats són el Baix Ter i les illes Medes a Girona, la costa del Maresme i el delta del
Llobregat.154 Un bon exemple és la situació del litoral de Barcelona: només el 6% es troba
en situació natural, el 94% restant ha sofert tal transformació que és impossible recuperar-lo
ambientalment.155
148. Informe de síntesi sobre l’estat de conservació dels tipus d’hàbitats i espècies, de conformitat amb l’article 17
de la Directiva d’hàbitats. COM (2009) final, Brussel·les, 13.07.2009.
149. Sustainable development in the European Union: 2009 monitoring report of the EU sustainable development
strategy. Eurostat.
150. Kuldna, P. et al. (2009). «An application of DPSIR framework to identify issues of pollinator loss». Ecological
Economics, 69: 32-42.
151. Ibídem, 9 (OSE, 2009).
152. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Biodiversitat».
153. II Congrés sobre Migració d’Aus i Canvi Climàtic (2009).
154. Destrucción a toda costa 2009. Greenpeace.
155. Quintana, J. et al. (2009). Barcelona litoral: medi ambient i societat. Barcelona: Fundació Mar i Lunwerg
Editores.
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A Catalunya, l’any 2008, els espais que configuraven les vuit tipologies ecològiques de la
Xarxa Natura 2000156 ocupaven 957.000 hectàrees terrestres (el 29,8% de la superfície total)
i 83.104 de marines, i la superfície del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), format per 165
espais naturals, en la qual s’inclouen espais de la Xarxa Natura 2000, ocupava 960.647 hectàrees terrestres (gairebé el 30%) i 77.818 ha marines. Enguany (2009), el total d’espais del
PEIN d’àmbit terrestre és de 977.108 hectàrees.
A Catalunya hi ha 21 espècies protegides, la majoria aus. En observar les dades sobre el
nombre d’individus de cada espècie el 2008, s’aprecia un augment de la població d’ós bru,
arpella, flamenc i trencalòs, i un descens de la població de trenca i xatrac comú, entre d’altres.

Espècies invasores
Enguany, el mosquit tigre (Aedes albopictus) s’ha estès a 32 municipis més, i ara es troba
en 87 municipis de 12 comarques catalanes: el Segrià, la Selva, el Maresme, el Bages, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Tarragonès, l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf,
el Baix Llobregat i el Barcelonès.
El 2009 també s’ha confirmat i declarat la presència a Catalunya de l’alga Caulerpa racemosa, se n’ha localitzat la ubicació i se n’ha vigilat l’extensió geogràfica i la fondària que
ocupa, atès que aquesta alga modifica el paisatge submarí i canvia l’abundància relativa dels
organismes que hi viuen. L’alga se suma a la presència del musclo zebrat i altres espècies invasores com ara el mosquit tigre, el cranc americà, el peix dojo o el silur, que colonitzen els
sistemes aquàtics de Catalunya i que reclamen actuacions per evitar-ne la dispersió.

2.3. L’aire
Entre la qualitat de l’aire i les condicions meteorològiques i climàtiques existeix una relació estreta, ja que el transport i la persistència de substàncies contaminants depèn de variables meteorològiques.157 D’altra banda, els contaminants atmosfèrics afecten la qualitat de
l’aire, per tant, la salut de les persones i el clima. A més, la contaminació atmosfèrica és la
responsable de dos milions de morts prematures per any al món.158 Així que les polítiques mediambientals han de considerar la relació entre qualitat d’aire, salut, meteorologia i clima.159
156. Pirineu, Prepirineu, la plana agrícola, la muntanya interior, les aigües continentals, la muntanya litoral, els
aiguamolls litorals i els espais maríns.
157. Diversos autors (2009). El tiempo, el clima y el aire que respiramos. Organització Meteorològica Mundial
(OMM).
158. Ibídem, 50 (OMM, 200).
159. Tollefsen, P. (2009). «Air pollution policies in Europe: efficiency gains from integrating climate effects with
damage costs to health and crops». Environmental science and policy, 12: 870-881.
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En aquest sentit, l’activitat humana ha deteriorat la capa d’ozó estratosfèrica que protegeix la vida a la Terra de les radiacions solars i la recuperació d’aquesta capa es pot demorar
a causa de l’increment de la concentració de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera160 i
del diòxid de nitrogen, que alhora incideix en la disminució de la capa d’ozó i en el clima.161
A la UE-27, els nivells dels principals contaminants, com ara l’emissió de substàncies acidificants, precursores de l’ozó, i de partícules que afecten la salut humana i el medi ambient,162
segueixen disminuint. No obstant això, els sectors residencial i del transport per carretera,
en percentatge sobre el total, tenen cada cop més pes a l’hora d’explicar la qualitat de l’aire d’Europa. Així doncs, enguany la UE ha aprovat una directiva que regula els compostos
orgànics volàtils (COV), com el benzè, que es troben en els vapors de la gasolina, i que són
cancerígens i intervenen en la formació d’ozó troposfèric.163 Malauradament, a Catalunya hi
ha poca informació sobre aquests components amb un potencial tòxic elevat i es necessiten
eines per optimitzar els punts de control de la contaminació atmosfèrica.164
En aquest sentit, les polítiques i la regulació iniciades a la UE d’ençà dels anys noranta
per reduir les emissions dels òxids de nitrogen del transport per carretera han estat efectives
i han aconseguit desacoblar les emissions del consum de combustible.165
A Catalunya, la superació de l’objectiu de qualitat de l’aire anual del diòxid de nitrogen
(NO2), establert en 42 µg/m3, ha tingut lloc a l’àrea de Barcelona i del Vallès – Baix Llobregat, i els nivells globals han augmentat lleugerament respecte de l’any anterior. La majoria de
les estacions que superen els límits de NO2 són les afectades pel trànsit urbà.
La contaminació atmosfèrica per partícules i ozó està associada a un increment de la mortalitat i la morbiditat.166 Així, l’augment de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a
10 o 2,5 micres (PM10 o PM2,5) a l’atmosfera incrementa el risc de mort.167 Totes les comarques de Catalunya superen els límits de partícules PM10 en suspensió aconsellats per l’Orga160. Waugh, D. W. et al. (2009). «Impacts of climate change on stratospheric ozone recovery». Geophysical Research
Letters, 36: L03803, doi: 10.1029/2008GL026223.
161. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Aire i protecció de l’atmosfera. Altres normes
relatives a la qualitat de l’aire i l’atmosfera».
162. Sustainable development in the European Union: 2009 monitoring report of the EU sustainable development
strategy. Eurostat.
163. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Aire i protecció de l’atmosfera. Altres normes
relatives a la qualitat de l’aire i l’atmosfera».
164. Perales, J. F. et al. (2009). «Elaboració de mapes de predicció d’impactes aplicats al disseny de xarxes de control
i planificació territorial». Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA).
165. Vestreng, V. et al. (2009). «Evolution of NOx emissions in Europe with focus on road transport control measures».
Atmospheric Chemistry and Physics, 9: 1503-1520.
166. HEI Research Report 142 (2009). Air pollution and health: a European and North American approach
(APHENA).
167. Vegeu l’apartat 2, «Salut», del capítol V, «Condicions de vida», d’aquesta memoria.
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nització Mundial de la Salut (OMS) de 20 µ/m3, i cal tenir present que la majoria d’aquestes
partícules provenen dels automòbils i, concretament, dels motors dièsel. Aquest any 2009, la
Comissió ha concedit a algunes aglomeracions de l’Estat espanyol l’excepció temporal a la
norma comunitària de qualitat de l’aire pel que fa a les partícules en suspensió PM10.
A Catalunya s’observa una tendència a la disminució del 5% de les PM10 respecte del 2008,
excepte a les zones del Pirineu, les Terres de Ponent i les Terres de l’Ebre. A més, durant l’any
2009 s’ha superat el valor límit anual (40 g/m3) i diari (50 µg/m3 més de 35 ocasions durant
l’any) en diversos punts de l’àrea de Barcelona, del Vallès – Baix Llobregat, i en un punt industrial de Vilanova i la Geltrú al Penedès – Garraf.
FIGURA VI-1. ZONES AMB SUPERACIÓ DELS OBJECTIUS ESTABLERTS
PER AL NO2 I LES PM10. CATALUNYA, 2009

NO 2

PM10

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Pel que fa a l’ozó troposfèric (O3), un contaminant secundari que depèn de les condicions
ambientals per formar-se (coexistència d’òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils i una
radiació intensa), redueix la producció agrícola i afecta la salut mediambiental i humana,168 les
dades mostren que durant el 2009 s’han registrat 60 hores de superació del llindar d’informació a la població (180 µg/m3) a diverses zones: l’àrea de Barcelona, el Camp de Tarragona, la
plana de Vic, l’alt Llobregat, el Pirineu oriental i les Terres de Ponent. D’altra banda, el valor
objectiu per a la protecció de la salut humana que s’avaluarà a partir del 2013 (120 µg/m3, 25
ocasions a l’any en mitjanes de 3 anys) ha augmentat lleugerament respecte de l’any passat,
i se supera a la plana de Vic, les comarques de Girona, l’Empordà, l’alt Llobregat, el Pirineu,
el Prepirineu, les Terres de Ponent i les Terres de l’Ebre.

168. EEA technical report 7/2009. Assessment of ground-level ozone in EEA member countries, with focus on longterm trends.
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Les superacions del valor límit semihorari dels sulfur d’hidrogen (H2S) s’han produït al
Camp de Tarragona i a la Catalunya Central, però han estat esporàdiques i associades a la
gestió de determinades instal·lacions.
FIGURA VI-2. ZONES AMB SUPERACIÓ DELS OBJECTIUS ESTABLERTS
PER A L’OZÓ I EL H2S. CATALUNYA, 2009

OZÓ

SH2

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Quant a la resta de contaminants de l’aire, com ara el monòxid de carboni (CO), el diòxid
de sofre (SO2), el benzè, el clor, el clorur d’hidrogen (HCl), l’arsènic, el cadmi, el níquel, el
plom o el benzo(a)pirè, no s’ha detectat cap superació al llarg de l’any.
L’àrea metropolitana de Barcelona segueix amb nivells de contaminació atmosfèrica superiors als llindars legals màxims d’immissió de partícules sòlides en suspensió de menys de
10µ, i molt superiors als aconsellats per l’OMS; per això, el Govern ha acordat prorrogar la
vigència del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als 40 municipis de la regió
metropolitana de Barcelona declarats zona de protecció especial del medi ambient atmosfèric,
que vencia aquest any 2009, fins que no se n’aprovi un de nou.169

169. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Aire i protecció de l’atmosfera. Altres normes
relatives a la qualitat de l’aire i l’atmosfera».
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2.4. El sòl
Canvi climàtic i política del sòl
El sòl és un dels magatzems de carboni més importants del planeta i per aquest motiu el
canvi climàtic afecta la complexitat dels processos que hi tenen lloc.170 Els sòls europeus emmagatzemen, aproximadament, 75.000 tones de carboni que l’augment de les temperatures
podria alliberar.171 Així, l’ús del sòl, i en concret l’agricultura, és essencial en el segrest i la
fixació de carboni,172 la preservació i gestió dels ecosistemes i els recursos hídrics,173 la lluita
contra la desertificació174 i la contaminació, l’alimentació, i la mitigació de les emissions de
GEH.175 D’altra banda, la indústria agroalimentària, els biocarburants i la indústria extractiva
competeixen pel sòl.
Pel que fa als usos dels sòl, a Catalunya la superfície forestal (bosc, bosquines i vegetació)
segueix representant el 64% de la superfície; els conreus, el 27%, i el territori urbanitzat i les
infraestructures, el 6%. El 70% dels conreus són de secà i el 30% de regadiu, amb una superfície de 450.287 hectàrees de conreus llenyosos i 472.519 hectàrees de conreus herbacis. No
obstant això, el risc de desertificació del sòl augmenta i s’observa que, de les 715 sentències
que es van dictar l’any 2008 a l’Estat espanyol relacionades amb la sostenibilitat, 525 de les
quals condemnatòries, els delictes majoritaris han estat els comesos contra l’ordenació del
territori.176

170. Reth, S. et al. (2009). «Sustained stimulation of soil respiration after 10 years of experimental warming».
Environmental Research Letters, doi: 10.1088/1748-9326/4/2/024005.
171. Comissió Europea. Nota de premsa: IP/09/353 de 5 de març de 2009.
172. Schulp, C. J. E. et al. (2008). «Future carbon sequestration in Europe. Effects of land use change». Agriculture,
ecosystems and environment, 127: 251-254.
173. Rodríguez-Eceheverría, S.; De la Peña, E. (2009). «Interacciones planta-suelo». Ecosistemas, 18 (2): 3-3.
174. Maestre, F. i Escudero, A. (2009). «Is the patch size distribution of vegetation a suitable indicator of desertification
processes?». Ecology, 90 (7): 1729-1735.
175. Diversos autors (2009). Tackling climate change on the ground. Corporate case studies on land use and climate
change. World Business Council for Sustainable Development.
176. Sostenibilibidad en España 2009. OSE.
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GRÀFIC VI-6. SUPERFÍCIE I ÚS DEL SÒL. CATALUNYA, 2008
Unitats: percentatge sobre el total i hectàrees.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Gestió del sòl
Amb relació a la contaminació dels sòls, el 2009, el total d’emplaçaments potencialment
contaminants identificats a Catalunya ha assolit la xifra de 1.951, 93 més que l’any 2008, dels
quals s’han investigat o recuperat 886, el 45%. En aquest sentit, més de la meitat (el 54,8%)
de les actuacions de gestió dels emplaçaments potencialment contaminats ja han acabat el
2009, la resta es troben en l’etapa de reconeixement preliminar (5,6%), avaluació preliminar
(11,5%), avaluació detallada (14,3%) o recuperació (13,8%). Els principals contaminants
continuen sent els olis minerals (34,9%) i els metalls pesants (23%), i a més distància hi ha
els hidrocarburs, pesticides i altres.
Pel que fa a la gestió, destaquen algunes recerques prometedores en descontaminació de
sòls essencials en el procés de recuperació, per exemple, l’ús de la pinyola, el subproducte de
l’extracció de l’oli d’oliva, per al tractament de sòls contaminats amb hidrocarburs,177 o de
microorganismes presents als sòls al·luvials i forestals i per segrestar els pesticides del sòl.178

177. CSIC.
178. Virág, D.; Kiss, A. (2009). «Comparative study of accessibility of distinctive pesticides». Journal of environmental
science and health. Part B, 44: 1, 69-75.

860

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Quant a la classificació dels sòls en funció del tipus d’activitat que ha originat la contaminació, s’observa, respecte de l’any anterior, una reducció dels sòls industrials de més de tres
punts percentuals, i dels antics abocadors de gairebé tres punts, i un augment dels sòls comercials de més de 6 punts percentuals. A continuació se’n presenta la classificació.
FIGURA VI-3. ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL PER TIPUS
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2009

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

2.5. L’agricultura i els boscos
Crisi, agricultura i política agrària
La política agrària comuna (PAC) està en vies de ser reformada a partir del 2013. L’objectiu
és trobar l’equilibri entre la producció agrària, en funció del mercat, i la viabilitat econòmica
de l’agricultura de la UE; per tant, també està en revisió la política d’ajuts ja que l’agricultura
europea està exposada a crisis freqüents de preus que incideixen en la renda dels agricultors. I
és en aquest context que la UE intenta identificar els béns públics mediambientals que produeix l’agricultura europea, com ara els paisatges culturals, la preservació de les aus, l’aigua, la
salut i l’emmagatzematge del carboni.179 A l’Estat espanyol, igual que a Catalunya, les terres
de conreu i la població agrària i rural s’han reduït el 12% des del 1980.180
No obstant això, més de nou de cada deu catalans consideren que l’agricultura és una activitat molt o bastant necessària per al desenvolupament del país, ajuda al desenvolupament
econòmic i social dels pobles petits i permet conservar el territori i el paisatge.181 A més, un

179. Cooper, T. et al. (2009). The provision of public goodsthrough agriculture in the European Union. Informe per a
la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural (Contracte núm. 30-CE-0233091/00-28). Londres:
Institute for European Environmental Policy.
180. Terramed 2009. Nuevas perspectivas para el desarrollo rural en el Mediterráneo. Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM).
181. Enquesta de percepció del món rural 2009. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
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percentatge semblant de la població catalana considera que cal potenciar la venda directa de
productes alimentaris —en línia amb el que proposa la CE pel que fa a la política de comercialització i qualitat dels productes agrícoles—182 i gairebé vuit de cada deu consideren que és
important que Catalunya produeixi els aliments que consumeix. Tanmateix, sis de cada deu
catalans opinen que l’agricultura és una activitat amb poc o gens de futur.
Així, el debat sobre quin tipus d’agricultura i de ramaderia es necessiten per alimentar la
població i conservar els recursos naturals de què depèn la producció agrícola està obert. En
aquest sentit, es qüestiona el model de producció intensiva i especialitzada, per les conseqüències negatives sobre la biodiversitat183 i els recursos hídrics, entre d’altres. Així doncs, els
canvis en la pràctica agrícola i la gestió forestal, com ara la rotació de cultius o l’alternança
entre el conreu de cereals i les pastures, s’han de considerar, atès que incideixen en l’augment
del carboni orgànic del sòl.184
En aquest context, en el qual la pràctica agrícola i ramadera té una gran influència, també s’ha de tenir en compte l’efecte que l’ús de fitosanitaris i fertilitzants té en la preservació
i restauració de la biodiversitat biològica, el control de les plagues, la producció agrícola, i
la qualitat dels aliments i l’aigua.185 Així, a Catalunya, el consum de fertilitzants nitrogenats
s’ha reduït. L’any 2008, finalment, es van consumir 44,4 milers de tones de fertilitzants, 9,7
tones menys que l’any 2007, i fins al mes d’octubre del 2009 s’han consumit 9.500 tones, de
manera que es confirma la tendència a la baixa. D’altra banda, enguany s’ha aprovat el Programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables de contaminació per nitrats, per garantir un
major equilibri entre la protecció de les aigües i el desenvolupament de l’activitat ramadera.186
Pel que fa als conreus energètics, la superfície de conreus per a biocombustibles ha augmentat durant el període 2009-2010, respecte del període anterior 2008-2009, sobretot el cultiu
de la colza, que s’ha multiplicat per nou i ha passat de 157 a 1.484 hectàrees.

Sistemes de producció agrícola
L’agricultura ecològica de la UE-27 ha augmentat el 7,4% entre els anys 2007 i 2008, tot
i que la decisió dels agricultors de canviar a l’agricultura ecològica depèn de factors socials i
182. Comissió Europea: IP/09/842 de 28 de maig de 2009.
183. Ernst, G.; Emmerling, C. (2009). «Impact of five different tillage systems on soil organic carbon content and
the density, biomass and community composition of earthworms after a ten-year period». European journal of
soil biology. Doi: 10.1016/l.ejsobi.209.02.002.
184. Boellstorff, D. L. (2008). «Estimated soil organic carbon change due to agricultural land management
modifications in a semiarid cereal-growing region in central Spain». Jounal of arid environments, 73: 389-392.
185. Gutierrez, A.; Baran, N. (2009). «Long-term transfer of diffuse pollution at catchment scale: respective roles of
soil, and the unsaturated and saturated zones (Brévilles, France)». Journal of hidrology, 369: 381-391.
186. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Residus».
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econòmics, per exemple, de l’accés a subvencions.187 A l’Estat espanyol, l’augment de l’agricultura ecològica ha estat del 33,3%, i amb 1,3 milions d’hectàrees ocupa el primer lloc en
superfície ecològica de la UE-27.188 Catalunya, amb 1.063 productors (vegetals i ramaders) i
641 operadors (elaboradors, importadors i comercialitzadors), ha liderat la producció ecològica de l’Estat espanyol el 2009.
Enguany, l’augment de l’agricultura ecològica a Catalunya ha estat del 15% respecte del
2008, i, amb una superfície de 71.513 hectàrees i 1.431 empreses certificades, representa l’opció majoritària (70%) de producció agrícola sostenible. D’altra banda, la producció integrada,
amb Lleida al capdavant, ha augmentat per segon any consecutiu, el 10%, i representa el 30%
de la producció sostenible restant. Durant l’any 2009, la producció integrada, que va patir una
davallada el 2007, ha consolidat la recuperació iniciada el 2008 i inclou 30.947 hectàrees de
superfície conreada i 1.887 productors i elaboradors.
En conclusió, Catalunya ha destinat 102.460 hectàrees a la producció agrícola ecològica
i integrada l’any 2009, la qual cosa representa el 13% d’augment respecte de l’any anterior,
i el 5,3% del total de les terres destinades a l’explotació agrària.189 Els cultius amb més superfície d’agricultura ecològica són: les pastures, prats i ferratges, el bosc, matolls i la recol·
lecció silvestre, la vinya, els cereals i lleguminoses per a gra, i les oliveres. I pel que fa a la
ramaderia, la carn de vaquí.
Gairebé la meitat de la població catalana ha consumit alguna vegada aliments ecològics, i
el 31% amb freqüència mensual. La motivació principal per a la compra d’aliments ecològics
és la salut. El consum d’aliments ecològics té un públic fidel que no ha deixat de consumirlos tot i que són una mica més cars. La verdura, la fruita i els lactis són els aliments ecològics
més consumits, seguits pels ous i la carn.190

Política i gestió forestal, i incendis
Els boscos tenen una funció clau en la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic: segresten i
emmagatzemen carboni i mantenen vincles amb l’agricultura, l’energia i l’aigua. En els darrers
anys, la demanda de serveis forestals ha augmentat,191 ja que els espais forestals són embor-

187. Offermann, F. et al. (2009). «Dependency of organic farms on direct payments in selected EU member states:
today and tomorrow». Food policy, 43: 273-279.
188. Area under organic farming increased by 7,4% between 2007 and 2008 in the EU-27. Statistics in focus 10/2010.
Agriculture and fisheries. Eurostat.
189. Estructura de les explotacions agràries 2007. Idescat.
190. Baròmetre de la percepció i consum dels aliments ecològics 2009. Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).
191. Cortés, P. (2008). «Ambientalització de la planificació territorial i paper dels actors socials». VI Fòrum de
Política Forestal.
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nals de carboni, recurs natural renovable, font de fusta i derivats, i hàbitat de biodiversitat;192
a més, regulen el cicle hidrològic i eviten l’erosió de la terra. Els boscos també tenen un paper
important en els mercats globals de carboni, sobretot a través dels mecanismes de desenvolupament net en països en vies de desenvolupament.
En aquest context, gairebé el 88% del sòl de la UE, 339,8 milions d’hectàrees, es podria
convertir en boscos o conreus energètics.193 L’any 2009, l’Estat espanyol ha començat a plantar
75.000 arbres per prevenir l’erosió, la desertificació, els incendis i millorar l’aprofitament dels
recursos naturals i els hàbitats d’espècies protegides,194 i Catalunya ha gestionat mig milió de
plançons (alzines, roures, sureres, pins, moixeres, verns, freixes i salzes) amb la finalitat de
repoblar les zones afectades pels incendis forestals i les degradades.
El 2008, a Catalunya, les rompudes forestals, en boscos públics i privats, van ser de 538
hectàrees, i els incendis van afectar 577 ha de bosc, i només se’n van repoblar 93 hectàrees.
El 2009, 721.072 hectàrees de bosc s’han gestionat de manera sostenible, el 76% de bosc
privat i el 24% de bosc públic. Més d’una quarta part de la superfície forestal privada ha estat
gestionada de manera ordenada (el 28%), 419.340 hectàrees, 6.346 ha més que l’any 2008,
majoritàriament amb plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).195 Pel que fa a la
superfície forestal pública, 298.970 ha s’han gestionat de manera ordenada, és a dir, el 63%
del total de boscos públics. Tanmateix, cal tenir en compte que les tempestes de vent i neu del
mes de desembre del 2008 i gener del 2009 han afectat més de 30.000 hectàrees de boscos catalans i hi han generat 200.000 tones de fusta abatuda, cosa que ha complicat la gestió forestal.

192. Edwards, D. P. et al. (2009). «The value of rehabilitating logged rainforest for birds». Conservation biology,
23 (6): 1628-1633.
193. Ovando, P.; Caparrós, A. (2009). «Land use and carbón mitigation in Europe: a survey of the potentials of
different alternatives». Energy policy, 37: 992-1003.
194. Fundació Biodiversitat. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
195. En total, 2.833 PTGMF, que representen 419.340 ha, i 231 PSGF que en representen 2.762.
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FIGURA VI-4. GESTIÓ DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL.
CATALUNYA, 2008 I 2009

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

El carboni acumulat als boscos de Catalunya és de 49,29 milions de tones (Mt): el 21%
correspon als alzinars, el 19% als boscos de pi roig i el 13% als boscos de pi blanc. Al sotabosc, s’hi acumulen 5,6 Mt de carboni. Hi ha una marcada diferència entre les comarques
de la meitat nord de Catalunya i la meitat sud i les terres de l’interior, cosa que reflecteix el
paper determinant de l’aigua en el control dels processos de fixació i acumulació de carboni
als ecosistemes forestals.
Els boscos de Catalunya fixen de mitjana 1,5 milions de tones de carboni a l’any, sense
tenir en compte el 10,3% addicional del sotabosc, aproximadament 1,34 tones de carboni per
hectàrea i any. L’espècie que més carboni fixa és el Pinus radiata, i la que menys, el Quercus
suber.196 No obstant això, per compensar les emissions dels més de 7 milions d’habitants que
té Catalunya es necessita una superfície forestal de 14,2 milions d’hectàrees de bosc, 12,5
vegades més que l’actual.197
Europa està intentant unificar la política de gestió dels boscos per fer front al canvi climàtic i als incendis (Projecte FUTUREforest), ja que els boscos poden deixar de ser un embornal de carboni si la temperatura global augmenta per sobre dels 2,5 oC.198� D’altra banda, els
incendis no només acaben amb la biodiversitat i la connectivitat dels boscos, sinó que també
196. Gracia, Carles (2009). “Biomassa forestal i embornals de CO2”. CREAF.
197. Diversos autors (2009). Segon Informe del Grup d’Experts en Canvi Climàtic. Consell Assessor del
Desenvolupament Sostenible (CADS).
198. Seppälä, R. et al. (2009). «Adaptation of forests and people to climate change. A global asessment report».
IUFRO World Series, vol. 22.
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augmenten el risc de desertificació i disminueixen la qualitat de l’aigua i de l’atmosfera. En
aquest àmbit, el 2009 s’han produït a Catalunya 746 incendis, 325 més que l’any 2008, que
han afectat 3.451 hectàrees forestals, el 49% arbrades i el 51% de matolls, i que representen
el 3,1% de les hectàrees cremades a tot l’Estat espanyol. La superfície forestal afectada pels
incendis representa el 0,028% del total de la superfície forestal de Catalunya. Les comarques
més afectades han estat, per ordre, la Noguera, la Terra Alta i la Segarra. Els nombre d’incendis
a causa de l’activitat humana, que representen més del 73% dels incendis forestals, supera amb
escreix el nombre d’incendis naturals, de manera que se sobrepassa la capacitat de recuperació
natural dels boscos. Així, enguany, el 35% dels incendis han estat a causa de negligències, el
24% intencionats, el 14% accidentals, el 13% naturals i del 12% se’n desconeixen les causes.

2.6. Els residus
L’increment en la generació de residus és un símptoma d’un model de producció i consum
no sostenible, i per gestionar-lo es necessiten infraestructures de recollida i tractament que
suposen costos que graven els pressupostos de les administracions públiques locals i autonòmiques. En total, a Catalunya, l’any 2008 s’han generat 17,3 milions de tones de residus: el
25%, municipals; el 32%, industrials, i el 43%, de la construcció.

Regulació i seguiment
Totes les normatives mediambientals vigents donen una gran importància a la prevenció
de residus, ja que un model de consum basat en l’ús eficient dels recursos redueix la generació
de residus, disminueix la inversió i la despesa econòmica per gestionar-los, mitiga l’impacte
mediambiental i estalvia matèries primeres. No obstant això, en l’àmbit de la prevenció, les
polítiques que es basen en normatives cada cop més rigoroses són només part de la solució;
les actituds i els hàbits de la població en són l’altra part.
En aquest context, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) està impulsant un nou model de gestió de residus basat en la prevenció i el reciclatge, que considera el residu com a
recurs i estableix una jerarquia de gestió en la qual la millor opció des del punt de vista energètic i de mitigació del canvi climàtic és la valorització material i la disminució progressiva
dels abocadors.
L’any 2009, s’ha aprovat, entre altres normes, el Text refós de la Llei reguladora de residus.199 A Catalunya els ens locals han de garantir el reciclatge i el tractament dels residus
municipals i la recollida selectiva de la fracció orgànica és obligatòria; per això, els ens locals
199. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Residus».

866

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

han de planificar la implantació de la recollida separada d’aquesta fracció. La recuperació del
55% dels residus orgànics el 2012 és l’objectiu, i per tant l’ARC ha previst millores en 9 de
les 20 plantes de tractament existents i la construcció de nou plantes més.
D’altra banda, el mes de juliol d’enguany ha vençut el termini perquè els abocadors respectessin les disposicions comunitàries. Els estats membres han de reduir a la meitat la quantitat de residus urbans biodegradables que s’hi dipositen respecte de l’any 1995. Això ha de
suposar un increment del compostatge per a aplicacions agrícoles, la transformació de gas
metà en energia elèctrica i la incineració amb recuperació d’energia.200

Residus municipals
Pel que fa a la generació de residus municipals, a la UE-27 la generació de residus per
càpita s’ha mantingut estable i ha augmentat el reciclatge i el compostatge.201
A Catalunya, els residus municipals no han deixat de créixer, el 23% durant el període
2000-2008, i els envasos s’han multiplicat gairebé per sis.202 No obstant això, sembla que hi
ha un canvi de tendència; així, mentre que entre els anys 2007 i 2008 la població catalana ha
augmentat el 2,1%, fins als 7.364.078 habitants, la generació de residus municipals s’ha reduït
el 0,8%, 36.197 tones menys respecte de l’any anterior. A Catalunya s’han generat 4.275.172
tones de residus municipals, de les quals el 34,4% han estat recollides selectivament (1.471.136
tones), l’1,2% més que l’any 2007.
Pel que fa a la recollida selectiva, a la taula següent s’observa una disminució del 27,7%
dels residus voluminosos (mobles, electrodomèstics i similars), possiblement a causa de la
crisi, i un augment de la recollida de poda i jardineria, tèxtil, medicaments i envasos lleugers.

200. Comissió Europea: IP/09/1154, Brussel·les, 16 de juliol de 2009.
201. Sustainable development in the European Union: 2009 monitoring report of the EU sustainable development
strategy. Eurostat.
202. Agència de Residus de Catalunya.
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TAULA VI-1. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS PER
FRACCIONS. CATALUNYA, 2008
Unitats: tones, percentatge i variació relativa respecte de l’any anterior.

Paper i cartró
Matèria orgànica
Vidre
Altres residus de deixalleries
Residus voluminosos
Envasos lleugers
Poda i jardineria
Tèxtil
Piles
Medicaments
Total recollida selectiva

Valors absoluts

Percentatge

410.714
315.804
204.386
196.366
132.082
115.894
86.685
7.990
603
612
1.471.136

27,9%
21,5%
13,9%
13,3%
9,0%
7,9%
5,9%
0,5%
0,0%
0,0%
100,0%

Variació interanual
2008/2007
0,5%
4,3%
1,3%
6,5%
-26,7%
11,6%
33,6%
22,7%
4,8%
12,0%
1,2%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència de Residus de
Catalunya.

La generació de residus urbans per habitant s’ha reduït el 2,6% (16 t) i la ràtio de generació per habitant i dia, d’1,59 kg/hab./dia, ha disminuït respecte de l’any anterior en 0,05 kg/
hab./dia. Els objectius del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya203 són que
la ràtio de la generació per habitant i dia sigui d’1,48 kg/hab./dia i que la recuperació de materials (reciclatge) sigui del 48% l’any 2012.
FIGURA VI-5. RESIDUS MUNICIPALS. CATALUNYA, 2008

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència de Residus de
Catalunya.
203. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Residus».
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L’hàbit de separar els residus a casa és superior a Catalunya que a la resta de l’Estat.204
La recollida selectiva i el tractament de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)
redueix l’entrada de residus biodegradables en els dipòsits controlats i, per tant, les emissions
de gasos (diòxid de carboni i metà) provocada per la fermentació dels residus orgànics, les
males olors i els lixiviats; a més, allarga la vida útil de les instal·lacions i dóna compliment a
la Directiva comunitària.
Enguany s’han recollit selectivament el 21,5% dels residus orgànics generats, 315.804 tones, la qual cosa representa un increment del 4,3% respecte del 2007. L’objectiu és recuperar
el 55% de la FORM l’any 2012. La FORM s’ha recollit a 557 dels 946 municipis catalans (el
49%); la majoria dels que no la recullen (el 80%) tenen menys de 2.000 habitants.
La gestió de residus consumeix energia, combustibles fòssils i aigua, i la destinació dels
residus als abocadors està associada a l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, majoritàriament metà. En aquest sentit, pel que fa a la gestió de residus municipals, la recollida selectiva representa el 34% de la gestió de residus urbans, i la fracció resta, el 66%. El 43% de la
fracció resta s’ha destinat a dipòsit controlat (1.843.954 t), el 13% a incineració (547.602 t) i
el 10% a tractament (412.479 t). Enguany ha disminuït el pes del dipòsit controlat i ha augmentat el del tractament.

Residus industrials i de la construcció
Els processos productius del teixit empresarial del nostre país han generat 5.086.711 tones de residus industrials,205 que, conjuntament amb les 533.371 tones de residus procedents
de les depuradores, sumen un total de 5.620.382 tones de residus industrials i de depuradores. S’observa una caiguda del 6,2% respecte de l’any anterior. La indústria que va generar
més residus el 2008 va ser l’alimentària, amb el 20,7% del total de residus generats, seguida
dels residus domèstics i assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions, i
dels residus de processos tèrmics. La comarca que més residus genera, a causa d’una major
implantació industrial, és el Vallès Occidental, amb 3.027 indústries i el 21,8% dels residus
industrials declarats, seguida a més distància pel Vallès Oriental (1.579 empreses i el 9,7%
dels residus), el Baix Llobregat (1.891 empreses i el 9% dels residus) i el Barcelonès (1.740
empreses i el 6% dels residus).
El 89% dels residus generats no són perillosos, i dels que ho són, l’11%, gairebé la meitat
són residus de processos químics. Enguany, la ràtio de residus industrials per habitant i any

204. Enquesta social 2008: Llars i medi ambient. Institut d’Estadística de Catalunya.
205. Inclou els residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i els residus de la preparació
i elaboració d’aliments.
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ha disminuït respecte del 2007, de 98 a 87 kg/hab./any en els residus perillosos, i de 723 a
676 kg/hab./any en els no perillosos.
FIGURA VI-6. RESIDUS INDUSTRIALS. CATALUNYA, 2008

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència de Residus de
Catalunya.

L’any 2008 s’han valoritzat el 68% del total de residus declarats per les indústries (3.456.978
tones), i el 58,5% del total de residus declarats per les plantes depuradores (312.075 tones).
La valorització material externa segueix sent l’opció majoritària: els residus generats es porten a un gestor autoritzat que fa el procés de recuperació i transformació. En les indústries, la
deposició controlada (18,7%, 949.747 t) i el tractament de residus com a subproducte (6,4%,
325.804 t) també tenen importància. En les depuradores, el tractament fisicoquímic i biològic
(30%, 160.367 t) també té pes. Tot i que a les plantes depuradores la valorització energètica només representa l’1,6% del total, els residus sòlids de les depuradores es poden emprar
com a combustible alternatiu en les cimenteres i són una bona opció per eliminar els llots.206
El 2008, s’han generat 7.408.785 tones de residus de la construcció i la demolició; el 82%
han tingut com a destinació el dipòsit controlat de runes, i el 18%, les plantes de reciclatge.
Les entitats gestores han gestionat 10.204.421 tones del total d’11.693.481 tones de
residus,207 el 87%. I s’han valoritzat el 64% de les entrades.
Pel que fa a les instal·lacions, la capacitat de tractament de les plantes de compostatge
és de 333.716 tones/any; la de les plantes de biometanització, de 260.000 tones/any, i la de
les d’incineració, de 690.620 tones/any. Enguany han entrat 3.737.919 tones de residus a les
206. Nadal, Martí; Schuhmacher, Marta; Domingo, José Luis (2009). «Cost-benefit analysis of using sewage sludge as
alternative fuel in a cement plant: a case study». Environmental Science and Pollution Research 16 (3): 322-328.
207. No inclou els residus gestionats a través de dipòsits controlats de runes ni dels centres de recollida i transferència (CRT).
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instal·lacions; a les plantes d’envasos, 110.347 t; a les plantes de triatge, 449.746 t; a les de
compostatge, 484.847 t; a les de biometanització 413.699 t; a les d’incineració 583.995, i a
les de deposició controlada, 1.695.286 t. I n’han sortit 701.379 tones de residus, la majoria
destinades a l’abocador.

2.7. Altres
Contaminació acústica i odorífera
A Catalunya, enguany s’ha aprovat el Reglament de la Llei de protecció contra la contaminació acústica.208 Els municipis que han elaborat i aprovat els mapes de capacitat acústica
han estat 180.
D’altra banda, els municipis que formen aglomeracions de més de 100.000 habitants han
elaborat els mapes estratègics de soroll i són els següents: Vallès Occidental 1 (Badia del Vallès, Sabadell i Barberà del Vallès), Vallès Occidental 2 (Terrassa i Viladecavalls), Barcelonès
1 (Barcelona i Sant Adrià de Besòs), Barcelonès 2 (Badalona i Santa Coloma de Gramenet),
Baix Llobregat 1 (Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat,
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern).
Aquest any 2009 hi ha hagut 169 queixes al Síndic de Greuges de Catalunya relacionades
amb el soroll, 18 menys que l’any passat.
Pel que fa a la contaminació odorífera, les queixes rebudes pel Síndic han estat 17, 22
menys que l’any passat.

208. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Soroll».
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3.3.

RECURSOS ENERGÈTICS

3.1. Context i política energètica
Context: crisi, seguretat i dependència energètica
Enguany, la crisi financera i econòmica ha provocat una davallada de la demanda energètica i, per tant, de les emissions de CO2209 i les inversions del sector. Aquesta frenada de
la inversió s’ha produït en un moment de declivi de la producció de petroli en els jaciments
existents, i de necessitat de nova capacitat gasística, calculada en quatre vegades la capacitat
actual de Rússia (2.700 bcm).210
En aquest sentit, la crisi econòmica ha endarrerit la previsible crisi del petroli. Les estimacions suggereixen que estem en un plateau-oil de 85 milions de barrils al dia,211 però es
desconeix fins quan la producció global es mantindrà estable. L’escassetat de recursos naturals, amb el petroli al capdavant, podria provocar una crisi de subministrament els propers
anys.212 A més, tot i la incertesa sobre la quantitat de petroli que es produeix en un país i en
un any determinat, sembla que hi ha consens que el petroli abundant i barat s’ha acabat,213 a
causa del declivi dels deu principals jaciments de petroli en producció del món, i les dificultats d’extracció del petroli en els nous.214
No obstant això, el cert és que la manca de dades fiables dificulta la predicció del zenit del
petroli peak-oil; de fet, hi ha disparitat de criteris i poca transparència en la comptabilització
de les reserves de petroli. Alguns estudis afirmen que davant la impossibilitat de convertir
les reserves en fluxos comercials a bon preu, el peak-oil serà abans del 2030, i probablement
del 2020. El moment de producció màxima succeirà quan la producció dels jaciments petits
no compensi la davallada de la dels grans. Avui dia, l’estimació de la taxa de declivi dels jaciments que estan produint és del 4%215 i la dels jaciments petroliers principals que ja han

209.
210.
211.
212.

L’any 2009 s’ha reduït el 8,2% respecte del 2008. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (2010).
bcm: mil milions de metres cúbics.
World Energy Outlook 2009. Internacional Energy Agency.
Diversos autors (2010). The oil crunch. A wake-up call for the UK economy. London: UK Industry Taskforce
on Peak Oil & Energy Security (ITPOES).
213. Conferència Internacional ASPO 2009: «L’energia global i la nova economia». Denver.
214. Sorell, Steve et al. (2009). Global oil depletion. An assessment of the evidence for a near-term peak in global
production. UK Energy Research Centre (UKERC).
215. Ibídem, 6 (Sorell, 2009).
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sobrepassat la capacitat màxima de producció, del 6,7% anual;216 és a dir, sembla que fora
de l’OPEP la producció està estancada i declinarà la pròxima dècada, i que en la majoria dels
països de l’OPEP la producció ha assolit el zenit.217
Pel que fa a l’oferta mundial, el petroli perd pes i l’energia nuclear en guanya.218 Tanmateix, els combustibles fòssils segueixen dominant el mix energètic i representen tres quartes
parts de l’increment de la demanda mundial, sobretot de països com ara la Xina i l’Índia.219
En aquest context, les qüestions relacionades amb la seguretat i la dependència energètica
són les que més preocupen; no obstant això, la resposta a la pregunta de quin mix energètic
resulta més convenient és ben difícil, i s’han de valorar diversos aspectes: el cost durant tot el
cicle de vida, l’impacte mediambiental a llarg termini, l’R+D+I i les subvencions públiques,
entre d’altres.
En primer lloc, pel que fa a la seguretat en el subministrament, la dependència energètica
europea s’ha posat en evidència arran de la interrupció, per part de Rússia, del subministrament de gas natural d’Ucraïna a Europa el mes de gener del 2009. Les alternatives per incrementar la seguretat del subministrament energètic europeu exigeixen el desenvolupament,
a través de l’Estat espanyol, de corredors energètics entre el Nord d’Àfrica, altres països
d’origen del gas natural liquat (GNL) i Europa. En aquest sentit, l’Estat espanyol té un dels
aprovisionaments més diversificats de gas natural del món —el gas prové de 10 països diferents— gràcies a les plantes de regasificació, i el 72% de l’aprovisionament arriba en forma
de gas natural liquat (GNL).220
En aquest nou escenari energètic, en què la Xina i l’Índia han contribuït a l’augment de la
demanda, Rússia, amb el 13% de les reserves de petroli i el 45% de les de gas, i els recursos
energètics d’Àsia central i el mar Caspi tenen més protagonisme.
En segon lloc, la dependència energètica221 d’Europa —la UE-27 importa el 54,9% de
l’energia que consumeix222 i seguirà fent-ho durant anys, sobretot de gas, petroli i carbó— la
pot marginar com a potència econòmica i política; per això necessita una estratègia energètica
compartida. En aquest context, la dependència energètica de l’Estat espanyol és del 78,4% el

216. World Energy Outlook 2008. Internacional Energy Agency.
217. Marzo, Mariano (2009). «El carbón y el petróleo a veinte años vista». Cicle de debats sobre canvi climàtic i
energia: propostes per després de Kyoto. Caixa de Catalunya. Obra Social.
218. Key world energy statistis 2008. Internacional Energy Agency.
219. Ibídem, 2 (World Energy Outlook 2009).
220. Gas Natural Fenosa.
221. Percentatge que representen les importacions netes d’energia sobre el consum interior brut d’energia.
222. Keenan, R.; Gikas, A. (2009). Statistical aspects of the energy economy in 2008. Eurostat. Environment and
energy. Statistics in focus 55/2009.
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2008223 i la de Catalunya del 76,6%, per sobre de la mitjana de la UE-27. El grau d’autoabastament de Catalunya també ha disminuït.224
Així, les energies renovables han de participar en el mix energètic per poder reduir la
dependència de les importacions de combustibles fòssils i les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle i contaminants,225 ja que configuren un model energètic nou amb potencial mediambiental, econòmic i industrial.226 En aquesta línia, l’any 2008, i per primera vegada, la
inversió total en energies renovables va superar la fòssil.227 A més, l’impuls del sector en els
darrers anys l’ha consolidat com un jaciment important d’ocupació que s’espera que tingui
encara més rellevància en el futur.
Per acabar, algunes recerques suggereixen que s’hauria de calcular la dependència elèctrica
amb un mètode nou que tingui en compte el percentatge d’electricitat importada i d’electricitat generada amb combustibles importats sobre el total d’electricitat generada i importada.228

Política energètica
Amb referència a la seguretat i la dependència energètica, arran de la crisi del gas i per
donar resposta a situacions d’emergència com la viscuda enguany, el Parlament Europeu ha
demanat un pla de seguretat i diversificació energètica que desenvolupi mecanismes d’emmagatzematge de gas amb capacitat de distribució ràpida, i ha donat suport a la construcció de
nous gasoductes d’interconnexió entre Algèria, l’Estat espanyol, França i l’Europa continental (projecte MEDGAZ) i entre Turquia, Grècia i Itàlia (projecte Nabucco). També ha donat
suport a la contribució de l’energia nuclear en el mix energètic i a la cooperació amb el nord
d’Àfrica per fomentar les energies renovables solar i eòlica.229 En aquesta línia, la Comissió
ha adoptat un nou reglament destinat a millorar la seguretat de l’abastament de gas a la UE230
i també ha establert un marc comú en seguretat nuclear.231
D’altra banda, per augmentar la seguretat energètica europea, cal esmentar l’adopció de la
Directiva sobre les reserves mínimes de petroli, de 90 dies d’importacions netes mitjanes o 61

Resumen anual del boletín estadístico de hidrocarburos 2008. CORES.
Informe del sector de l’energia 2009. 2026.CAT. Estratègia per al Desenvolupament Sostenible a Catalunya.
Diversos autors (2009). Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España. APPA.
Coderch, Marcel et al. (2009). Un nuevo modelo energético para España. Fundación Ideas.
Greenwood et al. (2009). Global trends in sustainable energy investment 2009. UNEP i New Energy Finance.
Chalvatzis, K.J.; Hooper, E. (2009). «Energy security vs. climate change: theoretical framework development and
experience in selected EU electricity markets». Renewable and sustainable energy reviews, 13 (9): 2703-2709.
229. Parlament Europeu 2009. Nota de premsa.
230. IP/09/1153, de 16 de juliol de 2009.
231. IP/09/39, de 25 de juny de 2009.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
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dies de consum diari mitjà, un terç com a productes refinats.232 També destaca la decisió del
Consell Europeu233 de crear i reforçar la cooperació amb l’Associació Oriental com a contrapès a la Unió per al Mediterrani, i les mesures adoptades per liberalitzar els mercats energètics, així com les regles comunes per facilitar el comerç i la integració del mercat europeu.234
En aquest sentit, a l’Estat espanyol ha entrat en vigor el Reial decret235 que liberalitza
el mercat elèctric i elimina les tarifes regulades, i el que regula l’aplicació del bo social. 236
La política europea d’energies renovables s’ha recollit en una directiva237 que estableix
quotes. Tanmateix, falta harmonització de les polítiques nacionals; per exemple, el sistema
espanyol i l’alemany es basen en el pagament directe als productors de renovables, per damunt
dels preus del mercat, i el sistema anglès, en la participació mínima d’energies renovables en
l’oferta elèctrica.238 Enguany també s’ha aprovat la Directiva239 de promoció de vehicles de
transport per carretera nets i energèticament eficients.
En aquest sentit, la política energètica de l’Estat espanyol, sobretot la promoció de les energies renovables i els esforços per millorar l’eficiència energètica, ha estat valorada positivament
per l’Agència Internacional de l’Energia.240 D’altra banda, la UE ha previst destinar 337,5 milions d’euros per finançar projectes energètics a l’Estat espanyol com ara la línia d’alta tensió
(MAT) entre l’Estat i França. I pel que fa a la política energètica catalana, el Grup d’Experts
en Energia ha apostat per un nou model energètic basat en l’estalvi i l’eficiència, la gestió de
la demanda, l’adequació de les infraestructures i la conscienciació ciutadana.
Enguany, l’energia nuclear ha tingut també protagonisme. El Govern de l’Estat ha obert
la convocatòria pública per conèixer els municipis interessats en el magatzem temporal centralitzat (ATC) per a la gestió dels residus nuclears d’activitat mitjana i baixa, i l’Ajuntament
d’Ascó s’hi ha presentat com a candidat. No obstant això, els experts241 opinen que a llarg
232. Consell de la UE, de l’11 al 12 de juny de 2009, sobre Transport, Telecomunicacions i Energia (10850/09 Press
release).
233. Decisió del Consell Europeu de 20 de març de 2009.
234. Morata, Francesc; Lanaia, Andrea (2009). «Introducción: los vectores de una política energética común».
Energías del siglo XXI: Perspectivas europeas y tendencias globales. Institut Universitari d’Estudis Europeus.
235. Reial decret 485/2009, de 3 d’abril, pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d’últim recurs
d’energia elèctrica (BOE núm. 82, de 04.04.2009.).
236. Reial decret llei 6/2009, de 30 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures en el sector de l’energia elèctrica
i s’aprova el bo social (BOE núm. 111, de 07.05.2009.).
237. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Aire i protecció de l’atmosfera. Mitigació
del canvi climàtic».
238. Beato, Paulina (2009). «El precio de la energía», i Padilla, Emili (2009). «Los costes que el precio no internaliza».
Cicle de debats sobre canvi climàtic i energia: propostes per després de Kyoto. Obra Social.
239. Directiva 2009/33/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, sobre promoció de vehicles
de transport per carretera nets i energèticament eficients (DOUE de 15.05.2009).
240. Energy Policies of IEA Countries: Spain 2009 Review. International Energy Agency. OECD.
241. Col·legi Oficial de Geòlegs.
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termini serà necessari un magatzem geològic profund per gestionar els residus d’activitat mitjana i alta. Pel que fa a les centrals nuclears catalanes, l’Organisme Internacional de l’Energia
Atòmica (OIEA) ha proposat millores en la seguretat de Vandellòs, i Ascó I ha estat multada
amb 15,5 milions d’euros per una infracció greu en grau màxim a causa de l’emissió radioactiva de finals del 2007.
Amb relació a l’estalvi i l’eficiència energètica, enguany el Parlament Europeu ha apostat
per millorar l’etiquetatge energètic, indicar el consum energètic dels neumàtics i promoure
l’autosuficiència dels edificis. L’edificació representa el 40% de l’energia utilitzada a Europa i causa el 36% dels gasos d’efecte d’hivernacle;242 per això, el Parlament ha votat a favor
que els nous edificis residencials, d’oficines i serveis que es construeixin a la UE a partir del
2019 siguin d’energia zero, és a dir, que tinguin nivells alts d’estalvi energètic i funcionin,
principalment, amb energies renovables. El termini serà el 2016 en el cas dels edificis públics
de nova construcció.
La Comissió Europea també ha adoptat dues normatives d’ecodisseny per millorar l’eficiència energètica dels productes d’il·luminació,243 i conjuntament amb els Estats Units han
adoptat especificacions noves per als dispositius en el marc del UE-EUA Energy Star Programme, que té per objectiu l’eficiència energètica, i ha intentat garantir la col·laboració de
les TIC en l’estalvi energètic, atès que és un sector que pot oferir solucions a d’altres: serveis
en línia, optimització de les operacions i la cadena de subministrament o sistemes de gestió
de l’energia.244
Des de l’Agència Europea del Medi Ambient s’ha demanat una racionalització de la demanda energètica mitjançant una fiscalitat progressiva que adeqüi les tarifes elèctriques al
consum dels clients de manera que es pugui resoldre el dèficit tarifari.
Enguany, l’Energy Efficiency Watch (EEW), que té per objectiu promoure l’eficiència
energètica en l’àmbit europeu, ha publicat l’Informe d’anàlisi dels plans nacionals 2007 i
2008. El diagnòstic és que falta coherència ja que constata grans diferències estructurals i
metodològiques en el càlcul dels objectius d’estalvi energètic i de les mesures previstes per
assolir-los.245 En aquest marc, l’objectiu de l’Estat espanyol per a l’any 2016 és de 116.219
GWh, l’11,4% del consum mitjà.

242. Van den Berg, Ward; Van der Slot, Arnoud (2009). Clean Economy, living planet. Building strong clean energy
technology industries. WWF i Roland Berger Strategy Consultants.
243. IP/09/411, Brussel·les, 18 de març de 2009.
244. Vegeu l’apartat 4, «Medi ambient i empreses», d’aquest capítol.
245. Schüle, Ralf et al. (2009). Energy efficiency watch. Final report on the evaluation of national energy efficiency
action plans. Ecofys.
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A Catalunya, el Govern ha aprovat la revisió del Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015,
que actualitza els objectius d’energies renovables, estalvi i eficiència energètica. Durant el període previ de creixement econòmic, la demanda energètica es va contenir i la intensitat energètica anual es va reduir més del previst al Pla inicial. A més, algunes tecnologies renovables
han superat els objectius fixats al Pla. Per exemple, la fotovoltaica, amb 161 MW instal·lats el
2009, ha superat els 100 MW del Pla; d’altres no arriben a assolir-los (biomassa o residus renovables), o segueixen un ritme més lent del previst, com ara l’eòlica. Per aquesta raó, l’energia
solar fotovoltaica, la termoelèctrica i el biogàs s’han revisat a l’alça i la biomassa a la baixa.
Les actuacions previstes al Pla revisat, majoritàriament en matèria d’estalvi i eficiència
energètica, i energies renovables, representen un increment de la inversió de 401 Me durant
el període 2009-2015 respecte del Pla original. El nou Pla preveu una capacitat d’energies
renovables superior a la del Pla inicial (4.815,5 MW), la millora de la intensitat energètica
de l’1,80% anual, i la caiguda del 16,9% de la demanda final (15.097,8 ktep) fins als 59.302
GWh l’any 2015.246
TAULA VI-2. OBJECTIUS REVISATS DEL PLA DE L’ENERGIA DE
CATALUNYA 2006-2015. POTENCIA INSTAL·LADA
Unitats: Megawatts (MW).

RENOVABLES

Pla original

Pla revisat

3.500,0

3.500,0

Fotovoltaica

100,0

500,0

Termoelèctrica

50,0

202,5

Hidràulica

386,5

386,5

Biogàs

120,2

131,8

Biomassa

63,7

50,3

Incineració de residus

44,4

44,4

4.264,8

4.815,5

Eòlica

TOTAL

Font: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

En aquest context, el Govern català ha aprovat el decret que regula la tramitació administrativa dels parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, amb la finalitat de simplificar els tràmits i
racionalitzar-ne la instal·lació en el territori.247
Les línies i la dotació de subvencions per al desenvolupament de projectes d’estalvi i eficiència energètica i d’energies renovables de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) han augmentat
246. Acord de Govern, de 24 de novembre de 2009, de revisió del Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015.
247. Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la
implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya (DOGC núm. 5472, de 28.09.2009).
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els darrers anys. L’any 2008 es van atorgar el 72% de les subvencions sol·licitades d’estalvi i
eficiència (28,1 Me) i el 24% de les d’energies renovables, sobretot de solar tèrmica, biomassa
i biogàs (5,2 Me). El 2009, la dotació ha estat de 37,7 milions d’euros: 32,2 Me en l’àmbit de
l’estalvi i l’eficiència energètica (indústria, transport, edificis, àmbit domèstic i enllumenat) i
5,5 Me en projectes d’energia renovable, però les sol·licituds presentades ja sumen 52,6 Me
i 30,2 Me, respectivament. Enguany també s’ha tancat la primera convocatòria del Pla Renova’t de finestres amb 4.039 sol·licituds de subvenció presentades, el 23% en llista d’espera.
L’import mitjà dels ajuts ha estat de 1.600 euros i s’han subvencionat 40.286 m2 de superfície.

Estalvi i eficiència energètica
L’eficiència energètica és un dels objectius unànimement identificat com a prioritari. A
curt termini, les mesures dissenyades per millorar l’aprofitament energètic són la manera més
rendible i ràpida de limitar la demanda i reduir les emissions. En reduir la pressió sobre la
demanda, s’alleuja el debat sobre la necessitat d’ampliar la capacitat de generació.
En aquest sentit, la millor política energètica, des del punt de vista de la sostenibilitat, ha
estat l’ajuda financera a l’eficiència energètica i a les energies renovables en forma de subvencions o crèdits tous.
Segons l’AIE, la millora de l’eficiència energètica és l’estratègia a llarg termini menys cara
per reduir les emissions de CO2. Si s’analitza el flux de l’energia a la societat (fonts d’energia, dispositius de conversió, sistemes energètics passius i proveïment final), s’observa que
la principal font d’energia és la dels combustibles fòssils; les que menys emissions emeten
només representen el 20% del subministrament energètic i estan encapçalades per la nuclear,
la hidroelèctrica i la biomassa. L’energia del vent, el sol, les marees i la terra només representa l’1% del total de l’energia subministrada. En aquest context, les oportunitats per millorar
l’eficiència són, pel que fa als dispositius de conversió: els escalfadors, cremadors i motors;
amb relació als sistemes energètics passius: l’escalfament d’espais als edificis; i pel que fa al
proveïment final: la reducció de la demanda.248

R+D+I en energia
Substituir el petroli per l’energia elèctrica a partir d’energies renovables o nuclears és
l’opció més fàcil, però el sistema d’emmagatzematge de l’energia utilitzat fins ara és massa
contaminant i necessita investigació, igual que la intermitència de les fonts renovables —que

248. Cullen, JM. et al. (2010). «The efficient use of energy: tracing the global flow of energy from fuel to service».
Energy Policy, 38: 75-81.
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de moment se soluciona mitjançant el bombeig d’aigua en preses de doble vas— i els elevats
costos de producció.249
En la fotovoltaica les línies d’investigació s’adrecen a reduir el volum de silici.250 Pel que
fa a l’energia solar tèrmica de concentració que produeix electricitat de manera semblant a
les centrals tèrmiques, a l’Estat espanyol hi ha 6 plantes operatives, que han suposat 81 MW
el 2009, i 12 en construcció, que generaran 839 MW en el futur.251 L’energia eòlica marina
també té un gran potencial, ja que ha passat la fase experimental i ja pot oferir solucions tecnològiques; les previsions de l’EWEA són que es passi dels 577 MW instal·lats el 2009 als
55.000 MW el 2020. L’Estat espanyol té per objectiu instal·lar 5.000 MW el 2020, però les
condicions específiques de la costa peninsular, amb una profunditat de la costa que s’incrementa de seguida i la necessitat d’evacuar a la xarxa l’energia produïda fan que sigui millor
la tecnologia flotant.
Pel que fa als biocombustibles, les plantes de conversió de biomassa a líquid (tecnologia
BTL) poden produir combustibles sintètics molt competitius, els anomenats biosincombustibles, produïts mitjançant un gas sintètic, monòxid de carboni i hidrogen. Els biosincombustibles combinen la tecnologia BTL amb les de carbó a líquid (CTL) i gas a líquid (GTL).252
D’altra banda, el potencial de les microalgues per produir biocombustibles es pot maximitzar
si es recicla el nitrogen i el fòsfor de les aigües residuals un cop s’ha extret l’oli de les algues,
mitjançant digestió anaeròbica, a més de recuperar-ne el metà.253 A més, la biomassa convertida directament en electricitat, sense convertir-la en etanol, pot propulsar un vehicle alimentat
amb una bateria elèctrica i pot ser una solució per al transport.254
Amb relació a les centrals nuclears, el principal risc és la gestió dels residus, tot i que les
millores tecnològiques de les centrals de IV generació poden ser la solució per aprofitar el residu existent, així com el projecte internacional de fusió nuclear ITER. Altres inconvenients
de les centrals nuclears són el risc, i també la seguretat, la centralitat i la inversió inicial.255
Per acabar, cal esmentar que enguany el grup europeu d’universitats i centres d’innovació
en el qual participen la UPC, ESADE i les empreses Gas Natural-Unión Fenosa i Iberdrola
249. López, C. (2009). «Perspectivas tecnológicas en energía». Papeles de Economía Española. Economía y Cambio
Climático, núm. 121: 170-184.
250. Ibídem, 43 (López, 2009).
251. Richter, C. et al. (2009). Energia solar tèrmica de concentració. Perspectiva mundial 2009. Greenpeace,
SolarPACES i Estela.
252. Henrich, E. et al. (2009). «Cost estimate for biosynfuel production via biosyncrude gasification». Biofuels,
bioproducts & biorefining, núm. 3: 28-41.
253. Sialve, B. et al. (2009). «Anaerobic digestion of microalgae as a necessary step to make microalgal biodiesel
sustainable». Biotechnology advances, doi: 10.1016/j.biotechadv.2009.03.001.
254. Campbell, J. E. et al. (2009). «Greater transportation energy and GHG offsets from bioelectricity than etanol».
Science, vol. 324, núm. 5930, pàg. 1055-1057.
255. Ibídem, 43 (López, 2009).
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ha guanyat el concurs europeu per crear el projecte INNOENERGY, d’innovació en energia
sostenible, impulsat des de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT).

3.2. Consum d’energia i producció d’electricitat
Malauradament, en el moment de redactar la Memòria d’enguany, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) no tenia disponibles les dades de consum i producció d’energia del 2008, que ha
constituït el nucli d’aquest apartat a les memòries anteriors. Així que, enguany, el contingut
d’aquest apartat i dels següents s’ha modificat considerablement.

Consum d’energia primària i final
Les previsions afirmen que la demanda d’energia primària al món s’incrementarà el 40%
respecte de l’any 2007, amb els països que no són de l’OCDE al capdavant (el 90% de l’increment); el pes dels països que no són de l’OCDE en la demanda d’energia primària mundial passarà del 52% al 63%, i Xina i l’Índia representaran el 53% d’aquest augment l’any
2030.256 No obstant això, durant el 2009, la caiguda de l’activitat econòmica ha significat
una disminució del consum elèctric del 3,5%, tot i que el consum d’electricitat a les llars i el
consum d’energia final del transport i dels serveis ha augmentat.257 En aquesta línia, el consum energètic de les llars representa una quarta part de l’energia consumida a la UE, però es
podria reduir una tercera part o més amb incentius econòmics.258
Pel que fa a l’electricitat, el consum total a l’Estat espanyol, de 263.961 GWh, ha augmentat l’1,1% el 2008 respecte de l’any anterior,259 però la tendència observada durant el 2009 és
de caiguda del consum —al mes d’abril ha estat del 13%—, la qual cosa ha obert el conflicte
entre centrals elèctriques tradicionals i les empreses d’energies renovables. En el centre del
debat hi ha les primes a les renovables i la repercussió d’aquestes sobre el sistema de retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica, i, per tant, sobre els preus de generació
d’electricitat i les tarifes que han de pagar finalment els consumidors.

256. Ibídem, 3 (World Energy Outlook 2009).
257. Ibídem, 4 (ITPOES, 2010).
258. Desmedt, J. et al. (2008). «Ensuring effectiveness of information to influence household behavior». Journal of
cleaner production, 17: 455-462.
259. Avanç de l’informe 2008 sobre el Sistema Elèctric Espanyol. REE.
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Perfil energètic per sectors i intensitat energètica
La indústria catalana és la responsable directa del 40% del consum d’energia primària de
Catalunya, seguida, a molta distància, pel sector del transport, que n’és el responsable del
26%, tot i que és el principal consumidor d’energia final de Catalunya. Això no obstant, el
pes de la indústria, sobretot de la indústria petroquímica de base, en el balanç energètic català
distorsiona els principals indicadors energètics de Catalunya —intensitat energètica primària
o consum d’energia per càpita— amb relació a la mitjana europea; així, el 25% del petroli
que Catalunya utilitza es destina a la fabricació de plàstics i no a processos de combustió.260
El sector del transport està molt poc diversificat energèticament, el 97% de la demanda se
satisfà amb derivats del petroli. Malgrat això, l’increment de la mobilitat urbana i els efectes
ambientals han estimulat el desenvolupament del vehicle de bateries elèctriques, que encapçala en rànquing de vehicles més sostenibles, seguit del vehicle amb piles de combustible
d’hidrogen.261 A llarg termini el vehicle elèctric pot representar una reducció de les emissions
del transport per carretera.262
Per acabar, la intensitat energètica de l’Estat espanyol del 2009 ha millorat: el 4,4% de
l’energia primària i el 3,4% de l’energia final. S’han consumit 175,8 tones equivalents de
petroli per generar cada milió d’euros del PIB. El percentatge d’energies renovables sobre
l’energia primària total consumida ha estat del 9,1% gràcies a l’augment de la producció
d’energia eòlica, del 12,5%.

Producció d’electricitat
Tot i que la demanda d’electricitat mundial ha caigut al 2009, la participació de les energies renovables en la producció total d’electricitat ha continuat augmentant263 i representa el
15,6% a la UE-27, encara lluny de l’objectiu del 21% l’any 2010.264 La integració dels mercats
energètics en general i l’elèctric en particular ha de ser una prioritat, i els preus de l’energia

260. Informe del Grup d’Experts en Energia (2009). La política energètica en el nou escenari mundial. Reflexions i
propostes des de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Finances.
261. Jacobson, M. Z. (2009). «Review of solutions to global warming air pollution and energy security». Energy and
environmental science, doi: 10.039/b809990c.
262. Unger, N. et al. (2009). «Climate forcing by the on-road transportation and power generation sectors».
Atmospheric Environment, 43: 3077-3085.
263. Ibídem, 19 (Greenwood, 2009).
264. Directiva 2009/28/EC sobre la promoció de l’ús de les d’energies renovables. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa»,
d’aquest capítol, el punt sobre «Aire i protecció de l’atmosfera. Mitigació del canvi climàtic».
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haurien d’internalitzar els impactes del canvi climàtic.265 La cogeneració266 també ha augmentat i representa el 10,9% de la producció bruta d’electricitat de la UE-27.267
Aquest any 2009, la producció d’electricitat a l’Estat espanyol s’ha reduït el 5,5% i el sector elèctric ha frenat algunes inversions en centrals de cicle combinat a causa de la crisi econòmica i la caiguda del 4,4% de la demanda;268 el consum de gas també ha caigut el 10,6%.
Per contra, la contribució de l’energia renovable i hidràulica ha augmentat, de manera que el
31,1% de la demanda d’electricitat de l’Estat espanyol és d’origen renovable, amb l’eòlica al
capdavant (el 14,5% del total). Enguany s’han produït màxims històrics de producció d’electricitat eòlica del 44,9% de la demanda diària.269
Les nuclears han generat el 17,5% de l’energia elèctrica, menys que l’any 2008 ja que
totes les centrals han estat parades, temporalment, a causa de la recàrrega de combustible.270
Part de l’urani utilitzat a Vandellòs I que es va enviar a França per ser processat l’any 1989,
tornarà a l’Estat espanyol el 2011. La multa en cas de no acceptar-lo serà de 60.000 euros
diaris. D’altra banda, les piscines de les centrals catalanes arribaran al límit de la capacitat
entre 2013 i 2020.271
Catalunya aporta el 18,8% del PIB espanyol, el 14,8% de la població, però només té el
6,3% del territori, és un país industrial, densament poblat, corredor de comunicacions i receptor net de turisme massiu; per tant, la producció potencial amb tecnologies renovables és
reduïda respecte del consum total. En aquest sentit, el repte és maximitzar l’eficiència i minimitzar els recursos consumits.272
En aquest context, la xarxa elèctrica s’ha d’ampliar i modernitzar per incorporar les fonts
renovables.273 També és la comunitat autònoma de l’Estat espanyol amb el consum d’electricitat més gran, el 18% del total de l’Estat, però ocupa el 8è lloc en el rànquing de potència
eòlica instal·lada, del 2,5% del total de l’Estat.

265. Ibídem, 30 (Beato, 2009, i Padilla, 2009).
266. Centrals de cicle combinat que milloren l’eficiència, atès que produeixen simultàniament calor i electricitat.
267. Directiva 2004/8/EC de promoció de la cogeneració i Comunicat de la comissió sobre el Pla d’acció per a
l’eficiència energètica. Com (2006) 545.
268. Comisión Nacional de la Energía.
269. Avanç de l’informe del sistema elèctric español de 2009. REE.
270. Foro de la Industria Nuclear Española.
271. ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos).
272. Ibídem, 55 (Informe del Grup d’Experts, 2009).
273. Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015. Pla Estratègic.
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TAULA VI-3. PRODUCCIÓ BRUTA D’ELECTRICITAT PER TECNOLOGIES.
CATALUNYA, 2008
Unitats: gigawatts hora (GWh)

GWh

%

RÈGIM ORDINARI

TIPUS DE CENTRAL

37.822

86,6%

Hidràulica

3.306

7,6%

Centrals tèrmiques de carbó

463

1,1%

Centrals tèrmiques de fuel-gas i gasoil

453

1,0%

Cicles combinats

11.179

25,6%

Nuclear

22.421

51,3%

RÈGIM ESPECIAL

5.873

13,4%

Hidràulica

652

1,5%

Incineració de residus (RSU i industrials)

266

0,6%

Biomassa forestal i agrícola

92

0,2%

4.079

9,3%

643

1,5%

Cogeneració
Eòlica
Fotovoltaica
TOTAL

141

0,3%

43.695

100,0%

Font: El sistema eléctrico español 08. Red Eléctrica Española.

L’any 2008, la producció de règim ordinari de Catalunya ha estat de 37.821 GWh, amb
un clar predomini de l’electricitat de centrals nuclears seguida de la de centrals de cicle combinat. La participació de la nuclear en la generació d’electricitat del conjunt de l’Estat espanyol és del 38%.
La producció de règim especial ha estat de 5.873 GWh, amb un clar predomini de les centrals de cogeneració, que representen el 17,5% de l’electricitat del conjunt de l’Estat. De totes
les energies renovables, enguany la més important ha estat la hidràulica, que ha representat el
36,3% del total d’electricitat renovable, seguida de l’eòlica amb el 35,8%. Ambdues fonts de
generació d’electricitat renovable signifiquen el 14,7% i el 2,0%, respectivament, del conjunt
de l’Estat espanyol.
El saldo d’intercanvis de Catalunya ha estat importador, amb un valor de 5.407 GWh, que
s’ha importat d’altres comunitats autònomes o països, al contrari del saldo d’intercanvis del
conjunt de l’Estat espanyol, que ha estat exportador.
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3.3. Energies renovables i combustibles alternatius
Evolució de les energies renovables
Les energies renovables són una alternativa per reduir la dependència de l’exterior i els
gasos d’efecte d’hivernacle,274 i tenen un impacte ambiental menor perquè aprofiten recursos
naturals que no s’esgoten per generar energia (aigua, vent, sol, terra, mar i biomassa) o els
residus de l’activitat humana. D’altra banda, aquests energies tenen suficient potencial per satisfer les necessitats d’electricitat, calor i combustible, tot i que cal millorar l’eficiència en la
transformació.275 Així, el rànquing d’energies renovables per produir electricitat l’encapçala
com a millor tecnologia l’eòlica, seguida de la solar de concentració, la geotèrmica, la mareomotriu, la fotovoltaica, la de les onades i la hidroelèctrica, si es tenen en compte les variables
següents: petjada ecològica, emissions de CO2 i abundància de recursos.276
Les energies renovables també ajudaran a aconseguir els objectius europeus, ja que són
una font de subministrament segura que mitiga el canvi climàtic, però cal una xarxa de distribució elèctrica SuperSmart que suporti la transmissió d’electricitat d’origen renovable a
llarga distància i la producció d’energia descentralitzada. En aquest sentit, el projecte CIRCE
de la UE tracta de combinar aquestes dues característiques.277 A més, s’ha observat que els
països que opten per ampliar les tecnologies energètiques renovables necessiten el suport del
Govern, alts nivells d’inversió en els sectors que millor s’adapten al territori i un mercat intern fort, tal com ja han fet els països capdavanters en el rànquing de producció neta respecte
del PIB: Dinamarca, Brasil i Alemanya.278
En aquest marc i per assolir l’objectiu de la UE que el 20% de l’energia sigui renovable
l’any 2020, la xarxa elèctrica dels diversos estats membres s’ha de modelar i integrar en una
sola d’europea, de manera que s’asseguri el subministrament elèctric i les energies renovables
s’hi puguin incorporar. També s’han de coordinar les polítiques, els mercats, el desenvolupament i les operacions de la xarxa elèctrica.279

274. Nieto, I. (2009). «Prospectiva y estrategia de la energía». Papeles de Economía Española. Economía y Cambio
Climático, núm. 121: 170-184.
275. Haas, Reinhard (2009). «Les alternatives demostrades: nuclears i renovables». Cicle de debats sobre canvi
climàtic i energia: propostes per després de Kyoto. Caixa Catalunya. Obra Social.
276. Ibídem, 56 (Jacobson, 2009).
277. Bettaglini, A. et al. (2009). «Development of SuperSmart Grids for a more efficient utilization of electricity
from renewable sources». Journal of cleaner production, 17: 911-918.
278. Berger, R. (2009). Clean economy, living planet. Building strong clean energy technology industries. WWF.
279. Transforming Europe’s electricity supply: an infrastructure strategy for a reliable, renewable and secure power
system. European Academies Sicence Advisory Council Policy Report, 11/2009.
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En aquest context, el flux de la xarxa elèctrica de l’Estat espanyol té dificultats tècniques
per integrar les energies renovables no gestionables com l’eòlica. L’Estat funciona com una
illa elèctrica amb una capacitat limitada, de només el 3%, de connexió amb l’estranger.
Tot i que a l’Estat espanyol les renovables han rebut 2.605 milions de primes el 2008, la
penetració de les energies renovables és favorable en l’àmbit econòmic —han contribuït al
PIB amb 4.805 milions d’euros, el 0,44% el 2008—, social o de generació d’ocupació —la
indústria ha ocupat, directament i indirectament 120.722 persones el 2008—, mediambiental o
de reducció de les emissions —ha evitat 23,6 milions de tones d’emissions, el 5,7% del total,
i ha estalviat 499 milions d’euros en drets d’emissió de CO2— i de la dependència energètica
en reduir les importacions de combustibles fòssils —ha evitat la importació de 10 milions de
tones equivalents de petroli (tep) el 2008, la qual cosa representa un estalvi de 2.725 milions
d’euros. A més, el sector ha reduït en 4.919 milions d’euros el preu de la generació d’energia,
ha aportat 1.227 milions d’euros a la balança comercial i ha destinat 315 milions a l’R+D+I.280
En l’àmbit internacional, l’any 2008 es van invertir 155.000 milions de dòlars en projectes i empreses d’energia sostenible, només el 5% més que l’any 2007 com a conseqüència de
la crisi econòmica que es va fer evident a partir de la segona meitat de l’any i s’ha accentuat
al 2009.281

Perfil renovable de Catalunya
En l’àmbit de les energies renovables, l’objectiu es redueix en termes absoluts, en passar d’un consum d’energia primària de 2.949 ktep l’any 2015, previst en el Pla original, a un
de 2.703,4 ktep en el Pla revisat. Això no obstant, en termes relatius, la participació de les
energies renovables passa del 9,5% en el balanç d’energia primària del Pla original al 10%
en el Pla revisat. L’eòlica, amb 698,4 ktep, representarà el 25,8% del consum, la hidroelèctrica el 18,6%, i es planteja la construcció d’una planta solar termoelèctrica i la instal·lació de
1.620.000 m2 equivalents en captadors solars plans, en lloc dels 1.240.000 m2 originals. Els
biocombustibles representaran el 16,3% del consum d’energies renovables, a causa dels canvis
regulatoris en l’àmbit de l’Estat espanyol i de la UE que afecten l’objectiu del biodièsel. Les
centrals de biomassa, amb 306,6 ktep, l’11,3%. A Catalunya, l’objectiu de la UE d’assolir el
20% d’energies renovables en el consum brut d’energia final l’any 2020, no serà possible, i
es pretén que sigui del 16,7% el 2020.282
Catalunya va incomplir els objectius del Pla de l’energia pel que fa a les renovables, per
això s’ha hagut de revisar. Es preveia una potència eòlica instal·lada de 3.000 MW el 2010,
280. Ibídem, 17 (APPA, 2009).
281. Ibídem, 19 (Greenwood, 2009).
282. Ibídem, 38 (Revisió del Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015).
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però enguany hi ha 26 parcs amb una potència de 653,2 MW, set en construcció i 35 més
d’autoritzats, que sumen 973,3 MW. En tramitació hi ha 534,7 MW i s’incorporaran 834 MW
més de zones de desenvolupament prioritari i 300 MW de xarxa de miniparcs. En total, 3.562
MW. El nou mapa eòlic de Catalunya defineix vuit àrees, entre les quals l’Alt Empordà, que
opta per instal·lacions amb un mínim de cinc aerogeneradors i més de 10 MW de potència.
TAULA VI-4. POTÈNCIA INSTAL·LADA D’ENERGIES RENOVABLES.
CATALUNYA, 2009
Unitats: megawatts (MW).

POTÈNCIA INSTAL·LADA

2008

2009

Variació 2009/2008

2.361,3

2.361,3

0,0%

RSU

44,4

44,4

0,0%

Biogàs

36,7

40,4

10,0%

Biomassa forestal i agrícola

0,5

0,5

0,0%

Hidràulica

Eòlica

419,7

653,2

55,6%

Fotovoltaica

161,7

164,0

1,4%

3.024,3

3.263,8

7,9%

TOTAL

Font: Pla de l’energia Catalunya 2006-2015. Pla Estratègic.

El Pla de l’energia preveu inversions de 9.955,6 milions d’euros durant el període 20062015. Els recursos públics que s’han d’aportar per assolir els objectius previstos d’eficiència
energètica i energies renovables s’han estimat en 1.464 milions d’euros.

Combustibles alternatius
Els biocombustibles representen el 2,7% del consum total de la UE-27; per tant, l’objectiu
d’arribar al 5,75% l’any 2010 i al 10% el 2020 és possible.
La producció de bioetanol i biodièsel a partir de cereals, és a dir, de primera generació, no
es considera la millor solució. No obstant això, la contribució a l’encariment dels aliments és
limitada i la substitució dels conreus tradicionals per biocombustibles pot estalviar CO2.283
Els combustibles de segona generació sí que són un bon complement; per exemple, la palla,
com a combustible de segona generació, és menys eficient que la fusta i els cultius herbacis
híbrids, però té l’avantatge de donar un altre ús productiu al sòl i un millor aprofitament dels
cereals.284 Malauradament, el biodièsel de segona generació (reutilització d’olis i microalgues)
encara presenta uns costos elevats.285
283. United Kingdom Department for Environment, Food and Rural Affairs (2010).
284. Thornley, P. et al. (2009). «Integrated assessment of bioelectricity generation options». Energy Policy, 37: 890-903.
285. Ibídem, 43 (López, 2009).
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L’hidrogen, tot i que és una tecnologia incipient, és un dels combustibles alternatius amb
més beneficis per fer front al canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica i pot representar
una millora significativa de la qualitat de l’aire en el futur; en aquest sentit, s’han demostrat
reduccions significatives de l’ozó i de la concentració de partícules en suspensió.286

286. Stephens-Romero, S. et al. (2009). «Determining air quality and greenhouse gas impacts of hydrogen
infrastructure and fuel cell vehicles». Environmental Sicence and Technology, 43: 9022-9029.
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4.4.

MEDI AMBIENT I EMPRESES

Les dificultats en el subministrament i el cost de les matèries primeres i l’energia han impulsat les empreses a canviar els sistemes de gestió en consonància amb el nou paradigma
d’empresa integrada en el medi ambient. En aquest context, els mercats i les empreses estan
incorporant, progressivament, els costos i beneficis ambientals al sistema de preus i a la comptabilitat; per fer-ho, les estratègies seguides són diverses: la no-acció, la norma obligatòria, el
principi “qui contamina paga” i l’ecosuficiència.287

Regulació, estratègies i comportament ambiental
Amb relació a les normes d’obligat compliment, durant el 2009, la Direcció General de
Medi Ambient de la UE ha tingut oberts o en fase d’investigació 451 expedients d’infracció.
El nombre d’expedients roman estable i les causes principals continuen sent la no-conformitat amb la transposició d’una directiva o la mala aplicació, majoritàriament en l’àmbit de la
natura, els residus i l’aigua. L’Estat espanyol, amb 40 expedients, n’encapçala el rànquing.
D’altra banda, la CE ha denunciat sis estats, entre els quals l’espanyol, davant del Tribunal
de Justícia de les Comunitats Europees, per no haver expedit o renovat les autoritzacions de
1.500 instal·lacions industrials, i haver infringit la Directiva de prevenció i control integrat
de la contaminació.
A Catalunya s’ha aprovat la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats,288 de
manera que la majoria d’activitats sense impactes ambientals significatius han quedat subjectes al règim de comunicació i es poden posar en marxa sense que l’Administració hagi
de comprovar, prèviament, que compleixen totes les mesures de prevenció o reducció de la
contaminació. També s’ha modificat la tramitació dels règims d’intervenció d’autorització i
llicència ambiental. En aquest sentit, durant l’any 2009, el 12% (22 de 187) i el 41% (273 de
667) de les empreses que en data 1 de gener de 2009 no ho havien fet, han presentat la sol·
licitud d’autorització o llicència ambiental, respectivament.289
Uns anys enrere, la principal motivació que tenien les empreses per canviar el seu comportament ambiental era el compliment de les normes, però avui en dia altres aspectes han
anat adquirint més rellevància, entre els quals destacarien la millora de la percepció social de
l’empresa, les relacions amb proveïdors i clients, la valoració del personal i l’accés als ajuts.
287. Ludevid, Manuel (2009). La respuesta ambiental. Editorial Aresta.
288. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Altres normes».
289. En aplicació del Decret 50/2005. Dades del Servei de Seguiment i Informació d’Activitats. Direcció General
de Qualitat Ambiental. Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Actualment, els mercats valoren positivament les empreses que tenen un enfocament de govern corporatiu i de gestió solidària i compromesa amb el medi ambient; en són exemple els
índexs de valors Dow Jones Sustainability Index o FTSEGood, compostos per empreses que
acrediten el compromís de sostenibilitat.
Pel que fa al canvi climàtic, i en el marc de les actuacions voluntàries, més de la meitat
de les grans empreses del món290 —85 d’espanyoles— tenen plans específics de reducció
d’emissions de CO2 per als propers exercicis, i el 83% comunica les emissions contaminants.
Enguany, les companyies que formen part del Carbon Disclosure Project 291 han avaluat la
cadena de subministrament, i moltes n’han integrat la gestió de les emissions de CO2. La
majoria d’empreses tenen una estratègia enfront del canvi climàtic, i han integrat la política
de mitigació en els processos organitzatius, el 90% tenen plans de mitigació (el 77% de les
espanyoles), i el nombre d’empreses que verifica externament les emissions (el 83% de les
empreses espanyoles ho fan) ha augmentat el 50%. No obstant això, només el 38% dels proveïdors tenen objectius de mitigació.
D’altra banda, l’organització EIRIS292 ha avaluat les 300 empreses més importants en
capitalització del FTSE All Word Index —cinc de les quals espanyoles—, amb la finalitat
d’analitzar la resposta corporativa al repte ambiental i han conclòs que l’any 2009 ha millorat
respecte del 2008, tot i que encara queda molt camí per recórrer. Gairebé totes les empreses
amb un impacte ambiental alt o molt alt (el 35,6% del total) tenen un compromís corporatiu ampli pel que fa al canvi climàtic; el 91% han desacoblat les emissions de CO2 (el 73%
el 2008) i el 55% tenen objectius a curt termini sobre el canvi climàtic (el 48% el 2008). El
33% no han mitigat el risc de canvi climàtic però sí que han millorat la qualitat de la gestió
ambiental (el 34% el 2008).
Determinades empreses han fet esforços per diversificar les fonts d’energia, incloent-hi
les energies renovables, i han canviat els processos de producció; per exemple, el sector de
l’automòbil, que comença a produir models de baixes emissions (híbrids o elèctrics), menys
dependents del petroli, gràcies també al nou sistema d’impostos basat en les emissions de
CO2 del vehicle.293 Així, durant el 2008, els fabricants d’automòbils van reduir el consum
de combustible i les emissions dels vehicles en graus diferents. El descens mitjà va ser del
3,3% respecte del 2007, i a l’Estat espanyol les emissions, 148g/km, es van reduir el 3,4%.
Els països que més han reduït les emissions de CO2, Dinamarca i Finlàndia, són els que han
establert les mesures fiscals més clares.294
290. Carbon Disclosure Project 2009 (Enguany s’han entrevistat 475 inversors i 3.700 grans empreses). Carbon
Disclosure Project 2009. España: las 85 mayores empresas por capitalización.
291. Carbon Disclosure Project. Supply chain report 2010.
292. Climate change compass: the road to Copenhague (2009). Experts in Responsible Investment Solutions (EIRIS).
293. Vegeu a l’apartat 1, «Context», d’aquest capítol, el punt sobre «Mobilitat i transport sostenible».
294. Diversos autors (2009). Reducing CO2 emissions from new cars: a study of major car manufacturers progress
in 2008. Brussel·les: European Federation for Transport and Environment (T&E).
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La Comissió Europea vol garantir la col·laboració del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’estalvi energètic i la reducció de les emissions. La producció de TIC i el consum d’equips electrònics és responsable de gairebé el 2% de les emissions de la UE, xifra que pot doblar-se el 2020, alhora que el sector de les TIC pot contribuir
a l’estalvi energètic d’altres sectors.295
Per acabar, la PIME pot contribuir a la prosperitat econòmica i a la protecció del medi ambient gràcies a la flexibilitat que té.296 Un bon exemple és el lideratge que té Catalunya en la
facturació electrònica297 de l’Estat espanyol, sobretot el sector de la distribució. El volum de
factures telemàtiques emeses a Catalunya representa el 48% del total de l’Estat espanyol.298

Sector del medi ambient i ocupació
Les innovacions tecnològiques disminueixen la necessitat de mà d’obra però el canvi de
mentalitat i de preferències pot crear ocupació. Així, en moments de crisi econòmica com
l’actual, es demanen mesures per crear ocupació, concretament, en activitats econòmiques
netes.299 En aquesta conjuntura, les activitats netes superen les indústries tradicionals en generació d’ocupació. A la UE, les empreses del medi ambient ocupen 3,4 milions de persones:
400.000 persones en activitats relacionades amb les energies renovables, 2,1 milions en el
transport eficient i 900.000 en béns i serveis derivats de l’eficiència energètica. En ocupació
indirecta s’han calculat 5 milions més de persones.300
A més, la Comissió Europea ha previst la creació de 2,8 milions de llocs de treball d’aquí
al 2020, 135.000 a l’Estat espanyol, si es compleix l’objectiu que el 20% del consum d’energia
sigui renovable.301 En aquest sentit, l’ocupació directa i indirecta del sector eòlic pot arribar
als 325.000 llocs de treball el 2010,302 sobretot la relacionada amb la fabricació d’aerogeneradors, components i promotors.
A l’Estat espanyol el sector de les energies renovables ha creat 86.291 llocs de treball
directes l’any 2008 (40.000 l’eòlic, 35.942 el solar i 10.349 el bioenergètic). A Catalunya,

295. COM (2009) 111 final, de 12.03.2009.
296. Moore, S. B.; Manring, S. L. (2009). «Strategy development in small and medium sized enterprises for
sustainability and increased value creation». Journal of cleaner production, 17: 276-282.
297. Vegeu l’apartat 4, «Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)», del capítol 2, «Societat del
coneixement», d’aquesta memòria.
298. Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servicios, SA (SERES-España: www.seres.es).
299. Bilsen, V. et al. (2009). Study on the competitiveness of the EU eco-industry. ECORYS.
300. Ghani-Eneland, M.; Renner, M.; Chawla, A. (2009). Low carbon jobs for Europe. World Wide Fund (WWF).
301. Diversos autors (2009) EmployRES. The impact of renewable energy policy on economic growth and employment
in the European Union. European Communities.
302. Wind at work 2009. Wind energy and job creation in the UE. EWEA.
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en aquest sector s’han comptabilitzat 6.336 llocs de treball i 15.432 persones ocupades parcialment o total el 2008.303 Malauradament, la crisi econòmica i la regulació de les energies
renovables i les primes sembla que ha frenat l’expansió del sector a l’Estat, no a l’exterior,
sobretot el fotovoltaic. Així, el finançament d’alguns projectes i la creació de llocs de treball
s’han vist afectats. D’altra banda, les 3,6 milions d’hectàrees d’espais protegits han generat
4.000 llocs de treball a l’Estat,304 una quarta part dels quals a Catalunya.305
De fet, el 57% de l’ocupació verda de l’Estat es concentra en quatre comunitats autònomes: Catalunya, Andalusia, Madrid i València. Catalunya, amb 93.660 llocs de treball d’un
total de 506.035, ocupa el primer lloc, sobretot en la gestió de residus, les energies renovables
i la gestió d’aigües residuals.306

4.1. Despesa i inversió industrial
Una empresa sostenible crea valor econòmic, mediambiental i social, a curt i llarg termini, i contribueix a l’augment del benestar i al progrés de les generacions presents i futures.
Les organitzacions poden reduir l’impacte mitjançant la despesa i la inversió ambiental.
En aquest sentit, l’any 2007, la despesa total, incloent-hi la inversió, en protecció del medi
ambient de les empreses catalanes ha estat de 627 milions d’euros, el 20,8% del total de la
despesa de l’Estat espanyol (3.012 Me).
Catalunya també és la comunitat autònoma amb més despesa corrent307 en protecció del
medi ambient (432 Me), el 28,3% de la despesa corrent total de l’Estat (1.524 Me), per damunt del que representa el PIB de la indústria catalana en el conjunt de l’Estat (25%).308 A
diferència del que s’observa en el conjunt de l’Estat, la despesa corrent gairebé ha duplicat
la inversió total en equips (227 Me). D’altra banda, Catalunya és la que més ha invertit en
protecció del medi ambient l’any 2007, el 15,3% d’una inversió total de 1.488 Me, seguida
de Galícia i Castella i Lleó.
CCOO de Catalunya (2009). Energies renovables i ocupació a Catalunya.
Europarc. Fundación Biodiversitat.
Informe Empleo verde en una economía sostenible 2009. Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE).
Ibídem, 17 (OSE, 2009).
Inclou les despeses d’explotació del compte de pèrdues i guanys del Pla general de comptabilitat l’objectiu de les
quals sigui la prevenció, reducció, tractament o eliminació de la contaminació o qualsevol altra degradació del
medi ambient a causa de l’activitat de l’establiment: pagaments per compres de serveis de protecció ambiental
a tercers (altres empreses o administracions públiques) en forma de taxes, despeses associades als equips
usats (reparacions, consum d’energia i de matèries primeres), i altres despeses relacionades amb la protecció
del medi ambient, com ara personal ocupat en activitats de protecció ambiental, despeses en activitats d’R+D
relacionades amb el medi ambient, costos addicionals per la utilització de productes nets, despeses en productes
que protegeixen el medi ambient i pagaments per la gestió dels envasos.
308. Idescat. Producte interior brut (PIB pm) a preus corrents. Base 2000. Oferta. Catalunya i Espanya 2007.
303.
304.
305.
306.
307.
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No obstant això, la inversió en equips, independents i integrats, s’ha reduït el 0,7% respecte de l’any anterior, és a dir, les empreses han invertit 1,7 Me menys el 2007. En conjunt, el
sector d’activitat econòmica més inversor ha estat la indústria manufacturera i les inversions
més importants s’han destinat a reduir les emissions atmosfèriques (74,9 Me), gestionar les
aigües residuals (66,3 Me) i gestionar els residus (43,5 Me).
GRÀFIC VI-7. DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS INDUSTRIALS.
CATALUNYA, 2007
Unitats: percentatges.

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE). Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental 2007.

4.2. Bones pràctiques ambientals a l’empresa
Gestió ambiental de les empreses, innovació i certificació
En els darrers anys, les empreses han abandonat les solucions de final de línia i s’han centrat en el cicle de vida del producte i els sistemes integrals de gestió mediambiental per ser
sostenibles ambientalment; també han prestat una atenció especial a l’ecoinnovació tecnològica i organitzativa.309 D’altra banda, l’avaluació de l’impacte mediambiental ha millorat
la presa de decisions empresarials i ha estalviat costos i impostos, entre altres beneficis.310
309. Diversos autors (2009). Sustainable manufacturing and eco-innovation. Framework, practices and measurement.
OECD.
310. Diversos autors (2009). Corporate ecosystem valuation. World Business Council for Sustainable Development.
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Per això, cada cop més empreses incorporen els costos externs de l’impacte ambiental en els
comptes econòmics, la qual cosa les empeny a innovar. La crisi actual311 també significa una
oportunitat de canvi i d’aplicació del principi «del bressol al bressol»312 al disseny i la gestió
mediambiental.
En aquesta línia, la UE ha donat a conèixer el 2009 diversos projectes ecoinnovadors,313
alguns d’empreses espanyoles, en els àmbits següents: la valorització de neumàtics per omplir
terraplens; el reciclatge del cautxú en bol·lards, paviments i voreres; l’optimització de la gestió
del cicle de vida de la gespa artificial; el tractament de les aigües residuals amb recuperació
del fosfat a la indústria alimentària; la reducció dels fangs de depuració a la indústria càrnia i
làctica; o la implementació d’un sistema web de gestió mediambiental.314
Les empreses que avaluen els processos de producció i la cadena de proveïdors mitjançant
sistemes de gestió ambiental (EMAS i ISO 14001), en reduir la despesa energètica i de gestió
de residus, poden ser més competitives.315
L’Estat espanyol, amb 16.443 certificats ISO 14001, ocupa el tercer lloc en el rànquing
de 155 països.316 Malauradament, no s’han pogut aconseguir les dades de certificacions de
Catalunya.
Un sistema de gestió mediambiental com l’EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
millora el comportament ambiental de les empreses i la competitivitat si està plenament integrat en l’organització. L’EMAS té estatus legal entre els membres de la UE i va més enllà de
l’ISO 14001 perquè requereix la millora contínua, així com la implicació i participació dels
treballadors en la gestió ambiental de les empreses. Allò que millora la competitivitat no és
la durada del registre del sistema de gestió mediambiental sinó el grau d’integració en l’organització (la innovació, les noves tecnologies i les solucions organitzatives); així, organitzacions noves poden esdevenir més competitives si l’esquema està ben gestionat i aplicat. 317
Aquest sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS té registrades 7.400 instal·
lacions, 249 de catalanes. Les empreses catalanes certificades EMAS han augmentat, el 2009,
311. Vegeu a l’apartat 1, «Context», d’aquest capítol, el punt sobre «Context sociopolític».
312. Principi basat en la circulació indefinida dels materials i l’ecoeficiència i inspirat en el funcionament dels cicles
naturals.
313. Schiessler, Nora (2009). Getting more fron less. LIFE and sustainable production in the EU. European
Communities.
314. A wealth of ideas for a greener europe. Eco-innovation. Executive agency for competitiviness & innovation.
315. Gaughran, W. F.; Burke, S.; Phelan, P. (2007). «Intelligent manufacturing and environmental sustainability».
Robotics and Computer Integrated Manufacturing, vol. 23, núm. 6, pàg. 704-711.
316. The ISO Survey 2008.
317. Iraldo, F. et al. (2009). «Is an environmental management system able to influence environmental and competitive
performance? The case of the eco-management and audit scheme (EMAS) in the European Union». Journal of
cleaner production, 17: 1444-1452.
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el 7% respecte del 2008.318 Tres de cada cinc empreses certificades són pimes, la majoria petites empreses (41%). El nombre d’empreses petites certificades s’ha incrementat el 30% i el
de grans el 13%; en canvi, el d’empreses mitjanes ha disminuït el 16%.
Pel que fa a la distribució de les certificacions EMAS per sectors, els serveis, sobretot
l’hostaleria i les activitats recreatives, n’acumulen el 37%, la indústria el 36% i l’Administració pública el 14%. El Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental,
per aquest ordre, representen més de la meitat de les certificacions (53%).
El 2009 la dotació d’ajuts per a sistemes de gestió mediambiental a Catalunya (546.506
euros) s’ha reduït el 28% respecte de l’any 2008. S’han atorgat 151 ajuts; més de la meitat de
la dotació (54%) s’ha destinat a 117 empreses, amb un import mitjà de 2.527 euros per empresa, i gairebé l’altra meitat (46%) s’ha destinat a 34 ens locals i l’import mitjà ha estat de
7.353 euros. Els guanyadors dels premis EMAS Catalunya 2009 van ser Menzolit Vitroplast,
CEMEX Espanya i Appli Paper, i han rebut mencions especials el Consorci Hospitalari de
Vic, Ecomundis Editorial i l’Escola Virolai.
Aquest any, el sistema EMAS s’ha modificat319 amb la finalitat que les organitzacions fora del territori de la UE puguin participar i que les ja registrades apliquin els nous requisits.
Els estats membres tenen un any per modificar els procediments utilitzats pels organismes
d’acreditació competents.

Distintius de qualitat ambiental
L’etiquetatge intel·ligent dels productes ajuda a portar la innovació ecològica als mercats.
En aquest sentit, des del 1970, les certificacions i els esquemes d’etiquetatge s’han fet servir
per identificar els productes amb menys impacte ambiental. Alguns esquemes, com ara l’etiqueta d’eficiència energètica, fan servir un sistema gradual de certificació (electrodomèstics
de línia blanca) i d’altres utilitzen un sistema binari. Tanmateix, els sistemes graduals i els
avalats per una organització externa de confiança són els que més influència tenen en la decisió de compra dels consumidors.320
L’etiqueta ecològica de la UE i el distintiu de garantia de qualitat ambiental són dos sistemes complementaris de qualificació ambiental de productes i serveis. L’any 2009 i per primera
vegada s’ha afegit el concepte d’ecodisseny.

318. Departament de Medi Ambient i Habitatge.
319. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Altres normes».
320. Bleda, M.; Valente, M. (2009). «Graded eco-labels: a demand-oriented approach to reduce pollution».
Technological forecasting & Social change, 76: 512-524.
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El nombre de productes i serveis de la UE amb etiqueta ecològica ha augmentat progressivament.321 A més, l’any 2009, el Parlament Europeu ha aprovat la revisió de l’etiqueta ecològica comunitària perquè hi puguin optar un major nombre de béns i serveis.322
Catalunya ja disposa de 51 ecoetiquetes, nou més que l’any 2008, cosa que representa el
93% dels atorgaments de l’Estat espanyol i el 5% dels de la UE, i és capdavantera en la producció i oferta de béns i serveis ecològics de l’Estat espanyol, sobretot en la de productes de
neteja d’ús general, cuines i banys, pintures i vernissos d’interior, detergents per rentar la roba a mà i allotjaments turístics. D’altra banda, també té 249 distintius de garantia de qualitat
ambiental, quatre més que l’any anterior, 200 d’empreses de serveis (el 80%) i 49 d’empreses
de productes (el 20%).
A Catalunya, la dotació de les subvencions del sistema de distintius de qualitat ambiental
del 2009 (etiqueta ecològica de la UE i distintiu de garantia de qualitat ambiental) ha estat de
39.600 euros, i s’han atorgat 50 subvencions de quantia mitjana de 792 euros. Enguany, s’ha
donat el primer premi comunitari de comunicació de l’etiqueta ecològica, que certifica que
un producte o servei és respectuós amb el medi ambient.
Durant el 2009 també s’ha atorgat una línia d’ajuts nova per a accions de promoció, comunicació o millora ambiental, a empreses catalanes que tinguin un sistema de gestió mediambiental o l’etiqueta ecològica de la UE, dotada amb 92.910 euros. En total, s’han atorgat
16 ajuts d’una quantia mitjana de 5.807 euros cadascun.

321. Sustainable development in the European Union: 2009 monitoring report of the EU sustainable development
strategy. Eurostat.
322. Vegeu a l’apartat 5, «Normativa», d’aquest capítol, el punt sobre «Altres normes».
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5.5.

Normativa

Aire i protecció de l’atmosfera
Mitigació del canvi climàtic
La quinzena reunió de la Conferència de les Parts de la Convenció marc de les Nacions
Unides per al canvi climàtic (COP-15)323, feta a Copenhaguen del 7 al 18 de desembre del
2009, havia d’establir, segons el Pla d’acció de Bali,324 els objectius d’un nou període de lluita contra l’escalfament global a partir de l’1 de gener del 2013, una vegada acabi la vigència
del Protocol de Kyoto. Els objectius eren arribar a un acord marc general que quantifiqués
els esforços econòmics i la limitació d’emissions de CO2 per substituir el Protocol de Kyoto.
Els resultats, però, han quedat clarament per sota de les expectatives inicials. La Conferència s’ha clos prenent nota de l’Acord de Copenhaguen, negociat entre EUA, Xina, Índia,
Brasil i Sud-àfrica fora del marc dels textos que havien anat discutint els grups de treball de
la COP.325 Aquest Acord, al qual els països hauran d’adherir-s’hi formalment atès que no va
poder ser aprovat per unanimitat, no és jurídicament vinculant.
L’Acord reconeix la necessitat de limitar l’augment de les temperatures per sota dels 2 graus
Celsius respecte dels nivells preindustrials, però no fixa objectius de reducció de les emissions
sinó que convoca els estats que conformen l’annex I del Conveni marc de les Nacions Unides
sobre el canvi climàtic326 a presentar, abans del 31 de gener del 2010, els seus compromisos
de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per al 2020.327 Així mateix, estableix
que els països que no formen part de l’annex I hauran d’implementar accions de mitigació
323. La Conferència, que és la més alta autoritat de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic,
es reuneix anualment per revisar i analitzar l’aplicació de la Convenció i el compliment dels compromisos sobre
canvi climàtic. Simultàniament es va fer la cinquena sessió de la Conferència de les Parts sobre el Protocol de
Kyoto (COP MOP).
La darrera reunió preparatòria d’aquesta Conferència es va fer del 2 al 6 de novembre a Barcelona i ja va deixar
entreveure els escassos resultats finals.
324. El Pla d’acció de Bali o “Mapa de ruta de Bali” va ser acordat el desembre del 2007 a la COP-13 feta a Bali i
reconeix que els senyals de l’escalfament són inequívocs i que retardar la limitació de les emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle augmenta el risc de conseqüències pitjors. L’objectiu és arribar a un acord global que
substitueixi el Protocol de Kyoto a partir del 2012.
325. Grup de treball sobre futurs compromisos de les Parts de l’annex 1 del Protocol de Kyoto (AWG-KP) i Grup
de treball per la cooperació a llarg termini en el marc de la Convenció marc de les Nacions Unides per al canvi
climàtic (AWG-LCA).
326. S’inclouen els països originaris de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, la Unió
Europea i els països de l’Europa Central i de l’Est amb economies en transició.
327. Els compromisos de reducció poden consultar-se a http://unfccc.int/home/items/5264.php.
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del canvi climàtic i comunicar-les a la Secretaria de Canvi Climàtic de les Nacions Unides
abans del 31 de gener del 2010. L’Acord preveu que aquestes accions siguin voluntàries per
als països menys desenvolupats i els petits estats insulars en vies de desenvolupament.328
No s’ha aconseguit acordar que sigui un organisme independent l’encarregat de mesurar
les emissions fetes pels països en desenvolupament sinó que seran els mateixos estats els que
assumeixin aquesta competència. S’acorda que les mesures de mitigació se sotmetin a mesurament, notificació i verificació nacionals i que se n’informi cada dos anys.
Finalment, l’Acord estableix el compromís col·lectiu dels països desenvolupats de proporcionar prop de 30.000 milions de dòlars entre 2010 i 2012 per als països en desenvolupament,
amb un repartiment equilibrat entre mitigació i adaptació. També es comprometen a mobilitzar 100.000 milions de dòlars anuals fins l’any 2020 per atendre les necessitats dels països en
desenvolupament en el context de les accions de mitigació i afegeixen que s’ha d’oferir nou
finançament multilateral per a l’adaptació. En aquesta línia, l’Acord crea el Fons Verd del
Clima de Copenhaguen, que ha d’esdevenir l’entitat operativa del mecanisme financer de la
Convenció per donar suport a projectes, programes, polítiques i altres activitats en els països
en desenvolupament relacionats amb la mitigació, l’adaptació, la creació de capacitat i el desenvolupament i la transferència de tecnologia.
La Unió Europea (UE), que es posiciona en l’avantguarda dels esforços en la lluita contra
el canvi climàtic, va acudir a la COP-15 reiterant els compromisos adquirits amb l’aprovació
del paquet de mesures «Energia i clima», 329 que enguany s’ha adoptat formalment330 i s’ha
concretat en els àmbits que a continuació s’exposen.

328. Les accions poden consultar-se a http://unfccc.int/home/items/5265.php.
329. La UE, amb l’aprovació del paquet de mesures sobre «Energia i clima» a finals del 2008, assumia unilateralment
l’objectiu de reduir, per al 2020, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle el 20% respecte de les emissions
del 1990, i el 30% en cas que els països desenvolupats adquireixin un compromís comparable i que els països
emergents aprovin mesures adaptades però precises i verificables. Per a l’any 2050, la UE es compromet a reduir
les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle entre el 80% i el 95% respecte dels nivells del 1990. Dins aquest
paquet també s’acorda l’increment de l’ús d’energies renovables fins al 20% del consum energètic total de la
UE.
Aquests compromisos es ratifiquen a les conclusions del Consell Europeu de 10 i 11 de desembre de 2009 i
prèviament ja a la reunió d’octubre de 2009. La UE es manifesta disposada a assumir una participació equitativa
en l’esforç mundial establint un ambiciós objectiu de mitigació, permetent compensacions i proporcionant la
part que li correspongui de suport públic. Computa el cost addicional net de la mitigació i l’adaptació als països
en desenvolupament en uns 100.000 milions d’euros anuals per al 2020, a cobrir combinant els seus esforços,
el mercat internacional del carboni i el finançament públic internacional. En aquest context, la UE es manifesta
disposada a contribuir amb un finançament immediat de 2.400 milions d’euros anuals per als anys 2010 a 2012.
Espanya, per la seva part, es va comprometre a fer una contribució de 375 MEUR durant el període de tres anys.
D’altra banda, la UE destaca la necessitat d’ampliar els ajuts a l’adaptació als efectes del canvi climàtic per als
països en desenvolupament.
330. Consell Europeu, 06.04.2009.
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Es millora i s’amplia el règim comunitari de comerç d’emissions331atès que, malgrat els
esforços fets des de la seva implantació,332 s’ha constatat que aquest ha de ser més harmonitzat per aprofitar més els beneficis del comerç de drets, evitar distorsions del mercat interior i
facilitar vincles entre règims de comerç de drets d’emissions. També convé garantir una major
previsibilitat i ampliar l’àmbit d’aplicació del règim per donar cabuda a nous sectors i gasos,
amb l’objectiu final de disminuir els costos de la reducció i aconseguir un règim més eficaç.
També en relació amb el règim de comerç d’emissions, enguany s’han determinat els sectors i subsectors que es consideren exposats a un risc significatiu de fuga de carboni333; s’han
aprovat les directrius sobre la interpretació detallada de les activitats d’aviació334 i s’han modificat les directrius per al seguiment i la notificació de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, atès que garantir que es fan de manera completa, coherent, transparent i exacta és
fonamental per al règim del comerç de drets d’emissió.335

331. Directiva 2009/29/CE del Parlament i del Consell, de 23 d’abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva
2003/87/CE per millorar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d’emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle. DOUE L 140. 05.06.2009.
332. En aquest sentit, vegeu l’Informe de l’Agència Europea del Medi Ambient sobre les emissions d’efecte
d’hivernacle per al 2007, segons el qual els estats membres avancen pel bon camí en la reducció de les emissions
de gasos d’efecte d’hivernacle. Segons aquest informe, durant el 2007, les emissions es van reduir l’1,6% respecte
a l’any anterior, disminució que representa el 5% respecte al 1990, any de referència.
333. D’acord amb la Directiva 2003/87/CE, el 31 de desembre de 2009 i cada cinc anys, la Comissió Europea ha de
determinar una llista dels sectors o subsectors que es consideren exposats a un risc significatiu de fuga de carboni.
En compliment d’aquest mandat, s’aprova la Decisió de la Comissió de 24 de desembre de 2009 per la qual es
determina, d’acord amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, una llista dels sectors i
subsectors que es consideren exposats a un risc significatiu de fuga de carboni. DOUE L 1, de 05.01.2010.
334. Decisió de la Comissió 450/2009, de 8 de juny, sobre la interpretació detallada de les activitats d’aviació
relacionades en l’annex I de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell. DOUE L 149, 12-62009. Les activitats d’aviació es van incloure al règim de comerç de dret d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle
a través de la Directiva 2008/101/CE del Parlament Europeu i del Consell.
335. En relació amb les activitats d’aviació: Decisió 339/2009, de 16 d’abril, per la qual es modifica la Decisió
2007/589 en relació amb la inclusió de directrius per al seguiment i la notificació d’emissions i dades sobre les
tones-km resultants de les activitats d’aviació. DOUE L 103, 23.04.2009. En relació amb les emissions d’òxid
nitrós: Decisió de la Comissió 2009/73/CE, de 17 de desembre de 2008, per la qual es modifica la Decisió
2007/589/CE en relació amb la inclusió de directrius per al seguiment i la notificació d’emissions d’òxid nitrós.
DOUE L 24, 28.01.2009.
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S’ha aprovat336 el marc jurídic per a la implantació de solucions tecnològiques de captura
i emmagatzemament de CO2,337 una tecnologia de transició que ha de contribuir a mitigar el
canvi climàtic.
En relació amb les energies renovables, s’estableix338 el full de ruta de la política energètica sostenible que Europa ha de posar en marxa. En el termini d’un any, cada estat membre ha
de presentar un pla d’acció nacional339 d’energies renovables 2011-2020. S’estableix, d’una
336. Directiva 2009/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’emmagatzematge geològic de diòxid de
carboni i per la qual es modifiquen les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/
CE i el Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell. DOUE L 140, de 05.06.2009.
En relació amb aquesta Directiva, cal assenyalar l’Informe aprovat el 5 de març de 2009 per la Comissió
Europea sobre la relació entre el sòl i el canvi climàtic, titulat «Anàlisi de la informació disponible sobre
la interrelació entre el sòl i el canvi climàtic». Aquest informe sintetitza totes les dades disponibles sobre la
relació entre el sòl i el canvi climàtic i destaca la necessitat d’emmagatzemar el carboni al sòl. La tècnica és
rendible, es troba disponible, no requereix noves tecnologies i presenta un potencial de mitigació comparable
al de qualsevol altre sector de l’economia. D’acord amb l’estratègia temàtica de protecció del sòl, cal invertir la
tendència actual de degradació dels terrenys i millorar les pràctiques de gestió del sòl per aconseguir un nivell
elevat d’emmagatzematge de carboni. A més, en aquest informe la Comissió recomana millorar les pràctiques
agrícoles per poder arribar a retenir entre 50 i 100 milions de tones de carboni per any en els sòls europeus;
millorar la vigilància de les reserves de carboni presents als sòls europeus i la seva evolució per poder donar als
sòls la importància que mereixen en el marc de l’acord global sobre l’atenuació del canvi climàtic; i adoptar la
Proposta de directiva marc sobre la protecció del sòl proposada per la Comissió al 2006 (com a pedra angular
de l’estratègia temàtica de la UE per a la protecció del sòl).
337. La captura i l’emmagatzemament de carboni consisteix a captar el diòxid de carboni emès per les instal·lacions
industrials, transportar-lo a un emplaçament d’emmagatzemament i finalment injectar-lo i confinar-lo en una
formació geològica subterrània adequada per tal d’emmagatzemar-lo permanentment.
338. La Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, relativa al foment de
l’ús d’energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i deroguen les directives 2001/77/CE
i 2003/30/CE. DOUE L 140, 05.06.2009.
En un informe del 15 de maig de 2009, la Comissió Europea confirma que la UE no assolirà els objectius fixats
per al 2010 per la Directiva 2001/77/CE sobre la producció d’electricitat provinent d’energies renovables i
la Directiva 2003/30/CE relativa a la part de renovables en el sector dels transports. Aquest informe precisa
que els progressos realitzats durant els dos darrers anys varien segons els estats membres. Tot i haver endegat
procediments d’infracció contra alguns estats membres, la Comissió estima que el marc legislatiu establert sobre
la base de les directives 2001/77/CE i 2003/30/CE no té la solidesa necessària per garantir l’ús de les energies
renovables, el desenvolupament de les quals ha de fer front a obstacles com els procediments administratius
o la insuficiència de les mesures estatals de suport. A més de l’incompliment de l’anterior Directiva de 2001,
la nova normativa respon a la necessitat de crear l’embrió d’una política energètica comuna per fer front a la
debilitat energètica d’Europa i a la necessitat d’accelerar els plans de reducció d’emissions, atesos els impactes
ambientals i econòmics del canvi climàtic.
339. Decisió de la Comissió, de 30 de juny de 2009, per la qual s’estableix un model per als plans d’acció nacionals
en matèria d’energia renovable en virtut de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell. DOUE
L 182, 15.07.2009.
El model establert per aquesta Decisió servirà de guia als estats membres en l’elaboració dels seus plans d’acció
nacionals i en la descripció de l’estratègia escollida per assolir els objectius en matèria d’energies renovables
fixats per al 2020. El termini dels estats membres per presentar els plans nacionals a la Comissió finalitza el 30
de juny de 2010.
L’objectiu del model adoptat és, d’una banda, garantir que els plans nacionals siguin exhaustius i, de l’altra,
permetre que siguin comparables entre si i amb els informes que els estats membres i la Comissió Europea
elaboraran posteriorment sobre l’aplicació de la Directiva.
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banda, un objectiu obligatori del 20% d’energies d’origen renovable en el consum total d’energia de la UE a l’horitzó del 2020 i, de l’altra, un sub-objectiu, també obligatori, del 10% de
renovables en el consum de cada estat membre en el sector dels transports.340
En aquest context, cal assenyalar també la creació a principis d’any de l’Agència Internacional d’Energies Renovables, que assumeix la tasca d’aconsellar i ajudar els països industrialitzats i els països en desenvolupament a incorporar les energies renovables. La Unió Europea
signa els Estatuts de l’Agència a finals d’any.341
D’altra banda, al mes d’octubre s’anuncia342 el llançament del Fons Margarita 2020 per a
l’energia, el canvi climàtic i les infraestructures, que ha de proporcionar capital a les empreses
que tinguin o gestionin infraestructures en xarxes transeuropees del transport i de l’energia
i en l’àmbit de les energies renovables. Així mateix, s’espera que el Fons actuï com a catalitzador per dur a terme les inversions en les infraestructures necessàries per posar en marxa
les polítiques clau de la UE en l’àmbit del canvi climàtic, la seguretat energètica i les xarxes
transeuropees.
Es fixa343 la contribució mínima de cada estat membre al compliment del compromís de
la Unió Europea de reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per al període
comprès entre els anys 2013 a 2020, amb referència a determinades emissions, i s’estableixen
les normes relatives a la realització d’aquestes contribucions i a la seva avaluació.
S’han aprovat344 normes de comportament en matèria d’emissions dels turismes nous
matriculats a la Comunitat i s’ha publicat també una directiva sobre vehicles de transport per
carretera nets i energèticament eficients345 que obliga els poders adjudicadors, les entitats adju-

340. La Comissió Europea, al seu Informe d’avanç sobre l’energia procedent de fonts renovables, assenyala que la
gran majoria dels estats membres de la UE es troba per sota de la mitjana de progressió. En el cas espanyol, el
consum primari de renovables ha passat del 7% el 2003 al 7,6% el 2008.
341. Decisió del Consell, de 19 d’octubre de 2009, sobre la signatura dels Estatuts de l’Agència Internacional
d’Energies Renovables (IRENA) per part de la Comunitat Europea. DOUE L288, 04.11.2009.
342. Aquest fons paneuropeu forma part del Pla europeu per a la recuperació econòmica (PERE) i està dotat d’un
capital inicial de 600 MEUR. S’espera que altres inversors públics i privats contribueixin a aquest fons amb
l’objectiu que el capital arribi a 1.500 MEUR d’aquí al 2011. Les sis institucions que han creat el fons, amb una
aportació de 100 MEUR cadascuna, són: el Banc Europeu d’Inversions (BEI), la Caisse des Dépôts (França),
la Cassa Depositi e Prestiti (Itàlia), el KfW (Alemanya), l’Instituto de Crédito Oficial (Espanya) i el PKO Bank
Polski (Polònia).
343. Decisió 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, relativa als esforços dels estats
membres en la reducció de les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de cara a complir els compromisos
de la Comunitat abans del 2020. DOUE L 140, de 05.06.2009.
344. Reglament 443/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen normes
de comportament en matèria d’emissions dels turismes nous com a part de l’enfocament integrat de la Comunitat
per reduir les emissions de CO2 dels vehicles lleugers. DOUE L 140, 05.06.2009.
345. Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients.
DOUE L120, 15.05.2009.
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dicadores i determinats operadors a tenir en compte, a l’hora de comprar vehicles de transport
per carretera, l’impacte energètic i mediambiental durant la seva vida útil, incloent-hi el consum d’energia i les emissions de CO2 i de determinats contaminants. L’objectiu és promoure
i estimular el mercat de vehicles nets i energèticament eficients i augmentar la contribució del
sector del transport a les polítiques de medi ambient, clima i energia de la UE.
Finalment, en el context del paquet «Energia i clima», s’ha de fer referència a l’aprovació
de disposicions relatives a la qualitat dels combustibles, en concret, de la gasolina, el gasoil i
el dièsel, amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants dels automòbils.346
En l’àmbit estatal, s’ha treballat en el desplegament de les mesures del paquet «Energia
i clima». Així, en el moment de redactar aquesta memòria, es troben en tramitació la modificació del règim de comerç de drets d’emissió i la regulació de l’emmagatzematge geològic
del carboni.347
A més, s’han aprovat altres disposicions en relació amb la lluita contra el canvi climàtic: s’han establert obligacions de notificació per als sectors que s’incorporaran al comerç
de drets d’emissió a partir del 2012, en especial el règim de l’aviació i els titulars de plantes
industrials,348 i s’ha modificat349 la Llei de l’IVA per evitar el frau fiscal detectat en la compravenda de drets d’emissió de CO2.350

346. Directiva 2009/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, per la qual es modifica
la Directiva 98/70/CE en relació amb les especificacions de la gasolina, el dièsel i el gasoil, s’introdueix un
mecanisme per controlar i reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, i es modifica la Directiva 1999/32/
CE del Consell en relació amb les especificacions del combustible. DOUE L 140, de 05.06.2009.
347. El Consell de Ministres de 22.01.2010 remet a les Corts el Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 1/2005,
de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. El
Consell de Ministres d’11.12.2009 va analitzar un informe sobre l’Avantprojecte de llei sobre emmagatzemament
geològic de CO2.
348. Disposició addicional de la Llei 5/2009, de 29 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 24/1988, de 28 de juliol,
del mercat de valors, la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit i el
Text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades (BOE 30.06.2009). Aquesta norma té
per objectiu transposar la Directiva 2008/101/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual es modifica la
Directiva 2003/87/CE per incloure les activitats d’aviació al règim comunitari de comerç de drets d’emissió de
gasos d’efecte d’hivernacle; la Directiva 2009/29/CE i la Decisió 2009/339, a les quals s’acaba de fer referència.
349. Llei 11/2009, de 26 d’octubre, per la qual es regulen les societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat
immobiliari (BOE 27.10.2009).
350. L’objectiu és evitar “l’efecte carrusel” de l’IVA, que consisteix en la compra transfronterera d’un producte sense
IVA, la venda local cobrant l’impost i la desaparició de l’intermediari amb l’IVA cobrat i sense saldar amb el
fisc. Aquest frau s’havia detectat també a Holanda, França i el Regne Unit. La modificació, també acordada per
Holanda, consisteix en la inversió del subjecte passiu en el mercat d’emissions, de manera que el comprador
haurà de liquidar l’IVA amb Hisenda. França i el Regne Unit han optat per eximir d’IVA la compravenda de
drets d’emissió. Aquestes mesures han estat posades en dubte per la Comissió Europea, atès que contravenen
la legislació comunitària sobre l’IVA. Per evitar l’enfrontament, la Comissió Europea ha presentat un Projecte
de directiva que permet la inversió impositiva fins al 2014 en drets d’emissions.
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D’altra banda, s’han modificat les quantitats de determinades assignacions sectorials establertes al Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle 20082012, atès que es van estimar els recursos presentats contra l’assignació inicialment acordada
pel Pla.351 La modificació afecta l’assignació de vint-i-dues instal·lacions, fet que repercuteix
en l’assignació per sectors i en la reserva de nous entrants però no afecta la quantitat total de
drets assignats al Pla.352
Dins el conjunt de mesures 353 aprovades amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat futura del sistema elèctric i articular un mecanisme de protecció per als consumidors més
vulnerables,354 destaca la creació d’un registre de preassignació de retribució per optar a les
primes per a les instal·lacions del règim especial (renovables i cogeneració). Amb la finalitat
d’aconseguir de manera ordenada els objectius d’energies renovables establerts per la Comissió Europea per a l’any 2020, aquest registre ha de fer un seguiment de l’evolució de la
potència instal·lada i assegurar que es compleix el requisit que el consumidor disposi d’una
energia a un cost raonable i que l’evolució tecnològica d’aquestes fonts de generació permeti
una reducció gradual dels seus costos i la seva competència amb les tecnologies de producció
elèctrica convencionals.355
Cal assenyalar que s’ha aprovat l’Estratègia espanyola de mobilitat sostenible,356 que té
per objectiu reduir el consum energètic i les emissions de carboni, i que ha de ser el full de
ruta que marqui els objectius i les directrius generals que han de permetre un canvi de model
en els transports a Espanya, de manera que es regeixin per criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
351. Ordre PRE/2827/2009, de 19 d’octubre, per la qual es modifiquen les quantitats de les assignacions sectorials
establertes al Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle 2008-2012 (BOE 256,
de 23.10.2009).
352. El Pla nacional d’assignació de drets d’emissió 2008-2012 s’aprovà per Reial decret 1379/2006 i estableix
la quantitat total de drets que es preveu assignar a les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei
1/2005, que regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. El Pla va ser objecte
de diversos recursos de reposició, alguns dels quals han estat estimats, raó per la qual cal modificar-lo.
353. Reial decret llei 6/2009, de 30 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures al sector energètic i s’aprova
el bo social (BOE núm. 111, de 07.05.2009). Convalidat per la Resolució de 21 de maig de 2009, del Congrés
dels Diputats.
354. Per resoldre el problema del deute acumulat els darrers nou anys pel dèficit de la tarifa elèctrica, el Govern ha
decidit implantar, fins el 2012, una bonificació a la factura elèctrica per a determinats consumidors que ha de
ser finançada per les empreses titulars d’instal·lacions de generació. Entre el conjunt de mesures aprovades,
també s’acorda que les companyies elèctriques hauran d’assumir el cost de la gestió de residus radioactius i del
combustible emprat.
355. El Reial decret llei posa de manifest que, segons el Govern, la tendència de les energies renovables podria posar
en risc, a curt termini, la sostenibilitat del sistema, tant des del punt de vista econòmic pel seu impacte a la tarifa
elèctrica com des del punt de vista tècnic.
356. Consell de Ministres de 30.04.2009. L’Estratègia l’ha elaborada un grup de treball interministerial amb la
coordinació de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic. La mobilitat sostenible és una de les sis línies estratègiques
identificades per la Comissió Delegada del Govern per al Canvi Climàtic per a la reducció de les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle.
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Finalment, cal esmentar que el Govern espanyol ha aprovat allargar fins al 2010 les ajudes
directes a la compra de vehicles357 seguint, entre d’altres, criteris d’emissió màxima de CO2
per tal de poder optar a aquestes subvencions.
En l’àmbit català cal fer referència a la revisió del Pla de l’energia 2006-2015358 i a l’aprovació del nou decret regulador de la tramitació dels parcs eòlics i fotovoltaics,359 amb l’objectiu de simplificar el tràmit d’autorització i racionalitzar-ne la instal·lació sobre el territori.
La norma també ha de contribuir a assolir els objectius establerts en el Pla de l’energia de
Catalunya 2006-2015 en matèria d’energies renovables. Cal tenir en compte el conflicte que
pot sorgir, atesa la creació, anteriorment analitzada, del registre de preassignacions de parcs
eòlics en l’àmbit estatal.360
Adaptació al canvi climàtic
En l’àmbit de la Unió Europea, la Comissió Europea ha aprovat361 un llibre blanc en què
estableix un marc d’acció europeu per a l’adaptació al canvi climàtic. Aquest llibre vol millorar la capacitat d’adaptació de la Unió Europea als efectes del canvi climàtic i proposa donar
suport als esforços realitzats pels estats membres en la matèria gràcies a un enfocament coordinat i integrat a escala comunitària. Es proposa una estratègia coordinada en dues fases, una
per al període 2009-2012 i una altra per al període posterior al 2012.
En les conclusions del Consell fet el mes de juny del 2009, es dóna llum verda per a
l’elaboració, en dues etapes, d’un marc europeu per a l’adaptació de la UE al canvi climàtic,
com a corol·lari indispensable de l’estratègia de reducció de les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle.

357. Reial decret 2031/2009, de 30 desembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a l’adquisició
de vehicles, Pla 2000 E de suport a la renovació del parc de vehicles durant l’any 2010 (BOE núm. 7, de
08.01.2010).
358. Acord GOV/190/2009, de 24 de novembre, d’aprovació de la revisió del Pla de l’energia de Catalunya 20062015 (DOGC núm. 5520, de 04.12.2009). La revisió, prevista pel mateix Pla, ha permès fer un primer balanç
de la seva evolució, corregir les previsions d’acord amb l’actual context econòmic, actualitzar els objectius
i les estratègies del document inicial i incorporar-hi noves línies de treball. El Pla de l’energia manté com a
finalitat avançar cap a un sistema energètic de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovador,
competitiu i sostenible.
359. Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la
implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya (DOGC núm. 5472, de 28.09.2009).
360. La regulació estatal, aprovada pel Reial decret llei 6/2009, fixa les condicions que han de reunir els promotors
eòlics i els exigeix inscriure’s en un registre per poder cobrar les primes.
361. 01.04.2009.
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En l’àmbit estatal està en tramitació el segon programa de treball del Pla d’adaptació al
canvi climàtic, 362 i s’ha acordat 363 posar en marxa mesures que facilitin al sector turístic la
seva adaptació al canvi climàtic i permetin la mitigació de les reduccions d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades a l’activitat turística.
Altres normes relatives a la qualitat de l’aire i l’atmosfera
En l’àmbit de la Unió Europea, s’han aprovat la Directiva relativa a la captura i el reciclatge dels vapors de gasolina nocius364 i nou decisions de la Comissió Europea365 destinades
a estats membres, entre els quals es troba Espanya, relatives a la concessió a noranta-quatre
zones o aglomeracions d’excepcions temporals a les normes comunitàries de qualitat de l’aire
pel que fa a les partícules en suspensió.
Enguany també s’ha aprovat la revisió del Reglament relatiu a les substàncies que afebleixen la capa d’ozó366 i s’ha posat en marxa el nou Registre europeu d’emissions i transferències
de contaminants industrials (E-PRTR),367 creat el 2006368 en substitució del Registre europeu

362. Es planteja per a un marc temporal de quatre anys, neix amb una vocació i un enfocament més estratègics i
integradors, amb objectius ambiciosos, que suposen un salt qualitatiu en l’abordatge sistemàtic de l’adaptació
a Espanya en incorporar nous elements i activitats com el turisme, l’agricultura, la salut, els boscos, els sòls i la
desertificació. En particular, es vol donar un nou impuls a la integració de l’adaptació a les polítiques sectorials.
363. Consell de Ministres de 24.07.2009, que aprova l’acord entre els ministres de Medi Ambient i d’Indústria,
Turisme i Comerç.
364. Directiva 2009/126 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, relativa a la recuperació de
vapors de gasolina de la fase II durant el repostatge dels vehicles de motor a les estacions de servei (DOUE de
31.10.2009).
El text estableix que, a partir de l’1 de gener del 2012, totes les grans estacions de servei (amb una capacitat
superior a 500 m3 de gas per any) de nova construcció o que hagin estat renovades hauran de disposar de
mànegues de carburant equipades amb dispositius d’aspiració d’almenys el 85% dels vapors situats a la punta
de la mànega. Els vapors s’envien als tancs/dipòsits de les estacions de servei. En un segon període, no més
tard del 31 de desembre del 2018, aquesta obligació es farà extensiva a totes les estacions de servei. Aquesta
norma, vinculada a la Directiva relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa i a la
Directiva sobre sostres nacionals d’emissió de determinats contaminants atmosfèrics, també es relaciona amb
la normativa relativa a la qualitat dels combustibles.
365. 02.07.2009.
366. Reglament 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16.09.2009, sobre les substàncies que esgoten
la capa d’ozó (DOUE L286, de 31.10.2009).
367. El 09.11.2009. L’E-PRTR va més enllà de l’EPER atès que exigeix comunicar informació sobre un nombre
més gran de contaminants i activitats i incorpora, a més, les emissions al sòl, les emissions de fonts difoses i
les transferències fora de l’emplaçament.
368. Reglament CEE/166/2006, de 18.01.2009, per posar en aplicació el Protocol del Conveni d’Aarhus, signat el
2003, sobre registres d’emissions i transferències de contaminants, en vigor d’ençà del 8 d’octubre del 2009.
El Reglament estableix a escala comunitària un registre d’emissions i transferències de contaminants integrat
en forma de base de dades electrònica accessible al públic.
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d’emissions contaminants (EPER), i amb el qual es pretén donar compliment al compromís de
participació pública a les informacions mediambientals que va assumir al Conveni d’Aarhus.369
Enguany també ha continuat la tramitació de la Proposta de directiva destinada a reforçar
i simplificar la legislació comunitària relativa a la contaminació industrial mitjançant la refosa
de set directives ja existents.370
En l’àmbit català, cal fer referència a la pròrroga del Pla d’actuació per a la millora de la
qualitat de l’aire de 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona declarats zones de
protecció especial de l’ambient atmosfèric.371 La pròrroga s’acorda, mentre es tramita el nou
pla, atès que l’avaluació preliminar de la qualitat de l’aire, tot i constatar una millora, indica
que no s’assoliran els objectius establerts per la Unió Europea per a l’any 2009.

Biodiversitat
S’han aprovat diverses normes que afecten la protecció d’espècies de la fauna i la flora
silvestres a través del control del seu comerç. Així, s’han ampliat les competències de la Comissió per atribuir-li facultats per modificar la normativa actual en aquesta matèria. En ús de
les seves facultats, la Comissió ha modificat les llistes de les espècies d’animals i plantes el

369. Conveni de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides sobre l’accés a la informació i la
participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en assumptes ambientals (25.06.1998).
Ratificat per Espanya el 24.12.2004.
370. Consell de Ministres de medi ambient de 25.06.2009. S’acorda una posició comuna sobre aquesta Proposta de
directiva que reforça el paper dels documents de referència (els BREUS) i de les millors tècniques disponibles
(MTD). Ara, el Parlament Europeu s’haurà de pronunciar, en segona lectura, quan la posició comuna del Consell
hagi estat consolidada. Seran excloses del camp d’aplicació de la Directiva les centrals elèctriques d’una potència
inferior a 20 MW i les instal·lacions de recuperació i d’eliminació que tracten un volum de residus no perillosos
inferior a 100 tones per dia: aquest llindar ha estat elevat ja que la proposta inicial de la Comissió preveia 75
tones.
Prèviament, el 10.03.2009, el Parlament es va mostrar favorable a un enduriment de l’actual legislació i a limitar
les excepcions existents. El Parlament també defensa límits més estrictes que els proposats per la Comissió per
a determinats tipus d’instal·lacions de combustió i per a determinades substàncies com el diòxid de sofre (SO2)
o l’òxid de nitrogen (NOx) i el monòxid de carboni (CO). L’àmbit d’aplicació de la legislació proposada afecta
diferents sectors com la metal·lúrgia, la indústria química, el paper, les refineries de petroli i les granges de
porcs i pollastres. Així mateix, també cobrirà les plantes de combustió, d’incineració de residus i de producció
de diòxid de titani. El Parlament coincideix amb la Comissió Europea a incloure les plantes de combustió amb
una capacitat entre 20 i 50 MW, tot i que proposa excloure les instal·lacions de menys de 50 MW que operen
fins a 500 hores a l’any.
371. Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007,
de 10 de juliol. DOGC núm. 5533, de 24.12.2009.
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comerç de les quals està limitat o controlat i ha suspès la introducció a la Comunitat d’espècimens de determinades espècies de fauna i flora silvestres.372
Enguany s’han adoptat diverses decisions que afecten Natura 2000, la xarxa ecològica
europea d’àrees de conservació de la biodiversitat, que és l’instrument principal per a la conservació de la natura a la Unió Europea i té com a finalitat assegurar la supervivència a llarg
termini de les espècies i els hàbitats més amenaçats d’Europa, contribuint a aturar la pèrdua
de la biodiversitat ocasionada per l’impacte advers de les activitats humanes.373
La Comissió Europea ha aprovat definitivament les llistes de llocs d’importància comunitària de la regió mediterrània i de l’alpina, les dues regions biogeogràfiques presents a
Catalunya,374 i el Parlament Europeu ha adoptat un informe sobre els espais naturals a Europa
en el qual destaca l’impacte social i econòmic negatiu que suposa la pèrdua irreparable de la
biodiversitat375 i demana a la Comissió Europea i als estats membres que detectin les amenaces que podrien afectar els espais naturals que no han estat modificats significativament per
l’activitat humana i que desenvolupin una estratègia per a una protecció cada vegada més gran,
assegurant el cofinançament per gestionar la preservació d’aquestes zones. A més, l’informe

372. Reglament (CE) 398/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, que modifica el Reglament
(CE) 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres a través del control del
seu comerç, pel que fa a les competències d’execució que s’atribueixen a la Comissió (DOUE L 126, de 21
de maig de 2009). Reglament (CE) 359/2009 de la Comissió, de 30 d’abril de 2009, pel qual se suspèn la
introducció a la Comunitat d’espècimens de determinades espècies de fauna i flora silvestres (DOUE L 110/3,
d’1.05.2009). Reglament (CE) 407/2009 de la Comissió, de 14 de maig de 2009, que modifica el Reglament
338/97 del Consell, relatiu a la protecció d’espècimens de la fauna i flora silvestres a través del control del seu
comerç (DOUE L123/3, de 19.05.2009).
373. Natura 2000 està formada per dos tipus d’espais: les zones especials de conservació (ZEC), determinades d’acord
amb la Directiva d’hàbitats (Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i
la flora silvestres), declarades prèviament com a lloc d’importància comunitària (LIC), i les zones especials de
protecció de les aus (ZEPA). determinades d’acord amb la Directiva d’aus (Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril
de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres) i que s’incorporen automàticament a Natura 2000.
374. A través de dues decisions de 12 de desembre de 2008 (DOUE L 43, de 13.02.2009). La classificació com a
lloc d’importància comunitària és el pas previ per a la designació com a zona especial de conservació (ZEC)
per part dels estats membres, en un termini que no pot superar els sis anys a partir de la declaració com a LIC.
En aquesta línia, en relació amb la regió macaronèsica en la qual s’inclouen les Illes Canàries, a escala estatal
cal tenir en compte l’Ordre ARM/3521/2009, de 23 de desembre, per la qual es declaren zones especials de
conservació els llocs d’importància comunitària marins i maritimoterrestres de la regió macaronèsica de la xarxa
Natura 2000 aprovats per les decisions 2002/11/CE de la Comissió, de 28 de desembre de 2001, i 2008/95/CE
de la Comissió, de 25 de gener de 2008 (BOE núm. 315, de 31.12.2009).
375. Resolució del Parlament Europeu, de 3 de febrer de 2009, sobre els espais naturals a Europa. En aquest context,
la Comissió Europea va publicar el 13 de juliol un informe sobre l’estat de conservació de més de 1.150 espècies
i 200 tipus d’hàbitats protegits per la legislació comunitària. L’informe conclou que només un petit percentatge
d’aquests hàbitats i espècies vulnerables ha assolit un bon estat de conservació, per la qual cosa els estats
membres hauran d’augmentar els seus esforços per millorar la situació. L’informe, que fa referència al període
2001-2006, és l’estudi més important que s’ha realitzat mai sobre la biodiversitat de la Unió Europea i és un
punt de referència inestimable per avaluar tendències futures.
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destaca que cal prestar més atenció a la conservació de les zones naturals en l’Estratègia europea contra el canvi climàtic i en el marc de la xarxa Natura 2000.
En l’àmbit estatal, cal fer referència a l’acord de distribució de 39,6 milions d’euros entre
les comunitats autònomes per a la protecció i millora del medi natural,376i a la regulació de la
composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell Estatal per al Patrimoni
Natural i la Biodiversitat.377
A Catalunya, diverses decisions han afectat Natura 2000. Així, s’ha acordat una modificació puntual de la delimitació de diversos espais inclosos a la xarxa Natura 2000378 i s’han
ampliat set zones especials de protecció de les aus (ZEPA) de la plana de Lleida per donar
compliment a dues sentències condemnatòries del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de l’any 2007, que posaven de manifest la insuficient declaració de ZEPA a Catalunya
en general i en el territori afectat pel Projecte del canal Segarra-Garrigues en particular.379
En relació amb les zones estepàries de la plana de Lleida, el Ministeri de Medi Ambient
i Medi Rural i Marí i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural han subscrit
un Conveni marc de col·laboració per al desenvolupament d’un Programa pilot de desenvolupament rural sostenible a les zones de la Terra Alta, Garrigues-Segrià Sud, Segarra, Pallars
Sobirà i zones ZEPA estepàries de la plana de Lleida, per al qual es disposa d’un pressupost
de 10 milions d’euros.380
376. Conferència Sectorial de Medi Ambient (29.07.2009).
377. Reial decret 948/2009, de 5 de juny, pel qual es determinen la composició, les funcions i les normes de
funcionament del Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat (BOE núm. 150, de 22.06.2009).
378. Aprovades per l’Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s’aproven modificacions puntuals de la delimitació
de diversos espais de la xarxa Natura 2000 (DOGC núm. 5459, de 07.09.2009). Amb aquest Acord es modifica
l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es van designar zones d’especial protecció per a les aus
(ZEPA) i s’aprova la nova delimitació dels llocs d’importància comunitària (LIC). Els espais que es modifiquen
són: Massís del Montseny, Montserrat - Roques Blanques - riu Llobregat, Serres del litoral central, valls de
l’Anoia, Boumort-Collegats, Sèquia major, Massís de Bonastre, riu Gaià.
379. L’ampliació s’ha fet a través de dos acords de govern: l’Acord GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova
una nova delimitació de diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA) (DOGC de 08.07.2009) i
l’Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s’amplien diverses zones de protecció especial per a les
aus (ZEPA), delimitades per l’Acord GOV/115/2009, de 16 de juny (DOGC d’1.10.2009). L’ampliació s’ha fet
en fases successives i enmig de la polèmica provocada per la inauguració del primer tram del canal SegarraGarrigues, criticada per la Comissió Europea atès que els procediments per incompliment en la declaració de
zones ZEPA encara estaven en tràmit. Amb les ampliacions successives es delimiten com a ZEPA 42.515 ha. de
les 70.150 ha. que inicialment estava previst que regués el canal, el 60%. Aprovada l’ampliació de les ZEPA, cal
adaptar la declaració de l’impacte ambiental del canal Segarra-Garrigues a la nova designació i adoptar els plans
d’usos i de gestió de cadascun dels espais. En aquest sentit, el mes de febrer de 2010 se sotmet a informació
pública l’adaptació de l’Estudi d’impacte ambiental del regadiu del canal Segarra-Garrigues.
380. Resolució de 19.11.2009, de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, per la qual es
publica el Conveni marc de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i la Generalitat
de Catalunya, per al desenvolupament d’un Programa pilot 2009 de desenvolupament sostenible a les zones de
la Terra Alta, Garrigues-Segrià Sud, Pallars Sobirà i zones ZEPA estepàries de la plana de Lleida (BOE núm.
291, de 03.12.2009).
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Entre les actuacions previstes destaquen, a l’efecte d’aquest apartat, les actuacions en zones
ZEPA estepàries de la plana de Lleida, que s’han de formular sobre els eixos següents: millora
del coneixement dels espais estèpics de la plana de Lleida; definició i foment d’alternatives
econòmiques; sensibilització i conscienciació, i elaboració de plans de gestió.
D’altra banda, la zona de Gallecs, situada entre el Vallès Oriental i l’Occidental, s’incorpora al Pla d’espais d’interès natural, aprovat pel Govern el desembre del 1992 i que estableix
la xarxa d’espais naturals protegits a Catalunya, amb l’objectiu de conservar-ne el patrimoni
geològic, els hàbitats i els ecosistemes més representatius.381

Aigua
En l’àmbit de la Unió Europea, s’ha signat el Protocol sobre la gestió integrada de les zones costeres del Mediterrani al Conveni per la protecció del medi marí i de la regió costera del
Mediterrani.382 Partint de la constatació que aquestes zones continuen patint greus pressions
mediambientals, aquest instrument proporciona un marc destinat a estimular un plantejament
més concertat i integrat en el qual participin les parts interessades dels sectors públic i privat,
incloent-hi els agents econòmics i la societat civil.
En l’àmbit estatal, s’ha ratificat la Convenció sobre la protecció del patrimoni cultural subaquàtic, que preveu la preparació d’una política adequada relativa al medi ambient per vetllar
perquè no es pertorbin indegudament els fons marins o la vida marina.383
En aquest àmbit també s’ha aprovat la regulació dels sistemes d’aplicació per al control
efectiu dels volums d’aigua del domini públic hidràulic i dels retorns i vessaments a aquest
domini.384

381. Decret 156/2009, de 20 d’octubre, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el
Pla d’espais d’interès natural, i s’hi inclou l’espai de Gallecs (DOGC núm. 5489, de 22.10.2010). El Pla d’espais
d’interès natural (PEIN) estableix la xarxa d’espais naturals protegits a Catalunya, amb l’objectiu de conservar
el patrimoni geològic, els hàbitats i els ecosistemes més representatius i més ben conservats del nostre país. El
PEIN va ser aprovat pel Decret 328/1992 i des d’aleshores s’ha ampliat considerablement el seu àmbit.
382. Decisió del Consell de 4.12.2009, relativa a la signatura del Protocol sobre la gestió integrada de les zones
costeres del Mediterrani al Conveni per a la protecció del medi marí i de la regió costera del Mediterrani.
El Conveni per la protecció del medi marí i de la regió costera del Mediterrani, signat el 1976 i modificat el 1995,
se signà sota el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient i es coneix com el Conveni de Barcelona.
Originàriament fou signat per 16 països mediterranis i la Comunitat Econòmica Europea. El Conveni s’ha anat
ampliant amb diversos protocols.
383. BOE núm. 55, de 05.03.2009.
384. Ordre ARM/1312/2009, de 20 de maig, per la qual es regulen els sistemes per realitzar el control efectiu dels
volums d’aigua utilitzats pels aprofitaments d’aigua de domini públic hidràulic, dels retorns i dels vessaments
a aquest domini (BOE núm. 128, de 27.05.2009).
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En matèria d’aigües subterrànies, amb l’objectiu de prevenir o limitar la contaminació de
les aigües subterrànies i establir els criteris i els procediments per avaluar el seu estat químic,
s’ha transposat la Directiva 2006/118/CE i s’han incorporat determinats apartats de la Directiva marc de l’aigua. Així mateix, s’estableixen mesures per determinar i invertir les tendències
significatives i sostingudes a l’augment de les concentracions de contaminants i per prevenir
o limitar les entrades de contaminants a les aigües subterrànies.385
Finalment, en l’àmbit estatal cal destacar que s’ha aprovat la normativa que regula la composició i l’estructura orgànica i funcional del Consell Nacional de l’Aigua, òrgan superior de
consulta i participació que s’adscriu al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí386 i
que, en el moment de redactar aquesta memòria, es troba en tramitació del Projecte de llei de
protecció del medi marí, que incorpora la Directiva marc sobre estratègia marina 387i altres
mesures regulades per convenis internacionals i ha de ser el marc general per a la planificació
del medi marí amb l’objectiu d’aconseguir-ne el bon estat mediambiental.
En l’àmbit català, en compliment de la Directiva marc de l’aigua, s’ha aprovat la delimitació de l’àmbit territorial del districte de conca fluvial de Catalunya com a àmbit de planificació de la política d’aigües per tal d’assegurar la quantitat i qualitat d’aigua i equilibrar la
demanda, tenint en compte els recursos naturals i el respecte al medi ambient. Es defineix la
Generalitat com l’única autoritat que ha de planificar, gestionar i executar les actuacions del
cicle de l’aigua i es delimiten els límits geogràfics de totes les masses d’aigua que formen part
de les conques internes de Catalunya.388
Aquesta delimitació es completa amb la modificació dels Estatuts de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) amb l’objectiu d’adaptar la seva estructura organitzativa a les novetats en
385. Reial decret 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la
contaminació i el deteriorament (BOE núm. 255, de 22.10.2009).
386. Reial decret 1383/2009, de 28 d’agost, pel qual es determina la composició, l’estructura orgànica i el funcionament
del Consell Nacional de l’Aigua (BOE núm. 209, de 29.08.2009).
387. L’Estratègia marina és el pilar mediambiental de la política marítima integrada. La Directiva 2008/56/CE
estableix el marc en el qual els estats membres hauran d’adoptar mesures necessàries per aconseguir o mantenir
un bon estat mediambiental del medi marí com a màxim el 2020.
388. Decret 31/2009, de 24 de febrer, pel qual es delimita l’àmbit territorial del districte de conca hidrogràfica o
fluvial de Catalunya i es modifica el Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de
10 d’octubre (DOGC núm. 5328, de 27.02.2009).
El districte de conca fluvial de Catalunya està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya, que
són les corresponents a les conques i subconques que drenen les aigües superficials cap als rius Muga, Fluvià, Ter,
Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i Riudecanyes, i les de totes les rieres costaneres, entre la
frontera amb França i la conca del riu Sénia. També formen part del districte de conca fluvial de Catalunya les
masses d’aigua subterrànies situades a sota de la delimitació superficial de les conques fluvials i aquelles que,
tot i situar-se fora del límit superficial, han de ser gestionades per l’autoritat més apropiada (com passa a l’Ebre
català en l’àmbit dels Ports, de Cardó i de la plana de la Galera). Les masses d’aigua costaneres o de transició
(badies, aigües de bany fins a la primera milla de la línia de costa) i les masses costaneres, compreses entre el
vessant costaner del límit nord del terme municipal de Portbou i la punta del Cap Roig, al terme municipal del
Perelló, també integren el districte de conca fluvial de Catalunya.
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l’àmbit del dret ambiental, en especial a la Directiva marc de l’aigua, pel que fa a la regulació
de la participació ciutadana i en el seu desplegament territorial.389 Amb aquesta modificació,
es creen els consells de conca390 com a òrgans de participació pública estables en relació amb
els instruments de planificació hidrològica i en el seguiment de la gestió de l’aigua de l’ACA;
es preveu la designació dels caps de les demarcacions territorials de l’Agència i una nova organització de les àrees funcionals que operen sobre el territori per fer-les més eficients i més
orientades als objectius del pla d’acció de l’Agència. Així mateix, es preveuen diversos canvis en el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, òrgan de consulta en règim de participació
destinat a l’assessorament i la formulació de propostes i dictàmens en relació amb els plans i
programes d’actuació en matèria de política de l’aigua.
També en relació amb les conques internes, en el moment d’elaborar aquesta memòria està
en tràmit d’informació pública el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.391
D’altra banda, ateses les condicions meteorològiques favorables que en termes de pluviometria hi va haver a Catalunya el segon semestre del 2008, s’han derogat les mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics que es van acordar
l’abril del 2007 i van ser prorrogades successivament a causa de la manca de precipitacions a
les capçaleres dels principals rius pertanyents a les conques internes de Catalunya.392
En aquest context, també s’ha dissolt la Taula Nacional de la Sequera i s’ha creat la Taula
de l’Aigua, que estarà integrada per representants dels grups parlamentaris, del Govern de la
Generalitat, i dels agents socials, acadèmics i ambientals, i que té l’objectiu de desenvolupar
les propostes dels Debats de l’Aigua.393
Finalment, cal fer referència a l’aprovació de la Llei d’ordenació sostenible de la pesca
en aigües continentals,394 que entre els seus objectius té garantir un estat de conservació fa389. Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua i de modificació del
Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua
(DOGC núm. 5395, de 8.06.2009).
390. Es preveu la creació de 12 consells de conca a Catalunya (9 a les conques internes i 3 a les conques catalanes de
l’Ebre, on les competències són compartides amb l’Estat a través de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre).
391. Anunci al DOGC núm. 5526, de 15.12.2009. En compliment, tot i que fora de termini, de la Directiva marc de
l’aigua que imposa als estats membres la revisió dels plans hidrològics abans del 31.12.2009. La informació
pública està prevista del 16.12.2009 al 16.06.2010.
392. Decret 5/2009, de 13 de gener, pel qual es deroga el Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització de recursos hídrics.
393. Acords de Govern de 24.02.2009.
Un dels propòsits acordats a la darrera reunió de la Taula Nacional de la Sequera, celebrada el 3 de setembre de
2008, va ser dur a terme els Debats de l’Aigua. Aquests debats, que van començar l’1 de desembre del 2008,
tenen per objectiu analitzar i formular propostes sobre la gestió del cicle de l’aigua, d’acord amb els principis
de la Directiva marc de l’aigua i seguint un procés participatiu.
394. Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals (DOGC núm. 5536,
de 30.12.2009).
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vorable dels hàbitats en tots els cursos i les masses d’aigua continental; formar i educar els
pescadors i la resta de persones que interactuen amb els ecosistemes aquàtics continentals en
el respecte al medi ambient i, en especial, als ecosistemes aquàtics continentals, i establir les
limitacions imprescindibles als diferents usos dels cursos i les masses d’aigua continental per
conservar-los correctament com a hàbitats.

Residus
En el marc comunitari, s’ha modificat la normativa sobre el trasllat de residus395 i s’han
definit els criteris de classificació de les instal·lacions de residus.396 Així mateix, s’han desenvolupat diferents aspectes de la Directiva 2006/21 sobre gestió dels residus d’indústries
extractives.397
D’altra banda, al llarg de l’any ha continuat el debat sobre la millora de la gestió dels bioresidus iniciat al 2008 amb l’aprovació per part de la Comissió Europea del Llibre verd que
analitza els diferents tipus de gestió de bioresidus, l’ús d’aquests tipus de gestió per part dels
estats membres, el seu impacte sobre el medi ambient, la salut, l’ocupació i l’economia.398 El
Consell i el Consell Econòmic i Social Europeu han acollit favorablement el Llibre verd.399

395. Reglament (CE) núm. 308/2009 de la Comissió, de 15 d’abril de 2009, pel qual es modifiquen per adaptar-los
als avenços científics i tècnics els annexos IIIA i VI del Reglament (CE) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu
i del Consell, relatiu als trasllats de residus (DOUE L 97, de 16.04.2009).
396. Decisió de la Comissió, de 20 d’abril de 2009, relativa a la definició dels criteris de classificació aplicables a
les instal·lacions de residus, d’acord amb l’annex III de la Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del
Consell, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives (DOUE L 102, de 22.04.2009).
397. Decisió 2009/3011 de la Comissió, de 29 d’abril de 2009, relativa a l’harmonització, la transmissió periòdica
d’informació i el qüestionari al qual fan referència l’article 22.1.a i l’article 18 de la Directiva 2006/21/CE
del Parlament Europeu i del Consell, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives (DOUE 01.05.2009).
Decisió 2009/3012 de la Comissió, de 30 d’abril de 2009, per la qual es completa la definició de residus inerts
en aplicació de l’article 22.1.f de la Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre la gestió
dels residus d’indústries extractives (DOUE 01.05.2009). Decisió 2009/3013 de la Comissió, de 30 d’abril de
2009, per la qual es completen els requisits tècnics per a la caracterització dels residus establerts a la Directiva
2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives (DOUE
01.05.2009).
398. Llibre verd sobre la gestió dels bioresidus a la Unió Europea. COM (2008) 811 final.
399. Conclusions del Consell Europeu de 18 i 19 juny de 2009 sobre el canvi climàtic i el desenvolupament
sostenible. Resultats del Consell de Ministres de Medi Ambient de 25 de juny de 2009. Si bé el Consell va
acollir favorablement el Llibre verd dels bioresidus en la Unió Europea, convida la Comissió Europea a elaborar
un estudi d’impacte abans de determinar l’oportunitat de legislar en la matèria, tenint en compte el principi de
subsidiarietat i les condicions locals. Aquest estudi d’impacte haurà de tenir sobretot en compte el paper dels
bioresidus com a font potencial d’energia renovable quan l’anàlisi del cicle de vida justifica la seva conversió
en biocarburants o el seu tractament en instal·lacions d’incineració altament eficaces.
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el Llibre verd sobre la gestió dels bioresidus a la Unió
Europea (DOUE C 318, de 23.12.2009). El CESE lamenta, però, que el Llibre verd no es refereixi també al
conjunt dels residus biodegradables.
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En l’àmbit estatal, en compliment de la línia estratègica de lluita contra el canvi climàtic
relativa als residus i a la gestió de fems,400 s’ha aprovat el Pla nacional integrat de residus
2008-2015 (PNIR)401 amb l’objectiu que serveixi de guia per al desenvolupament de polítiques
específiques que millorin la gestió dels residus, disminuint la seva generació i impulsant el seu
tractament correcte en coordinació amb les comunitats autònomes i els ens locals. El Pla inclou
mesures que fomenten la prevenció, la reutilització i la implantació de la recollida selectiva
per incrementar la taxa de reciclatge i reduir la quantitat de residus dipositats en abocadors.
El PNIR afecta els residus domèstics i similars, els residus amb legislació específica, els
sòls contaminats, a més d’alguns residus agraris i industrials no perillosos rellevants per la
seva quantitat i incidència sobre l’entorn. El Pla inclou també l’Estratègia de reducció de
l’abocament de residus biodegradables, que ha de contribuir a allargar la vida dels abocadors, a disminuir el seu impacte sobre l’entorn i, de manera especial, a la reducció de gasos
d’efecte d’hivernacle.
En aplicació del PNIR, del Pla de mesures urgents de l’Estratègia espanyola de canvi
climàtic i energia neta i de la línia estratègica de lluita contra el canvi climàtic relativa als
residus i la gestió de fems,402 es concedeix una subvenció a les comunitats autònomes per
a l’execució urgent d’actuacions per al compliment de la legislació d’abocadors, incloenthi la clausura d’abocadors il·legals i la captació de biogàs en abocadors i altres actuacions
complementàries.403
D’altra banda, també en compliment de la línia estratègica de lluita contra el canvi climàtic
relativa als residus i la gestió de fems, s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
400. El 17 de juliol de 2008 la Comissió Delegada del Govern sobre Canvi Climàtic va aprovar sis línies estratègiques
de lluita contra el canvi climàtic que es vinculen al Pla de mesures urgents inclòs dins l’Estratègia espanyola de
canvi climàtic i energia neta (horitzó 2007-2012-2020), aprovada pel Consell de Ministres del 2 de novembre
de 2007. Aquesta Estratègia defineix el marc d’actuació que han d’abordar les administracions públiques a
Espanya per assegurar el compliment de les obligacions del Protocol de Kyoto.
Les línies estratègiques són els residus i la gestió de fems; la mobilitat sostenible; l’edificació sostenible; la
sostenibilitat energètica; la política forestal i embornals, i la innovació.
401. Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, per la qual es publica l’Acord del
Consell de Ministres pel qual s’aprova el Pla nacional integrat de residus per al període 2008-2015 (BOE núm.
49, de 26.02.2009).
402. La línia estratègica sobre residus i gestió de fems preveu com una de les actuacions principals la consolidació de
la mesura de captació de biogàs en abocadors, la reducció del vessament de residus biodegradables i l’augment del
reciclatge de residus, atès que mitjançant la utilització de matèria primera procedent del reciclatge s’aconsegueix
una reducció significativa del consum energètic en la fabricació de productes nous i, per tant, de les emissions
de gasos d’efecte d’hivernacle.
403. Reial decret 1823/2009, de 27 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d’una subvenció a les comunitats
autònomes per a l’execució urgent d’actuacions per al compliment de la legislació d’abocadors, incloent-hi la
clausura d’abocadors il·legals i la captació de biogàs en abocadors i altres actuacions complementàries (BOE
núm. 287, de 28.11.2009).
L’import subvencionat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí és de 14.029.694,38 euros, dels quals
2.037.174,76 euros es destinen a Catalunya.
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estatals per fomentar l’aplicació dels processos tècnics del Pla de biodigestió de purins,404
que té per objecte principal la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a través
del tractament del nitrogen present als purins, l’aplicació de la tecnologia complementària a
la biodigestió anaeròbica, la potenciació de la valorització agrícola del digestat i la maximització del tractament dels purins.
En l’àmbit estatal també s’ha actualitzat la normativa sobre eliminació de residus a través del dipòsit als abocadors per solucionar deficiències en la transposició de la Directiva
1999/31/CE, relativa a l’abocament dels residus. S’inclou com a requisit previ a la concessió
d’una autorització per a un nou abocador o per a l’ampliació o modificació d’un d’existent, la
comprovació per part de les autoritats competents que el projecte compleix els requisits del
Reial decret del 2001. Així mateix, es fa coincidir l’aplicació del nou règim amb la data límit
de transposició fixada a la Directiva esmentada.405
En compliment de la normativa comunitària,406 es modifica la regulació vigent a les instal·
lacions portuàries en matèria de recepció de rebuigs generats pels vaixells i residus de càrrega,
amb l’objectiu de reforçar el control dels residus generats pels vaixells i reduir les descàrregues al mar.407
Finalment, en l’àmbit estatal s’ha incorporat a l’ordenament espanyol la normativa europea
sobre gestió de residus d’indústries extractives.408 S’aprofita també per unificar i millorar la
regulació que la Llei de mines fa sobre la protecció del medi ambient en l’àmbit de la investigació i l’aprofitament dels recursos minerals.409

404. Reial decret 949/2009, de 5 de juny, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions estatals per
fomentar l’aplicació dels processos tècnics del Pla de biodigestió del purins (BOE núm. 151, de 23.06.2009).
El Pla de biodigestió de purins va ser aprovat pel Consell de Ministres el 28.12.2008 i està previst per al Pla
de mesures urgents de l’Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta i les línies estratègiques de lluita
contra el canvi climàtic.
405. Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel
qual es regula l’eliminació de residus a través del dipòsit en abocador (BOE núm. 185, d’1.08.2009).
406. La Directiva 2007/71/CE modifica la Directiva 2000/59/CE amb l’objectiu d’incorporar les aigües residuals
entre els tipus de rebuigs que han de ser notificats abans de fer una escala en un port.
407. Reial decret 1084/2009, de 3 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1381/2002, de 20 de desembre,
d’instal·lacions portuàries de recepció de residus generats per vaixells i residus de càrrega (BOE núm. 173, de
18.07.2009).
408. Directiva 2006/21/CE, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives.
409. Reial decret 975/2009, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de
l’espai afectat per activitats mineres (BOE núm. 143, de 13.06.2009).
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En l’àmbit català, s’ha aprovat el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que aplega en un únic text les quatre lleis vigents en la matèria a Catalunya.410 El nou text actualitza
totes les referències normatives i assenyala com a òrgan de referència l’Agència de Residus
de Catalunya.
S’ha aprovat la normativa que estableix els requisits mediambientals i defineix el procediment per reaprofitar el material sobrer de la indústria siderúrgica,411 i s’han aprovat els criteris
i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats amb la finalitat d’adequarlos a les disposicions comunitàries en matèria de medi ambient.412
L’any 2009 s’ha creat una comissió de treball per a l’elaboració de les propostes d’actuacions per reduir la distribució gratuïta de bosses de plàstic d’un sol ús a Catalunya el 50%
l’any 2012, respecte dels valors del 2007.413

410. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
(DOGC núm. 5430, de 28.07.2009). Aplega la Llei 6/1993, reguladora dels residus; la Llei 11/2000, reguladora
de la incineració de residus; la Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/1993, i la Llei 9/2008, reguladora dels
residus. Aquesta darrera Llei és la que preveia en la disposició final que el Govern disposava del termini d’un
any per realitzar la refosa dels diferents textos legislatius en matèria de residus (Dictamen CTESC 11/2009).
411. Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d’escòries siderúrgiques (DOGC núm. 5328, de 27.02.2009).
Aquesta normativa amplia l’ús d’aquest material com a material per assentar les vies fèrries; per al rebliment
interior de caixons de formigó, utilitzats per a la construcció de dics en obres portuàries; i com a material per a
l’assentament del segellat de dipòsits controlats, i es preveu autoritzar altres usos no previstos quan s’acrediti
una proposta d’actuació ambientalment correcta i que no afecti la salut de les persones ni la qualitat de les
aigües ni dels recursos naturals. Amb anterioritat estava autoritzat l’ús de les escòries siderúrgiques com a
material de construcció en obra civil per a base per a les carreteres; per a la urbanització d’àrees industrials;
per a l’estabilització física de sòls, amb determinades limitacions al gruix i amb capes d’asfalt, formigó o
impermeables a la superfície, i per a l’anivellament de terrenys.
412. Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en
els dipòsits controlats (DOGC núm. 5370, de 30.04.2009). Dictamen 6/2008 del CTESC. S’adapten els criteris
d’admissibilitat de residus en dipòsits controlats a la Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d’abril, relativa
a l’abocament de residus, i a la Decisió comunitària 2003/33/CE, al Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre,
pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit en dipòsits controlats i es determinen els
aspectes que la Decisió comunitària 2003/33/CE deixa a la lliure concreció dels estats membres.
413. Acord GOV/14/2009, de 10 de febrer, relatiu a la creació d’una comissió de treball per a l’elaboració de les
propostes d’actuacions per substituir la distribució gratuïta de bosses de plàstic de nanses al consumidor final
per un sistema que asseguri una reducció efectiva i sensible del nombre de bosses distribuïdes (DOGC núm.
5322, de 19.02.2009). La comissió de treball ha proposat un conjunt de mesures entre les quals destaca la
signatura del “Pacte per la bossa”, un acord entre l’Agència de Residus de Catalunya i representants del sector
de la fabricació i distribució (ACES, ANGED, AEFBP, ASEDAS, CCC, CEC, CEDAC i PIMEC), amb el qual
el sector de la fabricació i distribució es compromet a impulsar actuacions de conscienciació ambiental per tal
de reduir l’ús de bosses de plàstic. A partir de l’any 2011, es presentaran cada any els estudis de verificació
dels objectius assolits, per comprovar i valorar l’efectivitat de les mesures de reducció posades en marxa. Si
aquesta comissió valora que les mesures aplicades són insuficients, el Pla preveu que el Govern promogui una
nova mesura de prevenció que consistirà que l’establiment comercial diferenciï el preu de les bosses de plàstic
del preu del producte adquirit. Així mateix, l’Agència de Residus de Catalunya podrà establir altres mesures
de foment. Si no s’aconsegueix reduir la distribució de bosses de plàstic d’un sol ús, el Govern també podrà
començar a estudiar la implantació d’un impost que gravi el consum de bosses.
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Enguany s’han revisat i ampliat les zones vulnerables en relació amb la contaminació per
nitrats procedents de fonts agràries. La designació de noves zones vulnerables (a la Catalunya
Central, les Terres de l’Ebre i l’àmbit del Segre-Garrigues) es fa en compliment de la normativa europea i atès l’increment de la concentració de nitrats en aigües subterrànies registrat
en els últims anys a Catalunya. Amb aquesta ampliació es passa de 322 municipis declarats
vulnerables l’any 2004 a 421.414
Així mateix, el Govern ha aprovat un nou programa d’actuació a les zones vulnerables de
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes415
que revisa, actualitza i unifica diversos aspectes de la normativa existent en aquests àmbits.
L’objectiu és guanyar flexibilitat respecte a la situació actual i assolir un major equilibri entre
el criteri de prevenció i de protecció de les aigües i el desenvolupament de l’activitat ramadera a les zones vulnerables.
Finalment, cal tenir en compte que ha continuat la tramitació dels programes de gestió
de residus industrials, municipals i de la construcció i dels seus corresponents informes de
sostenibilitat, així com del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.416

Soroll
S’ha aprovat el Reglament417 de la Llei de protecció contra la contaminació acústica, que
dóna compliment als requeriments de les normatives catalana, estatal i europea. El Reglament
estableix que qualsevol actuació i activitat que pugui fer soroll haurà de tenir en compte els
nivells de qualitat acústica; concreta les competències de cadascuna de les administracions;
fixa nous límits de decibels per a les fonts de soroll que incideixen en el territori (infraes414. Acord GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries (DOGC núm. 5435, de 04.08.2009).
415. Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes
(DOGC núm. 5457, de 03.09.2009).
416. Anuncis d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials
de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus;
del Projecte de decret mitjançant el qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya
(PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
municipals; del Projecte de decret mitjançant el qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC) i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; i del Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla
territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals (DOGC núm. 5436, de 05.08.2009). En
el moment de redactar aquesta memòria s’ha aprovat el Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals.
417. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos (DOGC núm. 5506, de 16.11.2009).
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tructures, activitats, veïnatge i vehicles de motor) i estableix diverses zones acústiques en el
territori, tenint en compte la capacitat acústica i els diferents usos del sòl (zona de sensibilitat acústica alta; zona de sensibilitat acústica moderada; zona de sensibilitat acústica baixa;
zones d’especial protecció de la qualitat acústica i zones acústiques de règim especial per a
zones molt exposades al soroll).
Enguany ha començat l’elaboració del mapa estratègic de soroll de l’aglomeració del Vallès Occidental II.418

Altres normes
En l’àmbit europeu destaca la modificació de diversos aspectes de la normativa sobre el
registre, l’avaluació i l’autorització de les substàncies i els preparats químics (REACH)419 i
la versió codificada del Reglament relatiu a l’Agència Europea del Medi Ambient i la Xarxa
Europea d’Informació i d’Observació del Medi Ambient.420
També en aquest àmbit s’ha aprovat la revisió del sistema comunitari de gestió i auditoria
mediambiental (EMAS) amb l’objectiu d’incrementar-ne la rellevància i l’ús per part de les
organitzacions que vulguin millorar el seu rendiment mediambiental,421 i s’ha tramitat la revisió del Reglament relatiu a la revisió de l’etiqueta ecològica comunitària, que té per objecte
promoure els productes respectuosos amb el medi ambient mitjançant un sistema voluntari
418. Anunci pel qual s’exposa a informació pública el mapa estratègic de soroll de l’aglomeració del Vallès Occidental
II, constituïda pels municipis de Terrassa i Viladecavalls. Els mapes estratègics de soroll mostren els nivells de
soroll ambiental, la situació acústica existent, la superació dels valors límit i la població exposada a determinats
nivells (DOGC de 03.02.2009).
419. Reglament CE 134/2009 de la Comissió, de 16.02.2009, pel qual es modifica l’annex XI del Reglament (CE)
1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació i l’autorització de les substàncies
i els preparats químics (REACH) (DOUE L 46, de 17.02.2009); Reglament (CE) 552/2009 de la Comissió, de
22 de juny de 2009, pel qual es modifica l’annex XVII del Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu
i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació i l’autorització de les substàncies i els preparats químics (REACH)
(DOUE L 164, de 25.06.2009), i Reglament CE 761/2009 de la Comissió, de 23.07.2009, que modifica el
Reglament 440/2008, pel qual s’estableixen mètodes d’assaig d’acord amb el Reglament (CE) 1907/2006 del
Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació i l’autorització de les substàncies i els preparats
químics (REACH) (DOUE L 220, de 24.08.2009).
420. Reglament núm. 401/2009, relatiu a l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) i a la Xarxa Europea
d’Informació i d’Observació del Medi Ambient (OIENET) (DOUE L 126, de 21.05.2009). Els principals
objectius de l’AEMA i de l’OIENET són, d’una banda, proporcionar a la Comunitat i als estats membres
informacions objectives, fiables i comparables a escala europea que els permetin prendre les mesures necessàries
per protegir el medi ambient, avaluar la seva aplicació i garantir una bona informació al públic sobre la situació
del medi ambient; i, de l’altra, donar suport tècnic i científic.
421. Reglament 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació
voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual
es deroguen el Reglament 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió (DOUE L342,
de 22.12.2009).
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conegut com «etiqueta ecològica» comunitària, que garanteix un alt nivell de qualitat dels
productes i el respecte al medi ambient i a la salut humana.422
En l’àmbit estatal, enguany ha estat en tramitació la modificació de la normativa sobre
avaluació d’impacte ambiental de projectes amb la finalitat de millorar i agilitzar la tramitació
administrativa i incrementar la transparència del procediment, així com de cercar la coresponsabilitat dels agents que intervenen al procés.423
Transposada la Directiva de serveis a l’ordenament jurídic espanyol,424 s’aprova la modificació de diverses lleis,425 entre les quals diverses que afecten el medi ambient. Els canvis
tenen per objecte fer més eficaç la normativa tant per a la ciutadania com per a les empreses.
Bàsicament se substitueix l’autorització prèvia per la comunicació d’inici d’activitat o una
declaració responsable.
D’altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat un conjunt de mesures per facilitar al
sector turístic la seva adaptació al canvi climàtic i la reducció de les seves emissions.426
En l’àmbit català cal fer referència a l’aprovació de la Llei d’avaluació ambiental de plans
i programes,427 que complementa l’avaluació d’impacte ambiental que s’ha dut a terme fins
ara i integra els requeriments ambientals en els processos de tramitació de plans i programes
que aproven la Generalitat, els ens locals i el Parlament de Catalunya i que poden tenir repercussions sobre el medi ambient. L’avaluació ambiental de plans i programes permet integrar
les variables ambientals en les fases preliminars, considerar-ne els efectes potencials i també
orientar ambientalment la formulació dels futurs projectes i la seva avaluació.
S’ha aprovat la Llei sobre prevenció i control ambiental de les activitats,428 que substitueix la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental, i pretén comportar una

422. Reglament 66/2010 sobre etiqueta ecològica de la UE (DOUE de 30.01.2010).
423. Al Consell de Ministres de 3.07.2009 s’acorda remetre el Projecte de llei a les Corts Generals, que aproven la
Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008 (BOE núm. 73, de 25.03.2010).
424. Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE de
24.11.2009).
425. Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
426. Consell de ministres de 24.07.2009.
427. Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (DOGC núm. 5374, de 07.05.2009).
428. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524,
d’11.12.2009).
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simplificació dels procediments, una major eficiència i menors costos administratius sense
reduir els requeriments mediambientals exigibles a les empreses.429
D’altra banda, s’ha aprovat una modificació de la normativa sobre els criteris ambientals
i d’ecoeficiència en els edificis,430 bàsicament per garantir la seguretat jurídica i remetre als
requeriments d’aïllament tèrmic per als edificis de nova construcció que es van aprovar en
l’àmbit estatal l’any 2006.431
Finalment, cal fer referència a l’inici, a principis de maig, del procés d’elaboració de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya, que ha de ser el full de ruta que estableixi els objectius i les línies d’actuació que garanteixin l’evolució de Catalunya cap a escenaris de més sostenibilitat social, econòmica i ambiental, prenent com a horitzó l’any 2026.

429. Aquesta Llei comporta simplificar els procediments o implantar mesures de racionalització i major eficàcia a
gairebé totes les activitats, ja que la majoria queden subjectes al règim de comunicació, que consisteix en el fet
que la persona responsable de la nova activitat comunica a l’Administració que compleix tots els requisits i pot
començar l’activitat pel que fa a l’àmbit ambiental, tot i que l’Administració pot retirar-li el permís si constata
que no compleix algun dels requisits.
430. Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (DOGC núm. 5422, de 16.07.2009).
431. Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació.
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Àmbit autonòmic
Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
Decret 171/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de
conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

Àmbit estatal
Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatuts d’autonomia i es modifiquen
determinades normes tributàries.
Llei 35/2006, de 28 de novembre, d’impost sobre la renda de les persones físiques i de
modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents
i sobre el patrimoni.
Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de l’impost sobre
el patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l’impost sobre el valor afegit
i s’introdueixen altres modificacions en la normativa tributària.
Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008.
Ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril, per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació
d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament.
Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre, de mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, d’ocupació i d’accés a l’habitatge.
Reial decret llei 2/2008, de 21 d’abril, de mesures d’impuls de l’activitat econòmica.
Reial decret llei 8/2009, de 12 de juny, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per import total de 19.821,28 milions d’euros, i es modifiquen determinats
preceptes de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.
Reial decret 1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als treballadors autònoms i a les cooperatives i societats laborals.

Àmbit comunitari
Dictamen d’iniciativa del Comitè Econòmic i Social Europeu «Diferents tipus d’empresa».
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Àmbit autonòmic
Decret 145/2009, de 15 de setembre, de creació del Consell Català de Recerca i Innovació.
Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de
la Generalitat.
Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
Llei 4/2009, de 15 d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Àmbit estatal
Ordre CIN/1559/2009, de 29 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores per
a la concessió d’ajudes públiques a la ciència i a la tecnologia en la línia instrumental d’articulació i internacionalització del sistema, emmarcada en el Pla nacional de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011.
Reial decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova la carta dels drets de l’usuari dels
serveis de comunicacions electròniques.

Àmbit comunitari
Comunicació de la Comissió Europea sobre l’Estratègia d’R+D+I per a les TIC a Europa.
Comunicació sobre les infraestructures de TIC per a l’e-ciència.
Dictamen del CESE sobre la «Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions – Abordar el repte de
l’eficiència energètica mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació».
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «Un accés d’alta velocitat per a tots: reflexions sobre l’evolució de l’àrea del servei universal de comunicacions
electròniques».
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta de Reglament del
Consell relatiu al marc jurídic comunitari per a les infraestructures de recerca europees (ERI)».
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Dictamen del Consell Econòmic i Social Europeu sobre la transformació estructural i conceptual necessària per assolir una estructura industrial europea competitiva a escala mundial
basada en el coneixement i la innovació.
Dictamen sobre el tema «La recerca i el desenvolupament: suport a la competitivitat».
Dictamen sobre la «Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu – Millors carreres i més mobilitat: una associació europea per als investigadors».
Reglament (CE) núm. 723/2009 del Consell, de 25 de juny de 2009, relatiu al marc jurídic
comunitari aplicable als consorcis d’infraestructures de recerca europees (ERIC).
Resolució del Consell, de 18 de desembre de 2009, relativa a un plantejament de col·
laboració en matèria de seguretat de les xarxes i de la informació.
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Àmbit autonòmic
Acord GOV/144/2009, de 15 de setembre, pel qual s’aprova l’Acord de mesures per a
l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012.
Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicació.

Àmbit estatal
Llei 14/2009, d’11 de novembre, per la qual es regula el Programa temporal de protecció
d’atur i inserció.
Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de
l’ocupació i la protecció de les persones aturades.
Ordre TIN/2183/2009, de 31 de juliol, per la qual es distribueixen territorialment per a
l’exercici econòmic de l’any 2009, per a la gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions per finançar el cost imputable al 2009 de la pròrroga de la
mesura consistent en la contractació de 1.500 orientadors per al reforçament de la xarxa d’oficines d’ocupació inclosa en el Pla extraordinari d’orientació, formació professional i inserció
laboral, aprovat per l’Acord del Consell de Ministres de 30 d’abril de 2009.
Reial decret llei 10/2009, de 13 d’agost, pel qual es regula el Programa temporal de protecció per desocupació i inserció.
Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons estatal per a l’ocupació
i la sostenibilitat local.
Reial decret llei 2/2009, de 6 de març, de mesures urgents per al manteniment i el foment
de l’ocupació i la protecció de les persones aturades.
Reial decret llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a
les entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
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Ordre TIN/442/2009, de 24 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre TAS/3623/2006, de
28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat
Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.
Ordre TIN/971/2009, de 16 d’abril, per la qual s’estableix la compensació de despeses de
transport en els casos d’assistència sanitària derivada de riscos professionals i de compareixences per a la realització d’exàmens o valoracions mèdiques.
Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17
de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb l’aplicació
de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora
embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.
Reial decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1311/2005, de
4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos
derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques.
Resolució de 27 de maig de 2009, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat
Social, per la qual es dicten instruccions en matèria de càlcul de capitals cost i sobre constitució per a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social
del capital cost corresponent a determinades prestacions derivades de malalties professionals.

Àmbit comunitari
Decisió del Consell, de 7 de juliol de 2009, relativa a les orientacions per a les polítiques
d’ocupació dels estats membres.
Recomanació del Consell, de 25 de juny de 2009, relativa a l’actualització de les orientacions generals de política econòmica dels estats membres i de la Comunitat i a l’execució de
les polítiques d’ocupació dels estats membres.
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta modificada de directiva del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball».
Directiva 2009/104/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009,
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors en
el treball dels equips de treball.
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Directiva 2009/148/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009,
sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant
durant el treball.

Àmbit internacional
Conferència Internacional del Treball. Per recuperar-se de la crisi: un pacte mundial per
a l’ocupació. Ginebra, 19 de juny de 2009.
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Àmbit autonòmic
Decret 18/2010, de 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball autònom.
Resolució TRE/1089/2009, de 7 d’abril, per la qual es determina l’import màxim per a
l’any 2009 destinat a les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur, regulades a l’Ordre
TRE/139/2002, de 16 d’abril.

Àmbit estatal
Llei 20/2007 de l’Estatut del treball autònom.
Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de
l’ocupació i la protecció de les persones aturades.
Reial decret 1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als treballadors autònoms i a les cooperatives i societats laborals.
Reial decret 197/2009, de 23 de febrer, pel qual es desplega l’Estatut del treball autònom
en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament dependent i el seu registre, i
es crea el Registre estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms.
Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del
sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la
lactància natural.
Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Reial decret llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a
les entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.
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Àmbit autonòmic
Salut
Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut.
Decret 23/2009, de 17 de febrer, de modificació del Decret 407/2006, de 24 d’octubre, de
creació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada.
Decret 28/2009, de 24 de febrer, pel qual es regula l’atenció podològica de les persones
diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques com a prestació complementària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut.
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
Educació
Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial.
Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a persones adultes.
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
Ordre EDU/342/2009, de 16 de juny, per la qual es crea el Consell Rector de la Xarxa
FP.cat i se’n regula la composició i el funcionament.
Ordre EDU/388/2009, de 3 d’agost, per la qual es convoquen ajuts per a l’adquisició de
llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l’alumnat escolaritzat en
centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2009-2010.
Habitatge
Decret 54/2008, d’11 de març, pel qual s’estableix un règim de cobertures de cobrament
de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatges.
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
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Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges
amb protecció oficial.
Decret 50/2009, de 24 de març, pel qual es modifica el Decret 244/2005, de 8 de novembre,
d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, i s’estableix l’aplicació de mesures
per fer front a la conjuntura econòmica del sector de l’edificació.
Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d’urbanisme
pel que fa al dret de reallotjament.
Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits
urbanístics.
Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència
Decret 151/2009, de 29 de desembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de
juliol, de suport a les famílies.
Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.
Llei 23/2009, de 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.
Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat.
Ordre TRE/97/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb
discapacitat en centres especials de treball i es publiquen els imports màxims per a l’any 2009.
Ordre TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport
a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones
amb discapacitat en els centres especials de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009.
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Resolució PRE/319/2009, de 9 de gener, per la qual es fixen els imports de la prestació
econòmica bàsica i dels complements per membre addicional de la renda mínima d’inserció
per a l’any 2009, així com els ajuts complementaris.

Àmbit estatal
Salut
Llei 28/2009, de 30 de desembre, de modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de
garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
Llei 4/2009, de 15 de juny, de control de precursors de drogues.
Reial decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments
en situacions especials.
Reial decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.
Reial decret 1616/2009, de 26 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris implantables actius.
Resolució de 2 de febrer de 2009, de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre
Drogues, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova l’Estratègia nacional sobre drogues 2009-2016.
Educació
Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 922/2009, de 29 de maig, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació per al
curs 2009-2010.
Habitatge
Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la renda bàsica d’emancipació.
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Ordre VIV/1952/2009, de 2 de juliol, per la qual es declaren els àmbits territorials de preu
màxim superior per a l’any 2009, als efectes del Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre,
pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012.
Ordre VIV/2680/2009, de 28 de setembre, per la qual es disposa l’aplicació del nou sistema de finançament establert al Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula
el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012.
Reial decret 1961/2009, de 18 de desembre, pel qual s’introdueixen noves mesures transitòries al Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012.
Reial decret 97/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1975/2008, de 28
de novembre, sobre les mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, d’ocupació
i d’accés a l’habitatge.
Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència
Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009.
Ordre PRE/3113/2009, de 13 de novembre, per la qual es dicten normes d’aplicació i desplegament del Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desplega, en matèria de pensions
no contributives, la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen en la Seguretat
Social prestacions no contributives, sobre rendes o ingressos computables i la seva imputació.
Ordre TIN/1302/2009, de 21 de maig, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració
dels pressupostos de la Seguretat Social per a l’exercici 2010.
Ordre TIN/41/2009, de 20 de gener, per la qual es despleguen les normes de cotització a la
Seguretat Social, atur, Fons de garantia salarial i formació professional, contingudes a la Llei
2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009.
Reial decret 1/2009, de 9 de gener, de revalorització i complements de les pensions de
classes passives per a l’any 2009.
Reial decret 1010/2009, de 19 de juny, pel qual s’estableixen mesures destinades a compensar la disminució en la cotització a la Seguretat Social dels treballadors el contracte de
treball dels quals es va extingir com a conseqüència dels expedients de regulació d’ocupació
76/2000, de 8 de març de 2001, i 25/2001, de 31 de juliol de 2001.
Reial decret 1371/2009, de 13 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 1400/2007, de
29 d’octubre, pel qual s’estableixen normes per al reconeixement del complement als titulars
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de pensions de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, que resideixen en un habitatge de lloguer, i es prorroga la seva vigència per a l’any 2009.
Reial decret 1430/2009, d’11 de setembre, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, en relació amb la
prestació d’incapacitat temporal.
Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l’article 161 bis de la Llei
general de la Seguretat Social, en relació amb l’anticipació de la jubilació dels treballadors
amb discapacitat en grau igual o superior al 45 per cent.
Reial decret 1855/2009, de 4 de desembre, pel qual es regula el Consell Nacional de la
Discapacitat.
Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat, i pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999,
de 23 de desembre.
Reial decret 2005/2009, de 23 de desembre, sobre revalorització i complements de pensions de classes passives per a l’any 2010.
Reial decret 2007/2009, de 23 de desembre, sobre revalorització de les pensions del sistema
de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2010.
Reial decret 2127/2008, de 26 de desembre, sobre revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions públiques per a l’exercici 2009.
Reial decret 2128/2008, de 26 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2009.
Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del
sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la
lactància natural.
Reial decret 296/2009, de 6 de març, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la
regulació de les prestacions per mort i supervivència.
Reial decret 328/2009, de 13 de març, pel qual es modifiquen el Reglament general sobre
inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener; el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22
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de desembre; i el Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accident de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre.
Reial decret 359/2009, de 20 de març, pel qual es modifica el Reial decret 148/1996, de
5 de febrer, pel qual es regula el procediment especial per al reintegrament de les prestacions
de la Seguretat Social indegudament percebudes.
Reial decret 710/2009, de 17 d’abril, pel qual es desenvolupen les previsions de la Llei
2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, en matèria
de pensions de classes passives i de determinades indemnitzacions socials.
Reial decret 73/2009, de 30 de gener, sobre les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència per a l’exercici 2009.
Reial decret 74/2009, de 30 de gener, pel qual es determina el nivell mínim de protecció
garantit a les persones beneficiàries del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència
per a l’exercici 2009.
Reial decret 897/2009, de 22 de maig, pel qual es modifica el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny.
Reial decret 99/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 614/2007, d’11
de maig, sobre el nivell mínim de protecció del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència garantit per l’Administració general de l’Estat.
Resolució de 21 d’octubre de 2009, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per
la qual es dicten instruccions per a la compensació de les despeses de transport en els casos
d’assistència sanitària derivada de riscos professionals i de compareixences per a la realització d’exàmens o valoracions mèdiques.

Àmbit comunitari
Salut
Decisió de la Comissió, de 30 d’abril de 2009, que modifica la Decisió 2002/253/CE per
la qual s’estableixen les definicions dels casos per comunicar les malalties transmissibles a
la xarxa comunitària, de conformitat amb la Decisió 2119/98/CE del Parlament Europeu i
del Consell.
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Dictamen del CESE sobre el «Llibre blanc – Junts per la salut: un plantejament estratègic
per a la UE (2008-2013)».
Dictamen del Comitè de les Regions sobre «Seguretat dels pacients».
Dictamen del Comitè de les Regions sobre la «Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’assistència sanitària transfronterera».
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients en l’assistència
sanitària transfronterera».
Recomanació del Consell, de 22 de desembre de 2009, sobre la vacunació contra la grip
estacional.
Recomanació del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre els entorns lliures de fum.
Recomanació del Consell, de 8 de juny de 2009, relativa a una acció en l’àmbit de les
malalties rares.
Recomanació del Consell, de 9 de juny de 2009, sobre la seguretat dels pacients, en particular la prevenció i lluita contra les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària.
Educació
Conclusions del Consell, de 12 de maig de 2009, sobre un marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació («ET 2020»).
Conclusions del Consell, de 26 de novembre de 2009, sobre el desenvolupament professional de professors i directors de centres docents.
Conclusions del Consell i dels representants dels governs dels estats membres reunits en
el si del Consell sobre les futures prioritats d’una cooperació reforçada europea en matèria
d’educació i formació professionals.
Conclusions del Consell i dels representants dels governs dels estats membres reunits en
el si del Consell, de 26 de novembre de 2009, sobre el desenvolupament del paper de l’educació en un «triangle del coneixement» que funcioni plenament.
Conclusions del Consell, de 26 de novembre de 2009, sobre l’educació dels nens procedents de la immigració.
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Decisió núm. 1350/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de
2008, relativa a l’Any Europeu de la Creativitat i la Innovació 2009.
Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, relativa a la
creació del sistema europeu de crèdits per a l’educació i la formació professionals (ECVET).
Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, sobre l’establiment d’un marc de referència europeu de garantia de la qualitat en l’educació i la formació
professionals.
Resolució del Parlament Europeu, de 2 d’abril de 2009, sobre com millorar les escoles:
un programa de cooperació europea (2008/2329 [INI]).
Resolució del Parlament Europeu, de 2 d’abril de 2009, sobre l’educació dels fills dels
immigrants (2008/2328 [INI]).
Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència
Reglament (CE) núm. 120/2009 de la Comissió, de 9 de febrer de 2009, que modifica el
Reglament (CEE) núm. 574/72 del Consell, pel qual s’estableixen les modalitats d’aplicació
del Reglament (CEE) núm. 1408/71, relatiu a l’aplicació dels règims de la Seguretat Social
als treballadors per compte d’altri, als treballadors per compte propi i als membres de les seves famílies que es desplacen per la Comunitat.
Reglament (CE) núm. 987/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre
de 2009, pel qual s’adopten les normes d’aplicació del Reglament (CE) núm. 883/2004, sobre
la coordinació dels sistemes de seguretat social.
Reglament (CE) núm. 988/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre
de 2009, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 883/2004, sobre la coordinació dels
sistemes de seguretat social, i es determina el contingut dels seus annexos.

Àmbit internacional
Educació
Instrument de ratificació del Conveni sobre el reconeixement de qualificacions relatives
a l’educació superior a la Regió Europea (núm. 165 del Consell d’Europa), fet a Lisboa l’11
d’abril de 1997.
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Àmbit autonòmic
Acord GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova una nova delimitació de diverses
zones de protecció especial per a les aus (ZEPA).
Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s’aproven modificacions puntuals de la
delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000.
Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s’amplien diverses zones de protecció
especial per a les aus (ZEPA) delimitades per l’Acord GOV/115/2009, de 16 de juny.
Acord GOV/190/2009, de 24 de novembre, d’aprovació de la revisió del Pla de l’energia
de Catalunya 2006-2015.
Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries
i de gestió de les dejeccions ramaderes.
Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius
aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.
Decret 156/2009, de 20 d’octubre, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre,
pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, i s’hi inclou l’espai de Gallecs.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.
Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient
atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.
Decret 31/2009, de 24 de febrer, pel qual es delimita l’àmbit territorial del Districte de
Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya i es modifica el Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d’octubre.
Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d’escòries siderúrgiques.
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Decret 5/2009, de 13 de gener, pel qual es deroga el Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització de recursos hídrics.
Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Reial decret 949/2009, de 5 de juny, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions estatals per fomentar l’aplicació dels processos tècnics del Pla de biodigestió
dels purins.

Àmbit estatal
Ordre PRE/2827/2009, de 19 d’octubre, per la qual es modifiquen les quantitats de les
assignacions sectorials establertes al Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos
d’efecte d’hivernacle 2008-2012.
Reial decret 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.
Reial decret 1823/2009, de 27 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d’una
subvenció a les comunitats autònomes per a l’execució urgent d’actuacions per al compliment
de la legislació d’abocadors, incloent-hi la clausura d’abocadors il·legals i la captació de biogàs en abocadors i altres actuacions complementàries.
Reial decret llei 6/2009, de 30 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures al sector
energètic i s’aprova el bo social.

Àmbit comunitari
Decisió 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, relativa
als esforços dels estats membres en la reducció de les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle amb vista a complir els compromisos de la Comunitat abans del 2020.
Directiva 2009/126 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, relativa a la recuperació de vapors de gasolina de la fase II durant el proveïment de carburant dels
vehicles de motor a les estacions de servei.
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Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i
deroguen les directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.
Directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, per la
qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per millorar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
Directiva 2009/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, per
la qual es modifica la Directiva 98/70/CE en relació amb les especificacions de la gasolina,
el dièsel i el gasoil, s’introdueix un mecanisme per controlar i reduir les emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle, es modifica la Directiva 1999/32/CE del Consell en relació amb les
especificacions del combustible utilitzat pels vaixells de navegació interior i es deroga la
Directiva 93/12/CEE.
Directiva 2009/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’emmagatzematge geològic de diòxid de carboni, i per la qual es modifiquen les directives 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE i el Reglament 1013/2006 del Parlament
Europeu i del Consell.
Directiva 2009/33/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients.
Reglament 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009,
sobre les substàncies que exhaureixen la capa d’ozó.
Reglament 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009,
relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament 761/2001 i les decisions
2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió.

Àmbit internacional
Acord de Copenhaguen.
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SIGLES

AB
ABS
ACA
ACC1Ó
ACESA
ACUAMED
ACUT
ADIF
ADIGSA
AEAT
AEMA
AENA
AJD
AODL
AP
ARE
ARI
ASPCAT
AVE
BA
BADESPE
BCE
BOE
CA
CAP

àrea bàsica
àrea bàsica de salut
Agència Catalana de l’Aigua
agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana
Aigües de la Conca de l’Ebre, Societat Anònima
Aigües de les Conques Mediterrànies
atenció continuada i urgències de base territorial a l’atenció primària
Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
Administració, Promoció i Gestió, Societat Anònima
Agència Estatal d’Administració Tributària
Agència Europea del Medi Ambient
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria
actes jurídics documentats
agents d’ocupació i desenvolupament local
administracions públiques
àrees residencials estratègiques
àrees de rehabilitació integral
Agència de Salut Pública de Catalunya
alta velocitat espanyola
banda ampla
base de dades econòmiques del sector públic espanyol
Banc Central Europeu
Butlletí Oficial de l’Estat
comunitats autònomes / comunitat autònoma
centre d’atenció primària
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CAS
CCAE
CCOC
CE
CEO
CEPROSS
CES
CESE
CFGM
CFGS
CIDE
CIL
CILSA
CIM
CIMALSA
CITE
CiU
CLASA
CLUN
CLUR
CMA
CmA
CMBD
CNAE
CO2
COP
CPFF
CRE
CSIC
CSM
CSMA
CTESC
CUAP
DASC
DGA
DGAIA
DGC
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centre d’atenció i seguiment
Classificació catalana d’activitats econòmiques
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
Comissió Europea
Centre d’Estudis d’Opinió
Comunicació de malalties professionals, Seguretat Social
(Comunicación de enfermedades profesionales, Seguridad Social)
Consell Econòmic i Social d’Espanya
Comitè Econòmic i Social Europeu
cicles formatius de grau mitjà
cicles formatius de grau superior
Centre d’Investigació i Documentació Educativa
(Centro de Investigación y Documentación Educativa)
complement per inserció laboral
Centre Intermodal de Logística, Societat Anònima
centre integral de mercaderies
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats
Logístiques, Societat Anònima
Classificació internacional per tipus d’ensenyament
Convergència i Unió
Centres Logístics Aeroportuaris, Societat Anònima
costos laborals unitaris nominals
costos laborals unitaris reals
cirurgia major ambulatòria
cirurgia menor ambulatòria
conjunt mínim bàsic de dades
Classificació nacional d’activitats econòmiques
diòxid de carboni o anhídrid carbònic
Conferència de les Parts de la Convenció marc de les Nacions
Unides per al canvi climàtic
Consell de Política Fiscal i Financera
Comptabilitat Regional d’Espanya
Consell Superior d’Investigacions Científiques
centre de salut mental
centre de salut mental ambulatòria
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
centre d’urgències d’atenció primària
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Direcció General de l’Aigua
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Direcció General de Carreteres

SIGLES

DGECCE
DGF
DGTT
DIRCE
DMAH
DOGC
DOUE
DPTOP
EAIA
EAP
EBE
EBE
ECVET
EDADES
EEES
EEO
EGATUR
EMAS
EMEF
EMT
ENI
EPA
E-PRTR
ERC
ERO
ESAL
ESCA
ESO
ESTUDES
ETAP
ETCL
ETODA
EU-27
EUA
Eurostat
EV
FAO
FEVE
FGC

Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses
Direcció General de Ferrocarrils
Direcció General de Transport Terrestre
Directori central d’empreses
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Unió Europea
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
equip d’avaluació integral ambulatòria
equip d’atenció primària
espais de benvinguda educativa
excedent brut d’explotació
sistema europeu de crèdits per a l’educació i la formació professionals
Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya
(Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España)
espai europeu d’educació superior
Estratègia europea per a l’ocupació
Enquesta de despesa turística (Encuesta de gasto turístico)
Gestió ecològica i sistema d’auditories (Eco-Management and Audit System)
Enquesta de mobilitat en dia feiner
Entitat Metropolitana del Transport
Enquesta nacional d’immigrants
Enquesta de població activa
Registre europeu d’emissions i transferències de contaminants industrials
Esquerra Republicana de Catalunya
expedient de regulació d’ocupació
entitats sense afany de lucre
Enquesta de salut de Catalunya
educació secundària obligatòria
Enquesta estatal sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris
(Encuesta estatal sobre uso de drogas en la enseñanza secundaria)
estacions de tractament d’aigua potable
Enquesta trimestral del cost laboral
equip de teràpia en atenció directa ambulatòria
Unió Europea dels 27 països
Estats Units d’Amèrica
Oficina estadística de la Comissió Europea
esperança de vida
Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura
Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
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FP
GEH
GES
GESO
GISN
GNL
GW
GWh
ha
HCCC
HdD
HPO
HSH
IAVASS
ICAEN
ICASS
ICCA
ICF
ICO
ICS
ICV
Idescat
IFERCAT
IE
IMC
IMD
IMSERSO
INCASÒL
INE
INGESA
Insee
INSHT
IOC
IPC
IPCC
IPCH
IPI
IPREM
IPRI
IPROSS
IRPF
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formació professional
gasos d’efecte d’hivernacle
graduat en educació secundària
graduat en educació secundària obligatòria
Global Influenza Surveillance Network
gas natural liquat
un milió de kilowatts
milions de kilowatts per hora
hectàrea
història clínica compartida de Catalunya
hospital de dia
habitatge de protecció oficial
homes que tenen sexe amb homes
índex agregat per valor afegit del sector serveis
Institut Català d’Energia
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Institut Català del Crèdit Agrari
Institut Català de Finances
Institut de Crèdit Oficial
Institut Català de la Salut
Iniciativa per Catalunya Verds
Institut d’Estadística de Catalunya
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
impostos especials
índex de massa corporal
intensitat mitjana diària
Institut de Majors i Serveis Socials
Institut Català del Sòl
Institut Nacional d’Estadística
Institut Nacional de Gestió Sanitària
Institut Nacional d’Estadística i d’Estudis Econòmics (França)
Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
Institut Obert de Catalunya
índex de preus de consum
Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
índex de preus de consum harmonitzat
índex de producció industrial
indicador públic de renda d’efectes múltiples
índex de preus industrials
índex de producció del sector serveis
impost sobre la renda de les persones físiques

SIGLES

ITPAJD
ITS
IVA
IVE
IVUE
IVUI
kTEP
kWh
LEC
LETA
LIC
LOE
LOFCA
MCT
MDO
Mt
MTIN
MW
MWp
NASA
NEE
NO2
OCATT
OCDE
OEP
OEPM
OIENET
OMS
OPEP
PAAS
PADES
PAE
PAFES
PAT
PCS
PGE
PGPRL
PIB
PIME
PIRMI

impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
infeccions de transmissió sexual
impost sobre el valor afegit
interrupció voluntària de l’embaràs
índex de valor unitari de les exportacions
índex de valor unitari de les importacions
mil tones equivalents de petroli
kilowatt hora
Llei d’educació de Catalunya
Llei de l’Estatut del treball autònom
llocs d’importància comunitària
Llei orgànica d’educació
Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes
matemàtiques, ciència i tecnologia
malalties de declaració obligatòria
milions de tones
Ministeri de Treball i Immigració
mil kilowatts
mil kilowatts fotovoltaics
National Aeronautics and Space Administration
necessitats educatives especials
diòxid de nitrogen
Organització Catalana de Trasplantaments
Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic
Oficina Europea de Patents
Oficina Espanyola de Patents i Marques
Xarxa Europea d’Informació i d’Observació sobre el Medi Ambient
Organització Mundial de la Salut
Organització de Països Exportadors de Petroli
Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i
l’alimentació saludable
programes d’atenció domiciliària – equips de suport
Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològica
Pla d’activitat física, esport i salut
programari d’ajuda al triatge
poder calorífic superior
pressupostos generals de l’Estat
Pla de govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008
producte interior brut
petita i mitjana empresa
Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció
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PIUC
Pla E
PLAENSA
PM10
PNA
PNI
PNIR
PPA
PPC
ppm
PQPI
PROA
PROGREMIC
PROGRIC
PROGROC
PSC
PTVC
RBE
RCA
R+D
RD
R+D+I
REA
REGSA
REGSEGA
REM
RENFE
RETA
RMB
RMI
RO
RS
RSI
RU
SAAD
SAD
SCAAD
SCS
SEAT
SEC
SEITT
SEM

964

Pla integral d’urgències de Catalunya
Pla espanyol per a l’estímul de l’economia i l’ocupació
Pla d’enquestes de satisfacció
partícules en suspensió de menys de 10 micres
Pla nacional d’assignació
Pacte nacional per a la immigració
Pla nacional integrat de residus 2008-2015
paritats de poder d’adquisició (vegeu PPC)
paritats de poder de compra
parts per milió
Programa de qualificació professional inicial
Pla de reforç, orientació i suport
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya
Programa de gestió de residus industrials de Catalunya
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
Partit dels Socialistes de Catalunya
Pla de transport de viatgers de Catalunya
renda bàsica d’emancipació
Registre Central d’Assegurats
recerca i desenvolupament
reial decret
recerca, desenvolupament i innovació
règim especial agrari
Regs de Catalunya Societat Anònima
Reg Sistema Segarra-Garrigues
règim especial dels treballadors del mar
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
règim especial de treballadors i treballadores autònoms
Regió Metropolitana de Barcelona
renda mínima d’inserció
remuneració de les persones ocupades
regió sanitària
Reglament sanitari internacional
Regne Unit
Sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència
servei d’atenció domiciliària
Sistema català per a l’autonomia i l’atenció a la dependència
Servei Català de la Salut
Societat Espanyola d’Automòbils de Turisme, SA
Sistema europeu de comptes
Societat Estatal d’Infraestructures del Transport Terrestre
Sistema d’Emergències Mèdiques

SIGLES

SLNE
SMI
SNMC
SOC
SOVI
SPOE
SS
SSIL
t
TARGA
TB
TCA
TCE
TDT
TEU
TGV
TIC
TM
TMB
TPH
UAB
UAO
UB
UdG
UdL
UE
UFISS
UIC
UOC
UPC
UPF
URL
URV
UVIC
VAB
XAD
XHUP
ZAL
ZEC
ZEPA

societat limitada nova empresa
salari mínim interprofessional
Sistema de notificació microbiològica de Catalunya
Servei d’Ocupació de Catalunya
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa
(seguro obligatorio de vejez e invalidez)
Servei Públic d’Ocupació Estatal
Seguretat Social
serveis de suport a la integració laboral
tona
tractament antiretroviral de gran activitat
tuberculosi
trastorns de la conducta alimentària
traumatisme cranioencefàlic
televisió digital terrestre
Twenty-feet Equivalent Unit
tren de gran velocitat
tecnologies de la informació i la comunicació
telefonia mòbil
Transports Metropolitans de Barcelona
trasplantaments de cèl·lules progenitores de l’hemopoesi
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Abat Oliba
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Unió Europea
unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic
valor afegit brut
xarxa d’atenció a les drogodependències
xarxa hospitalària d’utilització pública
zona d’activitats logístiques
zona especial de conservació
zona especial de protecció de les aus
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Accidents de treball: 439, 441, 443, 451, 463,
465, 465, 739, 800, 815, 932.
Construcció: 6, 7, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 39,
45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 66, 67, 68, 69, 79,
81, 90, 94, 101, 109, 110, 117, 118, 119, 121,
122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 148, 160,
161, 171, 172, 175, 178, 214, 215, 228, 230,
231, 232, 235, 236, 237, 238, 259, 260, 265,
266, 312, 328, 329, 330, 332, 333, 335, 339,
340, 341, 347, 357, 358, 359, 392, 396, 408,
412, 413, 414, 418, 419, 420, 421, 426, 427,
428, 431, 432, 442, 445, 447, 448, 453, 455,
456, 457, 458, 459, 477, 479, 490, 492, 493,
500, 501, 524, 633, 641, 673, 688, 689, 693,
694, 695, 708, 709, 710, 711, 712, 716, 790,
825, 829, 840, 841, 854, 866, 867, 869, 870,
874, 876, 879, 885, 886, 915, 918.
Dones: 6, 35, 36, 42, 48, 49, 51, 53, 54, 55,
56, 57, 59, 60, 62, 71, 233, 234, 255, 272,
278, 288, 289, 323, 326, 337, 338, 342, 343,
345, 346, 355, 356, 390, 391, 392, 394, 395,
397, 399, 400, 401, 405, 426, 447, 448, 452,
453, 461, 462, 464, 469, 472, 473, 480, 481,
482, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 510, 515,
519, 522, 523, 533, 544, 545, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 558, 574, 577, 580, 581, 583,
585, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596,

598, 599, 609, 647, 659, 723, 736, 740, 743,
744, 746, 748, 750, 757, 761, 764, 765, 766,
767, 768, 769, 770, 779, 780, 781, 784, 787,
788, 789, 790, 792, 793, 799, 810, 811, 812.
Índex d’incidència: 46, 48, 420, 421, 422,
450, 460.
Malalties professionals: 50, 51, 439, 441, 443,
445, 461, 462, 739, 800, 802, 815, 932, 946.
Acomiadaments: 46, 47, 421, 429, 430, 432, 433.
Conciliacions individuals: 44, 46, 419, 429,
430, 431, 432, 436, 437.
Expedients de regulació d’ocupació: 42, 45,
46, 374, 378, 384, 391, 401, 419, 423, 424,
426, 427, 801, 944.
Administració autonòmica:
Endeutament: 24, 27, 190, 193, 194, 211, 470.
Pressupost: 24, 25, 26, 27, 31, 34, 40, 41, 43,
61, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 91, 100, 171,
173, 174, 175, 176, 177, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 244, 273,
274, 276, 388, 390, 393, 394, 470, 618, 624,
626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 636, 678,
680, 681, 682, 683, 685, 686, 705, 707, 709,
807, 808, 809, 811, 907.
Agència de Salut Pública de Catalunya: 579, 624.
Aigua: 21, 75, 77, 85, 94, 152, 153, 156, 157,
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203, 204, 209, 210, 230, 237, 329, 330, 333,
341, 357, 358, 359, 389, 390, 720, 823, 824,
825, 832, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 841,
844, 845, 846, 847, 848, 849, 852, 853, 854,
861, 862, 863, 865, 866, 869, 879, 884, 888,
908, 909, 910, 911.
Aire: 76, 78, 83, 84, 838, 839, 840, 852, 855,
856, 857, 858, 887, 896, 904, 905, 952.
Aqüicultura: 77, 230, 458, 841, 849, 850, 851, 869.
Atenció a les drogodependències: 602, 603,
608, 610.
Atenció domiciliària: 63, 603, 605, 606, 608, 759.
Serveis socials: 70, 71, 72, 99, 229, 230, 332,
333, 375, 387,541, 543, 729, 730, 731, 732, 756,
757, 758, 759, 760,761, 763, 764, 765, 771, 772,
805, 806, 808, 810, 811, 942, 944, 948.
Atenció especialitzada: 63, 600, 602, 608, 609,
612, 760, 762.
Atenció farmacèutica: 602, 613.
Discapacitats: 752, 768.
Pensionistes: 746, 810, 811.
Atenció hospitalària: 63, 599, 600, 602, 603,
604, 609, 629.
Atenció primària: 63, 589, 600, 601, 602, 606,
609, 612, 613, 629.
Atenció psiquiàtrica: 602, 603, 611.
Atenció sociosanitària: 63, 580,601, 602, 603,
605, 607, 608, 652, 653.
Atur: 6, 39, 40, 41, 42, 43, 53, 57, 67, 71, 91,
95, 96, 98, 100, 106, 113, 114, 115, 120, 124,
132, 133, 226, 319, 320, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349, 350, 362, 367, 368, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
381, 382, 383, 385, 389, 390, 392, 397, 398,
399, 400, 401, 469, 470, 471, 473, 519, 520,
521, 522, 523, 560, 633, 649, 729, 730, 773,
779, 785, 786, 790, 793, 798, 930, 931, 936,
937, 944.
Exclusió social: 99, 314, 395, 533, 589, 709,
722, 729, 756, 759, 761, 773, 774, 786, 788,
791, 807, 812.
Renda activa d’inserció: 42, 43, 379, 398,
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399, 401.
Banc Central Europeu (BCE): 109, 110, 111,
113, 148, 688.
Béns d’equipament: 20, 118, 121, 122, 127,
128, 133, 158.
Béns de consum: 118, 119, 133, 141, 147, 148,
153, 158, 159, 428.
Biocombustibles: 79, 81, 862, 879, 885, 886.
Biodiversitat: 77, 825, 835, 839, 844, 850, 852,
853, 854, 862, 864, 865, 905, 906, 907.
Bones pràctiques ambientals: 82, 892.
Boscos: 76, 79, 834, 838, 861, 863, 864, 865, 866.
Clima: 74, 84, 92, 94, 825, 827, 831, 832, 834,
839, 840, 855, 856, 897, 901.
Cohesió social: 96, 226, 393, 667, 671.
Comerç electrònic: 35, 37, 245, 297, 298, 299, 300.
Tecnologies de la informació i la comunicació: 35, 36, 245, 247, 286, 287, 291, 292, 293,
302, 313, 315, 292, 293, 393, 672, 890, 927.
Competitivitat : 89, 90, 92, 169,171, 226, 274,
276,309,310, 312, 379, 380, 382, 387, 389,
396, 404, 445, 618, 666, 839, 893, 928.
Conjuntura econòmica: 19, 23, 38, 39, 46, 47,
58, 59, 60, 93, 95, 105, 107, 121, 127, 158,
171, 433, 726, 774, 942.
Agricultura: 45, 50, 76, 78, 79, 109, 123, 130,
131, 204, 229, 230, 231, 235, 237, 274, 275,
329, 330, 332, 333, 340, 341, 347, 357, 358,
359, 387, 392, 408, 412, 413, 414, 418, 419,
420, 421, 426, 427, 431, 432, 448, 455, 456,
457, 458, 459, 493, 500, 501, 524,541, 839,
840, 846, 847, 851, 853, 854, 859, 860, 861,
862, 863, 869, 907.
Consum privat: 24, 108, 109, 191, 217.
Costos laborals: 21, 22, 90, 114, 115, 123, 124,
132, 133, 159, 160, 162, 163, 167, 168, 169, 170.
Demanda interna: 19, 92, 108, 109, 117, 121,
122, 127, 128.
Empreses catalanes: 33, 35, 37, 82, 83, 257,
266, 295, 446, 891, 893, 895.
Euroregió: 115, 116, 117, 118, 120.
Exportacions i importacions: 122, 140, 144.
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Formació bruta de capital: 24, 108, 109, 128, 191.
Índex de preus industrials: 158, 159.
Indústria: 20, 28, 30, 38, 39, 45, 50, 54, 76,
82, 83, 90, 109, 117, 119, 123, 129, 130, 131,
160, 161, 204, 228, 230, 231, 232, 235, 236,
237, 238, 243, 258, 259, 260, 265, 266, 292,
310, 313, 328, 329, 330, 332, 333, 335, 339,
340, 341, 347, 357, 358, 359, 384, 408, 412,
413, 414, 418, 419, 420, 421, 427, 431, 432,
447, 448, 455, 456, 457, 458, 459, 492, 493,
497, 500, 501, 524, 525, 541, 790, 818, 827,
828, 829, 830, 831, 847, 849, 853, 859, 869,
878, 881, 885, 891, 892, 893, 894, 914.
Inflació: 16, 21, 22, 92, 110, 115, 132, 135,
136, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 124, 154,
403, 694, 737.
Ocupació: 6, 7, 8, 22, 28, 32, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 88, 90, 94, 96, 106,
113, 119, 123, 131, 132, 169, 190, 191, 203,
218, 219, 226, 228, 235, 236, 237, 239, 124,
249, 250, 262, 263, 264, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 319, 320, 323, 325, 326, 327, 331,
333, 334, 336, 347, 349, 353, 354, 356, 357,
358, 359, 360, 362, 364, 365, 366, 368, 370,
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381,
382, 385, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395,
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
419, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 431, 432,
442, 445, 454, 471, 472, 474, 477, 479, 481,
490, 492, 499, 503, 519, 520, 521, 522, 523,
530, 480, 481, 603, 650, 724, 774, 781, 785,
786, 790, 791, 797, 801, 806, 808, 810, 817,
818, 819, 796, 874, 885, 890, 891, 911, 922,
923, 930, 931, 932, 936, 944.
Pesca: 77, 109, 204, 230, 237, 275, 329, 330,
333, 341, 357, 358, 359, 458, 849, 850, 851,
869, 910.
Saldo exterior: 19, 108, 109, 122, 127, 128,
140.
Saldo comercial: 34, 35, 141, 142, 144, 145,
146, 283, 284, 285.
Serveis: 20, 22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36,

38, 39, 44, 45, 48, 50, 54, 55, 60, 62, 70, 72,
78, 82, 90, 92, 96, 98, 109, 110, 112, 114, 115,
117, 119, 120, 122, 123, 127, 128, 130, 131,
135, 136, 137, 140, 155, 156, 157, 158, 160,
161, 172, 178, 199, 200, 202, 203, 204, 205,
209, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235,
236, 237, 238, 239, 243, 246, 247, 249, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 286, 289, 290,
292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302,
305, 306, 307, 313, 314, 315, 297, 290, 328,
329, 330, 332, 333, 334, 339, 340, 341, 347,
349, 357, 358, 359, 372, 375, 376, 377, 378,
382, 385, 386, 387, 389, 390, 392, 393, 395,
408, 412, 413, 414, 418, 419, 420, 421, 422,
424, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 434, 435,
440, 441, 447, 448, 453, 455, 456, 457, 458,
459, 477, 490, 493, 497, 500, 510, 524, 527,
528, 534, 541, 543, 564, 573, 579, 580, 599,
600, 601, 602, 603, 604, 607, 608, 609, 610,
611, 612, 613, 619, 621, 623, 624, 626, 627,
628, 630, 631, 650, 651, 662, 663, 664, 669,
678, 683, 685, 686, 729, 730, 731, 732, 571,
756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764,
765, 771, 772, 773, 781, 783, 790, 799, 802,
805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 815, 818,
917, 825, 837, 838, 841, 844, 847, 852, 853,
863, 876, 880, 890, 894, 895, 926, 930, 932,
942, 944, 948.
Taxa d’atur: 39, 40, 106, 113, 114, 115, 124,
133, 319, 320, 342, 344, 348, 349, 367, 370,
371, 362, 368, 633, 649.
Conflictivitat laboral: 45, 95, 419.
Conservació: 155, 175, 219, 656, 852, 853, 854,
906, 907, 910.
Construcció: 19, 20, 22, 23, 28, 29, 39, 45, 46,
48, 49, 50, 51, 54, 66, 67, 69, 79, 80, 90, 94,
100, 109, 110, 117, 118, 119, 121, 122, 123,
127, 128, 129, 130, 131, 148, 160, 161, 171,
172, 175, 178, 214, 215, 228, 230, 231, 232,
235, 236, 237, 238, 259, 260, 265, 266, 312,
328, 329, 330, 332, 333, 335, 339, 340, 341,
347, 357, 358, 359, 392, 396, 408, 412, 413,
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414, 418, 419, 420, 421, 426, 427, 428, 431,
432, 442, 445, 447, 448, 453, 455, 456, 457,
458, 459, 477, 479, 490, 492, 493, 500, 501,
524, 633, 641, 673, 688, 689, 693, 694, 695,
708, 709, 710, 711, 712, 716, 777, 790, 825,
829, 840, 841, 854, 866, 867, 869, 870, 874,
876, 879, 885, 886, 915, 918.
Contractació: 30, 53, 92, 150, 151, 243, 246,
341, 375, 376, 377, 378, 382, 383, 393, 395, 454,
455, 469, 470, 531, 605, 608, 700, 838, 931.
Habitatges: 66, 67, 68, 69, 100, 101, 119, 147,
219, 222, 227, 228, 393, 556, 557, 689, 690,
691, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700,
701, 702, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 713,
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722,
723, 725, 726, 727, 728, 761, 762, 764, 778,
69, 691, 692, 696, 715, 761, 940, 942.
Consum: 19, 24, 60, 61, 62, 64, 74, 75, 76, 77,
80, 81, 82, 92, 106, 108, 109, 111, 114, 118,
119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 133, 140,
141, 147, 148, 153, 158, 159, 180, 191, 192,
203, 207, 426, 428, 578, 589, 593, 594, 595,
596, 608, 621, 625, 653, 737, 775, 776, 788,
823, 825, 827, 836, 837, 838, 840, 843, 844,
847, 848, 852, 853, 856, 862, 863, 866, 875,
876, 880, 881, 882, 885, 886, 889, 890, 900,
901, 902.
Arbitratge: 45, 47, 226, 227, 435, 436, 922.
Consum energètic: 876, 897, 880, 902, 912.
Despesa pública: 19, 30, 65, 92, 96, 97, 100,
106, 108, 243, 244, 249, 578, 626, 637, 679,
680, 681, 682, 683.
Reclamacions: 429, 430, 431, 728.
Consum d’energia: 81, 825, 840, 841, 843, 880,
881, 885, 890, 901.
Consum públic: 19, 24, 109, 191.
Contractes: 48, 49, 67, 95, 214, 234, 276, 312,
339, 341, 378, 385, 393, 396, 397, 454, 455,
471, 472, 601, 692, 703, 704, 705, 940.
Costos laborals unitaris: 21, 22, 90, 114, 115,
123, 124, 132, 133, 167, 168, 169.
Productivitat: 21, 22, 90, 96, 88, 90, 20, 22,
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30, 106, 113, 114, 115, 123, 131, 132, 152,
164, 169, 170, 124, 243, 263, 264, 303, 304,
305, 306, 307, 319, 387, 426, 838, 844.
Salaris: 46, 90, 96, 114, 275, 415, 421, 422, 786.
Cultura: 61, 203, 209, 244, 246, 274, 277, 444,
573, 669, 837.
Demanda d’aigua: 76, 839, 848.
Departament de Salut: 64, 463, 465, 579, 580,
583, 584, 586, 588, 589, 591, 592, 594, 598,
599, 600, 601, 604, 607, 608, 609, 612, 613,
618, 626, 630, 631.
Dependència: 70, 72, 80, 92, 98, 118, 472, 596,
599, 605, 729, 731, 756, 758, 759, 760, 764,
769, 770, 771, 772, 773, 776, 770, 795, 798,
799, 805, 810, 811, 812, 825, 842, 872, 873,
874, 884, 885, 942, 944, 946, 948.
Família: 562, 589, 615, 650, 677, 700, 723, 724,
762, 763, 774, 778, 799, 800, 805, 807, 812.
Gent gran: 247, 543, 758, 761, 810.
Discapacitat: 314, 376, 386, 577, 581, 589, 590,
614, 707, 745, 752, 756, 758, 760, 761, 762,
764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 799, 800,
803, 805, 806, 807, 810, 811, 812, 942, 944.
Investigació: 243, 280, 281, 309, 311, 577,
580, 620, 622, 625, 634, 668, 669, 681.
Dependència energètica: 80, 81, 93, 825, 842,
872, 873, 874, 885.
Desertificació: 839, 840, 847, 859, 864, 866, 904.
Despesa pública: 19, 30, 64, 92, 97, 100, 106,
108, 243, 244, 249, 578, 626, 637, 679, 680,
681, 682, 683.
Seguretat Social: 28, 48, 51, 53, 55, 56, 70,
72, 96, 97, 160, 190, 191, 236, 238, 332, 374,
387, 408, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 450,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 469, 492,
495, 499, 500, 501, 503, 504, , 505, 506, ,
507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516,
517, 518, 521, 522, 533, 560, 562, 730, 731,
732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 750,
751, 753, 754, 755, 797, 798, 799, 800, 801,
802, 803, 804, 808, 809, 813, 814, 815, 932,
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936, 944, 946, 948.
Polítiques actives d’ocupació: 96, 378, 379, 387.
Educació: 26, 30, 38, 39, 64, 65, 66, 96, 97,
109, 155, 156, 157, 203, 204, 208, 209, 227,
229, 230, 237, 244, 247, 249, 274, 296, 329,
330, 331, 332, 333, 340, 341, 357, 358, 359,
382, 391, 392, 421, 477, 488, 489, 575, 578,
595, 596, 614, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676,
677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685,
797, 940, 942, 943, 946, 948.
Drets d’emissió: 74, 84, 825, 828, 830, 831,
838, 841, 885, 898, 901, 902, 954.
Deute públic: 150, 202, 204, 205.
Dinàmica demogràfica: 59, 539, 580.
Creixement de la població: 96, 97, 322, 327,
342, 362, 603.
Envelliment de la població: 97, 243, 547, 548,
601, 606, 729, 732, 757, 765, 816.
Esperança de vida: 98, 548, 552, 577, 580,
729, 736, 743, 744, 757, 766.
Estructura demogràfica: 545.
Fecunditat: 60, 548, 549.
Població estrangera: 59, 322, 323, 342, 545,
546, 548, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565,
566, 568, 569, 570, 572, 573, 593, 786.
Natalitat: 97, 548, 550, 551, 552, 553.
Mortalitat: 62, 78, 548, 552, 553, 580, 581,
590, 591, 592, 595, 596, 597, 598, 856.
Drogues: 62, 595, 596, 608, 609, 621, 622, 624,
625, 942.
Economia catalana: 21, 26, 35, 77, 88, 89, 92,
110, 115, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 140, 141, 144, 146, 157, 158, 160, 165,
166, 169, 171, 192, 216, 132, 319, 382, 389,
404, 445.
Economia social: 28, 226, 227, 233, 234, 235,
236, 239, 392, 496.
Cooperatives: 28, 29, 147, 148, 149, 226, 227,

228, 229, 230, 231, 233, 236, 237, 238, 239,
499, 520, 521, 522, 531, 532, 689, 922, 936.
Societats laborals: 28, 226, 227, 231, 232,
233, 236, 238, 239, 380, 469, 520, 521, 522,
531, 532, 922, 936.
Població ocupada en l’economia social: 28,
234, 235, 236.
Ecosistema: 853, 859.
Educació: 26, 30, 39, 65, 66, 97, 109, 155, 156,
157, 203, 204, 208, 209, 227, 229, 230, 237,
244, 247, 249, 274, 296, 330, 331, 332, 333,
340, 341, 357, 358 359, 382, 391, 421, 477,
488, 489, 575, 578, 595, 596, 614, 633, 634,
635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 661, 662 ,663,
664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672,
673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
682, 683, 684, 685, 786, 797, 940, 942, 946,
947, 948.
Batxillerat: 65, 394, 638, 639, 640, 648, 649, 650.
Despesa pública: 19, 30, 64, 92, 96, 100, 106,
108, 243, 244, 249, 578, 626, 637, 679, 680,
681, 682, 683.
Educació infantil: 65, 156, 157, 575, 638,
639, 640, 641, 642, 643, 644, 653, 664, 673,
680, 681, 685.
Educació primària: 639, 640, 643, 644, 645,
664, 786.
Educació secundària obligatòria: 645, 657,
668, 676, 677, 940.
Ensenyaments de règim especial : 655, 656,
680, 681.
Ensenyament universitari: 634, 658.
Formació de persones adultes: 656, 657, 658.
Formació professional reglada: 649.
Programes de Qualificació Professional Inicial: 64, 98, 383, 391, 638, 654, 655, 677, 941.
Eficiència energètica: 31, 81, 93, 101, 246, 313,
725, 824, 850, 875, 876, 877, 878, 882, 886,
890, 894, 926.
Emergències: 63, 576, 579, 585, 612, 629.
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Emissions: 74, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 94, 95,
246, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830,
831, 834, 838, 839, 842, 843, 856, 859, 865,
869, 872, 874, 878, 881, 884, 885, 889, 890,
892, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904,
905, 913, 917, 954.
Energia: 21, 75, 81, 82, 84, 93, 117, 153, 156, 157,
158, 159, 197, 204, 230, 237, 275, 312, 314, 329,
333, 357, 358, 359, 389, 390, 428, 823, 824, 825,
826, 827, 829, 837, 838, 840, 843, 847, 848, 863,
867, 869, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880,
881, 882, 884,885, 886, 888, 889, 890, 897, 900,
901, 902, 903, 912, 952, 954.
Enquesta de salut de Catalunya: 591, 592.
Epidemiologia: 582, 587.
Espècies: 75, 78, 835, 836, 844, 847, 850, 851,
853, 854, 855, 864, 905, 906.
Esperança de vida ajustada per qualitat (EVAQ):
581.
Esperança de vida lliure de discapacitat (EVLD):
581.
Esport: 203, 229, 298, 389, 589, 591, 670, 681.
Estalvi: 75, 81, 93, 314, 837, 839, 849, 875, 876,
877, 878, 885, 890.
Estalvi energètic: 75, 314, 839, 876, 890.
Estils de vida: 582, 589, 765.
Finançament autonòmic: 26, 27, 195, 196, 197,
198, 199.
Foment de l’ocupació: 40, 203, 374, 375, 376, 378,
387, 388, 389, 393, 470, 471, 808, 931, 936.
Fons de cohesió: 197, 852.
Fons estructurals:
Formació contínua: 32, 248, 249, 373, 379,
384, 391, 392, 623, 671.
Formació permanent: 675.
Gestió de residus: 94, 230, 333, 458, 866, 868,
869, 891, 893, 913, 915.
Habitatge: 22, 66, 67, 68, 69, 100, 101, 148,
155, 157, 203, 204, 209, 217, 218, 219, 222,
274, 393, 543, 688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697,698, 699, 700, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711,
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712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720,
721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 746,
761, 789, 802, 804, 807, 808, 703, 829, 833,
848, 857, 858, 861, 865, 868, 870, 922, 940,
942, 944,
Demanda: 19, 66, 67, 100, 106, 108, 109,
117, 121, 122, 127, 128, 129, 134, 140, 146,
151, 171, 656, 689, 692, 694, 695, 697, 699.
Habitatges protegits: 69, 691, 692, 706, 711,
712, 713, 714, 716, 717, 725, 726.
Lloguer: 22, 66, 68, 100, 155, 157, 219, 230,
334, 471, 691, 692, 703, 704, 705, 706, 707,
709, 710, 713, 714, 715, 716, 722, 723, 724,
725, 746, 802, 804, 705, 837, 940, 944.
Préstecs hipotecaris: 693, 700.
Immigració: 59, 61, 191, 233, 234, 236, 237,
239, 387, 422, 424, 451, 461, 492, 499, 500,
501, 503, 504, 505, 506,507, 508, 509, 541,
551, 560, 562, 569, 571, 573, 574, 575, 633,
669, 670, 729 ,810, 814, 815, 946.
Mercat de treball: 39, 41, 49, 56, 61, 70,
90, 94, 96, 98, 56, 120, 317, 319, 325, 351,
368, 373, 374, 378, 381, 389, 445, 453, 515,
562,573, 589, 590, 659, 668, 736, 743, 773,
774, 781, 784, 785, 786, 797, 928.
Població estrangera: 59, 322, 323, 342, 545,
546, 548, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565,
566, 568, 569, 570,572, 573, 593, 786.
Impactes: 61, 75, 213, 217, 823, 834, 838, 839,
840, 882, 888.
Incendis: 79, 863, 864, 865, 866.
Inclusió social: 70, 71, 577, 589, 710, 722, 723,
729, 730, 757, 773, 774, 786, 816.
Distribució de la renda: 168, 774, 775, 777, 778.
Risc de pobresa: 70, 71, 773, 774, 779, 780,
781, 783, 786.
Renda Mínima d’Inserció: 71, 72, 98, 99,
533, 731, 763, 790, 795, 804, 812, 813, 942.
Índex de preus al consum (IPC i IPCH): 21, 74,
111, 115, 132, 133, 152, 153, 154, 156, 157,
159, 170, 415, 416, 737.
Infància: 71, 587, 610, 642, 668, 729, 758, 760,
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762, 774, 783, 810, 811, 812.
Pobresa: 70, 71, 98, 729, 730, 759, 773, 774,
775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783,
784, 785, 786, 787, 788, 789.
Educació infantil: 65, 156, 157, 575, 638,
639, 640, 641, 642, 643, 644, 653, 664, 673,
680, 681, 685.
Inflació: 21, 22, 92, 110, 115, 124, 132, 135,
136, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 163,
165, 403, 694, 737.
Infraestructures: 22, 23, 78, 80, 92, 93, 94, 171,
172, 173, 176, 177, 178, 179, 204, 209, 212, 243,
275, 277, 309, 310, 311, 313, 841, 842, 853, 859,
866, 875, 900, 915, 916, 926, 927, 928.
Aeroports: 22, 23, 171, 172, 173, 174, 178,
179, 185, 186, 187, 188, 189, 209, 214.
Ports: 22, 23, 171, 173, 174, 177,179, 183,
184, 185, 209, 210.
Transport de mercaderies: 22, 23, 171, 179,
181, 182, 189.
Transport de passatgers: 22, 23, 171.
Transport ferroviari: 179.
Transport per carretera: 380, 856, 875, 881,
900, 901, 954.
Innovació: 30, 31, 32, 34, 92, 32, 30, 204, 243,
244, 245, 246, 248, 249, 250, 256, 257, 258,
266, 267, 273, 274, 275, 276, 277, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 375, 390, 534, 580, 625,
634, 635, 636, 637, 658, 660, 661, 664, 668,
669, 678, 686, 687, 824, 879, 880, 892, 893,
894, 926, 928, 948.
Internet: 30, 35, 36, 245, 246, 247, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297,
298, 299, 300, 301, 534, 672.
Banda ampla: 35, 246, 249, 286, 287, 292,
301, 302, 637.
Interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE):
598, 599.
Investigació: 31, 243, 280, 281, 309, 310, 311,
313, 443, 577, 580, 620, 622, 625, 634, 668,
669, 681,878, 879, 888, 913.
Patents: 22, 32, 34, 92, 249, 267, 268, 269,

270, 271.
Llistes d’espera: 617, 618.
Malalties cròniques: 605.
Malalties de declaració obligatòria (MDO): 61,
62, 582, 583, 586, 608.
Mercat de treball: 39, 41, 49, 56, 61, 71, 90, 94,
96, 98, 56, 120, 317, 319, 325, 351, 368, 371,
373, 374, 378, 379, 381, 389, 445, 453, 465,
515, 562, 573, 589, 590, 659, 668, 736, 743,
773, 774, 781, 784, 785, 786, 797, 928.
Atur de llarga durada: 39, 40, 94, 99, 97, 344,
345, 350.
Població activa: 28, 39, 319, 322, 323, 324,
325, 342, 352, 353, 364, 369, 474, 501.
Població desocupada: 40, 319, 342, 343, 344,
346, 347, 348, 349, 362, 367, 368, 370.
Població ocupada: 28, 39, 40, 49, 95, 123,
131, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 319, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 336, 338, 339,
349, 353, 354, 355, 356, 358, 362, 364, 365,
370, 447, 449, 450, 453, 454, 455, 456, 475.
Població ocupada en l’economia social: 28,
234, 235, 236.
Sectors d’activitat: 20, 45, 54, 90, 96, 123,
131, 160, 161, 235, 236, 239, 131, 328, 333,
347, 418, 419, 423, 474, 477, 500.
Taxa d’activitat: 320, 323, 352, 353, 364, 369, 371.
Taxa d’ocupació: 39, 320, 325, 326, 353, 364,
365, 370.
Taxa de temporalitat: 40, 339, 340, 360, 361,
366, 455.
Treball a temps parcial: 235, 336, 337, 366, 367.
Treballadors autònoms: 48, 53, 55, 56, 226,
238, 333, 360, 378, 381, 469, 471, 472, 473,
492, 495, 509,511, 519, 734, 753, 755, 790,
922, 936.
Medi ambient: 74, 76, 82, 219, 274, 275, 309,
389, 393, 582, 588, 624, 824, 828, 829, 853,
836, 837, 838, 840, 841, 842, 843, 844, 845,
846, 848, 852, 854, 856, 857, 858, 861, 865,
868, 870, 876, 888, 889, 890, 891, 895, 901,
907, 908, 909, 911, 913, 914, 916, 917.
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Morbiditat: 78, 590, 592, 594 ,595, 856.
Mortalitat: 62, 78, 548, 552, 553, 580, 581,
590, 591, 592, 593, 595, 596, 598, 856.
Mortalitat evitable: 581, 591.
Nuclear: 80, 92, 562, 827, 873, 874, 875, 878,
879, 883.
Obesitat: 61, 62, 591, 592.
Organització Mundial de la Salut (OMS): 76,
78, 576, 577, 580, 621, 764, 857, 858.
Patents: 32, 34, 92, 32, 249, 267, 268, 270, 271,
268, 269, 270.
Transferència tecnològica: 31, 33, 245, 310, 312.
Pensions i prestacions:190, 810.
Pensions contributives: 56, 513, 514, 515,
732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 808, 809,
813, 814.
Pensions no contributives: 732, 733, 742,
743, 745, 746, 747, 763, 802, 803, 809, 944.
Prestació per maternitat i prestació per paternitat: 747, 748.
Prestació de risc durant l’embaràs i prestació
de risc durant la lactància natural: 750.
Prestació per naixement o adopció: 751.
Prestació econòmica familiar per fill/a o menor a càrrec: 752.
Prestació per incapacitat temporal: 731, 732, 755.
Pla de salut de Catalunya: 62, 579, 589.
Política d’ocupació: 372.
Política monetària (tipus d’interès): 100, 106,
110, 148, 688, 689, 693, 699, 843.
Pressupost de la Seguretat Social: 70, 72, 808, 809.
Prestacions complementàries: 599, 613, 763.
Producció d’electricitat: 80, 880, 881, 882.
Protecció social: 56, 70, 72, 96, 97, 98, 99, 203,
204, 471, 511, 577, 729, 730, 731, 732, 790,
806, 807, 809, 810, 942, 944, 948.
Qualitat de vida: 609, 805, 836, 844.
Registre Central d’Assegurats (RCA): 62, 601,
604, 617.
Renovables: 75, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 312, 825,
827, 838, 874, 875, 876, 877, 878, 880, 881,
882, 883, 884, 885, 886, 889, 890, 891, 897,
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899, 900, 902, 903, 954,
Riscos: 48, 49, 50, 62, 373, 388, 439, 440, 441,
442, 443, 444, 445, 446, 449, 453, 576, 578,
579, 582, 588, 592 , 623, 625, 653, 669,672,
730, 802, 810, 930, 932, 933, 946.
Salut i assistència mèdica:
Accidents: 48, 49, 50, 62, 78, 197, 312, 439,
441, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 463,
465, 581, 582, 594, 595, 597, 598, 615, 625,
739, 800, 815, 932.
Alcohol: 61, 62, 156, 589, 594, 595, 609, 625, 794.
Hàbits: 63, 578, 579, 582, 593, 836, 837, 866.
Incapacitat: 56, 161, 197, 463, 465, 414, 514,
515, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,
740, 753, 798, 801, 802, 808, 809, 815, 754,
755, 944.
Invalidesa: 733, 742, 743, 744, 745, 746, 747,
778, 798, 802, 804, 810, 944.
Maternitat: 472, 550, 747, 748, 799, 800, 809,
936, 944.
Salut mental: 62, 63, 578, 593, 600, 602, 603,
608, 609, 610, 611, 625, 626.
SIDA: 62, 582, 583, 584, 585, 588, 607, 761,
812, 584.
Sistema sanitari: 61, 63, 98, 589, 599, 600.
Tuberculosi: 62, 585, 608.
Vellesa: 587, 765, 778, 779, 806, 807.
Salut pública: 61, 63, 576, 579, 582, 587, 588,
591, 592, 596, 621, 623, 624, 625, 729, 941.
Sector de l’agricultura: 408, 412, 413, 418, 420,
426, 427, 431, 432.
Sector de la indústria: 232, 408, 412, 420, 427,
431, 432, 818.
Sector dels serveis: 393, 408, 413, 426, 427,
431, 432, 757.
Sector exterior: 90, 106, 108, 122, 128, 134, 140.
Servei Català de Salut (CatSalut): 192, 599,
600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 609, 611,
612, 613, 616, 617, 618, 628, 629, 630, 631.
Servei d’ocupació de Catalunya (SOC): 381,
387, 390, 392, 395, 396, 397, 530.
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Intermediació: 39, 41, 109, 237, 329, 330,
340, 341, 357, 358, 359, 372, 378, 382, 388,
395, 396, 397.
Renda mínima d’inserció: 71, 72, 99, 533,
731, 763, 790, 795, 804, 812, 813, 942.
Serveis Socials: 70, 72, 98, 229, 230, 332, 333,
375, 387,541, 543, 729, 730, 731, 732, 756,
757, 758, 759, 760,761, 763, 764, 765, 771,
772, 805, 806, 808, 810, 811, 942, 944, 948.
Prestacions de serveis: 758, 759, 771, 772.
Prestacions econòmiques: 734, 755, 756, 759,
763, 771, 772, 798, 799, 800, 805, 808, 936,
937, 944, 946.
Prestacions tecnològiques: 759, 764.
Societat de la informació: 204, 246.
Societat del coneixement: 30, 241, 246, 634, 924.
Sòl: 69, 77, 78, 708, 709, 710, 716, 717, 718,
725, 726, 824, 834, 836, 838, 844, 846, 852,
853, 859, 860, 862, 864, 886, 916, 860, 861,
864, 899, 904.
Sostenibilitat: 70, 74, 84, 92, 94, 96, 375, 471,
582, 720, 721, 730, 732, 813, 821, 825, 826,
836, 844, 850, 853, 859, 878, 889, 902, 915,
918, 930, 936, 950.
Sostenibilitat ambiental: 74, 821, 825, 826, 844, 950.
Canvi climàtic: 74, 83, 84, 92, 94, 582, 625,
823, 824, 825, 826, 831, 835, 836, 837, 838,
839, 840, 843, 845, 846, 853, 854, 859, 863,
865, 866, 882, 884, 887, 889, 896, 897, 899,
900, 901, 903, 904, 907, 912, 913, 917.
Contaminació: 77, 78, 85, 837, 839, 845, 846,
853, 854, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 862,
871, 887, 888, 905, 909, 915, 952, 954.
Qualitat ambiental: 83, 824, 829, 852, 894, 895.
Recursos energètics: 80, 93, 249, 872, 873.
Recursos naturals: 74, 79, 823, 852, 862, 864,
872, 884, 909.
Gestió mediambiental: 83, 95, 889, 892, 893,
894, 895.
Residus: 76, 78, 79, 80, 82, 84, 90, 94, 82, 76,
230, 233, 408, 458, 837, 846, 847, 852, 866,
867, 868, 869, 870, 871, 875, 876, 877, 879,

883, 884, 888, 891, 892, 893, 911, 912, 913,
914, 915, 954.
Tabac: 62, 155, 156, 157, 197, 221, 223, 229,
230, 578, 593, 609, 621, 625, 626.
Territori: 22, 23, 24, 25, 60, 62, 78, 82, 84, 96,
122, 127, 204, 214, 216, 217, 219, 315, 389,
393, 452, 472, 530, 534, 539, 540, 541, 556,
561, 562, 563, 564, 566, 567, 572, 573, 575,
589, 612, 622, 699, 760, 854, 859, 861, 877,
882, 884, 894, 903, 907, 910, 915, 916.
Trasplantaments: 615, 616, 617.
Treballadors autònoms: 48, 53, 55, 56, 226, 238,
333, 360, 373, 378, 381, 449, 469, 471, 472,
473, 492, 495, 509, 511, 519, 734, 753, 755,
790, 923, 937.
Foment de l’activitat emprenedora: 57, 519,
Tipus de canvi: 111, 112, 114, 144, 146.
Turisme: 20, 21, 117, 120, 136, 137, 138, 139,
141, 152, 153, 155, 156, 204, 389, 390, 524,
525, 651, 840, 853, 882, 904.
Despesa turística: 138, 140.
Turisme domèstic: 120, 137, 138, 139.
Turisme estranger: 21, 137, 139.
Turisme rural: 137, 138.
Urgències: 62, 599, 600, 602, 612, 613.
Vagues: 45, 46, 419, 420, 421, 422, 423, 434.
VIH: 62, 583, 584, 585, 587, 588, 596, 761, 812.
Violència: 723, 759, 761, 812.
Zenit del petroli o peak oil: 872.
Zona euro (Eurozona): 19, 21, 22, 32, 33, 34,
105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 124, 125, 126, 127, 144, 146, 149, 152,
158, 159, 245, 251, 252, 253, 255, 256, 272,
273, 278, 279, 286, 287, 305, 308.
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COMPOSICIÓ DEL PLE EN LA DATA D’APROVACIÓ DE LA
MEMÒRIA (06-10-2010)
PRESIDENT:
Sr. Josep Maria Rañé i Blasco

VICEPRESIDENTS:
Sr. Joan Canals Oliva
Sra. Aurora Huerga Barquin

SECRETÀRIA EXECUTIVA:
Sra. Teresita Itoiz i Cruells

GRUP PRIMER
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CC.OO.)
Sra. Rosa Bofill Benet
Sra. Cristina Faciaben Lacorte
Sra. Aurora Huerga Barquin
Sr. Alfons Labrador i Tames
Sra. Josefina Pujol Pardo
Sr. Jaume Sellés Santiveri
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
Sr. José Manuel Fandiño Crespo
Sra. Eva Granados Galiano
Sra. Neus Munté i Fernández
Sra. Paloma Olavide Díaz
Sr. Dionís Oña Martín
Sr. José Martín Vives Abril

GRUP SEGON
Foment del Treball Nacional
Sra. Mercè Barberà Capdevila
Sr. Andreu Basseda Tous
Sra. Alba Cabañas Varales
Sr. Joan Canals Oliva
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Sra. M. Dolors Giner Junquera
Sr. Salvador Guillermo Viñeta
Sr. Juan José Meca Saavedra
Sra. Maria Mora Radó
Sr. Eduardo De Paz Fuertes
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
Sr. Moisés Bonal i Ferrer
Sra. Jana Callís i Vilagut
Sr. José Hallado Molina

GRUP TERCER
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Sr. Josep Cabré Clariana
Sra. Maria Rovira Duran
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Sra. Pepa Muñoz i Quintana
Sr. Joan Segura i Segura
Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC)
Sr. Pere J. Puig Ysern

EXPERTS
Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán
Sra. Elena Donate Montoya
Sra. Mercè Garau Blanes
Sr. José García Montalvo
Sr. José Luis López Bulla
Sra. Esther Sánchez Torres
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