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PRESENTACIÓ

Aquesta Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del 2007 ha estat aprovada en
temps i forma pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social el juny de 2008. Inclou, a més a
més, l’Informe sobre la situació del col·lectiu de treballadors autònoms a Catalunya.
En cap cas, però, és el resultat del compliment formal d’una obligació legal. La Memòria
plasma amb rigor la fotografia de la situació que les organitzacions empresarials, sindicals, de
l’economia social, la pesca i l’agricultura de Catalunya, juntament amb un prestigiós grup d’experts, han analitzat i interpretat al llarg del període.
El CTESC, en la seva condició estatutària de consell assessor del Govern, analitza i interrelaciona les xifres estadístiques i n’extreu unes conclusions i unes previsions de futur sobre “com
anem” i “on volem anar” en tots els àmbits laborals, econòmics i socials del país.
Aquest consens, que vol dir acord sobre els diferents punts i no només una sèrie d’opinions
diverses afegides unes a les altres, marca el valor de la Memòria d’aquesta institució.
L’any 2007 el creixement en termes reals del PIB a Catalunya ha estat del 3,6%, amagant,
però, una desacceleració notable en els darrers mesos de l’any. Aquests darrers mesos han estat
marcats per un deteriorament important de l’entorn econòmic global com a conseqüència de diversos factors. D’una banda, la inestabilitat i la volatilitat dels mercats financers, que han restringit i encarit l’accés al crèdit. De l’altra, les pressions inflacionistes en els mercats internacionals
de primeres matèries, especialment en els casos de les agràries i de l’energia. Ambdues circumstàncies han llastat els principals indicadors de confiança i, amb aquests, les perspectives de
creixement econòmic. En el cas de Catalunya, als efectes que sobre l’economia real poden tenir
la crisi financera i la intensificació de les tensions inflacionistes, caldria afegir-hi altres elements
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que poden afectar negativament el creixement en els propers mesos: l’avanç moderat del creixement de la productivitat real, el nivell elevat d’endeutament de les llars, i un ajustament del
sector de la construcció i immobiliari de major intensitat que el dels països del nostre entorn i
d’un abast més preocupant que el previst inicialment.
Des del punt de vista de la demanda, el motor del creixement ha continuat sent, un any
més, la demanda interna amb una variació del 4%. Dins d’aquesta, el consum de les famílies
i la inversió residencial han continuat creixent (2,6% i 3,6%, respectivament), tot i que ho han
fet a ritmes inferiors que els de l’any anterior. En canvi, el sector exterior ha fet una aportació
negativa al creixement de l’economia (-0,3%), encara que, per ser equànimes, cal assenyalar
que ha estat lleugerament menys negativa que la del 2006.
Des de l’òptica de l’oferta, el creixement de l’economia l’any 2007 s’explica en bona part
per l’increment del sector serveis (4,4%) i de la construcció (3,6%), tot i que aquest darrer ha
mostrat una forta desacceleració a mesura que avançava l’exercici.
Aquest escenari ha anat acompanyat d’un creixement moderat de la inflació (IPC), del 3%,
que amaga, però, una acceleració forta en el segon semestre que ha dut a tancar l’any amb el
4,3%.
Igual que els anys anteriors, la font principal del creixement de l’economia ha continuat
sent l’augment de l’ocupació (2,9%), mentre que l’increment de la productivitat ha estat només el 0,7%.
Per sectors d’activitat, l’evolució del mercat de treball —analitzada en el capítol III— ha
estat, però, desigual, amb pèrdues d’ocupació —respecte de l’any anterior— a l’agricultura i
la indústria, del 10,5% i el 3,0%, respectivament; i creixement del nombre de persones ocupades a la construcció (6,9%) i als serveis (4,9%). Segons el nivell de qualificació, el col·lectiu
de persones ocupades no qualificades és el que ha experimentat un major creixement (12,1%),
enfront de només el 0,9% dels professionals, tècnics i personal directiu o del 2,2% i el 2,1%
dels treballadors qualificats manuals i no manuals, respectivament.
Aquest creixement de l’ocupació ha estat paral·lel, però, a un moderat augment de l’atur,
que ha assolit els 246 milers de persones. La resultant d’aquests dos moviments relatius ha fet
que la taxa d’atur estimada baixés una dècima respecte de l’any anterior, i se situés en el 6,5%
de la població activa. Al seu torn, la taxa de temporalitat es manté encara en registres elevats,
malgrat que l’any 2007 s’ha reduït fins al 23,7%.
En conjunt, aquest escenari planteja la necessitat de reorientar el nostre model de creixement; model que fins a l’actualitat s’ha caracteritzat per ser excessivament extensiu
—amb aportacions escasses de la productivitat al creixement de l’economia—, basat en
l’expansió de la demanda interna —a l’albiri de nivells molt elevats d’endeutament del

IV

PRESENTACIÓ

sector famílies— i amb aportacions molt significatives al creixement de sectors d’activitat
com la construcció i els serveis.
Partint d’aquesta diagnosi, hem analitzat la situació i l’evolució de quatre factors de competitivitat que poden i han de presentar una rellevància significativa en la reorientació del
patró de creixement de la nostra economia, tots previstos en l’Acord estratègic per a la internacionalització i la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana:
la recerca i la innovació; el capital humà —a través de la situació de l’educació—; el model
energètic i de sostenibilitat, i, finalment, les infraestructures.
Amb dades de l’any 2006, la recerca i la innovació —tractades en el capítol II de la Memòria— s’han caracteritzat per un creixement important de les despeses internes (el 13,6%),
la qual cosa ens ha permès apropar-nos als paràmetres d’intensitat en R+D de la Unió Europea. En aquests resultats cal destacar l’esforç fet per l’Administració pública. En canvi, el
sector privat ha tingut un comportament ambivalent, ja que, si bé les seves despeses internes
en R+D han crescut el 16,7%, la innovació ha tingut un resultat molt discret: un augment de
l’1,4%. En aquest context, el Pacte nacional per a la recerca i la innovació ha de convertir-se
en la nostra principal referència en aquest àmbit durant els propers anys. Tot i així, a curt
termini no s’esperen canvis significatius en la seva evolució.
Certament, l’educació, tractada en el capítol V, ha tingut un clar protagonisme en l’agenda
social i política del 2007. Així, és notable l’esforç fet per l’Administració en l’increment del
professorat de primària —més de 4.791 mestres nous— i també és molt remarcable l’interès
centrat en la formació professional, com es reflecteix en l’aprovació del II Pla general de formació professional. Hi ha una voluntat decidida per part del Govern i dels agents econòmics i
socials per fer front als principals reptes que té aquest tipus de formació, dels quals destacaríem
la necessitat d’una planificació més estratègica, millorar l’encaix entre oferta formativa i demanda, reduir la disgregació del sistema (formació inicial, ocupacional i contínua), optimitzar
el sistema d’informació i orientació, i reduir les rigideses del subsistema de l’FP inicial.
Els propers anys també seran clau en el procés d’adequació del sistema universitari a l’espai
europeu d’educació superior. Finalment, cal esmentar la Llei d’educació, que es preveu aprovar
el 2008; Llei que es convertirà en un referent a l’hora de valorar els esforços fets en aquest àmbit
a mitjà termini, especialment en temes de gran preocupació com són la millora del rendiment de
l’alumnat i la gestió de la integració de l’alumnat estranger en el sistema educatiu.
Pel que fa al model energètic i de sostenibilitat, analitzat en l’últim capítol de la Memòria,
les dades palesen l’encara elevada dependència externa del gas i el petroli. La producció
d’energies renovables continua sent residual, només el 2,4% del consum d’energia primària.
L’any 2007 també mereix destacar-se per una major conscienciació, per part de tots els agents
econòmics i socials, de la necessitat de desacoblar el creixement econòmic de les emissions
de gasos d’efecte d’hivernacle. En aquest sentit, s’han fet esforços per reduir les emissions, en
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un context d’important creixement econòmic, però no ha estat suficient per apropar-nos als
objectius previstos per l’Estat.
En matèria d’infraestructures, la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya ha fet créixer la inversió pressupostada en aquest capítol l’any 2007 a nivells
superiors als del 2006, malgrat que continua sent prioritària la correcció del dèficit que presenta el país en aquest àmbit. D’aquí la importància manifesta del debat que s’ha produït
aquest any a l’entorn del Pacte nacional d’infraestructures, un pacte que marcarà el futur de
les infraestructures a Catalunya.
Finalment, la Memòria ha fet un repàs dels principals indicadors referents a benestar i
condicions de vida, descrits en el capítol V. Quant als aspectes rellevants, el 2007 s’ha continuat caracteritzant per una forta dinàmica poblacional: la població ha augmentat l’1,1% respecte del 2006 i el 13,3% respecte del 2001. La població estrangera s’ha més que triplicat des
del 2001 (el 2001 representava el 4% de la població, mentre que el 2007 n’és el 13,3%). Pel
que fa a l’habitatge, el 2007 ja ha reflectit una desacceleració notable: s’han estabilitzat els
preus tant d’obra nova com de segona mà, s’han iniciat menys habitatges de nova construcció,
s’han reduït les transaccions immobiliàries i s’ha incrementat el nombre d’habitatges en oferta. Com a senyal positiu, és remarcable el creixement de la promoció d’habitatge amb protecció de nova construcció.
En l’àmbit de la protecció social i els serveis socials, les dades ens indiquen un augment
preocupant de la taxa de risc a la pobresa durant el 2006, malgrat que es tracta d’un any amb
un important creixement econòmic. També s’ha incrementat de manera molt significativa el
nombre de persones usuàries dels serveis socials, la majoria de les quals són gent gran i persones amb discapacitat. Malgrat l’endarreriment en el desplegament, l’aplicació de la Llei de
la dependència i la consegüent posada en marxa del Sistema per a l’autonomia i atenció a la
dependència, així com el desplegament de la nova Llei de serveis socials, haurien de facilitar
la consolidació de la xarxa de protecció social a Catalunya.
Per acabar, vull ressaltar que sense l’impuls donat al document per l’anterior presidenta,
Sra. Mercè Sala Schnorkowski, que lamentablement ens ha deixat al mes de maig, i sense la
ingent tasca de recopilació i elaboració pròpia de dades, recerca i reflexió de l’equip que treballa al CTESC, aquesta Memòria no hauria assolit el contingut i la complexitat que té. Cal
agrair aquest esforç i dedicació. Així mateix, l’experiència i la participació proactiva dels
membres de la Comissió Executiva han estat igualment decisives.
Amb totes les aportacions s’ha elaborat aquest document, que reflecteix amb detall un temps
de transició de l’activitat cap a un nou model econòmic que volem més sòlid i més solidari.
Josep Maria Rañé i Blasco
President
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Capítol I
L’ECONOMIA A CATALUNYA

1.

LA CONJUNTURA ECONÒMICA

1.1. L’entorn exterior
Des de mitjan any 2007 el panorama econòmic mundial ha canviat substancialment,
afectat per una inestabilitat i volatilitat significatives als mercats financers i per tensions
inflacionistes apreciables en els mercats de matèries primeres, especialment intenses en el
cas de les agrícoles i en el mercat del cru. L’any 2007, el preu del petroli ha augmentat de
mitjana el 13,1%, menys que l’any anterior. No obstant això, l’increment del preu al llarg
de l’any ha acumulat una pujada del 71,7%, des dels 50,8 dòlars el barril del mes de gener
fins als 87,2 dòlars del mes de desembre. Aquest comportament del preu del cru s’explica
per un augment de la demanda, per la debilitat creixent del dòlar i per la negativa de l’OPEP
a augmentar-ne la producció.1 Al creixement del preu del petroli, cal afegir-hi el de moltes
matèries primeres alimentàries. L’increment dels preus dels cereals i d’algunes lleguminoses, com ara la soja, ha estat important i ha encarit progressivament bona part de la cistella
alimentària del consumidor a mesura que avançava l’any 2007. En el cas dels productes
agraris, la tendència inflacionista s’ha intensificat a causa de l’augment de la demanda provinent de les noves economies emergents, de l’increment de la demanda per a la fabricació
de biocombustible, de la presència conjuntural de males collites derivades de la sequera en
algunes parts del món i de moviments especulatius en alguns mercats. Aquest escenari ha
generat una pressió a l’alça dels preus a escala internacional en un context de moderació del
creixement, fet que ha implicat una revisió a la baixa de les previsions de creixement.

1. OPEC, Basket price.
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En aquest context, als Estats Units, el darrer trimestre de l’any l’economia ha crescut
fins a una taxa anualitzada de només el 0,6%. Aquest alentiment en el creixement de l’economia nord-americana era previsible en la mesura que arrossegava un desequilibri de la
balança corrent, que havia crescut des del 2001. Tot i que s’ha començat a corregir el 2007,
no ha pogut compensar, però, el deteriorament del saldo financer, que, arrossegat per la situació d’inestabilitat financera recent, ha empitjorat especialment durant la segona meitat de
l’any. Com a conseqüència, el dòlar s’ha devaluat progressivament respecte d’altres divises
en general i, sobretot i en particular, respecte de l’euro, qüestió que ha generat complicacions als sectors exportadors de l’economia de la zona euro.2
En la zona euro, l’any 2007 el creixement ha estat del 2,6%, lleugerament més baix que
l’any anterior, i amb un clar perfil de desacceleració trimestral, des del 3,1% del primer
trimestre fins al 2,2% del darrer. Tal com mostra la taula 1, la demanda interna ha augmentat
per sota de la taxa de creixement del PIB, i mostra una pauta de desacceleració en el transcurs de l’any que s’explica pel retraïment del creixement tant del consum públic com del
consum privat, especialment d’aquest darrer. En canvi, la inversió (formació bruta de capital fix) ha mostrat un creixement del 4,4% per al conjunt de l’any i, tot i el perfil de desacceleració al llarg de l’any, ha acabat al darrer trimestre encara amb un creixement del 3,4%.
El creixement de la demanda exterior ha estat també cada cop més modest i, igualment, amb
signes de desacceleració. Aquesta evolució reflecteix, en part, l’encariment progressiu de
l’euro respecte d’altres divises i, sobretot, respecte del dòlar.

2. Annual Revision of the US International Accounts, 1997-2006. SCB, juliol 2007. US International Transactions,
2007 (anual). SCB, abril 2008.
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TAULA 1. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE LA DEMANDA.
ZONA EURO, 2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

2006
PIB

Demanda interna¹

Consum privat

Consum públic

Formació bruta de capital fix

Saldo exterior¹

Exportacions

Importacions

2,8

2,5

1,8

2,3

4,3

2007
2,6

2,4

1,5

2,2

4,4

0,3

0,2

7,5

5,2

8,1

6

2007
I TR

II TR

III TR

IV TR

2,9

2,2

2,4

2,1

3,1

1,6

2,4

6,6

0,2

6,6
6

2,5

1,7

2,2

3,6

0,3

5,8
5

2,6

1,8

2,6

3,8

0,2

7,1

5,9

2,2
1

1,6

3,4

0,1

4,4

3,8

Font: Idescat i elaboració pròpia. No inclou les variacions d’existències.
1. Aportacions al creixement total.

Des del punt de vista de l’oferta, la minoració més intensa de les taxes de creixement trimestral ha tingut lloc al sector de la construcció, amb un creixement que passa del 7,7% el primer
trimestre al 0,9% el darrer. Segons l’índex de producció industrial, aquesta desacceleració s’ha
reproduït en el sector d’obra residencial, que enguany ha augmentat només el 3% i ha acabat al
darrer trimestre amb una lleugera caiguda del 0,2% interanual.3 L’alentiment del creixement de
la construcció ha estat, doncs, intens, tot i que, amb un increment per al conjunt de l’any del
3,2%, l’aportació del sector al creixement de l’economia encara ha estat molt positiva. També
han contribuït intensament al creixement, amb taxes superiors al 3%, el sector industrial, que ha
mantingut el seu dinamisme, i els sectors del comerç, l’hoteleria, el transport i les comunicacions, la intermediació financera, les activitats immobiliàries i els serveis a les empreses.

3. Eurostat.
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TAULA 2. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE L’OFERTA.
ZONA EURO, 2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

2006
PIB

2,8

2007
2,6

2007
I TR

II TR

3,1

2,5

Agricultura, caça, silvicultura i pesca

-1,2

1,3

2,7

0,6

Construcció

4,5

3,2

7,7

2,5

Indústria

Comerç, hoteleria, transports
i comunicacions

Intermediació financera, activitats
immobiliàries i serveis empresarials
Administració pública, educació,
sanitat i altres serveis personals

3,6

3,6

3,2

3,5

III TR IV TR
2,6

2,2

4,3

3,3

0,5

1,5

1,4

0,9

2,6

3,1

3,7

2,9

3,1

2,7

3,3

3,1

3,5

2,9

3,1

3

1,2

1,7

1,6

1,9

1,8

1,5

Font: Idescat i elaboració pròpia.

Tot i la desacceleració evident, les xifres mostren un comportament relativament millor de
la zona euro que no pas d’altres economies desenvolupades, especialment la nord-americana.
El creixement del 2007 ha estat més intens a la zona euro que als EUA (gràfic 1 ); la inflació
s’ha mantingut prop del 2% i l’índex de producció industrial presenta un fort dinamisme (un
augment del 3,4%) en relació amb el de les economies del Japó i els EUA. El creixement de la
producció industrial a la zona euro ha estat, no obstant això, més moderat que l’any anterior: la
producció de béns intermedis encara ha augmentat el 3,8%; la producció de béns de consum,
amb un increment del 2,4%, ha experimentat una desacceleració molt lleugera, i la producció
de béns d’equipament, que ha crescut enguany el 6%, fins i tot s’ha accelerat lleument.4
Al Japó, la recuperació econòmica ha continuat l’any 2007, amb certs símptomes de
desacceleració: el creixement del PIB s’ha situat en el 2,0%, enfront del 2,4% de l’any anterior. El menor dinamisme de l’activitat s’explica per la moderació del creixement del
consum privat, que ha passat del 2,0% l’any 2006 a l’1,4% el 2007. En canvi, el sector exterior i, concretament, les exportacions han continuat mostrant un dinamisme notable a
causa del bon comportament de la demanda externa, sobretot dels països asiàtics, i de l’evolució favorable del tipus de canvi efectiu del ien. En aquest context, la inflació,mesurada
per l’índex de preus de consum (IPC), ha continuat sent extraordinàriament baixa, a causa
en bona part del creixement moderat dels salaris, circumstància que, al seu torn, ha contribuït a la reducció dels costos laborals unitaris.

4. Índex de producció industrial, Eurostat.
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GRÀFIC 1. Perfil del creixement econòmic al Japó,
la zona euro i els Estats Units (2006-2007)

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

2,0

2,2

PIB

0,1

IPC

2,1

1,7

IPI

CLU

Var. taxa d’atur1

-1,5
1,2

2,6

2,9

2,6
3,4

3,2
Japó

0,0

-0,9

EUA

-0,2

Taxa d’atur2

Zona euro
3,9

4,6

7,4

Font: OCDE, Eurostat i elaboració pròpia.
1. Variacions en punts percentuals.
2. Taxa mitjana d’atur l’any 2007.
3. CLU: costos laborals unitaris nominals.

Aquesta evolució s’ha produït en un context de creixement de l’ocupació i de disminució de la taxa d’atur. Aquesta darrera ha disminuït gairebé 1 punt percentual per sota del
nivell que mantenia l’any 2006. La taxa de creixement de l’ocupació ha estat enguany del
2,7% a la zona euro, més alta que la de l’any anterior. No obstant això, la construcció ha
estat encara l’activitat que més ha augmentat l’ocupació (4,4%), seguida per la intermediació financera, els serveis immobiliaris i empresarials (4,1%), i el comerç, les reparacions i
l’hoteleria (3,2%), tots per sobre de la mitjana. La resta de sectors han mostrat augments
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d’ocupació per sota de la mitjana i només s’ha reduït l’ocupació al sector primari (-0,5).5
Aquest increment de l’ocupació, i la disminució consegüent de la taxa d’atur, s’ha produït
paral·lelament a una disminució dels costos laborals unitaris del 0,7%.
En síntesi, l’evolució de l’economia de la zona euro s’ha caracteritzat per una inflació
relativament continguda, un creixement modest però superior al d’altres economies desenvolupades i la disminució de la taxa d’atur. No obstant això, les previsions s’han anat deteriorant a mesura que avançava l’any: l’indicador de clima econòmic ha caigut 5,1 punts
percentuals des del primer trimestre fins al darrer. Sectorialment, aquest comportament s’ha
reproduït arreu. L’indicador de confiança industrial ha baixat des de 4,4 punts el primer
trimestre fins a 2 punts el darrer; el dels serveis ha caigut des de 19,3 fins a 14,9 punts i,
finalment, l’indicador de confiança en la construcció també s’ha deteriorat, amb registres
que van des de 0,6 fins a -3,3 punts el primer i el darrer trimestre, respectivament. D’altra
banda, des del punt de vista de la demanda, les perspectives tampoc no han millorat, atès
que la confiança dels consumidors ha arribat el darrer trimestre fins a -7,7 punts, i ha persistit amb valors cada cop més negatius.6

1.1.1. Evolució general de l’economia de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània
L’any 2006, Catalunya s’ha situat en primer lloc pel que fa al PIB per càpita en termes
nominals, i ha superat l’economia de la regió de Migdia-Pirineus. A Catalunya, la renda per
càpita ha arribat fins als 26,2 milers d’euros per persona i any. En segon lloc, hi trobem
Migdia-Pirineus, amb un PIB per càpita de 25,7 milers d’euros per habitant. El LlenguadocRosselló és la regió que mostra un PIB per càpita més baix, de 22,6 milers d’euros, per
sobre, però, de la mitjana espanyola. En termes de paritats de poder de compra (p. p. c.),
Catalunya continua sent la que té més capacitat de compra per càpita (en termes bruts). Les
economies franceses baixen altre cop posicions en la mesura que presenten un nivell de
preus més elevat. No obstant això, cal analitzar les dades en paritats de poder de compra
amb una certa cautela, atès que els preus no s’han mesurat a escala regional.

5. Eurostat.
6. Comissió Europea.
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Gràfic 2. PIB per càpita i PIB per càpita en p. p. c. de les
economies de l’Euroregió, 2006

Unitats: milers d’euros per habitant, en termes nominals i en p. p. c.

23,69
25,48

Aragó

24,25
26,07

Balears

26,26
28,24

Catalunya
LLenguadoc-Rosselló

22,62
20,68
25,77
23,56

Migdia-Pirineus

28,36
25,92

França

22,26
23,95

Espanya
PIB per càpita

PIB per càpita PPC

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

En conjunt, l’any 2007 ha estat força dinàmic per a totes les economies analitzades. Els
creixements en termes reals no baixen en cap cas del 3%, ni per a les tres comunitats autònomes espanyoles ni per al conjunt de l’Estat espanyol. La taxa de creixement del PIB en
termes reals més intensa és la d’Aragó (4,5%). Aquests increments han permès un augment
del PIB per càpita a totes les economies. Les Illes Balears han estat l’economia que ha
mostrat l’augment de la renda per càpita més modest (0,7%), lluny del d’Aragó (2,9%). No
obstant això, l’economia aragonesa ha tingut una inflació del 4%, la més alta de totes les
economies analitzades.
Tal com es pot observar, els creixements de les regions franceses l’any 2006,7 tot i que
no han estat tan intensos en termes nominals com els de les espanyoles, s’han traduït finalment en uns augments reals per càpita relativament més intensos, atès que la contenció de
preus ha estat més alta i el creixement demogràfic, més baix.

7. No disposem de la informació corresponent a l’any 2007 per a les regions del Llenguadoc-Rosselló i MigdiaPirineus.
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TAULA 3. Taxes de creixement anual del PIB nominal, el PIB real,
el PIB per càpita i el deflactor de les economies de l’Euroregió,
2005-2007

Unitats: percentatges.

2005-2006

PIB n

PIB r

PIB n/h

PIB r/h

Deflactor

Aragó

8,0

4,0

6,8

2,8

3,8

Illes Balears

7,8

3,5

5,0

0,8

4,2

Catalunya

7,6

3,8

5,4

1,7

3,7

Llenguadoc-Rosselló

5,6

3,2

4,5

2,1

2,4

Migdia-Pirineus

5,6

3,1

4,8

2,3

2,4

França

4,3

2,0

4,0

1,7

2,3

Espanya

7,8

3,9

6,2

2,3

3,8

PIB n

PIB r

PIB n/h

PIB r/h

Deflactor

Aragó

8,7

4,5

7,0

2,9

4,0

Illes Balears

7,2

3,8

4,0

0,7

3,3

Catalunya

2006-2007

6,9

3,7

4,4

1,3

3,1

Llenguadoc-Rosselló

-

-

-

-

-

Migdia-Pirineus

-

-

-

-

-

França

-

-

-

-

-

7,0

3,8

5,1

2,0

3,1

Espanya

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

Des del punt de vista sectorial, els creixements del PIB de les economies de l’Euroregió
mostren una desacceleració del sector de la construcció que, tot i això, encara ha augmentat
intensament en la majoria.
Quant a les economies espanyoles, de les quals tenim estimacions sectorials del PIB,
l’agricultura ha crescut per sobre de la mitjana a totes les economies tret de les Illes Balears,
on ha caigut el 5,5%.8 Al Llenguadoc-Rosselló, l’agricultura ha estat el sector menys dinàmic —empesa encara per una forta apatia al sector vitivinícola—, ja que la producció de
cereals ha estat millor l’any 2007 que no pas el 2006, any en què es va patir sequera.9

8. Segons les estimacions de la Comptabilitat Regional (INE). No obstant això, a partir de les estimacions de
l’Idescat, el producte del sector primari català cau el 3,5%.
9. Insée (2007). «Synthèse regionale». L’anné économique et sociale 2007, p. 6.
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El sector industrial, excloent-ne l’energia, ha mostrat un fort dinamisme tant a les Illes
Balears com a l’Aragó, on ha crescut el 6,1% i el 4,4% en termes reals, respectivament. A
Catalunya el creixement també ha estat positiu, tot i que menys intens (3,1%).10 Al Llenguadoc-Rosselló també s’ha repetit aquest fort dinamisme de la indústria, empès per les
exportacions de productes industrials, que han augmentat més de l’11%. Aquest creixement
s’ha centrat en les activitats de mecànica, equips elèctrics i components electrònics, i també
en els productes farmacèutics, els materials per a la construcció i agroalimentaris.11 D’altra
banda, a Migdia-Pirineus l’activitat industrial s’ha mostrat molt menys dinàmica. No obstant això, s’ha mantingut gràcies a la reactivació d’alguns sectors a final d’any, com ara el
d’equipaments mecànics, el del cautxú i plàstics, i també el de la metal·lúrgia, que s’ha
continuat beneficiant de la demanda del sector aeronàutic. Tanmateix, altres sectors com ara
el de la perfumeria o el del mobiliari han desaccelerat el seu creixement a mesura que avançava l’any.12 Pel que fa a la construcció aeronàutica, els lliuraments del model Airbus s’han
accelerat a final d’any. En conjunt, l’any 2007, l’empresa europea ha lliurat un total de 453
aparells, 19 més que l’any 2006. D’altra banda, la demanda tampoc no ha donat l’esquena
a l’activitat aeronàutica europea, atès que l’any 2007 s’ha establert un nou rècord de comandes (3.421 nous avions).13
Finalment, pel que fa al mercat de treball, l’evolució de les economies de l’Euroregió el
2007 ha estat força bona, atès que en major o menor mesura han disminuït la taxa d’atur
(taula 4). Aquesta disminució de l’atur s’ha produït amb avanços en termes d’ocupació. En
el cas de Migdia-Pirineus, aquest creixement de l’ocupació s’ha desaccelerat a final d’any.
No obstant això, fins al setembre el creixement de l’ocupació interanual s’ha centrat sobretot
en els sectors de serveis personals, serveis a les empreses i construcció, mentre que les indústries dels béns de consum, automòbils i agroalimentaris han disminuït la seva ocupació.14 Al
Llenguadoc-Rosselló, el creixement de l’ocupació assalariada també ha estat intens al sector
privat (més del 2%). Aquest fort creixement ha tingut lloc també gràcies a l’empenta dels
sectors de la construcció, els serveis als particulars i els serveis a les empreses.15

10. CRE, INE.
11. Insée. «Activité des secteurs». L’anné économique et sociale 2007, p. 22.
12. Insée Midi-Pyrénées (2008). La conjunture en Midi-Pyrénées, p. 1.
13. Ibídem, p. 2.
14. Ibídem, p. 1.
15. Insée Languedoc-Roussillon (2007). «Synthèse regionale». L’anné économique et sociale 2007, p. 6. Tant en
el cas del Llenguadoc-Rosselló com en el de Migdia-Pirineus, les dades d’ocupació fan referència al sector privat
no agrari (excloent-ne, doncs, l’Administració pública) i a l’ocupació registrada assalariada (excloent-ne també
l’autònoma).
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TAULA 4. Taxes d’atur de les diferents economies que conformen
l’Euroregió, 2006-2007

Unitats: percentatges.

2006

2007

Llenguadoc-Rosselló

12,3

Migdia-Pirineus

2007
ITR

IITR

IIITR

IVTR

11,2

11,7

11,4

11,1

10,7

8,9

8,0

8,5

8,2

7,9

7,5

Aragó

5,5

5,2

5,7

5,3

4,9

5,1

Illes Balears

6,5

7,0

9,2

5,5

4,5

9,0

Catalunya

6,6

6,5

6,7

6,1

6,8

6,6

Espanya

8,5

8,3

8,5

8,0

8,0

8,6

França

8,8

8,0

8,4

8,1

7,8

7,5

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i l’Insée (taxes d’atur estimat).

Amb dades d’ocupació estimada, el creixement més intens de l’ocupació l’any 2007
s’ha produït encara al sector de la construcció, tant a l’Aragó (18,9%) com a les Illes Balears (12%) i Catalunya (7,1%). Tanmateix, la indústria ha guanyat ocupació tant a l’Aragó
(3,4%) com a les Illes Balears, on ha crescut intensament (16,5%). L’ocupació en el sector
serveis ha crescut també tant a Catalunya (4,7%) com a l’Aragó, mentre que ha caigut lleugerament a les Illes Balears (-1,5%), on ja té el pes més elevat.16 Per branques d’activitat, a
Catalunya, el sector dels serveis d’intermediació financera i els serveis immobiliaris ha estat el que més ha aportat al creixement de l’ocupació (45%), seguit del comerç i l’hoteleria
(22%). A les Illes Balears, en canvi, el comerç i l’hoteleria han estat els artífexs de la caiguda (atès que n’expliquen el 54%), mentre que la intermediació financera i els serveis immobiliaris han augmentat l’ocupació (amb una aportació del 34%). A l’Aragó, l’aportació més
forta del terciari la protagonitza el sector del comerç (46%), mentre que tant el transport
com la intermediació financera fan aportacions lleugerament negatives (-8% i -6%, respectivament). D’altra banda, tant a l’Aragó com a les Illes Balears i Catalunya, l’única activitat
del sector industrial que presenta una aportació significativa i positiva és la de la construcció de maquinària i equips mecànics, elèctrics i electrònics i materials de transport, que ha
fet, respectivament, unes aportacions del 15%, el 26% i el 16% sobre l’augment total de
l’ocupació.17

16. Dades d’elaboració pròpia a partir de l’EPA, INE.
17. Elaboració pròpia. EPA (INE).
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1.2. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A ESPANYA
L’any 2007 l’economia espanyola ha tornat a créixer el 3,9%. Tanmateix, l’aportació
negativa de la demanda exterior (-0,8%) s’ha corregit lleugerament, mentre que s’ha desaccelerat la contribució de la demanda interna (4,3%, enfront del 4,9% de l’any anterior). No
obstant això, el creixement de la demanda domèstica ha estat encara molt alt. Aquest creixement s’explica per un augment més intens del consum públic (5,1%), una moderació de
l’increment del consum de les famílies (3,2%) i una lleugera desacceleració de la inversió
(6%), a causa de la desacceleració de la inversió en construcció (4,1%) i la intensificació de
la inversió en béns d’equipament (8,6%) (taula 5).
TAULA 5. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE LA DEMANDA.
ESPANYA, 2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

2006

2007

3,9
4,9
3,8

3,9
4,3
3,2

I TR

II TR

4,1
4,8
3,5

4,0
4,6
3,4

2007

III TR

IV TR

PIB pm
Demanda interna
Despesa en consum llars
Despesa en consum administracions
públiques
Formació bruta de capital (1)
Béns d’equipament i d’altres
Construcció
Saldo exterior(2)

3,8
4,2
3,1

3,5
3,7
2,7

4,9

5,1

6,1

4,9

5,0

4,4

7,0
8,0
6,0
-1,3

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

6,4
8,4
4,9
-1,0

6,7
9,7
4,6
-0,9

5,8
8,7
3,8
-0,7

5,0
7,6
2,9
-0,4

Exportacions totals de béns i serveis

5,1

5,3

3,6

4,7

7,7

5,1

Exportacions de béns i serveis
Consum d’estrangers al territori

5,8
1,5

6,4
-0,3

4,1
1,3

6,1
-2,2

9,3
-0,6

6,0
0,3

Importacions totals de béns i serveis

8,3

6,6

6,0

6,7

8,4

5,4

Importacions de béns i serveis
Consum de residents a l’estranger

8,4
6,1

6,6
5,8

6,0
6,7

6,7
4,4

8,5
5,5

5,3
6,5

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

Des del punt de vista de l’oferta, el creixement del sector serveis (4,2%) ha superat el del
conjunt de l’economia; l’augment de la producció primària s’ha mantingut estable, i s’ha desaccelerat el creixement del sector industrial (2,7%) i de la construcció (3,8%) (taula 6).
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TAULA 6. PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS CONSTANTS PER A GRANS
SECTORS A ESPANYA, 2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

2006

2007

II TR

6,8

2,8

2,8

2,9

3,8

2,8

Indústria

2,9

2,7

3,5

3,5

2,0

Serveis

3,8

4,2

4,2

4,2

4,3

Construcció
Imp. nets s/productes

5,4
5,6

3,8

3,8
3,4

4,5
3,2

4,0

IV TR

3,9
3,8

4,1

III TR

Total

Agricultura

3,9

I TR

2007

4,2
3,5

3,8

4,1

3,5

1,9
4,1
2,9

Font: Idescat i elaboració pròpia.

El dinamisme del creixement de l’economia espanyola s’ha traduït en un increment de
l’ocupació del 3,1% l’any 2007. Aquest augment ha permès absorbir el creixement de la
població activa (2,8%) i disminuir la taxa d’atur 0,2 punts percentuals, que s’ha situat al
8,3%. Tot i així, en termes absoluts, el nombre de persones aturades ha disminuït poc
(0,2%). No obstant això, l’evolució intermensual de l’ocupació ha estat negativa el darrer
trimestre de l’any (-0,2%) i la taxa de creixement interanual d’aquest mateix trimestre ha
estat també la més baixa (1,7%).
Sectorialment, l’ocupació a la construcció encara ha crescut intensament l’any 2007 (6,1%),
seguida dels serveis (3,9%), mentre que ha disminuït a la indústria (-0,9%) i al sector primari
(-2%). Trimestralment, la desacceleració en la generació d’ocupació ha estat intensa a la construcció, on s’ha passat d’una taxa interanual de creixement del 9,4% el primer trimestre al 2,7%
el darrer trimestre de l’any. A la indústria, el descens més pronunciat de l’ocupació també s’ha
produït el darrer trimestre, amb una caiguda interanual de l’1,2%.18 No obstant això, aquesta
desacceleració del creixement de l’ocupació, que ha estat de mitjana més intensa que la del
producte, ha permès que la productivitat aparent del treball hagi pujat el 0,9% l’any 2007.

1.3. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA
L’any 2007, el creixement a Catalunya ha estat del 3,6%, 0,3 punts percentuals (p. p.)
menys que l’exercici anterior, i amb una tònica clara de desacceleració en el transcurs de
l’any. La desacceleració del creixement es reprodueix per al conjunt de la demanda interna,
i el darrer trimestre s’intensifica també per l’aportació més negativa del sector exterior.

18. Enquesta de població activa (EPA).
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El creixement menys accelerat de la demanda interna només s’ha compensat parcialment per l’aportació menys negativa del sector exterior a la demanda total de l’economia
(taula 7). La desacceleració del creixement de la demanda domèstica s’ha produït per una
caiguda dels ritmes de creixement de la despesa en consum de les llars (fins al 2,9%) i de la
inversió, que ha reduït 0,9 p. p. la seva taxa de creixement. No obstant això, el consum
públic ha actuat en part de contrafort de la demanda i ha mostrat una lleugera acceleració
del creixement respecte de l’any anterior, atès que ha passat de créixer el 4,9% al 5,5%.
D’altra banda, la desacceleració del ritme de creixement de la inversió és deguda bàsicament a l’alentiment del creixement de la demanda de béns de la construcció, que ha passat
d’augmentar el 6% a fer-ho el 3,6%. La inversió en béns d’equipament s’ha incrementat un
punt percentual més fins arribar enguany a la taxa del 7,7%. Aquest creixement més moderat de l’economia catalana ha anat acompanyat d’un augment dels preus (3%) que, de mitjana, ha estat també més moderat que el de l’any anterior.
TAULA 7. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE LA DEMANDA.
CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

2006

2007

PIB pm

3,9

3,6

Despesa en consum llars

3,6

2,9

Demanda interna

4,6

4,0

I TR
4,0

4,4

3,1

2007

II TR III TR IV TR
3,8

3,6

3,1

3,1

2,8

2,6

4,2

3,9

3,6

Despesa en consum administracions públiques

4,9

5,5

5,9

5,9

5,6

4,6

Formació bruta de capital (1)

6,4

5,6

6,3

5,8

5,3

5,1

Béns d’equipament i d’altres

6,7

7,7

8,5

8,2

7,3

6,8

Construcció

6,0

3,6

4,2

3,6

3,4

3,2

Saldo exterior (2) (3)

-0,4

-0,3

-0,2

-0,3

-0,2

-0,4

Exportacions totals de béns i serveis

6,5

4,9

4,4

4,0

8,7

2,5

Exportacions de béns i serveis

7,4

1,1

5,8

-0,6

5,4

-1,7

4,9

-1,5

10,2
-0,3

2,7

1,2

Importacions totals de béns i serveis

7,5

6,0

4,2

7,1

9,2

3,5

Importacions de béns i serveis

7,5

6,0

4,1

7,2

9,3

3,3

Saldo amb l’estranger (3)

Consum d’estrangers al territori

Consum residents a l’estranger

-1,1

7,2

-0,8

5,8

-0,3

6,6

-1,6

4,1

-0,9

4,7

-0,5

7,7

Font: Idescat i elaboració pròpia.
1. Inclou la variació d’existències.
2. Inclou el saldo amb la resta d’Espanya.
3. Expressat en aportacions al creixement total del PIB.
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Des del punt de vista de l’oferta, l’any 2007 la producció només s’ha reduït en el sector
primari (-3,5%). En aquest sector, i sobretot en el ramader, l’encariment progressiu de les
matèries primeres que s’ha produït a mesura que avançava l’any ha generat una reducció
progressiva dels marges. L’increment dels consums intermedis es troba, doncs, també al
darrere d’aquesta erosió del valor afegit del sector, tot i que aquest factor hi incidirà probablement més l’any 2008. Des del punt de vista estrictament agrícola, l’any 2007 tampoc ha
estat un any gaire bo quant a les collites. Tot i que ha augmentat la producció de cereals,
probablement en resposta a l’encariment del producte que s’està produint en el subsector
des de fa anys, s’ha reduït la producció de fruita fresca, fruita seca i oli d’oliva. En el sector
ramader cal destacar la lleugera caiguda del sector porquí i l’augment de producció del
sector boví.19
Pel que fa a la resta de sectors, només els serveis han mantingut un creixement (4,4%)
per sobre de l’augment del conjunt de l’economia. Aquest sector fins i tot ha accelerat el seu
creixement, de mitjana, respecte de l’any anterior. Aquest creixement ha estat, a més, força
estable al llarg de l’any, tot i caure lleugerament el darrer trimestre.
La resta de sectors han crescut per sota de la mitjana. La construcció ha experimentat un
augment del 3,6% —1,8 p. p. més que l’any anterior—, i ha mostrat una tendència a la desacceleració que s’ha intensificat a partir de la segona meitat de l’any, atès que el sector ha
notat les turbulències del mercat financer internacional arran de la crisi de les hipoteques
subprime als EUA, que han generat un enduriment de l’accés al crèdit i, per tant, el consegüent retraïment de la demanda d’immobles. No obstant això, l’evolució del subsector
d’obra pública ha estat bona, la qual cosa ha contribuït a pal·liar en part el deteriorament de
la construcció residencial.
TAULA 8. PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS CONSTANTS PER A GRANS
SECTORS A CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

Total

2006

2007

3,9

3,6

I TR

II TR

4,0

3,8

2007

III TR

IV TR

3,6

3,1

Agricultura

3,8

-3,5

-0,3

-4,4

-4,8

-4,5

Construcció

5,4

3,6

3,9

3,5

3,6

3,4

Indústria

Serveis

Imp. nets s/productes

2,9

3,8

5,6

2,0

4,4

3,5

Font: Idescat i elaboració pròpia.
19. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
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2,8

4,5

4,5

2,5

4,4

4,0

2,0

4,4

3,4

0,8

4,2

1,9
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La indústria, amb un creixement del 2%, inferior al 2,9% que havia mantingut de mitjana l’any 2006, ha estat el sector que, tret de l’agricultura, ha crescut menys. L’índex de
producció industrial (gràfic 4) ha augmentat prop de l’1,3% en el conjunt de l’any. Les activitats que han fet créixer més la producció industrial han estat la construcció de maquinària i equipaments mecànics (6,6%) i la d’equipaments elèctrics i electrònics (5%), seguides
per la indústria del paper i les arts gràfiques (4,3) i les indústries química i alimentària
(2,8% i 3,3%, respectivament). La reducció de la producció industrial s’ha concentrat en els
sectors de les indústries tèxtils (-6,6), de minerals no metàl·lics (-5,8) i energia elèctrica, gas
i aigua (-3,7). Si analitzem la producció industrial segons la destinació econòmica dels béns
(gràfic 3), s’aprecia una reducció de la producció energètica, si bé s’ha anat corregint a
mesura que avançava l’any. S’ha reduït també la producció de béns intermedis i ha augmentat la producció de béns de consum i de béns d’equipament, en línia també amb el fort
creixement que ha mantingut la formació bruta de capital en béns d’equipament. Tanmateix, en conjunt, l’índex ha mostrat un creixement cada cop més moderat a mesura que
avançava l’any, element que evidencia el debilitament progressiu del creixement del sector
industrial.

GRÀFIC 3. Perfil del creixement de l’economia catalana,
2006-2007

Unitats: aportacions al creixement del PIB i taxes de creixement interanual, en percentatges.

64,6%

Població
PIB/hab.
2006

3,6%

PIB

34,5%
PIB/hab.

1,3%

2007

Productivitat
Ocupació

Productivitat

22,7%
76,7%

Ocupació

0,8%

2,8%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la CRE, INE (ocupació en llocs de treball).
Aportacions al creixement del PIB (gràfic de l’esquerra): descompostes per població i PIB per càpita, d’una
banda, i per productivitat i ocupació, de l’altra.
Taxes de creixement interanuals (gràfic de la dreta).
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Aquest creixement de l’economia catalana ha generat un creixement del PIB per càpita
de l’1,3%. Si descomponem el creixement del PIB entre l’aportació del creixement de la
població i el del PIB per càpita, observem que el 66% de l’increment de l’economia ha estat
a causa de l’aportació de la població. Amb dades de llocs de treball i a partir de les primeres
estimacions del producte, l’any 2007 la productivitat aparent del treball hauria augmentat
el 0,8%. En termes econòmics això implica que el creixement en termes d’ocupació ha estat
menys intens que no pas en termes de producte. Aquest increment de la productivitat aparent del treball contrasta amb la caiguda que finalment sembla que es va donar l’any anterior amb les noves estimacions. Si descomponem el creixement de l’economia catalana en les
aportacions de la productivitat i de l’ocupació, s’observa, però, encara un patró de creixement bàsicament extensiu.
Efectivament, amb dades de l’enquesta de població activa (EPA), el nombre de persones
ocupades a Catalunya ha augmentat el 2,7%, increment similar al de la població activa
(2,6%). Atesa aquesta circumstància, i tot i que ha augmentat el nombre de persones aturades en termes absoluts, la taxa d’atur a Catalunya s’ha reduït 0,1 punts percentuals de mitjana l’any 2007.20
Per sectors d’activitat, als serveis l’ocupació ha crescut per sobre de la mitjana (4,7%) i
ha concentrat el 63,6% del conjunt de l’economia. Les activitats dels sectors on s’ha generat
més ocupació han tornat a ser els serveis a les empreses, els financers i els immobiliaris
(9,3%), i també els transports i les telecomunicacions (8,9%). Altres subsectors més tradicionals com són el comerç i l’hoteleria, i també els serveis de no-mercat, no han crescut a
uns ritmes tan dinàmics i han perdut pes, en termes d’ocupació, dins del sector serveis.
Per la seva banda, els sectors primari i industrial han experimentat caigudes del nombre
de persones ocupades del 12% i el 3,3%, respectivament.

20. EPA, INE. Per a més informació, vegeu el capítol III.
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GRÀFIC 4. Evolució de l’índex de producció industrial
segons la destinació econòmica. Catalunya,
2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual.
energia

-3,6%

béns intermedis

-0,9%

béns d’equipament

5,4%

béns de consum

3,2%

general

1,3%

Font: Idescat i elaboració pròpia.

GRÀFIC 5. Evolució de l’índex de producció industrial
per branques d’activitat. Catalunya, 2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

1,7

Indústries manufactureres

3,3

Indústries d'alimentació, begudes i tabac
Indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat -6,6
Indústries del paper, arts gràfiques i suports
enregistrats

4,3
2,8

Indústries químiques
Fabricació d'altres productes minerals no
metàl·lics

-5,8
6,6

Construcció de maquinària i equips mecànics
5

Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics
1,3

Fabricació de material de transport
Energia elèctrica, gas i aigua

-3,7

Font: Idescat i elaboració pròpia. Només inclou aquelles branques amb variacions en termes absoluts superiors a l’1%.
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El creixement de l’ocupació ha estat més intens a la construcció (7,1%) que no pas a la
resta d’activitats. Tot i així, també és el sector que mostra la desacceleració més pronunciada en el transcurs de l’any, atès que va començar creixent el 19,3% el primer trimestre i
només ha augmentat el 2,2% el darrer trimestre.21
GRÀFIC 6. Evolució de l’ocupació al sector serveis segons
les activitats

Unitats: percentatges.

Altres serveis

3,4%

col·lectius
Admin. pública,
educació i sanitat

2,1%

Serveis financers,

9,3%

a empreses i
Transports i

8,9%

telecomunicacions
Comerç, hoteleria i
reparacions
Total

2,9%
4,7%

Font: Idescat, amb dades de l’EPA.

L’activitat turística també ha evolucionat l’any 2007 de forma més continguda que l’any
2006. Els hotels i els càmpings han augmentat poc més del 2% el nombre de viatgers i
menys de l’1% el nombre de pernoctacions totals (taula 9). Els viatgers i les pernoctacions
que han tingut lloc al turisme rural, tot i créixer menys que l’any anterior, s’han incrementat
encara a uns ritmes intensos del 17% i del 13%, respectivament. Això ha reforçat una mica
més la presència d’aquest tipus d’activitat turística, que, tot i que és encara minoritària
(1,8% dels viatgers), ha continuat centrant el seu creixement entre els viatgers catalans i els
espanyols.
El nombre de pernoctacions dels viatgers catalans s’ha reduït el 2,4%. No obstant això,
el nombre de pernoctacions totals, que inclou les dels viatgers catalans, espanyols i estrangers, ha augmentat l’1%. El nombre de viatgers catalans tampoc no ha variat, i els creixe-

21. Enquesta de població activa (EPA), INE.
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ments s’han produït exclusivament amb viatgers d’altres comunitats espanyoles i sobretot
amb estrangers, que tot i no augmentar com l’any anterior encara ho han fet el 3,8% (taula 10). De fet, el pes del nombre d’estrangers, tant en termes de viatgers com de pernoctacions, ha pujat respecte del dels espanyols (gràfic 7).
L’enquesta de despesa turística22 ens permet constatar que la despesa total dels turistes
no residents amb destinació a Catalunya ha estat enguany el 3,8% més alta que l’any abans.
Aquest augment de la despesa s’ha produït per un increment de la despesa diària dels turistes estrangers de l’11,4%, que ha permès compensar la disminució del període d’estada
mitjà per turista, que ha disminuït el 8,4%. Els turistes, doncs, romanen menys dies a Catalunya, però gasten més diners per cada dia que s’hi estan. Finalment, també augmenta la
despesa mitjana per turista, en el còmput global de totes les seves vacances; element que,
unit al fet que han arribat més turistes (1,8%), ha permès augmentar el flux d’entrada de
divises per aquesta activitat.
TAULA 9. CREIXEMENT DEL NOMBRE DE VIATGERS I PERNOCTACIONS
SEGONS EL TIPUS D’HOSTATGE. CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

Creixement del nombre de viatgers

Hotels

Càmpings

Turisme rural

2,2

2,1

17

0

2,9

15,2

Catalunya

-2,1

2,7

15,8

Resta d’Espanya

2,4

5

7

Turisme estranger

4

1

48,3

Hotels

Càmpings

Turisme rural

1

0,5

13

-1,9

-0,3

12,7

Catalunya

-5

-0,8

13,7

Resta d’Espanya

1,6

4,3

3,3

Turisme estranger

2,5

1,3

15,1

Total
Turisme domèstic

Creixement del nombre de pernoctacions
Total
Turisme domèstic

Font: Idescat i elaboració pròpia.

D’altra banda, el fet que sigui major l’augment de la despesa per turista (2%) que no pas
el del nombre de turistes (1,8%) implica que el creixement dels ingressos s’ha produït per

22. Enquesta de despesa turística EGATUR, Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
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una aportació més intensa de la despesa mitjana per turista que no pas pel nombre de viatgers estrangers que han arribat. Així, l’augment de la despesa per turista i dia (11,4%) denota un creixement de la despesa en termes reals per turista i dia, atès que es tracta d’un
increment molt superior al de l’IPC (3%) i al de l’índex de preus hotelers (2,5%).23
TAULA 10. VIATGERS I PERNOCTACIONS SEGONS EL TIPUS D’HOSTATGE
I PROCEDÈNCIA. CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: milers de persones, nits i percentatges.

Viatgers

Variació
(%)

Percentatge
sobre el total

Percentatge sobre el
total de cada origen
(2007)

2006

2007

2006-2007

2007

H

C

TR

17.162

17.581

2,4

100

82,9

15,3

1,8

Turisme domèstic

8.164

8.246

1

46,9

76,5

19,9

3,6

Catalunya

5.170

5.175

0,1

29,4

65,5

29,1

5,4

Resta d’Espanya

2.994

3.071

2,6

17,5

95,1

4,4

0,5

Turisme estranger

8.998

9.335

3,8

53,1

88,5

11,3

0,2

Variació
(%)

Percentatge
sobre el total

Total

Pernoctacions

Percentatge sobre el
total de cada origen
(2007)

2006

2007

2006-2007

2007

H

C

TR

Total

57.095

57.684

1

100

73,6

24,7

1,7

Turisme domèstic

22.472

22.263

-0,9

38,6

66,4

29,8

3,8

Catalunya

14.746

14.393

-2,4

25

53

41,6

5,4

Resta d’Espanya

7.726

7.870

1,9

13,6

90,9

8,2

0,9

Turisme estranger

34.623

35.421

2,3

61,4

78,2

21,5

0,3

Font: Idescat i elaboració pròpia.
H: hotel
C: càmpings
TR: turisme rural

23. Índex de preus hotelers (IPH), INE.
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GRÀFIC 7. MITJANA DE LES PERNOCTACIONS PER VIATGER
A CATALUNYA, 2007

Unitats: pernoctacions per viatger i variació en percentatge.
Turisme -0,05
estranger
resta

3,8
-0,02

d'Espanya
Catalunya

Variació
2006-2007

2,6
-0,07

Nits/viatger
2,8

Turisme -0,05
domèstic
Total

2,7
-0,05
3,3

Font: Idescat i elaboració pròpia.

El saldo comercial de Catalunya amb l’estranger
El saldo exterior de Catalunya, incloent-hi els intercanvis amb la resta d’Espanya, ha
mostrat un superàvit del 2,9% del PIB l’any 2007. Aquest superàvit ha estat 0,8 punts percentuals més baix que el de l’any 2006. Des de l’any 2002 aquest saldo positiu que manté
Catalunya amb l’exterior s’ha anat reduint. El 112% d’aquesta reducció és degut a l’augment del dèficit en els intercanvis amb l’estranger.
Paral·lelament, també cal esmentar que l’evolució del saldo amb l’estranger ha anat
acompanyada aquest darrer exercici per un alentiment del creixement tant de les exportacions de béns (que han passat del 10,6% al 5,8%) com de les importacions (del 10,3% al
5,9%). Aquest menor ritme de creixement dels intercanvis comercials es repeteix també en
el conjunt de la zona euro, que enguany ha disminuït fortament la taxa de creixement de les
exportacions i les importacions.24

24. Les exportacions han passat de créixer l’11,7% l’any 2006 al 8,5% l’any 2007, i les importacions del 14,1% al
5,7% a la zona euro. Al conjunt de l’Europa dels 27 també s’ha reproduït aquest comportament, atès que el ritme de
creixement de les exportacions ha passat del 10,4% al 7%, i el de les importacions del 15,2% al 5,4% (Eurostat).
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Pel que fa al saldo amb la resta d’Espanya, aquest darrer any també s’ha deteriorat, tot
i que l’empitjorament del saldo total de l’any 2007 s’explica majoritàriament encara pel
major dèficit amb l’estranger (68,5%).25 Aquest darrer és resultat d’un creixement cada cop
més gran del consum en detriment de l’estalvi, però també és reflex d’un probable deteriorament de la competitivitat de l’economia catalana vers la resta del món.
Ateses aquestes circumstàncies, cal analitzar amb detall quina ha estat l’evolució dels
fluxos comercials de béns entre Catalunya i l’estranger.
GRÀFIC 8. Contribució al dèficit comercial de Catalunya
el 2007 i a la seva variació segons branques d’activitat
econòmica

Unitats: percentatges.

-2%
-1%

No classificats
-16%

Altres

6%

Automoció
Electrònica
Maq. d'oficina i òptica

9%
-27%

10%
3%

Metal·lúrgia
-9%

Química

28%

11%
0%

Maquinària i equips

10%

7%
11%
8%

Tèxtil, confecció i cuir
4%
2%

Alimentació i begudes

22%
24%

Energia i extractives
Agricultura

7%
% dèficit (2007)

Font: Idescat i elaboració pròpia.
25. Idescat, estimació del PIB demanda, base 2000.
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L’any 2007, el saldo comercial de l’intercanvi de béns entre Catalunya i l’estranger ha
caigut el 6,2%, i el dèficit ha pujat fins als 29.278,2 milions d’euros. Aquest deteriorament
s’ha produït com a resultat d’un augment de les exportacions del 5,8% i d’un increment de
les importacions del 5,9%.
Per branques d’activitat, l’automoció, l’electrònica, l’agricultura i l’energia han estat les
activitats amb més aportació al deteriorament del saldo, mentre que només els sectors de
maquinària d’oficina i òptica i química, així com el conjunt d’activitats aglutinades sota el
terme d’altres, han fet millorar la relació d’intercanvi i, per tant, n’han disminuït el dèficit.
Totes les activitats mostren dèficits del saldo comercial, tret del petit grup de productes «no
classificats» (gràfic 8).
Si analitzem la destinació econòmica dels béns (gràfic 9), constatem que els béns intermedis són precisament aquells que més han contribuït al dèficit comercial total. No obstant
això, i respecte de l’any anterior, l’aportació més intensa al deteriorament del saldo total
l’han protagonitzada els béns de consum.
GRÀFIC 9. Contribució al dèficit comercial de Catalunya
el 2007 i a la seva variació segons la destinació econòmica
dels béns

Unitats: percentatges.

17,8%

Béns
intermedis

Béns de
capital

72,2%

14,3%
8,9%

% dèficit (2007)

67,9%

Béns de
consum

% variació (2006-2007)

18,8%

Font: Idescat i elaboració pròpia.
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Segons el contingut tecnològic dels béns, la contribució més alta al dèficit ha estat la dels
béns de nivell tecnològic mitjà-alt i alt. A més, han estat precisament aquells productes de
contingut tecnològic mitjà i alt els que més han aportat al deteriorament del dèficit total.
Finalment, al gràfic 11 podem observar que la contribució que fa el dèficit dels intercanvis comercials amb la resta del món (sobretot els països asiàtics, incloent-hi les economies
emergents), és majoritària, propera al 49%. També és molt important el desequilibri amb la
resta de països de la Unió Europea, que explica el 45% del dèficit total. Observem que és
concretament aquest darrer grup de països el que ha fet deteriorar més el dèficit de l’economia catalana, atès que n’explica gairebé el 70%, si bé l’intercanvi amb altres països no inclosos a la UE ha estat també decisiu a l’hora de minorar el deteriorament del saldo. En
aquest sentit, podem observar que la relació d’intercanvi no ha millorat en cap de les principals àrees que conformen majoritàriament el desequilibri comercial català.

GRÀFIC 10. Contribució al dèficit comercial de Catalunya
el 2007 i a la seva variació segons el contingut tecnològic
dels béns

Unitats: percentatges.

Baix

Mitjà-baix

18%
5%

23%

26%

Mitjà-alt

Alt

% variació (2006-2007)

31%

25%

31%

Font: Idescat i elaboració pròpia. Només béns industrials.
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GRÀFIC 11. Contribució al dèficit comercial de Catalunya
el 2007 i a la seva variació segons la destinació o la
procedència geogràfica dels intercanvis comercials

Unitats: percentatges.

6,3%

resta del món

48,6%
7,0%

Amèrica Central i del Sud

0,6%
35,7%

Amèrica del Nord
4,1%

Altres. Europa

-19,6%
1,6%

UE-25

% variació (2006-2007)
% dèficit 2007

70,6%
45,2%

Font: Idescat i elaboració pròpia. Només béns industrials.

El sector financer
El creixement del crèdit concedit per les entitats financeres catalanes l’any 2007 ha estat
del 15,5%. Aquest augment ha estat inferior al de l’any 2006 (taula 11). La desacceleració
del creixement del crèdit ha estat menys intensa a Catalunya que no pas al conjunt de l’Estat. No ha passat el mateix amb el creixement dels dipòsits (6,6%), que s’ha desaccelerat
més a Catalunya que no pas al conjunt de l’economia espanyola.
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TAULA 11. Variació del crèdit i dels dipòsits de les institucions
financeres a Catalunya i a Espanya, 2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

Catalunya

Espanya

Crèdit

Dipòsits

Crèdit

Dipòsits

31/12/2006

21,9

16,9

25,2

18,5

31/12/2007

15,5

6,6

16,7

11,5

Font: Departament d’Economia i Finances.

Aquest menor creixement del crèdit s’ha produït sobretot en el crèdit a les llars, especialment el destinat a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge, que ha passat d’un augment
del 22,1% l’any 2006 al 13,6% el 2007 (taula 12). Tot i això, l’any 2007, el creixement del
crèdit a l’habitatge (13,6%) ha superat el del crèdit al consum (9,9%). D’altra banda, i tot i
que també ha desaccelerat el seu creixement, el crèdit amb finalitats productives ha augmentat enguany el 20,7%.
TAULA 12. Evolució dels crèdits segons l’activitat finançada.
Catalunya, 2006-2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

Activitats productives

Crèdits personals
Total

Habitatge

Consum

IV TR 2006

29,4

21,5

22,1

12,0

IV TR 2007

20,7

12,7

13,6

9,9

Font: Departament d’Economia i Finances.

Finalment, cal analitzar també el mercat de valors a Barcelona. La crisi financera nordamericana ha provocat també aquí una caiguda de les cotitzacions, i el mes de setembre els
guanys acumulats de l’Íbex 35 han estat 2,3 punts percentuals més baixos que els que havia
assolit el mes de juny. Al final, però, ha tancat l’any amb una revaloració del 7,3%, més alta
que l’acumulada del juny. No obstant això, les cotitzacions s’han mostrat molt volàtils, especialment d’ençà de l’agost, fruit del clima d’incertesa que ha imperat en el context financer internacional, i bona part dels valors han acabat l’any tancant en negatiu.
La segona meitat d’any ha estat, però, complicada també a la resta de borses europees. Així,
el MIB 30 italià ha tancat 6,5 punts per sota, i l’Euro Stoxx 50 ha perdut 0,4 punts en el còmput
total de l’any. Tanmateix, l’índex alemany Dax Xetra ha tancat amb una revaluació del 22,3%
i el Dow Jones americà, del 6,4%. La borsa japonesa també ha mostrat una devaluació important de l’11,1%. L’índex BCN MID 50 ha perdut l’11,7% del seu valor l’any 2007.
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El volum negociat ha experimentat un creixement del 25% a la Borsa de Barcelona, a
causa principalment del mercat de renda variable, atès que tant les obligacions com els
efectes públics negociats han mantingut un volum menor que el de l’any anterior.
TAULA 13. Volum efectiu negociat a la Borsa de Barcelona, 2007

Unitats: taxes de creixement interanual, en percentatges.

Volum negociat

Percentatge sobre el total

Variació interanual

Accions

325.147,7

78,7

35,0

Obligacions

   4.746,8

1,1

-3,3

Fons públics

82.318,7

19,9

-1,8

413.321,9

100,0

25,1

Total

Font: Departament d’Economia i Finances (dades en data 31 de desembre).

Sectorialment, els únics índexs amb evolució positiva han estat els dels serveis diversos
(que han guanyat el 23%), les elèctriques (12,3%) i el sector metal·lúrgic (8%). La resta ha
mostrat una evolució negativa. Aquests resultats han estat inferiors en tots els sectors als
que s’havien obtingut l’any 2006.
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2.

PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT

L’any 2007 la variació mitjana dels preus a Catalunya ha estat més baixa que l’any anterior. Els preus han pujat prop del 3%, enfront del 3,7% de l’any 2006. Al conjunt de l’economia
espanyola el comportament ha estat també menys inflacionista enguany: la variació mitjana
dels preus ha estat del 2,8%, el 0,2% més baixa que a Catalunya. Amb un creixement mitjà
dels preus del 2,1% a la zona euro, el diferencial de l’economia catalana respecte d’aquesta
àrea ha estat més baix, del 0,9%, si bé l’economia catalana ja fa temps que acumula un diferencial de creixement dels preus positiu respecte del conjunt de la zona euro.
Per tant, l’any 2007 ha estat un any d’augment dels preus relativament intens en termes
reals i de major contenció. Aquesta desacceleració de la taxa de creixement dels preus s’explica principalment per la bona contribució de les partides d’olis i greixos (48,8%), calefacció, enllumenat i aigua (47,7%), i transport personal (45,9%). No obstant això, l’evolució
mensual dels preus dels darrers mesos ha matisat aquesta evolució clarament descendent
que ja havia encetat l’índex al final de l’any 2006.
TAULA 14. INFLACIÓ COMPARADA. CATALUNYA, ESPANYA I ZONA EURO,
2006-2007

Unitats: percentatges.

2006

2007

Catalunya

3,7

3,0

Espanya

3,5

2,8

Zona euro

2,2

2,1

Diferència Catalunya-Espanya

0,2

0,2

Diferència Catalunya-zona euro

1,5

0,9

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

2.1. ELS PREUS DELS BÉNS DE CONSUM. EVOLUCIÓ TENDENCIAL DE L’IPC
L’evolució mensual de la taxa interanual d’inflació (gràfic 12) mostra un comportament
alcista oposat al que es va poder observar l’any 2006. Des de l’agost del 2007 els preus han
pujat i la inflació interanual s’ha situat un altre cop en nivells superiors al 4%.
Els preus, que havien augmentat només el 2,6% de mitjana durant el primer semestre a
Catalunya, han accelerat el seu creixement fins al 3,4% de mitjana el darrer semestre de
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l’any. Aquesta variació de 0,8 punts percentuals s’explica sobretot per l’evolució dels preus
del transport personal (gairebé el 60%), seguit pel comportament també més inflacionista
de la llet (19,6%), la fruita fresca (10,6%), el pa (7,2%) i la partida de calefacció, enllumenat i distribució d’aigua (que n’explica el 6,5%).1
Entre les causes que poden explicar aquest augment dels preus, hi trobem sobretot l’encariment, d’àmbit global, de matèries primeres, tant pel que fa als productes energètics,
especialment el petroli, com també a alguns productes agraris, especialment els cereals. En
aquest darrer cas, les males collites han frenat la producció mundial. No obstant això, també és cert que els progressos en termes de renda per càpita de països que han crescut intensament aquests darrers anys es troben al darrere d’un augment de la demanda a escala
mundial. En l’àmbit més domèstic, han estat sotmeses a examen tant les estructures d’alguns mercats d’aliments, especialment en aquelles fases més encaminades a la distribució,
GRÀFIC 12. EVOLUCIÓ INTERANUAL DE L’ÍNDEX DE PREUS
DE CONSUM. CATALUNYA I ESPANYA, 2006-2007

Unitats: percentatges.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Espanya

1,5

Catalunya

1
0,5
0

G F MAM J J A S O N D G F MAM J J A S O N D
2006

2007

Font: INE i elaboració pròpia.
1. De fet, la disminució de l’evolució interanual dels preus que es va produir a partir de l’agost de l’any 2006 ja
s’explicava principalment per les partides de transport personal (69,2%) i calefacció, llum i aigua (18,9%), que
són les que, ajudades ara també pels preus de la llet, de les fruites i dels cereals, han tornat a pressionar a l’alça els
preus a partir de l’agost del 2007. Els càlculs de les aportacions al creixement de l’IPC són d’elaboració pròpia a
partir de l’INE.
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com la política agrària comunitària, factors susceptibles en tots dos casos de ser elements
potencialment generadors d’inflació.
D’altra banda, el context de revaloració progressiva que ha patit la divisa europea durant aquest mateix període ha ajudat a distendre aquestes tensions inflacionistes internacionals. Atesa, doncs, aquesta evolució dels preus, caldrà parar atenció a partir d’ara tant als
preus del cru com a l’evolució de l’euro, elements que tal com s’ha vist ja han condicionat
l’evolució de l’IPC i segurament ho podran tornar a fer.
No obstant això, com s’ha apuntat anteriorment, el resultat mitjà de l’any 2007 ha estat
millor que el dels darrers anys: la inflació ha estat el 0,7% més baixa que la de l’any passat.
També varia en aquest cas la responsabilitat de l’encariment. El creixement dels preus del
3% s’explica, tal com ho indica el gràfic 12, per les aportacions del turisme i l’hoteleria, el
transport personal, les despeses de l’habitatge (lloguer i conservació), el tabac, els serveis
mèdics i els subministraments. Només els olis i greixos, els objectes recreatius i els medicaments han pressionat els preus a la baixa amb certa intensitat.
Tot i això, si analitzem i comparem els comportaments inflacionistes entre els anys 2006
i 2007 per rúbriques, observarem que el tabac, la verdura i els llegums, les comunicacions,
la llet i els derivats, les fruites fresques, els cereals, el turisme i l’hostaleria, i el lloguer
d’habitatge han mantingut comportaments relativament més inflacionistes enguany que no
pas el 2006. De fet, el tabac explicaria el 19,1% de la disminució de 0,7 dècimes de punt
que ha patit l’increment de preus d’enguany; el 10,6%, la verdura i els llegums; el 8,1%, les
comunicacions, i el 8%, la llet, entre les partides relativament més inflacionistes.2

2. L’exercici que s’ha fet és descompondre la disminució de la inflació en termes de variacions d’aportacions entre
períodes de cadascuna de les rúbriques. Una rúbrica pot ser més inflacionista bé perquè ha estat molt inflacionista
enguany o bé perquè l’any passat no ho va ser, o fins i tot va ser deflacionista i enguany ha mantingut una aportació
positiva a la inflació.
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GRÀFIC 13. Aportacions més importants al creixement del
nivell de preus l’any 2007. Catalunya

Unitats: percentatges.

19,2%
9,9%
6,3%
5,1%
5,1%
4,5%
4,5%
3,8%
3,6%
3,5%
3,0%
2,8%

Turisme i hoteleria
Transport personal
Habitatge de lloguer
Tabac
Conservació de l'habitatge
Serveis mèdics i similars
Calefacció, enllumenat i distribució d'aigua
Pa
Altres carns
Articles d'ús personal
Altres béns i serveis

40,2%

Llet
La resta de productes
Medicaments i material terapèutic

-4,5%
-4,3%
-2,8%

Objectes recreatius
Olis i greixos

Font: INE i elaboració pròpia.
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GRÀFIC 14. APORTACIONS AL DIFERENCIAL D’INFLACIÓ ENTRE
EL 2006 I EL 2007 A CATALUNYA
Unitats: percentatge sobre la variació en termes absoluts.

Aportacions més inflacionistes
que el 2006
Tabac
Llegums i
hortalisses fresques

19,1%

Aportacions menys inflacionistes
que el 2006
6,2%
6,2%
6,6%
8,8%
9,7%

Comunicacions
10,6%

Altres (aportacions
inferiors al 4% en
termes absoluts)
Objectes recreatius
Peces de vestir d'home

45,9%

Llet

Crustacis, moluscs i
derivats del peix

8,1%
Fruites fresques
Altres carns

Peix fresc i congelat

8,0%
47,7%
6,3%

Cereals
Turisme i Hosteleria
Productes làctics
Vivienda Lloguer

5,5%
5,1%
4,9%
4,7%
4,6%

Medicaments i material
terapèutic
Transport personal

48,8%

Calefacció, llum i
distribució d’aigua
Olis i greixos

Font: INE i elaboració pròpia.

En canvi, els olis i els greixos, els subministraments, el transport personal, els medicaments, el peix, el vestit d’home i els objectes recreatius han mostrat un comportament més
bo que l’any passat, i han ajudat, d’aquesta manera, a frenar l’augment dels preus. No és
estrany trobar al capdavant de la llista dels productes menys inflacionistes del 2007, en relació amb l’IPC del 2006, rúbriques molt relacionades amb l’evolució dels carburants i
combustibles, que tot i que s’han encarit força a final d’any, han mostrat, pel que fa a la
mitjana del conjunt de l’any, un comportament més moderat. De fet, carburants i combustibles han mostrat taxes d’increment dels preus intermensuals negatives fins més enllà de
l’estiu, i només han començat a créixer a partir del darrer trimestre.
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TAULA 15. Inflació mitjana anual catalana i diferencial
Catalunya-Espanya per grups específics de productes, 2006-2007

Unitats: percentatges.

2006

2007

Productes energètics

7,9

Aliments sense elaboració

Dif. Cat.-Esp.
2006

2007

1,7

-0,3

-0,1

4,5

4

0,1

-0,8

4

4,3

0,1

0,4

Aliments amb elaboració, begudes i tabac

3,5

3,8

-0,1

0,1

Serveis (amb lloguer d’habitatge)
Béns industrials sense productes energètics

1,7

0,8

0,3

0,1

General sense aliments no elaborats ni
productes energètics

3,1

3

0,2

0,3

Aliments sense elaboració i productes
energètics

6,3

2,7

-0,1

-0,5

Carburants i combustibles

8,9

1,3

-0,6

-0,1

Font: INE i elaboració pròpia.

Aquest fet queda reflectit a la taula 15, on es pot observar la taxa mitjana de creixement
dels preus dels carburants i combustibles, i també dels productes energètics, que han estat
de mitjana només l’1,3% i l’1,7%, respectivament, gràcies al bon comportament de principi d’any. Aquest bon comportament també ha originat que els productes energètics hagin
compensat l’augment dels preus dels productes alimentaris no elaborats, fet que ha situat la
inflació subjacent gairebé al mateix nivell que la inflació general. No obstant això, la inflació subjacent ens indica també que la pressió estructural sobre els preus continua sent més
alta a l’economia catalana, atès que aquesta inflació s’ha continuat mostrant més alta a Catalunya que no pas a Espanya (2,7%) i a la zona euro (2%), per bé que el diferencial respecte de la zona euro s’ha reduït si el comparem amb el del 2006, quan a Catalunya va ser del
3,1% i a la zona euro de l’1,6%.3

3. Elaboració pròpia segons l’IPC de l’INE per a Espanya i Catalunya, i l’IPCH d’Eurostat per a la zona euro.
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TAULA 16. Taxes de creixement de l’índex de preus industrials
a Catalunya, Espanya i la zona euro, 2006-2007

Unitats: percentatges.

2006

2007

Cat.

Esp.

Zona euro

Cat.

Esp.

Zona euro

Índex general

5,1

5,3

5,1

3,6

3,3

2,6

Béns de consum

2,7

3

1,4

2,4

2,6

2,1

Béns de consum perdurable

3,5

2,8

4,8

2,6

2,9

1,6

Béns de consum no perdurable

2,6

3,1

1,6

2,3

2,6

2,2

Béns d’equipament

2

2,3

1,7

2,2

3,1

1,5

Béns intermedis

6

6

1,7

5,8

5,8

4,3

14,3

11,4

13,3

2,4

0,9

1,5

Energia
Font: INE i Eurostat. Elaboració pròpia.

En resum, l’encariment dels aliments, tant elaborats com no elaborats, ha estat alt, amb
inflacions del 3,8% i el 4%, respectivament, si bé la dels serveis, amb lloguer d’habitatge,
ha estat encara més accentuada, del 4,3%. Els productes energètics, tot i que s’han encarit
a final d’any, han mostrat un augment mitjà molt baix que, juntament amb la baixa inflació
al sector industrial, ha suposat un fre al creixement dels preus.
Si analitzem l’evolució del preu dels productes industrials (taula 16), observem que la
moderació de l’increment dels preus és atribuïble en bona part al bon comportament dels
productes energètics, que enguany només s’han encarit el 2,4%. Tot i això, aquest més bon
comportament de l’energia ha estat encara millor tant a Espanya com al conjunt de la zona
euro. Tant els béns de consum durador com els de consum no durador han mostrat una desacceleració de l’increment dels preus, amb augments del 2,6% i del 2,3%, respectivament.
No obstant això, aquesta moderació de l’augment dels preus dels béns de consum no s’ha
reproduït a la zona euro, on els preus industrials en general han pujat menys enguany, però
només gràcies al més bon comportament de l’energia. Tanmateix, la nostra inflació dels
productes industrials continua estant per sobre de la d’Europa, també quant als béns de
consum, diferencial aquest darrer que caldria corregir amb vista al futur.

2.2. SALARIS, COSTOS LABORALS I PRODUCTIVITAT
2.2.1. Acords col·lectius
Els increments salarials pactats l’any 2007 han estat del 2,9%. Aquest augment ha estat
força ajustat a la inflació mitjana de tot l’any, que s’ha situat al 3%. No obstant això, la revisió
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dels convenis amb clàusula de revisió salarial ha fet que finalment l’augment hagi estat molt
superior, del 3,9%. Amb tota probabilitat aquest fet és degut a la trajectòria ascendent que ha
mantingut la taxa interanual de creixement dels preus, que no queda recollida quan prenem la
mitjana dels dotze mesos de l’any. Respecte de l’any 2006, l’augment salarial ha acabat sent
superior un cop revisats, i de mitjana s’han situat prop de mig punt percentual per sobre del de
l’any anterior i gairebé un punt (0,9 p. p.) per sobre de la mitjana de la inflació del 2007.
TAULA 17. Increments salarials pactats als convenis col·lectius
a Catalunya segons clàusula, 2006-2007

Unitats: nombre de treballadors, percentatges i taxes de creixement anual (percentatge).

Treballadors afectats
2006

Increment salarial

Nombre

%

Pactat

Revisat

Sense clàusula prevista

492.855

21,7

3,7

3,7

Amb clàusula prevista

1.777.671

78,3

3

3,4

no retroactiva

496.070

21,8

4,1

4,1

1.281.601

56,4

2,5

3,1

2.270.526

100

3,1

3,4

retroactiva
Total

Treballadors afectats

Increment salarial

2007

Nombre

%

Pactat

Revisat

Sense clàusula prevista

486.787

23,7

3,6

3,6

Amb clàusula prevista

1.563.317

76,3

2,7

3,9

no retroactiva

452.690

22,1

3

3

1.110.627

54,2

2,6

4,3

2.050.104

100

2,9

3,9

retroactiva
Total

Font: Departament de Treball. Dades actualitzades en data 31 de març.

Tal com es pot observar a la taula 17, els augments més intensos de salaris, un cop aplicada la clàusula de revisió, han tingut lloc en els convenis amb clàusula retroactiva, que
s’han enfilat fins al 4,3%. Aquest augment ha recuperat part del decalatge que s’havia produït l’any anterior, quan els salaris d’aquests tipus de convenis havien pujat només el 3,1%,
l’increment més baix de totes les modalitats. Paral·lelament, els salaris dels convenis amb
clàusula no retroactiva, que l’any passat van ser els que més van augmentar, enguany han
presentat finalment el creixement més baix. Els salaris dels convenis sense clàusula de revisió han pujat lleugerament menys que l’any 2006, si bé finalment s’han situat també poc
més de mig punt per sobre de la inflació mitjana del 2007. Pel que fa al nombre de treballadors afectats, s’observa un augment del nombre de treballadors sense clàusula de revisió o
amb clàusula no retroactiva en detriment de la resta.
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TAULA 18. Increments salarials pactats als convenis col·lectius
a Catalunya per sectors, 2006-2007
Treballadors afectats

Increment salarial

2006

Nombre

%

Pactat

Revisat

Agricultura

29.975

1,3

3,9

3,9

Indústria

590.503

26,0

3,5

3,8

Construcció

215.906

9,5

3,0

3,7

Serveis

1.434.142

63,2

3,0

3,2

Total

2.270.526

100

3,1

3,4

Treballadors afectats

Increment salarial

2007

Nombre

%

Pactat

Revisat

Agricultura

11.309

0,6

2,8

2,9

Indústria

618.250

30,2

3,0

3,9

Construcció

235.695

11,5

3,5

5,7

Serveis

1.184.850

57,8

2,8

3,5

Total

2.050.104

100

2,9

3,9

Font: Departament de Treball. Dades actualitzades en data 31 de març.

Per sectors, els augments han estat més baixos enguany a l’agricultura i a la indústria.
Després de la revisió, l’augment dels salaris pactats a la construcció s’ha situat al 5,7%,
molt per sobre del de l’any anterior. Els salaris pactats al sector serveis també han pujat
respecte de l’any anterior, si bé només han superat els augments del sector de l’agricultura,
que, amb el 2,9%, ha estat el que s’ha incrementat menys i s’ha situat fins i tot per sota de
la mitjana del creixement dels preus del 2007. Quantitativament, els treballadors amb conveni a la indústria i a la construcció han guanyat pes respecte dels de l’agricultura i els
serveis, tot i que aquests darrers continuen sent majoritaris.

2.2.2. Costos laborals
La mitjana del cost laboral per treballador i mes a Catalunya ha estat de 2.438 €. Aquest cost
mitjà augmenta si ens fixem només en el sector industrial, amb un cost laboral de 2.785 º, i disminueix si ens fixem en la construcció (2.489 €) o el sector serveis, amb una mitjana de 2.321 €.
El creixement dels costos laborals mensuals ha estat del 5%, un punt percentual i mig
més alt que el de l’any anterior. Aquesta acceleració s’ha repetit també per al conjunt de
l’economia espanyola, que amb un creixement del 4% també ha augmentat més que l’any
anterior, tot i que a un ritme més baix que el que ha mostrat l’economia catalana.
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TAULA 19. Cost laboral per treballador i mes per components
i sectors a Catalunya, 2007
Unitats: euros.

Total

Indústria

Construcció

1.810,5

2.061,8

1.733,1

Cost total

2.437,9

Cost salarial ordinari

1.545,1

Cost salarial total
Altres costos

Costos per percepcions no salarials
Cost per cotitzacions obligatòries

Subvencions i bonificacions de la
Seguretat Social

2.784,8
1.715,3

627,3

723,1

90,0

119,5

Serveis

2.489,1

2.321,4

1.504,1

1.498,4

756,0

140,3

1.744,7
576,8
72,7

561,6

634,4

638,3

526,5

24,3

30,9

22,5

22,5

Font: ETCL, INE i elaboració pròpia.

Continuant amb la tendència que s’ha mostrat darrerament, el cost laboral per hora ha
crescut encara amb una major intensitat. A Catalunya el cost per hora treballada ha pujat el
5,6%, i a Espanya, el 4,5%. Aquest increment per hora treballada també ha estat més alt a
Catalunya que al conjunt de l’economia espanyola. Aquesta evolució denota una evolució
negativa de la jornada efectiva mitjana treballada a Catalunya.
TAULA 20. Evolució del cost total mensual per treballador,
i del cost total per hora i treballador. Catalunya, 2005-2007

Unitats: percentatges.

Cost mensual total per treballador

Catalunya
Espanya

Catalunya
Espanya

2005

2006

2007

2,9

3,5

4,0

2,6

3,5

5,0

Cost total per treballador i hora efectiva
2005

2006

2007

3,4

4,2

5,6

3,5

4,2

4,5

Font: ETCL, INE i elaboració pròpia.
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GRÀFIC 15. Aportacions al creixement dels costos laborals
a Catalunya i Espanya, 2006-2007

Unitats: percentatges.

Subvencions i bonificacions
de la SS

Catalunya

-0,9%
-1,5%

Cost per cotitzacions
obligatòries
Costos per percepcions no
salarials
Cost salarial total

Cost total

Espanya
22,7%
21,4%
13,7%
8,8%
64,4%
71,4%

4,0

5,0

Font: CRE, INE i elaboració pròpia.

La descomposició del creixement del cost laboral (gràfic 15) permet observar que
l’aportació del cost salarial ha estat majoritària a Catalunya, del 64,4%, si bé menys intensa
que al conjunt de l’Estat. D’altra banda, les percepcions no salarials i les cotitzacions obligatòries han suposat una aportació lleugerament més alta a Catalunya.
En termes de creixement, els costos derivats de les percepcions no salarials són els que
més han augmentat, el 21,3% de mitjana. Es tracta, però, d’un component poc important i
sotmès a una variabilitat més alta, que, atesa la seva naturalesa, podria tenir un comportament cíclic. Tots els altres components han crescut per sota de la mitjana. El cost salarial ha
estat el que ha mostrat el creixement més moderat. Sectorialment, la construcció i els serveis són els sectors en què el cost laboral s’ha incrementat per sobre de la mitjana.
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TAULA 21. Taxa de creixement del cost laboral mitjà total
i dels seus components per sectors a Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges.

Cost total

Total

Indústria

Construcció

Serveis

4,3

2,9

8,6

4,4

5,0

Cost salarial total

Cost salarial ordinari

3,2

4,2

Altres costos

8,9

2,9

7,0

4,0

5,2

6,7

4,5

9,7

7,9

Costos per percepcions no salarials

21,3

15,2

19,4

26,1

Subvencions i bonificacions de la Seguretat
Social

4,5

12,3

0,1

2,4

Cost per cotitzacions obligatòries

4,9

2,5

7,4

5,6

Font: ETCL, INE i elaboració pròpia.

La pujada dels costos laborals s’ha produït també en els costos laborals per hora. Enguany, el cost per hora ha crescut per sobre del cost per treballador i mes. No obstant això,
el diferencial ha estat menys important, especialment en el conjunt de l’economia espanyola. La construcció i els serveis han estat també els sectors en què ha crescut més el cost laboral per hora.
TAULA 22. Taxa de creixement del cost laboral per hora mitjà
i dels seus components per sectors a Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges.

Cost total

Cost salarial total

Cost salarial ordinari
Altres costos

Total

Indústria

Construcció

Serveis

4,9

3,8

9,4

4,8

5,6

4,8

7,8

4,1

3,9

5,1

9,7

7,6

10,5

5,7

5,0

8,5

Font: ETCL, INE i elaboració pròpia.

2.2.3. El procés de formació de preus. Els components dels costos interiors
El deflactor del PIB va créixer l’any 2006 fins a una taxa del 4,1%, similar a les que
havia anat mostrant els darrers anys. Aquests augments dels preus dels productes, juntament amb l’augment del nombre de productes elaborats, acaba repercutint sobre la remuneració dels factors que han intervingut en el procés productiu. L’encariment, doncs, dels
factors productius esdevé, en la mesura que no és compensat íntegrament per la productivi-
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tat d’aquests, un factor intern en la formació dels preus finals dels productes. En aquest
apartat s’analitzen precisament les contribucions dels factors de producció al creixement
dels preus. L’anàlisi es fa a partir de les estimacions de la Comptabilitat Regional d’Espanya (CRE), elaborades per l’INE, revisades i actualitzades fins a l’any 2006.
TAULA 23. Taxes de creixement anual acumulatiu
dels components del deflactor del PIB a Catalunya i Espanya,
2000-2006

Unitats: percentatges.

Catalunya

Deflactor del PIB

EBE / PIB real

RO / PIB real

Impostos / PIB real

RO per ocupat

Productivitat real

Espanya

2000-2005

2006

2000-2005

2006

6,5

4,4

6,1

6,0

4,1

2,5

6,2

2,6

0,1

4,1

3,1

8,8

1,5

-1,6

4,2

2,7

6,3

2,8
0,1

4,0

2,3

8,7

2,2

-0,1

Font: CRE, INE i elaboració pròpia.
EBE: excedent brut d’explotació. RO: remuneració de les persones ocupades. CLU: costos laborals unitaris. Els
impostos són els impostos sobre la producció.

El creixement en termes nominals que mostren tant l’excedent brut d’explotació (EBE)
com la remuneració de les persones ocupades (RO) o els impostos nets sobre la producció
són superiors al creixement del PIB real. Aquest element ens adverteix que les aportacions
a la inflació de tots aquests factors han estat, primer de tot, positives.
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GRÀFIC 16. Aportació dels factors interns al creixement
del deflactor a Catalunya, 2001-2006
0,4%
1,6%

2,2%

2001-2002

0,7%

0,8%

0,8%

1,7%

1,2%

1,3%

1,7%

1,9%

1,9%

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Excedent brut d'explotació
Impostos s/producció

0,9%
1,7%

1,5%
2005-2006

remuneració dels ocupats

Els gràfics (16 i 17) mostren quines han estat les aportacions absolutes sobre la taxa de
creixement del deflactor del PIB dels tres factors interns, tant per a Catalunya com per al
conjunt de l’economia espanyola.

GRÀFIC 17. Aportació dels factors interns al creixement
del deflactor a Espanya, 2001-2006

Unitats: percentatges.
0,5%

0,8%

0,8%

0,9%

0,7%

1,6%

1,3%

1,3%

1,3%

2,1%

1,8%

1,9%

2,0%

2,0%

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

1,7%

Excedent brut d'explotació
Impostos s/producció

remuneració dels ocupats

Font: CRE, INE i elaboració pròpia.

55

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

A l’economia catalana, en el creixement del deflactor ha anat guanyant pes la incidència
dels impostos sobre la producció. No obstant això, tant la remuneració de les persones ocupades com l’excedent brut d’explotació en continuen sent els factors més explicatius. Aquest fet
no es repeteix en el cas de l’economia espanyola, en què el 2006 l’aportació de la imposició
indirecta ha estat menor que l’any anterior. També difereix el comportament de l’economia
catalana en la mesura que, a diferència del conjunt d’Espanya, l’EBE hi manté una aportació
el 2006 inferior a la que hi manté la remuneració de les persones ocupades.
Tanmateix, si ens fixem en la taula 24, el creixement dels costos laborals unitaris (que
equivaldria a l’encariment de la RO) ha estat del 3,1%, i és l’únic factor que s’encareix per
sota del deflactor. L’encariment més important ha estat el dels impostos indirectes, del
8,1%. Aquest comportament més dinàmic dels impostos i de l’EBE ha fet que ambdós hagin guanyat pes en el repartiment de les rendes, i que n’hagi perdut la remuneració de les
persones ocupades (i lògicament també la de les assalariades), que ha baixat 0,9 punts.
TAULA 24. Factors interns del deflactor del PIB. Catalunya,
2002-2006

Unitats: percentatges.

Taxes de creixement anual

Deflactor del PIB
EBE / PIB real

RO / PIB real (CLU nominals)
Impostos / PIB real

2002

2003

2004

2005

2006

6,9

5,3

5,9

5,7

4,4

4,3
2,8
4,6

4,2
3,0
7,5

3,9
2,1
7,8

4,1
2,4
8,0

4,1
3,1
8,1

Pes sobre el PIB (t-1)

2002

2003

2004

2005

2006

RO / PIB nominals (CLU real)

58,1

57,3

56,6

55,6

54,7

EBE / PIB nominal

Impostos / PIB nominal

Aportació al creixement del deflactor

Excedent brut d’explotació

Remuneració de les persones ocupades
Impostos s/producció
Deflactor

32,0
9,9

32,8
9,9

33,2
10,2

33,8
10,6

34,3
11,0

2002

2003

2004

2005

2006

1,6

1,7

1,2

1,3

1,7

2,2
0,4
4,3

1,7
0,7
4,2

1,9
0,8
3,9

1,9
0,8
4,1

1,5
0,9
4,1

Font: CRE, INE i elaboració pròpia. CLU: costos laborals unitaris.

Aquesta pèrdua de pes de la RO es reprodueix encara amb més intensitat en el cas del
conjunt de l’economia espanyola, en què els costos laborals unitaris en termes nominals han
crescut fins i tot lleugerament per sota de l’augment de l’any anterior, i encara més per sota
de l’augment dels preus dels productes.
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TAULA 25. Factors interns del deflactor del PIB. ESPANYA,
2002-2006

Unitats: percentatges

Taxes de creixement anual

Deflactor del PIB
EBE / PIB real

RO / PIB real (CLU nominals)
Impostos / PIB real

2002

2003

2004

2005

2006

6,6

5,4

5,6

5,8

6,0

4,3
3,0
5,0

4,1
2,8
7,9

4,0
2,4
8,1

4,2
2,4
9,0

4,0
2,3
6,1

Pes sobre el PIB (t-1)

2002

2003

2004

2005

2006

RO / PIB nominals (CLU real)

58,5

57,7

57,0

56,0

55,1

EBE / PIB nominal

Impostos / PIB nominal

Aportació al creixement del deflactor

Excedent brut d’explotació

Remuneració de les persones ocupades
Impostos s/producció
Deflactor

31,9
9,6

32,6
9,7

33,0
10,0

33,5
10,4

34,0
10,9

2002

2003

2004

2005

2006

1,7

1,6

1,3

1,3

1,3

2,1
0,5
4,3

1,8
0,8
4,1

1,9
0,8
4,0

2,0
0,9
4,2

2,0
0,7
4,0

Font: CRE, INE i elaboració pròpia. CLU: costos laborals unitaris.

Resumint, doncs, fins al 2006 els CLU en termes nominals han estat creixent per sota del
preu dels productes. Aquest comportament ha fet que els CLU en termes reals hagin estat cada
any negatius. L’any 2006, els costos laborals van augmentar relativament poc segons l’estimació de la remuneració de les persones assalariades (RA) efectuada per l’INE a la CRE. El
creixement baix, de l’1,5% de la RA, unit al fet que finalment les noves estimacions han mostrat una caiguda de la productivitat per al mateix període, van fer augmentar els CLU nominals prop del 3,1%, un punt per sota del que ho va fer el deflactor del PIB. Amb aquest comportament dels preus, els CLU van baixar també en termes reals l’any 2006, tot i la caiguda
de productivitat que finalment s’ha constatat.
Les estimacions de la CRE només ens permeten perfilar l’evolució fins al 2007 de la productivitat però no pas dels costos laborals. Cal tenir en compte, a més, que es tracta de primeres estimacions, sotmeses a estimacions posteriors. No obstant això, amb les primeres dades
disponibles, la sèrie sembla indicar un creixement de la productivitat per lloc de treball.
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TAULA 26. Productivitat, costos laborals i preus. Catalunya,
2001-2007

Unitats: percentatges.

Productivitat real¹

Productivitat nominal¹

Cost laboral nominal (RA/assal.)
Cost laboral

Cost salarial

Deflactor del PIB
IPC

CLU nominals
CLU reals

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

5,1

4,0

3,4

3,4

2,4

4,0

0,7

3,6

5,4

4,7

4,3

3,3

2,8

-1,4

-0,1
2,8

3,9

4,2

4,2

3,5

3,0

-1,2

-0,5
1,6

3,6

3,6

3,9

3,5

2,1

-1,8

-0,7
1,7

2,6

2,3

4,1

3,9

2,4

-1,6

-1,6
1,5

0,8
–

3,5

5,0

4,1

3,1

3,4

3,7

3,1

-0,9

4,3

3,0

4,1³

1,0³

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, INE (dades 2007, primeres estimacions).
(1) Dada calculada amb el PIB i en termes reals.
(2) Calculat a partir de les dades de l’ETCL, INE.
(3) Calculat a partir de les estimacions de l’ETCL i la CRE.

Tot i que no disposem de les estimacions sobre retribucions dels factors productius per
a l’any 2007, a la taula 26 hi apareix l’evolució de la sèrie de costos laborals (per treballador
i mes) de l’Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL). L’evolució d’aquesta sèrie, tal com
s’ha analitzat amb anterioritat, mostra una forta puja per a l’any 2007, amb un augment a
Catalunya del 5%. Si tenim en compte les estimacions de la CRE, que assenyalen un creixement de la productivitat del 0,8%, això ens portaria a situar el possible augment dels CLU
nominals prop del 4,1%. Si prenem, per tant, l’estimació de l’increment dels preus de la
CRE per al 2007, que es modera i se situa al 3,1%, podem preveure que, si són certes aquestes primeres estimacions, els CLU nominals haurien crescut l’any 2007 per sobre dels preus,
fet que hauria comportat un encariment dels CLU en termes reals de l’1%. No obstant això,
el fet de treballar amb primeres estimacions i amb enquestes diferents fa que calgui prendre
aquestes conclusions amb una certa cautela.
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3.

LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA

Les infraestructures són un element de vertebració del territori clau per al correcte funcionament de l’economia i la societat, ja que permeten el transport de mercaderies i persones per ajustar-les a l’estructura productiva i de consum del país.
Les infraestructures han ocupat una part important del debat polític dels darrers anys.
Aquest debat es va materialitzar primer en l’Acord estratègic i, més endavant, en l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que inclou, en la disposició addicional tercera, una obligació de
l’Estat d’invertir a Catalunya en funció del seu pes econòmic durant el període 2007-2013.1
La disposició esmentada ha tingut, doncs, una importància rellevant en el seu primer any
d’aplicació.
Destaca també el debat que ha tingut lloc a l’entorn del Pacte Nacional d’Infraestructures durant l’any 2007, que s’ha materialitzat en una primera versió el gener del 2008. El
Pacte marcarà el futur en matèria d’infraestructures a Catalunya.

3.1. Situació i perspectives de les infraestructures
de mobilitat
La inversió pressupostada en infraestructures de transport
Del total de la inversió real a Catalunya pressupostada entre l’Estat i la Generalitat l’any
2007, el 54,2% s’ha destinat a finançar infraestructures de mobilitat, amb el 84% de la partida de l’Estat destinada a transport (2.484 milions d’euros), i el 30,2% de la partida de la
Generalitat de Catalunya dedicada a aquest capítol (1.108 milions d’euros).
De la inversió en infraestructures de transport l’any 2007, destaca la que s’ha fet en
ferrocarrils, que ha representat el 53,7% del total, com a conseqüència de la construcció de
la línia d’alta velocitat, amb una despesa de 833 milions, el 43,2% del total d’inversions en
ferrocarril.2

1. En aquest apartat no s’analitzarà la importància de l’aplicació de la disposició esmentada. Es remet el lector al
capítol següent per veure’n les implicacions.
2. No s’hi inclouen les obres a l’estació de Sants.
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TAULA 27. Inversió pressupostada per tipus d’infraestructura
de transport a Catalunya3, 2006-2007

Unitats: milions d’euros i percentatge.

2006

Carreteres

Ferrocarrils

Ports

64,6

1.929

7,2

217

15,1

503

13,1

3.835

100,0

276

Total transports

2007

580

2.476

Aeroports

%

%

745

20,7

702

19,5

3.593

100,0

53,7
6,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008.

TAULA 28. Inversió pressupostada per tipus d’infraestructura
de transport i organisme inversor a Catalunya, 2006-2007

Unitats: milions d’euros i percentatge.

Estat

2006

Ferrocarrils

1.363

Carreteres
Aeroports
Ports

Total transports

Generalitat
Carreteres

Ferrocarrils
Aeroports

Ports

Total transports

%

2007

57,3

1.211

11,2

188

248

10,4

502

21,1

267

%

386

15,6

700

28,2

48,7
7,6

2.380

100,0

2.484

100,0

332

22,8

358

32,3

1

0,1

3

0,2

2006

1.113
9

1.455

%

76,5
0,6

100,0

2007
719
29

1.108

%

64,8
2,6

100,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008.

A aquests valors, caldria afegir-hi el volum de recursos, derivats de l’aplicació de la
disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que s’ha destinat a
infraestructures de transport. Així mateix, en el cas de la Generalitat de Catalunya, convé

3. Convé assenyalar que no s’hi inclouen les inversions pròpies de l’aplicació de la disposició addicional tercera
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya als pressupostos de l’Estat, i tampoc les inversions amb sistema de finançament específic de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, tampoc es consideren partides de suport al transport
les que no constitueixen una infraestructura.
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assenyalar que l’any 2007, en incloure les infraestructures amb sistemes específics de finançament, els percentatges canvien notablement a favor de la carretera, que passa a representar el 43,4% del total de la inversió de la Generalitat de Catalunya, amb 610 milions d’euros
pressupostats.

La inversió liquidada en infraestructures de transport
La inversió liquidada a Catalunya l’any 2006 va ser de 2.956 milions d’euros, el 5,6%
menys que el 2005. Aquesta reducció de la inversió s’explica per una davallada de la inversió en ferrocarril i carretera, amb el 14,9% i el 9,5% menys, respectivament. La inversió en
ports i aeroports, en canvi, va créixer el 28,9% l’any 2006.
TAULA 29. Total d’inversió liquidada per tipus d’infraestructura
de transport a Catalunya, 2004-20064

Unitats: milions d’euros i percentatge.

Carreteres

2004

2005

46,7

1.864

100,0

3.133

27,8

548

25,5

Ferrocarril i metro

1.006

Total transports

2.153

Ports i aeroports

%

599

%

2006

59,5

1.586

100,0

2.956

691

22,1

578

18,4

%

625

21,2

745

25,2

53,6

100,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008. Informe econòmic i financer.

La inversió liquidada en infraestructures de transport va representar el 77% de la inversió pressupostada. La partida que explica les diferències entre inversió liquidada i inversió
pressupostada l’any 2006 és el ferrocarril, amb el 64% d’inversió liquidada sobre la pressupostada, mentre que la carretera n’assoleix el 107%, i els ports i aeroports el 95,6%. Així
doncs, els pesos de cada infraestructura varien sensiblement entre la inversió pressupostada
i la liquidada, i disminueix el pes de la inversió ferroviària.
La inversió liquidada pel Grup Foment a Catalunya el 2006 va ser de 1.957 milions
d’euros, dels quals un 98,5% es van destinar a infraestructures de transport. Això representa una inversió liquidada del 78,7% del total pressupostat inicialment,5 el percentatge més
elevat de la sèrie 2004-2006.

4. Inclou les inversions en serveis de transport en carretera, que no constitueixen una infraestructura.
5. Tenint en compte que la inversió pressupostada pel Grup Foment representava el 95,7% de les inversions
pressupostades per l’Estat en infraestructures de transport, es podria dir que aquest és el percentatge que realment
s’executa en aquesta matèria per al conjunt d’inversions de l’Estat.
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TAULA 30. Inversió liquidada per tipus d’infraestructura
a Catalunya pel Grup Foment, 2004-2006

Unitats: milions d’euros i percentatge.

2004

Carreteres

%

198

Ferrocarril

12,9

795

Aeroports

Ports

51,9

370

24,1

1.531

100,0

169

Total transports

11,0

2005

%

2006

891

54,3

972

50,4

241

14,7

252

13,1

183

325

1.640

11,1

19,8

100,0

219
485

1.928

%

11,4

25,1

100,0

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008. Informe econòmic i financer.

S’observa una variació entre els pesos de cada infraestructura entre les quantitats pressupostades i liquidades per l’Estat, amb una pèrdua de pes del ferrocarril, que va passar del
57,3% pressupostat l’any 2006 al 50,4% liquidat. La resta d’infraestructures van guanyar
pes en la inversió liquidada respecte a la pressupostada.
La inversió liquidada per la Generalitat de Catalunya en infraestructures de transport
l’any 2006 va ser de 1.028 milions d’euros, el 31,1% menys que l’any 2005, i el 70,6% del
total pressupostat aquell mateix any. El descens més pronunciat va produir-se en la inversió
en ferrocarril, amb una caiguda del 36,9%, seguida de ports i aeroports i carreteres, amb el
32,5% i el 20,1% menys, respectivament.
TAULA 31. Inversió liquidada per tipus d’infraestructura
de transport a Catalunya per la Generalitat, 2004-2006

Unitats: milions d’euros i percentatge.

Generalitat

2004

Ferrocarril i metro

Carreteres

Ports i aeroports
Total transports

%

2005

211

33,9

621

100,0

401
10

64,5
1,6

%

2006

973

65,1

614

59,7

1.493

100,0

1.028

100,0

509
11

34,1
0,8

406
8

%

39,5
0,8

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008. Informe econòmic i financer.

En el cas de la Generalitat, les diferències entre les quantitats pressupostades i les liquidades l’any 2006 van ser més pronunciades que en el cas de l’Estat, però novament
amb un perjudici per al ferrocarril, que va passar del 76,5% pressupostat al 59,7% executat. Les altres infraestructures van guanyar pes en la inversió liquidada respecte a la pressupostada.
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3.1.1. Mobilitat i transport de mercaderies
Les infraestructures de transport terrestre a Catalunya es regeixen pel Pla d’infraestructures del transport a Catalunya 2006-2026. Aquest pla es complementa amb el Pla de ports
de Catalunya 2006-2015 i el Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports 2007-2012, que completen el conjunt de plans sectorials en matèria de transport. Aquests plans estan condicionats
o concebuts dins d’altres plans de caràcter nacional (PEIT 2005-2020) o europeu (Xarxa
Transeuropea de Transport).
L’any 2007 han destacat també l’elaboració o discussió d’altres plans de futura aprovació, com ara el Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012, o el procés de revisió
del Pla director d’infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona i el seu Pla director de mobilitat.

Transport de persones
Segons dades de l’Enquesta de mobilitat de les persones residents a Espanya (MOVILIA 2006), el nombre de desplaçaments a Catalunya l’any 2006 va ser de 3,4 desplaçaments diaris per persona mòbil. Segons dades de la Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ
2006), que separa dies feiners de festius, la mitjana catalana va ser de 3,4 i 2,4 desplaçaments per persona i dia, respectivament.
El temps de desplaçament va diferir entre àmbits territorials, amb 24 minuts a la província de Barcelona, i entre 17 i 19 minuts a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, segons MOVILIA 2006.
Dels 20 milions de desplaçaments diaris que es van fer a Catalunya l’any 2006, el 55%
es van fer amb mitjans motoritzats. Girona i Tarragona destaquen per l’elevat percentatge
de desplaçaments motoritzats, amb el 63,8% i el 59,7%, respectivament. Barcelona presenta un baix percentatge de motoritzats: el 53,8% de 15,5 milions de desplaçaments diaris.
Lleida, però, és la província amb menys desplaçaments motoritzats: el 50,5% dels 1,1 milions de desplaçaments diaris.
Entre els poc més d’11 milions de desplaçaments en mitjà motoritzat, va destacar l’ús
del cotxe o la moto, amb quotes de mercat entre el 87 i el 90%, excepte a Barcelona, on es
va aproximar al 70%, gràcies a l’ús del tren, el metro i l’autobús, amb una quota conjunta
del 26,4%.
Pel que fa a la titularitat, el 13% es va desplaçar en mitjans públics, mentre que el 42%
ho va fer en vehicle privat. La resta ho va fer en un mitjà no motoritzat.
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El preu del transport públic ha crescut el 3,5% per als bitllets integrats6 de l’Autoritat
del Transport Metropolità de Barcelona (ATM), i el 3,6% per al conjunt del sistema de la
Regió Metropolitana de Barcelona.7 Aquests increments s’han situat per sobre de l’IPC
l’any 2007, que ha estat del 3,0%, però per sota de l’increment del preu dels factors de
costos, que se situava l’any 2006 en el 4,6%.
Pel que fa al finançament del transport públic, l’ATM de Barcelona es regeix pel Contracte
programa 2007-2008, que estableix un cost anual de 1.076 milions d’euros de mitjana entre el
2007 i el 2008, finançats per la Generalitat, l’Estat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat Metropolitana del Transport. En el conjunt del sistema, les tarifes representen el 44,0% del finançament, mentre que el 56,0% es finança amb subvencions de les administracions públiques.

Transport de mercaderies
En el transport de mercaderies,8 l’any 2006 van destacar el transport per carretera, amb
el 81,3% del volum transportat utilitzant aquesta infraestructura, i els ports,9 amb el 16,7%
del volum transportat. El tren va tenir una incidència reduïda en el transport de mercaderies,
l’1,9%,10 mentre que el mitjà aeri en va representar una fracció residual.11
TAULA 32. Distribució modal del transport de mercaderies
a Catalunya l’any 2006

Unitats: milions de tones i percentatge.

Volum transportat
Percentatge

Carretera

Ferrocarril

81,3

1,9

377,7

9,0

Port

Aeroport

16,7

0,0

77,7

0,1

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, el Ministeri de Foment, AENA, Port de Barcelona i Port de
Tarragona.

6. IVA no inclòs.
7. Inclou els títols propis dels operadors, principalment el bitllet senzill.
8. L’ús de diferents fonts pot distorsionar lleugerament l’anàlisi del transport de mercaderies. També cal tenir en
compte que, possiblement, les mercaderies que es transporten des del port o l’aeroport després continuen el transport per carretera o ferrocarril, per la qual cosa les magnituds globals i els percentatges poden patir una distorsió.
9. No s’hi inclouen els Ports de la Generalitat, que acumulen 1,8 milions de tones transportades l’any 2006.
10. Si es considera només el transport terrestre, el ferrocarril representa el 2,3% del total de mercaderies transportades.
11. Convé indicar que s’està treballant en volums. En cas de fer-ho en valor de la mercaderia, segurament la importància del mitjà aeri seria més gran.
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3.1.1.1. Carretera
L’any 2006, la xarxa de carreteres catalanes tenia una extensió de gairebé 12.000 quilòmetres, i es componia de vies de calçada única (89,1%), vies de doble calçada (2,2%) i vies
ràpides (8,7%). Aquest percentatge de vies ràpides sobre el conjunt de carreteres era lleugerament superior al 7,3% del conjunt de l’Estat el mateix any. En canvi, el pes que tenien
les autopistes de pagament sobre el conjunt de vies ràpides a Catalunya era el 63,3%, un
percentatge molt superior al 23,3% que tenien al conjunt de l’Estat.
TAULA 33. Quilòmetres de via de les carreteres catalanes
per tipus i província l’any 2006

Unitats: quilòmetres.

Autopistes de peatge

Autop. lliures i autovies

Carreteres de doble calçada

Carreteres de calçada única

Total

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

212

26

105

39

382

2.339

2.677

288

171

3.188

3.859

102
33

2.500

68

18

2.868

200
45

2.475

2.759

658

267

10.679
11.986

Font: Anuari Estadístic del Ministeri de Foment 2006.

Observant la distribució territorial, destaca que Barcelona i Tarragona concentraven el
74% de les autopistes de pagament, mentre que Barcelona i Lleida sumaven el 83% de les
autopistes lliures i les autovies. Barcelona era la província amb més quilòmetres de via,
3.859, el 32,2%, mentre que Girona destacava per ser la que menys en tenia, 2.500, el
20,8%. En comparació amb la superfície, però, Lleida era la que menys metres de via tenia
per quilòmetre quadrat, 240, lluny de les altres províncies, totes amb més de 420 metres.
Pel que fa a la titularitat, l’Estat gestionava el 16,8% del conjunt de vies catalanes, la
Generalitat el 47,1%, i les diputacions i municipis el 36,1%.
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TAULA 34. Quilòmetres de via de les carreteres catalanes
per titularitat i província l’any 2006

Unitats: quilòmetres.

Barcelona
Girona
Lleida

Tarragona

Catalunya

Estat

Generalitat

Diputacions i municipis

TOTAL

457

1.293

750

2.500

402
573
583

2.015

1.720
1.470
1.162
5.645

1.737
825

1.014
4.326

3.859
2.868
2.759

11.986

Font: Anuari Estadístic del Ministeri de Foment 2006.

La distribució varia en funció de les províncies, amb una menor concentració de quilòmetres propietat de l’Estat a Barcelona i Girona, amb 402 i 457 quilòmetres, respectivament.

El trànsit a Catalunya
Segons dades de l’any 2006 de la Direcció General de Trànsit (DGT), a Catalunya, el
parc automobilístic era de 4,7 milions de vehicles, dels quals el 54% consumien gasolina.
D’aquests, el 68,5% eren turismes, l’11,3% motocicletes, el 16,5% camions i furgonetes, i
el 3,6% altres. Aquestes distribucions difereixen lleugerament entre províncies, amb un
major pes de la motocicleta a Barcelona i Girona. El nombre de vehicles per 1.000 habitants
diferia considerablement entre províncies: 820 a Girona, 748 a Lleida, 715 a Tarragona, i
637 a Barcelona. L’evolució mostra un creixement del parc del 2,1% l’any 2006, per sota
del registrat els anys 2004 i 2005, amb el 4,1% ambdós anys.
La intensitat viària, segons dades del Ministeri de Foment, també variava entre províncies. Destacava Barcelona, amb una intensitat viària tres vegades superior a Girona, quatre
vegades superior a Tarragona, i cinc vegades superior a Lleida. El percentatge de vehicles
pesats, però, era més important a Lleida, i menor a Barcelona.
Pel que fa a la sinistralitat a Catalunya, l’any 2006 es van comptabilitzar 24.854 accidents amb víctimes, 7.959 en carretera i 16.895 en zona urbana, amb 516 morts, distribuïts
el 45,3% a Barcelona, el 21,5% a Tarragona, el 18,2% a Girona i el 14,9% a Lleida.

Transport de passatgers
Pel que fa a l’oferta de transport de viatgers per carretera, l’any 2006 hi havia 11.374
autotaxis i grans turismes i 4.919 autobusos autoritzats a Catalunya, amb 529 empreses
d’autobusos autoritzades per al transport interurbà.
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Segons dades de l’Idescat, l’any 2005 hi havia 309 línies d’autobús urbà, amb 3.165
quilòmetres de xarxa i 1.510 vehicles, que van transportar 270,7 milions de passatgers. Pel
que fa al transport regular de viatgers per carretera entre ciutats amb origen o destinació a
Catalunya, el nombre de passatgers transportats va ser de 48,7 milions.

Transport de mercaderies
L’any 2006, estaven autoritzats a operar a Catalunya 79.235 vehicles de transport de
mercaderies amb una capacitat de càrrega de 944.149 tones, propietat de les 63.822 empreses autoritzades per al transport de mercaderies per carretera.
Segons dades de l’Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera 2006,
el transport de mercaderies per carretera amb origen o destinació a Catalunya es concentrava especialment en el transport interior. Així, la suma del volum desplaçat a l’interior de
Catalunya representava el 77% del volum total, amb el 59% de la càrrega transportada entre
municipis catalans (intermunicipal) i el 18% dins dels mateixos municipis (intramunicipal).
El tràfic de connexió amb Espanya representava, entre entrades i sortides, el 19,1%, mentre
que el volum transportat entre Catalunya i la resta del món suposava el 3,9% del total. Les
dades anteriors, però, exclouen el tràfic de pas, molt important a Catalunya per la seva situació geogràfica en una zona fronterera entre França i la resta de l’Estat.
Sobre el conjunt d’Espanya, Catalunya va destacar per l’elevat pes del transport amb la
resta del món, en què les entrades de mercaderies internacionals per carretera van representar el 30,6% del total estatal, mentre que les sortides amb origen a Catalunya van sumar el
21,6% del volum al conjunt de l’Estat, molt per sobre del pes del PIB o la població que té
Catalunya respecte d’Espanya.
TAULA 35. Tones transportades per carretera a Catalunya
i Espanya l’any 2006

Unitats: milions de tones i percentatge.

Intraregional1

Catalunya

Espanya

% Cat./Esp.

Interregional2

Intram.

Interm.

Rebut

748

1.225

353

67

9,0

223

18,2

32

9,3

Expedit
39

353

11,2

Internacional

Total

8

377

Rebut
27

30,6

Expedit
6

29

21,6

2.736
13,8

Font: Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera, Ministeri de Foment.
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L’evolució mostra un augment del transport de mercaderies per carretera a Catalunya
del 5,4% l’any 2007. S’han arribat a transportar més de 311 milions de tones per carretera,12
el 24,7% de les quals correspon a tràfic entre Catalunya i Espanya.
TAULA 36. Evolució de les tones transportades a Catalunya,
2004-2007

Unitats: milers de tones i percentatge.

2004

Total transportat

% Interregional

Creixement

289.303

22,6

11,3

311.694

24,7

2005

2006

2007

260.021

295.694

24,5

24,4

10,6
2,2

5,4

Font: Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera, Ministeri de Foment.

Inversió en carreteres
Tal com hem vist a la introducció d’aquest apartat, l’any 2007 la inversió en carreteres
ha estat de 745 milions d’euros, sense comptabilitzar les inversions amb un sistema específic de finançament.13
De la inversió estatal, una part important s’ha destinat a la conservació d’infraestructures existents. Concretament, aquest percentatge ha estat del 29,9% sobre el total l’any 2007
(115,6 milions d’euros).
Entre els projectes en curs o en fase d’estudis previs, destaquen l’autovia orbital B-40,
el desdoblament de la N-II de Tordera a la frontera francesa, la nova autovia del Mediterrani (desdoblament de la N-340), el desdoblament de l’eix del Llobregat (C-16) fins a Bagà,
el desdoblament de l’eix transversal C-25, l’eix occidental de Catalunya (Amposta-Lleidafrontera francesa, A-14), els carrils addicionals de l’AP-7 entre Girona i Tarragona, i el
desdoblament de la N-240 de Tarragona a Lleida.
A l’autovia orbital B-40 s’han començat a executar les obres al tram entre Abrera i Terrassa, i està en fase d’elaboració d’estudis previs el tram entre Terrassa i Granollers i el
tancament de l’autovia. Al desdoblament de la N-II de Tordera a la frontera francesa s’han
començat a executar les obres al tram de Maçanet a Fornells de la Selva, i al desdoblament

12. Exclouen el transport internacional, així com l’intramunicipal. Les diferències en el total transportat s’expliquen per aquest fet.
13. En cas de comptabilitzar-les, la quantitat invertida en carreteres arriba als 996 milions d’euros.
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de la N-340 s’ha executat parcialment el tram entre Altafulla i Tarragona. A la C-16, han
entrat en servei tots els trams fins a Berga, i resta pendent el tram Berga-Bagà, que es troba
en fase de redacció d’estudi informatiu, mentre que al desdoblament de la C-15 s’ha adjudicat la concessió del tram Cervera-Caldes de Malavella, de 145 km, amb el sistema de
peatge a l’ombra. A l’eix occidental de Catalunya s’ha finalitzat el túnel de Viella, mentre
que la resta es troba en fase de projecte o estudis previs. Finalment, a l’AP-7 s’han iniciat
les obres del tercer carril en el tram Mediterrani-Vila-seca, i al desdoblament de la N-240
s’ha iniciat l’execució d’obres al tram Valls-Tarragona.
Entre altres infraestructures, destaquen també l’eix Centelles-Vic-Ripoll (C-17), l’eix
Vic-Olot (C-37), l’eix diagonal de Vilanova i la Geltrú a Manresa (C-15), l’eix Maçanet de
la Selva-Platja d’Aro i el desdoblament de l’eix Reus-Alcover (C-14).
L’eix Centelles-Vic-Ripoll (C-17) es troba en fase d’execució d’obres, així com l’eix
Vic-Olot (C-37), on està en fase d’execució el tram Torelló-Sant Esteve d’en Bas. L’eix
diagonal de Vilanova i la Geltrú a Manresa (C-15) es troba en fase d’informació pública al
final de l’any 2007. A l’eix Maçanet de la Selva-Platja d’Aro s’ha executat parcialment el
desdoblament, que s’allarga fins a Palamós i Palafrugell, tram en fase d’execució. Finalment, es troba en fase d’execució el desdoblament del tram Reus-Alcover (C-14).

3.1.1.2. Ferrocarril
L’any 2006, Catalunya disposava de 1.600 quilòmetres de via, amb 1.329 quilòmetres
d’ADIF i 271 de FGC. Aquests es distribuïen en 16 línies, 8 de rodalies i 8 de regionals, i
incloïen 325 estacions.
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TAULA 37. Longitud i nombre de línies i estacions segons
la titularitat a Catalunya l’any 200614

Unitats: quilòmetres i unitats.

Longitud total de línies (km)
de doble via

electrificades

exclusivament de mercaderies

ADIF
1.329

FGC

Total

271

1.600

1.329

143

1.472

128

-

128

2

8

724
18

d’alta velocitat

Nombre de línies
rodalies

Nombre d’estacions

3

7

1

236

795

40

13
6

regionals

71

58

16
8

89

325

Font: Idescat.

A Barcelona, l’any 2007 hi havia 86,6 quilòmetres de metro i 28,4 de tramvia (115 quilòmetres en total), agrupats en 11 línies de transport, amb 178 estacions. Així mateix, hi
operaven 105 vehicles a la xarxa de metro, 43 a les línies de FGC, 34 a RENFE rodalies i
20 al tramvia metropolità.
TAULA 38. Longitud i nombre de línies i estacions de metro
i tramvia a Barcelona l’any 2007

Unitats: quilòmetres i unitats.

Longitud total de línies (km)
Nombre de línies

Nombre d’estacions

Metro (FMB)

Tramvia

6

5

86,6
123

28,4
55

Font: ATM.

Transport de passatgers
El volum de passatgers l’any 2006 es va situar en 188,4 milions, amb el 74,1% d’usuaris
de RENFE, i el 25,9% de FGC, i un creixement del 2,2% al conjunt del sistema català res-

14. A la font utilitzada apareix RENFE com a titular de les línies. Entenem que es tracta d’un error, i que les línies
esmentades corresponen a ADIF.
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pecte de l’any 2005, que s’explica per un increment de FGC del 6,6%. D’aquests 188,4
milions, els usuaris de rodalies en representaven el 90,7%, els de regionals el 6,4% i els de
llarg recorregut el 2,9%.
TAULA 39. Nombre de passatgers segons operador a Catalunya,
2002-2006

Unitats: milers.

RENFE

FGC

Total

2002

128.232

41.381

169.613

2004

130.733

46.843

177.576

48.879

188.375

2003

128.493

2005

44.623

138.268

2006

46.090

139.496

173.116

184.358

Font: Idescat.

Pel que fa al transport urbà de Barcelona, l’any 2007 els usuaris del metro han augmentat el 3,6%, mentre que els del tramvia ho han fet el 23,7%. L’any 2006, el nombre d’usuaris de FGC en desplaçaments urbans era de 29,2 milions, cosa que situava el volum total de
passatgers en gairebé 400 milions entre metro, tramvia i FGC.
TAULA 40. Transport urbà de Barcelona, 2002-2007

Unitats: milions de passatgers.

2002

2003

2004

2005
2006
2007

Metro

Tramvia

FGC (urbà)

332,0

-

28,4

322,0

343,3

-

7,7

345,3

13,0

366,4

20,9

353,4

16,9

28,6

29,0
29,0
29,2
-

Font: ATM i FGC.

Com a fet més destacat en matèria ferroviària, cal destacar els problemes ocasionats a
les línies de rodalies C-2, C-7 i C-10 de RENFE, les línies regionals i la línia de FGC del
Baix Llobregat entre les estacions de Gornal i Plaça Espanya, pels esvorancs apareguts el
20 d’octubre de 2007 a Bellvitge durant la construcció de la línia d’alta velocitat. El servei
es restablí l’1 de desembre del 2007, si bé es va establir la gratuïtat del servei a les línies de
rodalies fins al 10 de maig del 2008.
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Els esmentats esvorancs han impedit l’arribada de l’alta velocitat a Barcelona el 21 de
desembre del 2007, tal com estava previst, així com l’inici del servei del metro comarcal del
Baix Llobregat, previst per al final del 2007. Finalment, l’alta velocitat ha arribat a Barcelona el 20 de febrer del 2008.

Transport de mercaderies
L’any 2006 es van transportar gairebé 9 milions de tones en ferrocarril, el 12,8% menys
que el 2005. El 92,9% d’aquestes van ser transportades per RENFE, mentre que el 7,1%
restants van correspondre a FGC. L’evolució de la sèrie mostra un descens continuat del
transport per ferrocarril des de l’any 2004.
TAULA 41. Transport de mercaderies en ferrocarril a Catalunya
2002-2006

Unitats: milers de tones.

2002

2003

2004
2005
2006

RENFE

FGC

11.037

655

10.505
13.117
9.703
8.318

Total

583

11.088

606

13.723

640

8.958

569

11.692

10.272

Font: Idescat.

Inversions ferroviàries
La inversió pressupostada en ferrocarrils a Catalunya l’any 2007 ha estat de 1.929 milions d’euros,15 el 43,2% dels quals s’han destinat a la construcció de la línia d’alta velocitat
entre Madrid i la frontera francesa. L’any 2008, la quantitat creix fins als 2.259 milions
d’euros, amb el 34,8% destinat a les obres del TGV.
La inversió en la línia d’alta velocitat ha estat de 833 milions d’euros l’any 2007, que
corresponen principalment al tram de Tarragona a Barcelona. El tram de Barcelona a Figueres
es troba en fase d’execució d’obres, excepte en els punts pròxims a Barcelona, on no s’han
iniciat les obres com a conseqüència de la major complexitat tècnica de la construcció, i on
destaca el tram que recorre el subsòl de la ciutat de Barcelona de Sants a la Sagrera.

15. En cas de comptabilitzar les inversions amb sistemes de finançament específic, aquesta xifra assoliria els 1.975
milions d’euros.
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Entre els altres projectes en curs o en fase d’estudis previs, destaquen la línia 9 del metro de Barcelona, l’eix orbital ferroviari de Barcelona i l’eix transversal ferroviari, tres infraestructures gestionades per IFERCAT.
Així mateix, destaquen altres projectes d’àmbit metropolità, com són el perllongament
de la línia dels FGC a Terrassa, amb tres noves estacions, i la de Sabadell, amb quatre estacions noves; el desdoblament de la línia del Baix Llobregat, i el perllongament de la línia 2
del metro de Barcelona fins a Parc Logístic.

3.1.1.3. Ports
Les infraestructures portuàries es regeixen pel Pla de ports de Catalunya 2006-2015,
llevat dels dos grans ports de Catalunya (Barcelona i Tarragona), que són competència de
l’Estat en estar qualificats com a ports d’interès general.
El port de Barcelona es regeix pel segon Pla estratègic del port de Barcelona 2003-2015,
al qual s’adjunta el Pla director ferroviari. El port de Tarragona es regeix pel Pla director del
port de Tarragona 2000-2014 i el Pla d’inversions 2006-2010, tot i que està en fase de redacció el Pla estratègic 2008-2020, així com el Pla director d’inversions 2015-2030.

Transport de passatgers
L’any 2006, Barcelona era el quart port estatal en tràfic de passatgers, el 57% dels quals
provinents de ports estrangers. El port de Tarragona, en canvi, presentava moviments residuals en matèria de passatgers.
El nombre de passatgers al port de Barcelona ha crescut fins a taxes superiors al 12% els
últims tres anys. Així doncs, tot i no ser l’activitat principal del port, aquest assoleix els
gairebé 3 milions de passatgers l’any 2007. Aquest increment en el tràfic de passatgers s’ha
produït gràcies a l’augment del nombre de passatgers transportats en creuer, que ha crescut
el 25,9% respecte a l’any 2006, fins a arribar als 1.765 milers de passatgers, el 61,3% del
total de passatgers del port de Barcelona.
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TAULA 42. Transport de passatgers al port de Barcelona, 2004-2007

Unitats: milers de passatgers.

2004

Nombre

Creixement

2.206

12,1

2.879

13,4

1.968

2005

2006

5,2

2.538

2007

15,0

Font: INE i Port de Barcelona.

Transport de mercaderies
L’any 2006 el port de Barcelona era el segon de l’Estat en tones de mercaderies transportades, només superat pel port d’Algeciras. El port de Tarragona ocupava el cinquè lloc
en aquesta classificació estatal.
Segons dades provisionals de les respectives autoritats portuàries, el transport de mercaderies l’any 2007 ha augmentat de forma important, especialment a Tarragona, on s’assoleix
un creixement del 14,7%, gairebé el doble que al port de Barcelona, que creix el 7,8%.
TAULA 43. Evolució del transport de mercaderies als ports
de Barcelona i Tarragona, 2004-2007

Unitats: milers de tones i percentatge.

Barcelona

2004

2005

2006
2007

Tarragona

Valor absolut

Creixement

Valor absolut

Creixement

43.825

11,5

30.981

4,5

7,8

35.922

14,7

39.321

46.406
50.046

13,1
5,9

29.641

31.327

2,9

1,1

Font: INE, Port de Barcelona i Port de Tarragona.

Val a dir que les mercaderies transportades als dos ports catalans difereixen considerablement. Mentre que el port de Barcelona era l’any 2006 el tercer de l’Estat en mercaderies generals, el port de Tarragona destacava pel tràfic de mercaderies a granel, i era el tercer
port en transport de líquids (en què destaca el petroli) i el segon en transport de sòlids. A
Barcelona el volum de les mercaderies en general tenia un pes del 68% sobre el total,
mentre que a Tarragona les mercaderies a granel representaven el 95% del total de tones
transportades.
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Inversions portuàries
La inversió pressupostada per als ports en territori català l’any 2007 ha estat de 217 milions d’euros. D’aquests, el 72,2% s’han destinat al port de Barcelona (156,6 milions d’euros),16
mentre que el 14,1% s’han destinat al port de Tarragona (30,6 milions d’euros).
Al port de Barcelona destaquen la construcció del dic est i el dic sud, així com el moll
Prat i les mesures correctores al delta del Llobregat. El dic est, amb 2.000 metres de longitud, té prevista la finalització l’any 2008, així com els trams I, II i III del dic sud, de 2.000,
1.700 i 1.100 metres de longitud, respectivament. El 30 de setembre del 2007, la majoria de
fases del projecte ja estaven completades.
El port de Barcelona incorpora, així mateix, un pla director ferroviari, que ha de permetre millorar i incrementar l’ús d’aquest mitjà de transport de mercaderies.
Al port de Tarragona han finalitzat les obres d’ampliació del dic de Llevant iniciades
l’any 2004, que permetran iniciar la construcció de les terminals adossades i les noves esplanades de la zona de ribera. Així mateix, convé destacar la intenció de l’Autoritat Portuària de diversificar la tipologia de càrrega del port, amb més mercaderies generals, per la
qual cosa es preveu la construcció d’una zona d’activitat logística de 93 hectàrees al municipi de Vila-seca.

3.1.1.4. Aeroports
Des del 10 de desembre del 2007 està en fase d’informació pública el Pla d’aeroports,
aeròdroms i heliports de Catalunya 2007-2012. Aquest preveu fins a quatre nivells d’infraestructures aeroportuàries, entre les quals destaquen els grans aeroports comercials i els
aeroports regionals. A aquest pla, l’acompanyen la Llei d’aeroports i heliports de Catalunya, l’avantprojecte de la qual es troba en fase d’informació pública des del 13 de desembre
del 2007, i la constitució de la societat Aeroports Públics de Catalunya (APC).
El Pla proposa la desclassificació dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell com a aeroports d’interès general, a fi que n’assumeixi la gestió la societat Aeroports Públics de Catalunya, creada el 25 de setembre del 2007 i participada al 100% per la Generalitat de Catalunya.
Aquesta societat assumiria també la gestió, d’infraestructures i del servei, de l’aeroport de
nova construcció Lleida-Alguaire, i del de la Seu d’Urgell (Pirineus-Andorra).

16. Als pressupostos del 2008, la quantitat pressupostada per al 2007 creix fins als 172,2 milions d’euros.
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Transport de passatgers
L’evolució de passatgers als aeroports catalans mostra uns increments especialment importants el 2007 a l’aeroport del Prat a Barcelona i a l’aeroport de Girona. No ha estat així
a Reus, on el nombre de passatgers ha disminuït respecte de l’any 2006, en part, possiblement, com a conseqüència de l’arribada del TGV a l’estació del Camp de Tarragona i la
consegüent davallada dels passatgers que volaven de Reus a Madrid. En aquest context,
l’aeroport de Barcelona s’ha mantingut com el segon aeroport de l’Estat, mentre que el de
Girona ho ha fet com el desè aeroport estatal en nombre de passatgers, i Reus ha ocupat la
posició vint-i-tresena en la classificació estatal.
TAULA 44. Evolució dels passatgers als aeroports catalans, 2004-2007

Unitats: milers de persones i percentatge.

2004
2005
2006
2007

Barcelona

Creix.

Girona

Creix.

26.972

10,7

3.531

19,3

32.801

9,9

24.371
29.843

8,1

10,6

2.959
3.613
4.849

Reus

Creix.

1.381

21,5

104,6

1.136

2,3

1.379

34,2

1.306

34,5
-0,1
-5,3

Font: DPTOP i AENA.

L’any 2005, els vols internacionals representaven el 50% dels passatgers a l’aeroport del
Prat, però només el 3,5% sortien o arribaven en vols intercontinentals, enfront del 52%
d’internacionals i el 19% d’intercontinentals que presentava l’aeroport de Barajas. La principal diferència entre ambdós aeroports es troba en el nombre de passatgers amb destinació
o origen a Amèrica, fins a divuit vegades superior a l’aeroport madrileny.17 A Girona, els
passatgers amb origen o destinació a Europa representaven pràcticament el 100% del total,
mentre que a Reus el percentatge arribava al 94,5%.
El gran dinamisme dels aeroports catalans ha fet que el pes percentual que ocupen sobre
el total del trànsit de passatgers a Espanya s’hagi incrementat en els darrers anys fins al
18,5% l’any 2007.

17. Aquest fet és especialment rellevant si es té en compte l’anunci de desregulació del cel atlàntic del març del
2007, que permetrà una millor connexió entre Europa i els EUA.
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TAULA 45. Evolució dels passatgers als aeroports a Catalunya
i Espanya, 2004-2007

Unitats: milers de persones i percentatge.

2004

Catalunya

Creix.

Espanya

Creix.

% Cat./Esp.

31.884

12,0

179.047

9,2

17,8

28.467

2005
2006

34.835

2007

38.955

14,6
9,3

11,8

163.889

8,0

193.553

17,4

8,1

210.404

18,0

8,7

18,5

Font: DPTOP i AENA.

A escala internacional, l’aeroport de Barcelona ha presentat un trànsit de passatgers
d’aproximadament un terç de l’aeroport d’Atlanta, que, amb 89 milions de passatgers, ha
estat el que més trànsit ha generat l’any 2007, segons dades provisionals de l’ACI.18 Tot i
que no apareix als trenta primers llocs del rànquing mundial, s’ha situat en nivells pròxims
a l’últim aeroport d’aquesta llista, amb un milió de passatgers anuals menys. Madrid, amb
més de 52 milions de passatgers, ha ocupat el desè lloc a la llista, amb taxes de creixement,
però, molt superiors a la mitjana (14,0%).

Transport de mercaderies
El transport de mercaderies té un pes relativament poc important als aeroports catalans
i espanyols.19 En qualsevol cas, el transport de mercaderies ha crescut els últims anys per
sobre de la mitjana espanyola.
TAULA 46. Evolució del transport aeri de mercaderies a
Catalunya, 2004-2007

Unitats: tones i percentatge.

Barc.

Creix.

Girona

Creix.

Reus

Creix.

90.239

10,2

239

67,4

16

45,5

-51,7

11

2004

81.908

2006

93.404

2005

2007

96.770

16,8
3,5
3,6

143

484
234

-49,6

102,7

11
6

161,6
-63,6
89,1

Font: DPTOP i AENA.

18. Airports Council Internacional (ACI).
19. L’aeroport de Memphis ha estat el que més volum de mercaderies ha transportat l’any 2007, amb més de 3,8
milions de tones, segons dades de l’ACI, enfront de només 96 milers a l’aeroport de Barcelona, segons AENA.
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TAULA 47. Evolució del transport de mercaderies a Catalunya
i Espanya, 2004-2007

Unitats: tones i percentatge.

Catalunya

Creix.

Espanya

Creix.

2005

90.572

10,4

610.145

-3,1

2007

96.967

3,2

624.108

1,7

2004
2006

82.030

94.000

16,6

629.396

3,8

613.602

9,1

% Cat./Esp.
13,0

14,8

0,6

15,3
15,5

Font: DPTOP i AENA.

Inversions aeroportuàries
El Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2007-2012 recull les principals
actuacions establertes en els diferents plans directors de cada aeroport, que preveuen la
construcció de la nova terminal sud a l’aeroport del Prat, l’ampliació de la pista sud de
l’aeroport de Girona i l’ampliació de l’aeroport de Reus amb una nova terminal.
TAULA 48. Inversió prevista al Pla d’aeroports, aeròdroms
i heliports. Catalunya, 2007-2010

Unitats: milions d’euros.

2007

2008

2009

2010

Total

Barcelona

651,0

686,8

139,7

149,7

976,2

Reus

23,0

32,2

18,9

67,0

118,0

Girona
Total

16,0

690,0

40,3

759,3

18,7

117,3

14,0

230,7

73,0

1.167,3

Font: Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2007-2012.

La inversió pressupostada en aeroports a Catalunya l’any 2007 ha estat de 702 milions
d’euros. D’aquests, el 93,6% de la inversió se l’ha emportat l’aeroport de Barcelona (657
milions d’euros),20 amb 245,5 milions d’euros destinats a la construcció de la nova terminal sud.
Cal destacar, però, que una part de la inversió en carreteres i ferrocarril es destina, d’una
manera indirecta, a millorar l’accessibilitat a l’aeroport de Barcelona, amb la construcció dels

20. S’hi inclouen algunes inversions a l’aeroport de Sabadell, d’un import baix, que no afecten l’anàlisi de les dades.
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accessos per carretera a la nova terminal sud i la construcció de la línia 9 del metro, amb parades previstes dins de l’aeroport per millorar-ne la connexió amb la Ciutat Comtal.
Pel que fa als aeroports regionals, la inversió conjunta per al període 2007-2010 és de
331,9 milions d’euros, centrats en la construcció de l’aeroport de Lleida-Alguaire i en la
recuperació de l’aeroport de la Seu d’Urgell. Es preveu també la construcció d’un aeroport
corporatiu-empresarial a l’entorn de la Regió Metropolitana de Barcelona.
TAULA 49. Inversió pressupostada al Pla d’aeroports, aeròdroms
i heliports. Catalunya, 2007-2010

Unitats: milions d’euros.

Pirineus-Andorra
Lleida-Alguaire

Terres de l’Ebre

Corporatiu-empresarial

Total aeroports regionals

Inversió prevista 2007-2010
112,9
96,0
27,2
95,7

331,9

Font: Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2007-2012.

3.2. Infraestructures energètiques a Catalunya
Les infraestructures en matèria d’energia a Catalunya es regeixen pel Pla de l’energia 2006-2015. A Espanya, les infraestructures de gas i electricitat estan recollides en
la “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas. Desarrollo de Redes de Transporte 2002-2011”, actualitzada amb una revisió que planifica el període 2005-2011.
Es preveu, però, una nova planificació per al període 2007-2016, de la qual es va aprovar una versió preliminar en fase d’informació pública des del 30 d’agost del 2007. A escala europea, la planificació en matèria energètica es regeix per la Xarxa Transeuropea
d’Energia.

3.2.1. Les infraestructures elèctriques
En matèria elèctrica, el Pla de l’energia 2006-2015 preveu dos escenaris: l’escenari
base, en què es manté la tendència actual de creixement econòmic i desenvolupament
energètic i tecnològic, i l’escenari eficient IER (intensiu en eficiència energètica i energies renovables). En l’escenari base, les previsions de l’increment anual del consum elèctric per al període 2005-2015 se situen en el 3,6%, mentre que en l’escenari IER baixen
fins al 2,7%.
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Pel que fa a la “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2007-2016”, es preveu un canvi de model, amb menor incidència del petroli i l’energia nuclear, i un increment
de la generació mitjançant el gas i les energies renovables.

Les centrals de producció d’energia elèctrica
L’energia elèctrica a Catalunya representa aproximadament una quarta part del total de
l’energia consumida, en què el gas i els productes derivats del petroli representen, aproximadament, les tres quartes parts restants. La producció es localitza en zones allunyades del
consum, fet que incrementa les pèrdues originades pel transport de l’energia, i la ineficiència del sistema. Així, la producció es concentra en les centrals nuclears de les Terres de
l’Ebre (Ascó I i II i Vandellòs II), les centrals tèrmiques de les províncies de Tarragona i
Barcelona, i les centrals hidroelèctriques del sistema Ebre-Pirineus. El consum, en canvi, es
concentra primordialment a l’àrea metropolitana de Barcelona, com a conseqüència del
major nombre d’habitants i empreses ubicats en aquesta zona.
Pel que fa a la titularitat de les centrals de generació elèctrica, la major part de la capacitat instal·lada és propietat d’Endesa, amb una participació mínima d’Iberdrola a les centrals de les Terres de l’Ebre. Convé assenyalar, però, la irrupció de Gas Natural com a generadora d’energia elèctrica en territori català, amb una participació mínima.
El Pla de l’energia 2006-2015 preveu la construcció i posada en funcionament de tres
centrals de cicle combinat i parcs eòlics per fer front a la demanda creixent d’energia elèctrica en l’escenari IER. En cas de no complir-se aquest escenari i trobar-nos en l’escenari
base, es necessitarien sis grups addicionals de cicle combinat, amb una potència de 400
MW cadascun, per cobrir la demanada l’any 2015.
El tancament de les tres centrals nuclears operatives a Catalunya no es preveu fins al
2022, el 2024 i el 2026, motiu pel qual no es consideren les centrals de producció elèctrica
que han de substituir-les. En cas que s’haguessin de tancar totes tres pel motiu que fos, en
l’horitzó del 2015 es necessitarien deu centrals de cicle combinat més de les ja previstes en
el Pla, fet que repercutiria en uns costos elevats, tant econòmics com ambientals.
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TAULA 50. Potència instal·lada prevista en centrals
elèctriques en l’escenari IER del Pla de l’energia 2006-2015

Unitats: MW i percentatge.

Règim ordinari
Nuclear

Hidràulic
Carbó

Fuel-gas

Cicles combinats

Règim especial
Cogeneració
Eòlica
Altres

Total potència
instal·lada

Absolut

2003

%

Absolut

31,9

3.147

1,6

160

8.210

83,2

2.088

21,2

3.147
160

1.236

12,5

1.654

16,8

1.579

1.139
87

428
9.864

2010

%

Absolut

21,9

3.147

9.110

63,5

2.088

14,6

536

2015

1,1

3,7

%

9.350

60,1

2.088

13,4

0

536

20,2
0,0

3,4

16,0

3.179

22,2

3.579

23,0

11,5

1.327

9,2

1.564

10,0

0,9

4,3

100,0

5.235

36,5

3.001

20,9

14.345

100,0

907

6,3

6.215

3.500

1.151

15.565

39,9

22,5
7,4

100,0

Font: Pla de l’energia 2006-2015.
* “Altres” inclou hidràulic, incineració, reducció de residus, biomassa, metanització de residus, fotovoltaica i
solar termoelèctrica.

Com ja s’ha comentat, la tendència és construir centrals de cicle combinat i parcs eòlics.
Pel que fa a les noves centrals tèrmiques de cicle combinat, destaca la posada en funcionament al final de juliol del 2007 de la central de la Plana del Vent de Gas Natural entre Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, de 800 MW de potència. Així mateix, s’ha d’iniciar la construcció d’una nova central de cicle combinat al port de Barcelona, també de 800 MW de potència,
de la qual ja s’ha aprovat l’estudi d’impacte ambiental i que es preveu que entri en funcionament l’any 2010. Segons informació del primer esborrany del document “Planificación de los
Sectores de Electricidad y Gas 2007-2016”, el 31 de març del 2007, Catalunya disposava de
1.620 MW de potència instal·lada en centrals tèrmiques de cicle combinat, 800 MW amb el
projecte aprovat, 800 MW en fase d’informació pública i 2.770 MW en fase d’elaboració de
l’estudi d’impacte ambiental. Entre aquestes, hi ha les centrals de Cubelles, de 800 MW; de
Riba-roja, de 800 MW; del Besòs, de 800 MW, i la de Martorell, de 400 MW.
Quant als parcs eòlics, hi havia, el 31 de desembre del 2007, segons dades d’EolicCat,
14 parcs en funcionament, amb una potencia instal·lada de 342,4 MW; 50 parcs eòlics amb
autorització administrativa concedida i una potència de 1.527,7 MW, i 25 pendents d’autorització administrativa, amb una potència de 711,6 MW.
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La producció i el consum d’energia elèctrica21
L’energia produïda a Catalunya l’any 2007 ha estat de 41.401 GWh, fet que suposa una
reducció de més de 1.000 GWh respecte de l’any 2006 (el 2,6% menys), i que consolida una
tendència a la baixa en la producció d’energia elèctrica des de l’any 2004.
La major part de la producció d’energia elèctrica a Catalunya l’any 2007 s’ha obtingut
a les centrals nuclears, amb quotes de producció de prop del 50%. El segon grup en importància han estat les centrals tèrmiques, que inclourien les de carbó, fuel-gas i cicles combinats, i que han representat, aproximadament, el 30% de la producció. Finalment, destaquen
les centrals hidroelèctriques, així com les de cogeneració. Juntes han sumat poc més del
14% de la producció elèctrica en territori català.
TAULA 51. Producció d’energia elèctrica a Catalunya segons
la font d’energia primària, 2003-2007

Unitats: GWh.

Règim ordinari

Nuclears

Hidroelèctriques

Carbó

2003

36.469

25.365
5.003
579

2004

39.103

24.369
4.463
896

2005

36.608

20.838

993

1.103

778

9.395

8.762

11.100

3.139

2.974

3.136

1.185

2.409

Règim especial

5.882

6.088

6.058

Cogeneració

Eòlica
Altres

Total

4.479
161

1.242

42.351

8.190

4.710
199

1.179

45.190

36.083

23.438

1.573
3.950

37.185

2007

20.676

Fuel-gas

Cicles combinats

2006

3.914
240

1.905

42.666

2.865

1.017
5.339
307

1.893

42.524

2.956
411

5.318
488

1.857

41.401

Font: Butlletí de conjuntura energètica a Catalunya.

El consum d’energia elèctrica a Catalunya ha crescut l’1,5% respecte de l’any 2006, fins
a situar-se en els 44.666 GWh. Aquest augment ha estat inferior al registrat els anys anteriors, quan superava el 3% i el 4%, i se situava molt per sobre de l’escenari IER. Així doncs,
el 2007 ha estat el primer any des de l’aprovació del Pla de l’energia en què l’escenari IER
s’ha assolit de forma satisfactòria.

21. Per una anàlisi més detallada de la producció i consum d’energia, vegeu el capítol 6.3 d’aquesta memòria.
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TAULA 52. Consum d’energia elèctrica per sectors productius
a Catalunya, 2004-2007

Unitats: GWh i percentatge.

2004

2005

2006

2007

Indústria

16.465

40,4

16.936

39,7

17.058

38,8

17.154

38,4

Domèstic

9.547

23,4

10.107

23,7

10.415

23,7

10.428

23,3

Terciari
Altres
Total

13.535
1.247

40.795

33,2
3,1

100,0

14.120
1.483

42.645

33,1
3,5

100,0

14.927
1.591

43.991

33,9
3,6

100,0

15.447
1.636

44.666

34,6
3,7

100,0

Font: Butlletí de conjuntura energètica a Catalunya.

Els majors consumidors d’energia a Catalunya l’any 2007 han estat la indústria i els serveis, amb un percentatge de consum pròxim al 70%. En els darrers anys, el consum d’energia
elèctrica de la indústria (38,4%) ha anat perdent pes en favor del sector terciari (34,6%), fet
que s’adiu amb l’evolució de la relació de pesos entre aquests dos sectors en termes de PIB.
El diferencial entre l’energia produïda a Catalunya i l’energia consumida ha passat
en els últims anys de ser positiu a ser negatiu, ja que l’any 2007 s’han consumit 3.000 GWh més
dels que s’han produït. Part d’aquest dèficit s’explica per la reducció de la producció mitjançant
energia hidràulica a causa de la sequera experimentada els darrers anys.
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GRÀFIC 18. Evolució del diferencial entre energia elèctrica
produïda i consumida a Catalunya, 2003-2007
Unitats: GWh.
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2.000
1.000
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Font: Butlletí de conjuntura energètica a Catalunya.

La xarxa elèctrica
La xarxa elèctrica a Catalunya es concentra entre les províncies de Tarragona, Lleida i
Barcelona, per tal de connectar les zones de producció amb les zones de consum. Girona és
la província amb una menor dotació de xarxa, que s’explica per la baixa generació d’energia elèctrica i un consum baix, concentrat en la temporada turística d’estiu.
El bon funcionament de la xarxa elèctrica depèn en gran manera de la demanda i de la
temperatura. Amb les puntes de demanda concentrades a l’hivern i a l’estiu, la major temperatura ambient que s’assoleix els mesos càlids de l’any fa que la línia estigui en el seu punt
més vulnerable. Hi ha dos indicadors per mesurar la qualitat del subministrament, el TIEPI22
i el NIEPI.23 L’evolució dels darrers anys mostra una millora en la qualitat del subministrament, que s’interromp l’any 2006. La província amb una menor qualitat en el subministrament l’any 2006 era Tarragona, mentre que la que patia talls més curts era Barcelona.

22. Temps d’interrupció equivalent de la potència instal·lada.
23. Nombre d’interrupcions equivalents de la potència instal·lada.
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TAULA 53. Evolució del TIEPI per províncies a Catalunya, 2003-2006

Unitats: hores.

Barcelona
Girona
Lleida

Tarragona

Catalunya

2003

2004

2005

2006

4,23

2,15

2,15

2,73

2,52

4,58

3,74

3,01

1,60

2,63

2,45
1,84

1,29

2,27

2,18
1,57

1,32

2,07
3,27

1,79

Font: Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Els talls van tenir lloc sobretot de forma imprevista (90,5%) més que no pas de forma
programada (9,5%); una distribució que ha empitjorat en els darrers anys, amb un increment del percentatge del temps d’interrupció per motius imprevistos.
L’any 2007, cal destacar els talls en el subministrament elèctric de l’estiu a Barcelona, amb
aturades de més de tres dies, que s’han tingut en compte en el Projecte de llei de garantia i
qualitat del subministrament elèctric, dictaminat pel CTESC (Dictamen 20/2007), que preveu
un disseny mallat de la xarxa elèctrica, en què tots els clients puguin ser alimentats per més
d’una subestació. Així mateix, el Projecte de llei redueix el temps de reposició del subministrament a quatre hores en zones urbanes, sis en zones semiurbanes i vuit en zones rurals.
Entre les actuacions més destacades del Pla de l’energia 2006-2015, destaca la línia de
molt alta tensió Sentmenat-Bescanó-Figueres-Baixàs, de 400 kV, que ha de permetre millorar la connexió entre França i Espanya, i que s’emmarca en un context d’interconnexió de
xarxes a escala europea. Al final de l’any 2007, s’havien iniciat les obres de construcció
entre Sentmenat (Vallès Occidental) i Bescanó (Gironès). Tota la interconnexió es preveu
que estigui acabada abans de l’any 2010.
Així mateix, destaquen la posada en funcionament durant l’any 2007 de quatre noves subestacions a Subirats, Constantí, la Zona Franca i Vall-llobrega, així com l’ampliació o millora
de les subestacions de Vic, Manresa, Viladecans, Vallcarca (Garraf), Tarragona i Montsià.

3.2.2. Infraestructures de gas natural i altres gasos canalitzats
Catalunya és un territori amb una llarga tradició gasista, i una amplia cobertura de gasificació.24 L’evolució del consum de gas mostra un increment del 7,4% respecte de l’any

24. L’any 2004, el 91,2% de la població (303 municipis) disposava del servei de gas natural, segons el Pla de
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2006, que ha arribat als 80.802 GWh de PCS, el 31% dels quals ha estat consumit per les
centrals tèrmiques.
TAULA 54. Evolució de la demanda global de gas natural
a Catalunya, 2004-2007

Unitats: GWh de poder calorífic superior (PCS) i percentatge.

DGGN a Catalunya

Centrals tèrmiques (%)

2004

77.404
24,4

2005

83.529
30,3

2006

75.209
28,3

2007

80.802
31,0

Font: Butlletí de conjuntura energètica a Catalunya.

A grans trets, el Pla de l’energia 2006-2015 i la planificació estatal preveuen l’ampliació
dels gasoductes existents, l’ampliació de les plantes de regasificació (tant en capacitat
d’emmagatzematge com d’emissió), i el condicionament d’antics jaciments com a nous
centres d’emmagatzematge subterrani.
Els plans tenen com a objectiu prioritari l’accés als gasoductes internacionals per tal de
reduir la dependència del gas natural liquat (GNL) i la major volatilitat de preus que aquest
presenta. Aquest objectiu es materialitzaria amb la connexió amb el centre d’Europa via
França, en el projecte MIDCAT, que uniria Barcelona amb la vall del Roine. Aquest projecte s’emmarca dins del projecte Medgas, que preveu la connexió entre Algèria, Espanya i
França. La connexió amb França es materialitzaria via Martorell-Figueres, amb una estació
de compressió a Sentmenat per transportar el gas a la pressió adequada. Destaca també la
connexió entre França i Viella.
Així mateix, la planificació en energia elèctrica, que preveu l’obertura de diverses centrals de
cicle combinat, que utilitzen el gas com a font d’energia primària, obliga a incrementar la capacitat
dels gasoductes del sistema català en l’horitzó del 2015, així com a la construcció d’un cinturó
Martorell-Montmeló-Besòs per acostar la producció d’energia elèctrica als punts de consum.
Pel que fa a la planta de regasificació del port de Barcelona, actualment té una capacitat
de 540.000 m3 repartits en sis tancs, amb una capacitat d’emissió de 1.650.000 m3(n)/h i
una capacitat d’atracament de bucs de 80.000 m3 i 140.000 m3 de GNL. Es troben en fase
d’execució dos tancs de 150.000 m3, que han de substituir els tancs més antics, amb una
capacitat de 160.000 m3. Així mateix, amb l’ampliació de la capacitat d’emmagatzematge,
es preveu ampliar la capacitat d’emissió a 1.800.000 m3(n)/h en una primera fase, i a
1.950.000 m3(n)/h en una segona.

l’energia de Catalunya 2006-2015.
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Pel que fa a l’emmagatzematge de gas, destaca la possible adequació de dipòsits subterranis a Reus, Cardona, Amposta i Alcanar.

3.3. Altres infraestructures
Entre altres infraestructures importants, destaquen les hidràuliques, amb la construcció
del canal Segarra-Garrigues, que ha de portar aigua de la conca del Segre a municipis de les
comarques de la Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià, i
que podria iniciar el reg dels primers trams a mitjan any 2008.

re
tò
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m

Així mateix, destaquen l’inici de les obres de construcció de la dessalinitzadora del Prat
de Llobregat, amb un cabal mitjà de 60 hm3/any i un cost estimat de 230 milions d’euros;
el projecte de la planta de Cunit, i l’estudi d’ampliació de la dessalinitzadora de Blanes.

re
no
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4.

EL SECTOR PÚBLIC

En aquest capítol es descriu l’evolució al llarg del 2007 de l’acció del sector públic a
Catalunya. En el 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 a Catalunya.
L’acció de les administracions públiques a Catalunya, ordenada en termes quantitatius,
l’exerceixen la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de 32,2 milers de milions d’euros per al 2007; l’Administració de la Seguretat Social, a través del sistema de pensions i
prestacions, amb una despesa executada a Catalunya l’any 2007 de prop de 16 milers de
milions d’euros;1 les administracions locals, amb uns pressupostos aprovats de prop de 9
milers de milions d’euros l’any 2006, i l’Administració general de l’Estat, principalment a
través de les inversions estatals, i que l’any 2007 té pressupostada una despesa de capital a
Catalunya de 3,2 milers de milions d’euros.2

4.1. El sector públic de la Generalitat de Catalunya
L’any 2007 l’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya ha contribuït
positivament al creixement de l’economia catalana. El consum públic3 de les AP, amb un
valor de 29.132 milions d’euros i un increment real del 5,5% respecte del 2006, explica el
20,9% del creixement del PIB de l’economia catalana, una aportació lleugerament més
elevada que el 2006, si bé inferior a la que va tenir lloc els anys 2004 i 2005 en què el consum públic va significar més del 30% del creixement del PIB català.

1. L’anàlisi del sistema de protecció social es desenvolupa en l’apartat 5 del capítol 5 d’aquesta Memòria socioeconòmica.
2. A aquesta dada caldria afegir, entre d’altres, l’import de les prestacions d’atur a Catalunya gestionades pel Servei
Públic d’Ocupació, organisme autònom que depèn del Ministeri de Treball i Immigració.
3. El consum públic no inclou les inversions del sector públic.
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GRÀFIC 19. Evolució del consum de les administracions
públiques de Catalunya sobre el PIB. Catalunya, 2004-2007

Unitats: percentatges.
13,18%

13,62%

7,9%

7,7%

13,69%

13,96%

4,9%

2004

2005
Consum públic sobre PIB

2006

5,5%

2007

Creix real consum públic

Font: Idescat.

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 del consum de les AP a Catalunya.
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya l’any 2007, en l’àmbit institucional del
sector públic,4 amb un import de 32.219 milions d’euros, tenen un creixement del 8,3%5 en
termes homogenis i respecte de l’any 2006, i es mantenen per sobre de l’increment del PIB
nominal de l’economia catalana per al 2007, que l’Idescat estima en el 6,8%. Aquest import
pressupostat significa que la despesa total del sector públic de la Generalitat de Catalunya
representa el 15,4% del PIB català l’any 2007.

4.1.1. Els ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Des de la perspectiva dels ingressos, es pot destacar que l’any 2007 els pressupostos
preveien un important creixement dels ingressos impositius, tant directes com indirectes,
4. 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.
5. El pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2007 inclou un total de 127 pressupostos, amb un
augment de setze entitats en l’àmbit institucional del sector públic de la Generalitat de Catalunya (tres
entitats de dret públic, una societat mercantil i dotze consorcis), i la baixa d’una societat mercantil.
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amb increments del 14,0% i del 13,8%, respectivament (vegeu la taula 55). També cal posar
en relleu la reducció del 9,4% dels ingressos per operacions financeres, principalment com
a resultat d’una reducció del nou endeutament de la Generalitat de Catalunya.
TAULA 55. Evolució del pressupost d’ingressos del sector públic
de la Generalitat de Catalunya, 2006-2008

Unitats: milions d’euros i percentatges.

2006
Pressupost
aprovat

2007
Pressupost
aprovat

2008
Projecte

% Variació
2007/2006

% Variació
2008/2007

1. Impostos directes

5.558,3

6.338,6

7.448,5

14,0%

17,5%

2. Impostos
indirectes

9.593,7

10.917,6

10.662,8

13,8%

-2,3%

3. Taxes i altres
ingressos

2.266,4

2.520,0

2.687,9

11,2%

6,7%

4. Transferències
corrents

6.617,9

7.039,4

7.876,5

6,4%

11,9%

178,7

204,8

260,4

14,6%

27,2%

24.215,0

27.020,4

28.936,2

11,6%

7,1%

6. Alienació
d’inversions reals

254,2

265,1

1.013,7

4,3%

282,3%

7. Transferències de
capital

309,4

482,3

503,9

55,9%

4,5%

Total ingressos de
capital

563,6

747,4

1.517,6

32,6%

103,0%

8. Actius financers

619,2

539,7

737,8

-12,8%

36,7%

9. Passius financers

4.291,7

3.911,0

3.558,2

-8,9%

-9,0%

Total ingressos
financers

4.910,9

4.450,7

4.296,0

-9,4%

-3,5%

Total ingressos

29.689,5

32.218,6

34.749,7

8,5%

7,9%

Capítols

5. Ingressos
patrimonials
Total ingressos
corrents

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya dels anys 2007 i 2008.
Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2007 han inclòs setze noves entitats (tres de dret
públic, una societat mercantil i dotze consorcis) i han suprimit una societat mercantil en relació amb el 2006. I
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 han suprimit
una entitat autònoma administrativa i una societat mercantil en relació amb el 2007.
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Així, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, l’exercici 2007 preveia finançar-se el 61,4% amb ingressos tributaris; el 23,3% amb transferències rebudes, tant corrents com de capital, i el 13,8% restant amb ingressos derivats de les
operacions financeres, que principalment responen al nou endeutament. En relació amb els
dos darrers anys, 2005 i 2006, dins d’una relativa estabilitat estructural, destaca la pèrdua
de pes relatiu del recurs a l’endeutament com a font d’ingrés, i l’increment del pes dels ingressos tributaris (vegeu el gràfic 20).
GRÀFIC 20. Estructura econòmica dels ingressos del sector
públic de la Generalitat de Catalunya, 2005-2008

Unitats: percentatges.
1,3%

1,5%

1,5%

3,7%

17,9%

16,5%

13,8%

12,4%

22,1%

23,3%

23,3%

24,1%

58,7%

58,7%

61,4%

59,9%

2005

2006

2007

2008

Altres ingressos
Ingressos operacions financeres
Ingressos per transferències
Ingressos tributaris
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006, 2007 i 2008.
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).

Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic
Els pressupostos del 2007 preveien una aportació de 21.144,5 milions d’euros dels ingressos derivats del model de finançament autonòmic vigent des de l’any 2002,6 quantitat

6. Aprovat per la Llei orgànica 7/2001, de 27 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 8/1980,

de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), i per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, que
regula les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.
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que representa el 65,6% de tots els recursos del sector públic de la Generalitat de Catalunya
i que significa una suma de 2.932 euros per habitant a Catalunya.
Aquestes previsions no s’han acomplert i, en termes de drets liquidats, el sistema de finançament autonòmic ha aportat 20.000,8 milions d’euros el 2007, el 5,4% menys del que
s’havia pressupostat.
Aquests ingressos més baixos dels previstos responen, principalment, a l’evolució de
l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que ha recaptat 1.246,2
milions d’euros menys dels previstos, el 28,0% menys del que s’havia pressupostat com a
conseqüència de la frenada de les operacions del mercat immobiliari. També es poden destacar els ingressos més reduïts dels previstos en l’impost sobre determinats mitjans de
transport, 19 milions d’euros menys, i en l’impost sobre vendes minoristes de determinats
hidrocarburs, amb 11 milions menys del pressupostat.
Els anys 2005 i 2006, els ingressos liquidats del model de finançament autonòmic havien crescut el 13,4% i el 14,3%, respectivament, i havien significat un augment de 1.975,6
milions d’euros per al 2005 i de 2.404,8 milions d’euros per al 2006. Aquests increments
s’han reduït l’exercici 2007, i els recursos derivats del model de finançament autonòmic
han augmentat 824,1 milions d’euros, el 4,3% més que la quantitat liquidada l’any 2006.
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TAULA 56. Evolució i grau d’execució dels ingressos
de la Generalitat vinculats al sistema de finançament
autonòmic. Catalunya, 2005-2007

Unitats: milions d’euros i percentatges.

2005

2006

2007

Var.
2007/2006

Desv.
2007

Impost s/successions i donacions

577,2

709,7

844,2

19,0%

106%

Impost s/patrimoni

Impost s/transmissions
patrimonials i AJD

306,5

362,8

454,0

25,1%

117%

3.246,9

3.865,2

3.198,9

-17,2%

72%

IRPF (tram autonòmic)

338,1

3.718,2

332,6

4.272,0

346,1

4.589,9

4,0%

7,4%

97%

100%

3.215,7

3.447,6

4.017,5

16,5%

100%

Impost s/labors del tabac

462,0

528,1

523,9

-0,8%

100%

Impost s/hidrocarburs

775,9

807,0

771,5

-4,4%

100%

328,6

367,5

369,3

0,5%

95%

Impost s/vendes minoristes det.
hidrocarburs

153,0

150,8

155,4

3,1%

97%

Impost s/vendes minoristes det.
hidrocarburs (tram autonòmic)

153,0

150,8

155,4

3,1%

97%

Liquidacions pendents impostos
cedits1

473,8

660,7

736,8

11,5%

105%

Total ingressos tributs cedits

14.022,0

15.956,5

16.472,4

3,2%

94%

Fons de suficiència

2.263,2

2.499,5

2.690,7

7,7%

100%

19,1

60,1

67,9

13,1%

87%

Transferències de l’acord de
finançament sanitari3

0,0

99,8

117,1

17,4%

91%

Liquidacions garantia assistència
sanitària

35,8

73,1

0,0

-100,0%

-

Tributs sobre el joc

IVA (participació en l’impost
estatal)
Impost s/alcohols
Impost s/energia

Impost s/determinats mitjans de
transport

Fons específics de l’acord de
finançament2

87,2

185,9

99,3

202,3

102,7

206,7

3,4%

2,2%

100%
100%

(Continúa)

93

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

2005

2006

2007

Var.
2007/2006

Desv.
2007

43,7

37,4

128,8

244,7%

100%

388,2

450,5

523,9

16,3%

100%

Total ingressos per transferències

2.750,0

3.220,2

3.528,4

9,6%

99%

Total recursos model de
finançament

16.772,0

19.176,8

20.000,8

4,3%

95%

Liquidacions pendents fons de
suficiència
Policia autonòmica

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 del tram autonòmic de l’IRPF, participació en
l’IVA i impostos sobre consums específics. (2) Fons de cohesió sanitària i control d’incapacitat temporal. (3)
Fons complementari del Pla d’igualtat i qualitat, i facturació d’accidents laborals i assistència a estrangers no
residents.

La desacceleració dels recursos del model de finançament l’any 2007 encara és més
accentuada en termes per càpita (vegeu el gràfic 20). Els recursos per càpita del model de
finançament han passat dels 2.171,7 euros per habitant de Catalunya l’any 2004 als 2.773,8
euros per habitant el 2007. Els anys 2005 i 2006 el model ha permès incrementar els recursos en termes mitjans a raó de 258,1 euros per càpita cada any; el 2007 aquest increment ha
estat de 86 euros per càpita, amb un creixement del 3,2% respecte del 2006, mentre que la
despesa pressupostada per càpita del sector públic de la Generalitat de Catalunya ha augmentat 297,4 euros, l’11,3% més que el 2006.
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GRÀFIC 21. Evolució dels recursos del model de finançament
autonòmic en termes per càpita. Catalunya, 2004-2007
Unitats: euros i percentatges.

12,1%
10,4%

2.171,7

2.397,6

2.687,8

2.773,8

3,2%
2004

2005
Ingressos per càpita

2006

2007
Taxa creix.

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, es pot destacar que l’any 2007 l’augment dels pressupostos de 2.529 milions d’euros s’explica principalment pel creixement, de l’11,0%, de
les despeses corrents, que pugen 2.471 milions d’euros, mentre que es preveu una reducció
de la despesa de capital (inversions reals i transferències de capital) de 302 milions d’euros
i augmenten 360 milions d’euros les despeses financeres previstes, principalment per l’increment de l’amortització de deute en euros, i en menor mesura per l’increment de la concessió de préstecs i bestretes.
L’augment pressupostat en la despesa corrent és conseqüència, en primer lloc, de l’increment de la despesa de personal, que explica el 43,6% de tot l’increment dels pressupostos, mentre que l’augment tant de les despeses en béns corrents i de serveis com de les
despeses en transferències corrents explica el 26,1% i el 23,6%, respectivament, de l’increment total del pressupost.
Així, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del sector públic, preveu
per al 2007 que el 28,1% de la despesa es destini a transferències corrents (principalment a
famílies i institucions sense afany de lucre, i a ens i corporacions locals); el 25,0% a altres
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despeses corrents de funcionament, i el 24,1% a despeses de personal. Pel que fa a les despeses de capital, representen el 13,9% del total, mentre que les despeses per operacions financeres en signifiquen el 8,8% (principalment amortitzacions del deute i préstecs en euros,
i concessions de préstecs i bestretes).
L’estructura econòmica de la despesa s’ha mantingut relativament estable en el període
2005-2007, si bé cal destacar la pèrdua de pes relatiu de les despeses de capital en les previsions del 2007 i el creixement progressiu del pes relatiu de les despeses de personal.
TAULA 57. Evolució del pressupost de despeses del sector públic
de la Generalitat de Catalunya, 2006-2008

Unitats: milions d’euros i percentatges.

2006
Pressupost
aprovat

2007
Pressupost
aprovat

2008
Projecte

%
Variació
2007/2006

% Variació
2008/2007

6.670,6

7.773,8

8.501,4

16,5%

9,4%

6.493,5

7.154,6

7.866,7

10,2%

10,0%

694,8

809,7

964,8

16,5%

19,1%

8.475,1

9.063,9

9.561,6

6,9%

5,5%

5. Fons de contingència

92,2

95,0

110,0

3,0%

15,8%

Total despeses corrents

22.426,3

24.897,0

27.004,5

11,0%

8,5%

6. Inversions reals

4.050,0

3.675,0

4.169,1

-9,3%

13,4%

7. Transferències de
capital

737,7

810,5

1.077,7

9,9%

33,0%

4.787,6

4.485,5

5.246,7

-6,3%

17,0%

8. Actius financers

903,9

1.052,3

1.096,6

16,4%

4,2%

9. Passius financers

1.571,6

1.783,7

1.401,8

13,5%

-21,4%

Total despeses financeres

2.475,6

2.836,0

2.498,5

14,6%

-11,9%

Total despeses

29.689,5

32.218,6

34.749,7

8,5%

7,9%

Capítols
1. Remuneracions
personal

2. Béns corrents i de
serveis
3. Interessos
4. Transferències
corrents

Total despeses de capital

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya dels anys 2006, 2007 i 2008.
Nota: els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2007 inclouen setze noves entitats (tres de dret
públic, una societat mercantil i dotze consorcis) i han suprimit una societat mercantil en relació amb el 2006. I
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 han suprimit
una entitat autònoma administrativa i una societat mercantil en relació amb el 2007.
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GRÀFIC 22. Estructura econòmica de les despeses del sector
públic de la Generalitat de Catalunya, 2005-2008
Unitats: percentatges.
8,8%

8,3%

16,9%

16,1%

8,8%
13,9%

7,2%
15,1%

21,5%

22,5%

24,1%

24,5%

24,6%

24,5%

25,0%

25,7%

28,1%

28,5%

28,1%

27,5%

2005

2006

2007

2008

Despeses operacions financeres
Despeses de capital
remuneracions de personal
Altres despeses corrents
Transferències corrents

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006, 2007 i 2008.
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 2007, del 16,5%, s’explica,
d’una banda, per l’increment de la remuneració de personal per plaça pressupostada,7 que
passa de 35.543,2 euros a 38.648,8 euros el 2007, amb un increment del 8,7%; i, d’una altra, per l’augment del nombre de places pressupostades, que passen de 187.677 a 201.139
el 2007. De totes maneres, 2.122 d’aquestes places responen a la incorporació de setze entitats en els pressupostos, com ja s’ha comentat en l’epígraf anterior, i, per tant, l’increment
de places pressupostades en termes homogenis entre el 2006 i el 2007 és d’11.350 noves
places, el 6% més que el 2006.
L’increment del 8,7% de 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 2007 ja que també incorpora les millores de les pagues extraor-

7. Les places pressupostades es corresponen amb les dotacions de personal previstes en els pressuposts en alts
càrrecs, personal eventual, funcionaris, personal laboral fix i personal laboral temporal.
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dinàries 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, els triennis, les hores extraordinàries, etc.

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 ha classificat el 2007 el pressupost de despesa en 109 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 2007 (vegeu la taula 58):
El 67,8% 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 16.800,4 milions d’euros, significa el 52,1% del pressupost, i la producció de
béns públics de caràcter econòmic (àrea de despesa 5), amb 5.030,5 milions d’euros,
el 15,6%.
El 10,6% de la despesa es destina a les dues àrees restants amb finalitats específiques:
1.716,5 milions d’euros, el 5,3% del total, a serveis públics generals (àrea de despesa 2), i
1.688,7 milions d’euros, el 5,2% del total, a foment i regulació dels sectors productius (àrea
de despesa 6).
D’altra banda, el 21,7% restant de la despesa s’agrupa en quatre àrees més genèriques
pel que fa a la destinació final dels recursos: 2.956,9 milions d’euros, el 9,2% del total, a
suport financer als ens locals (àrea de despesa 7); 2.301,2 milions d’euros, el 7,1% del total,
a funcionament de les institucions i administració general (àrea de despesa 1); 1.629,4 milions d’euros, el 5,1% del total, a deute públic (àrea de despesa 9); i 95 milions d’euros, el
0,3% del total, al fons de contingència.
El projecte de pressupostos del 2007 manté una estructura relativament estable de la
despesa per grans àrees de despesa, amb el mateix ordre de prioritats que l’exercici 2006.
Cal destacar:
El creixement per sobre de la mitjana del 8,5% de la despesa en les àrees de deute públic (àrea 9), amb un increment del 45,1%; serveis públics generals (àrea 4), amb un augment del 17,1%; foment i regulació dels sectors productius (àrea 7), amb un increment del
16,6%; i funcionament de les institucions i administració general (àrea 1), amb un augment del 13,0%.
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La pràctica estabilitat del pes relatiu de la despesa social (àrees 3 i 4), que amb un creixement del 8,9% passa del 52% al 52,1% del total de la despesa.
Tanmateix, el suport financer als ens locals (àrea 6), amb un creixement del 5,7%; el fons
de contingència (àrea 8), amb un augment del 3,0%, i la producció de béns públics de caràcter
econòmic (àrea 2), amb una caiguda del 5,3%, evolucionen per sota del creixement mitjà.
TAULA 58. Despesa per programes del sector públic
de la Generalitat. Pressupostos 2007 i 2008. Catalunya, 2007-2008

Unitats: milions d’euros.

Codi

1

11

Política de despesa

2007
Projecte

2008
Projecte

Pes sobre el
total 2008

% Variació
2007/2006

% Variació
2008/2007

Funcionament
institucions
i administració
general

2.301,2

2.317,5

6,7%

13,0%

0,7%

105,2

109,0

0,3%

6,1%

3,6%

2.192,9

2.194,0

6,3%

13,3%

0,0%

3,2

14,5

0,0%

25,7%

360,9%

1.716,5

2.010,6

5,8%

17,1%

17,1%

690,2

834,7

2,4%

13,9%

20,9%

957,1

1.082,9

3,1%

19,7%

13,1%

69,3

93,1

0,3%

15,1%

34,4%

1.861,7

2.039,2

5,9%

9,0%

9,5%

1.361,3

1.497,2
125,3

0,4%

4,3%

11,4%
9,9%

21,1%

396,9

416,7

1,2%

1,0%

5,0%

Alta direcció de la
Generalitat i el seu
Govern

12

Administració
i serveis generals

13

Participació ciutadana
i processos electorals

2

Serveis públics
generals

21
22
23
3
31

Justícia

Seguretat i protecció
civil

Relacions exteriors
i cooperació al
desenvolupament

Protecció i promoció
social

Protecció social

32

Promoció social

33

Foment de l’ocupació

103,5

10,0%

(Continúa)
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Política de despesa

2007
Projecte

2008
Projecte

Pes sobre el
total 2008

% Variació
2007/2006

% Variació
2008/2007

Producció de béns
públics de caràcter
social

14.938,7

16.141,1

46,4%

8,9%

8,0%

42

Educació

8.592,0

5.317,3

9.096,2

5.770,3

26,2%

16,6%

8,2%

6,4%

5,9%

8,5%

43

Habitatge i altres
actuacions urbanes

615,8

813,3

2,3%

56,5%

32,1%

44

Cultura i esports

372,2

404,2

1,2%

6,0%

8,6%

45

Llengua catalana

27,5

42,5

0,1%

1,4%

54,4%

46

Consum

Producció de béns
públics de caràcter
econòmic

13,9

14,5

0,0%

70,0%

4,6%

5.030,5

5.909,5

17,0%

-5,0%

17,5%

Transport

805,1

2.323,6

1.018,2

2.875,3

2,9%

8,3%

33,3%

-18,8%

26,5%

23,7%

829,4

830,4

2,4%

-2,0%

0,1%

198,3

210,4

0,6%

-10,0%

6,1%

334,8

325,1

0,9%

5,6%

-2,9%

204,8

220,4

0,6%

-0,6%

7,6%

Codi
4
41

5
51

52
53

54
55
56

Salut

Cicle de l’aigua

Societat informació,
coneixement
i telecomunicacions

Urbanisme
i ordenació del
territori

Actuacions
ambientals

Infraestructures
agràries i rurals

57

Recerca,
desenvolupament
i innovació

279,8

373,6

1,1%

43,9%

33,5%

58

Altres actuacions de
caràcter econòmic

54,8

56,1

0,2%

26,4%

2,4%

6

Foment i regulació
dels sectors
productius

1.688,7

1.791,0

5,2%

16,6%

6,1%
(Continúa)
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Codi

Política de despesa

2007
Projecte

2008
Projecte

Pes sobre el
total 2008

% Variació
2007/2006

% Variació
2008/2007

61

Agricultura,
ramaderia i pesca

104,0

181,2

0,5%

32,7%

74,3%

62

Indústria

63,1

104,5

0,3%

49,6%

65,5%

Comerç

121,0

105,9

0,3%

0,2%

52,8%

-12,5%

Desenvolupament
empresarial

64,9

10,5

27,1

0,1%

2,1%

157,9%

1.301,4

1.277,2

3,7%

13,2%

-1,9%

1,4

1,3

0,0%

4,4%

-7,0%

2.956,8

3.174,6

9,1%

5,7%

7,4%

95,0

110,0

0,3%

3,0%

15,8%

63

64

65
66
67
68

Energia

Turisme i oci

Sector financer
Defensa de
la competència

26,2

61,0

28,9

0,1%

-5,9%
3,7%

10,3%
6,4%

7

Suport financer als
ens locals

8

Fons de contingència

9

Deute públic

1.629,4

1.256,2

3,6%

45,1%

-22,9%

Total consolidat

32.218,6

34.749,7

100,0%

8,5%

7,9%

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007-2008.

De les trenta-quatre polítiques de despesa en què està classificat el pressupost l’exercici
2007, tretze concentren el 91,8% de la despesa. Entre aquestes, se’n poden destacar (vegeu
el gràfic 22):
Les polítiques de salut, educació i transport, les tres principals finalitats pressupostàries
de la Generalitat, concentren el 50,4% 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 25,1% 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
16,3% dels recursos.
Cap de les vint-i-dues polítiques de despesa restants arriba a acumular el 2% dels recursos.
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GRÁFIC 23. PES DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES DE DEPESA
DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT. CATALUNYA, 20071
Unitats: percentatges.
Habitatge i barris

1,9%

Justícia

2,1%

Cicle de l'aigua

2,5%

Societat infor., coneix. i telecom.

2,6%

Seguretat i protecció civil

3,0%

Sector financer

4,0%

Protecció social

4,2%

Deute públic
Administració i serveis generals
Transport
Suport financer als ens locals
Educació
Salut

5,1%
6,8%
7,2%
9,2%
16,5%
26,7%

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008.
(1) Es mostren, de les trenta-quatre polítiques de despesa, aquelles amb un pes relatiu superior o igual al 2% del
total de la despesa.

L’ordre de prioritats de les trenta-quatre polítiques de despesa es manté pràcticament
estable respecte al 2006. El canvi més significatiu és la caiguda de la despesa (539,3 milions
menys) en la política de transport (explicada fonamentalment per la reducció de la despesa
del programa d’infraestructures ferroviàries, i en menor mesura del programa de carreteres), que equival pràcticament a l’increment de la despesa (506,4 milions més) en la política d’amortització i despesa financera del deute públic.
En el gràfic 24 es mostren les disset polítiques que experimenten un augment de la despesa, respecte de l’exercici 2006, superior a la mitjana de creixement del total de despesa
dels pressupostos del 2007.
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GRÁFIC 24. Evolució de les polítiques de despesa
en els pressupostos 2007. Sector públic de la Generalitat
de Catalunya, 2006-20071

Unitats: taxes de creixement en percentatges.
Promoció social
Protecció social

Sector financer

Administració i serveis generals
Justícia

relac. ext. i coop. i desenv.
Seguretat i protecció civil

Particip. ciut. proc. electorals

Altr. actuac.caràcter econòmic

Agricultura, ramaderia i pesca

Cicle de l'aigua

recerca, desenv. i innovació
Deute públic
Indústria

Comerç

Habitatge i barris
Consum

9,9%
11,4%

13,2%

13,3%
13,9%

15,1%
19,7%

25,7%

26,4%

32,7%

33,3%

43,9%

45,1%
49,6%

52,8%

56,5%

70,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat dels anys 2006 i 2007.
(1) Es mostren, de les trenta-quatre polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2006 i el
2007 superior a la taxa de creixement mitjana de tota la despesa del sector públic de la Generalitat.

Finalment, en el gràfic 25 es mostren les disset polítiques que experimenten un increment de la despesa, respecte de l’exercici 2006, inferior a la mitjana de creixement del total
de despesa dels pressupostos del 2007.
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GRÁFIC 25. Evolució de les polítiques de despesa
en els pressupostos 2007. Sector públic de la Generalitat
de Catalunya, 2006-20071

Unitats: taxes de creixement en percentatges.
Transport

Urbanisme i ordenació del territori

Energia i mines

Societat infor., coneix. i telecom.

-18,8%

-10,0%

-5,9%

Infraestructures agràries i rurals
Foment de l'ocupació

Llengua catalana

Desenvolupament empresarial

-2,0%

-0,6%

1,0%
1,4%

Fons de contingència

Turisme i oci

Defensa de la competència
Actuacions ambientals

Suport financer als ens locals
Cultura i esports

Alta direcció de la Generalitat

Educació
Salut

2,1%

3,0%

3,7%

4,4%

5,6%

5,7%
6,0%

6,1%

6,4%
8,2%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat dels anys 2006 i 2007.
(1) Es mostren, de les trenta-quatre polítiques de despesa, aquelles amb una taxa de creixement entre el 2006 i el
2007 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 Catalunya8 ha experimentat
un creixement notable en el període 2004-2006 (vegeu el gràfic 25), i ha assolit en termes
mitjans el valor de 2.626,1 milions anuals, amb una taxa de creixement anual acumulada del
12,3%, i amb un pes, en termes mitjans, sobre el PIB català de l’1,4%. En aquest mateix període la inversió per càpita executada ha estat, en termes mitjans, de 375,2 euros per habitant,
i ha passat dels 285,2 euros per habitant l’any 2004 als 400,1 euros per habitant el 2006.
De totes maneres, el grau d’execució de la inversió respecte de les dades pressupostades
mostra una tendència més preocupant, i tot i mantenir-se en termes mitjans en el 81,1%,
s’ha anat reduint progressivament des del 91,2% l’any 2004 al 70,5% l’any 2006.

8. En el perímetre institucional del sector públic de la Generalitat.
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Els pressupostos del 2007 preveuen una significativa caiguda de la inversió real, tant
en termes absoluts com en termes per càpita, respecte de les dades pressupostades l’any
2006, si bé segueix mantenint-se per sobre dels valors liquidats i assolits en el període
2004-2006. Així, la inversió real consolidada, amb 3.675 milions d’euros, cau el 9,3%
respecte del pressupost 2006, i significaria l’1,76% del PIB català del 2007 estimat per
l’Idescat. Per la seva part, la inversió per càpita se situaria aproximadament en 509,7 euros
per habitant, amb una caiguda estimada de prop del 10% respecte del pressupost del
2006.
Pel que fa a l’execució de la inversió real el 2007, només es disposa de dades per a
l’àmbit institucional conformat pel subsector de la Generalitat, el subsector del Servei Català de la Salut i les entitats gestores dels serveis socials, i el subsector de les entitats autònomes administratives.9 Aquest àmbit institucional du a terme el 44,5% de tota la inversió
consolidada del sector públic de la Generalitat, i ha executat inversions per valor de 1.477,5
milions d’euros l’any 2007, amb un grau d’execució del 90,3% respecte de la inversió pressupostada per a aquest mateix any.

9. No es disposa de les dades d’inversió liquidada per al 2007 dels subsectors d’entitats de dret públic, societats
mercantils, consorcis i fundacions.
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GRÀFIC 26. Evolució de la inversió real consolidada,
liquidada i executada, i de la inversió per càpita del sector
públic de la Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2004-2007
Unitats: inversió total en milions d’euros; inversió per càpita en euros.
4.051,0
3.766,8

3.675,0

3.080,7
2.854,2

2.128,5

1.943,4

567,8

538,5
312,4

285,2

2004

440,4
2005

509,7
400,1

2006

Inv. pressup.

Inv. executada

Inv. càpita pressup.

Inv. càpita executada

2007

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007 i 2008.
Nota: les dades d’inversió per càpita 2004-2006 són dades liquidades; per al 2007, són pressupostades.

Per polítiques de despesa, els pressupostos del 2007 concentren el 50,4% 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.
De totes maneres, la reducció de 376 milions d’euros de la inversió pressupostada per al
2007 es concentra en les polítiques de transport, amb una caiguda de la inversió pressupostada del 23,8%; educació, amb una caiguda del 22,7%; salut, amb una caiguda del 26,8%, i
societat de la informació, coneixement i telecomunicacions, amb una caiguda del 19%.
Cal tenir present que la caiguda que experimenta la política de transport respon en bona
mesura a la reprogramació de la inversió de l’empresa pública IFERCAT, encarregada de
les obres del metro de la línia 9 a Barcelona, per adaptar-se als ritmes d’execució real que
està experimentant aquesta obra, i que significa una reducció del pressupost d’aquesta empresa respecte al 2006 de 365,8 milions d’euros.
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D’altra banda, els pressupostos del 2007 incrementen de forma significativa la inversió
en les polítiques del cicle de l’aigua, amb un creixement del 83,2%; de l’habitatge, amb un
augment del 51,4%; i, en menor mesura, de les infraestructures agràries i rurals, amb un
increment del 15,6%.
Com a conseqüència d’aquests canvis, la política d’habitatge i del cicle de l’aigua milloren en l’ordre de prioritats de la inversió de la Generalitat de Catalunya, per davant de les
polítiques de salut i de societat de la informació, coneixement i telecomunicacions. En el
gràfic 27 es mostra aquest ordre de prioritats per al 2007.
GRÀFIC 27. Inversió real consolidada pressupostada
del sector públic per polítiques de despesa. Pressupostos
de la Generalitat de Catalunya, 2007

Unitats: percentatges.

Urbanisme i
orden.
Territori;
4,0%

Infraestr.
agràries i
rurals; 4,6%
Soc. Inform.
coneix. i
telecom.;
4,8%

Seguretat
i protecció
civil; 3,0%

Infraestruc.
ferroviàries;
19,6%

Salut; 6,6%

Educació;
13,0%

Cicle de
l’aigura; 7,7%
Administració
i serveis
generals;
8,4%

Habitatge i
altres
actuacions
urbanes;
8,9%

Carreteres;
9,7%

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007.
Nota: es mostren les onze polítiques de despesa amb un pes igual o superior al 3% del pressupost total d’inversions.

Les inversions amb finançament específic
La Generalitat de Catalunya executa una sèrie d’obres sense impacte directe sobre el pressupost de l’exercici corresponent que són finançades sobre la base de sistemes específics.
Aquestes obres es pagaran amb 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).
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En el període 2004-2006, l’import mitjà liquidat anualment per aquest tipus d’obres ha
estat de 290,5 milions d’euros a l’any.
L’exercici 2007 preveu un increment significatiu de l’ús d’aquests mètodes de finançament d’inversions, amb 614,2 milions d’euros respecte de l’import liquidat l’any precedent,
si bé aquest volum és inferior als 990,7 milions d’euros que inicialment s’havien pressupostat per a l’exercici 2006 i del qual només s’ha executat el 42,5%.
En la taula 57 es mostra l’evolució, per tipologies, d’aquestes inversions.
TAULA 59. Evolució de la inversió executada sense impacte
pressupostari en l’exercici. Catalunya, 2004-2007

Unitats: milions d’euros.

Carreteres

2004
74,7

Ferrocarril i metro

215,3

Abastament i sanejament d’aigua

27,3

Obres d’Interior

2,7

Ports i transports
Regadius

Obres de Justícia

Obres de Presidència
TOTAL

0,0

Imports liquidats
2005

2006

Pressupostat
2007

30,4

135,2

251,9

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

39,9
4,2

45,9
0,0

12,7

32,2

72,2

43,8

5,1

29,8

125,2

200,2

113,1

420,8

614,2

0,0

337,7

19,0
0,0

43,2
1,0

71,2
1,2

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007 i 2008.
Nota: les dades 2004-2006 són dades liquidades; per al 2007, són inversions pressupostades.

El dèficit de la Generalitat de Catalunya
L’evolució de l’execució de la despesa i els ingressos en l’exercici 2007 ha tingut com
a conseqüència un increment important del dèficit de la Generalitat (mesurat en termes
SEC-95, base 2000), que se situa en 1.185 milions d’euros, el 162,7% més que l’exercici
2006, i que significa el 0,6% del PIB de Catalunya i el 0,11% del PIB d’Espanya.
El dèficit de la Generalitat del 2007 ha superat en 622 milions d’euros allò previst en els
pressupostos (vegeu el gràfic 27). En bona part, aquesta desviació del dèficit té lloc en el
perímetre institucional consolidat de l’Administració de la Generalitat, els organismes autònoms, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, i l’Institut Català d’Assis-
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tència i Serveis Socials.10 Perímetre en què ha tingut lloc un menor estalvi per operacions
corrents del previst, en concret 723 milions d’euros menys dels previstos, com a conseqüència d’uns ingressos corrents més reduïts dels previstos (429 milions menys) i d’unes
despeses més elevades de les previstes (294 milions més).
GRÀFIC 28. Evolució del dèficit de la Generalitat segons
SEC-95, base 2000. Catalunya, 2004-2007

Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB de Catalunya.
Dèficit pressupostat
2004

Dèficit liquidat

2005

% sobre el PIB

2006

2007

-451
-859

-1.157

-525
-0,25%

-563

-1.185

-0,54%
-0,68%

-0,60%

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

Pel que fa al compliment del Pla de sanejament 2005-2008, que mesura el dèficit en
termes SEC-95, base 1995, el Govern de la Generalitat podia presentar per a l’exercici
2007 com a màxim un dèficit que signifiqués el 0,02% del PIB d’Espanya. Després del
compliment dels límits de dèficit establerts per aquest Pla els anys 2005 i 2006, aquest
objectiu no s’assoleix l’exercici 2007, ja que el dèficit de la Generalitat (mesurat en termes
SEC-95, base 1995) és de 762 milions d’euros, i significa el 0,07% del PIB d’Espanya i el
0,39% del PIB català.

10. No es disposa de dades de liquidació del pressupost consolidat de tot el perímetre institucional que configura
el dèficit de la Generalitat segons SEC-95, ja que manquen les dades de liquidació de les entitats de dret públic i
les societats mercantils que formen part d’aquest àmbit.
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GRÀFIC 29. Evolució del dèficit de la Generalitat segons
SEC-95, base 1995. Catalunya, 2004-2007

Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB de Catalunya.
Deficit pressupostat
2004

Dèficit liquidat

2005

2006

-485
-700

-821

-0,52%

-650

-0,41%

% sobre el PIB

-511

-0,26%

2007

-255

-762

-0,39%

-854
Font: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Endeutament de la Generalitat de Catalunya
L’endeutament financer11 de la Generalitat s’ha incrementat el 200712 1.460 milions d’euros,
un augment del 8% respecte del 2006, fins als 19.652 milions d’euros. Aquest increment és major
que l’experimentat l’exercici 2006, que va ser de 861 milions d’euros. I ha augmentat, lleugerament, el pes de l’endeutament financer sobre el PIB fins al 10%. Aquesta acceleració del creixement de l’endeutament respon al comportament associat a les empreses no SEC (base 2000), àmbit
en què l’endeutament creix el 17,4%, mentre que l’endeutament del conjunt d’entitats del sector
Administració pública de la Generalitat, segons SEC-95 (base 2000), s’incrementa el 7,3%.
Pel que fa a l’endeutament acumulat amb altres instruments financers, modalitats d’endeutament que segons compromís del Govern haurien de tendir a disminuir amb contraposició a
les modalitats estrictament financeres, l’exercici 2007 experimenten un increment de l’1,9%,
46 milions d’euros més que el 2006, i es trenca amb la tendència dels anys 2005 i 2006, en què
es va assolir aquest compromís en aconseguir reduir aquestes modalitats d’endeutament per
valor de 468 milions d’euros i 272 milions d’euros, respectivament. De totes maneres, en els
darrers tres anys s’ha reduït el pes d’aquests altres instruments financers sobre el total d’endeutament de la Generalitat, i s’ha passat del 16,7% l’any 2004 a l’11,2% el 2007.

11. No inclou els altres instruments d’endeutament com són els censos, confirming, pagament a ter-

cers, titulització i crèdits ICF/ICCA.
12. Dades el 31 de desembre del 2007.
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TAULA 60. Evolució de l’endeutament viu i altres instruments
financers de la Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2004-2007
(segons SEC)

Unitats: milions d’euros i percentatges.

Total endeutament SEC-95 (base 2000)

2004

2005

2006

2007

12.194,0

13.793,0

14.074,0

14.819,0

3.579,0

3.538,0

4.118,0

4.833,0

Total endeutament financer

15.773,0

17.331,0

18.192,0

19.652,0

Endeutament TOTAL

18.943,0

20.033,0

20.622,0

22.128,0

Endeutament financer sobre el PIB2

9,98%

10,19%

9,90%

10,00%

Endeutament TOTAL sobre el PIB2

11,99%

11,78%

11,22%

11,26%

Endeutament empreses no SEC-95
(base 2000)

Altres instruments financers1

3.170,0

2.702,0

2.430,0

2.476,0

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

4.2. EL SECTOR PÚBLIC ESTATAL
4.2.1. Les inversions del sector públic estatal a Catalunya
La inversió real pressupostada i regionalitzada13 per l’Estat l’any 2007 ha estat de 21.340,2
milions d’euros, el 8,1% més que l’exercici 2006. D’aquesta inversió, Catalunya en té pressupostats 2.957,7 milions, amb un increment del 2,8% respecte del 2006. Aquesta dada significa
el 13,9% del total de la inversió regionalitzada, i manté Catalunya, des de l’any 2005, com la
segona comunitat autònoma (CA) receptora en termes absoluts després d’Andalusia.
En termes per càpita, en el conjunt de les comunitats autònomes, la inversió real regionalitzada ha estat l’any 2007 de 473 euros per habitant. Mentre que la inversió real regionalitzada a Catalunya ha significat una despesa de 410 euros per càpita, amb un increment de
l’1,6% respecte del 2006, fet que situa Catalunya en la posició tretzena entre les CA, ja que
rep el 13,7% menys que la mitjana per càpita espanyola.

13. Inversió real regionalitzada prevista per l’Estat, els seus organismes autònoms i ens públics, empreses públiques i entitats gestores de la Seguretat Social. Aquest concepte computa aquella part de la
despesa en inversió del capítol 6 dels pressupostos susceptible de ser territorialitzada, el 76% de tot el
capítol 6 en mitjana dels darrers deu anys, i no té en compte el capítol 7 de transferències de capital.
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De totes maneres, cal tenir present que, en previsió del compliment de la disposició addicional tercera del nou Estatut de Catalunya, i seguint la disposició addicional cinquanta-setena
de la Llei de pressupostos de l’Estat per al 2007, s’ha constituït un grup de treball bilateral
Estat-Generalitat en què s’ha elaborat una metodologia de càlcul de les inversions en infraestructures segons el que 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, els pressupostos generals de l’Estat del 2007 estimen que la quantitat que ha de
destinar l’Estat per finançar inversions en infraestructures a Catalunya és de 3.195 milions
d’euros, quantitat que a més de les inversions reals, els 2.957,7 milions d’euros, també
computa les transferències de capital i altres conceptes. Tenint en compte aquest concepte
més ampli, la despesa de capital per càpita prevista en els pressupostos de l’Estat per al
2007 a Catalunya és de 443 euros per habitant, xifra que és el 6,4% inferior a la mitjana
d’inversió real regionalitzada per càpita del conjunt d’Espanya.
Per tant, malgrat que els increments de despesa en inversió real regionalitzada per càpita
dels pressupostos de l’Estat a Catalunya accentuarien la tendència iniciada el 2004 d’allunyament de la mitjana d’inversió real per càpita del conjunt de CA, quan es computa el conjunt de
la despesa de capital per càpita els pressupostos del 2007 reduirien la distància respecte de la
mitjana d’inversió real regionalitzada per càpita del conjunt d’Espanya (vegeu el gràfic 30).
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GRÀFIC 30. Inversió per càpita pressupostada de l’Estat
a Catalunya en relació amb la mitjana espanyola,
2001-2007

Unitats: percentatges i euros.
2001
2002
5%

2003

0%
381
-5%

-10%

2004

2005

2006

2007

402

398

403

410

313
253

-15%

-20%

Diferencial inversió real per
càpita respecte de la mitjana
espanyola (%)
Diferencial despesa de capital
per càpita respecte de la
mitjana espanyola (%)
Inversió real per càpita a
Catalunya (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 200614 es va situar en el 78,7%, molt
lleugerament per sobre de la mitjana d’execució del període 2001-2005, que va ser del 73%.
Cal tenir en compte que aquest ministeri administra durant aquest període gairebé el 85%
de la inversió regionalitzada de l’Estat a Catalunya, i que l’any 2006 aquest percentatge va
ser del 86,4% (vegeu el gràfic 31).

14. Darrera dada disponible.
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GRÀFIC 31. Inversió pressupostada i liquidada per l’Estat
a Catalunya. Catalunya, 2001-2006

Unitats: milions d’euros.

2.557
2.034
1.610

2.200

2.740

2.219

2.785

2.216

2.878

2.488

1.737
1.376
1.024
2001

1.333

2002

1.535

2003

1.563

2004

1.669

2005

1.957

2006

Inversió pressupostada Estat
Inversió pressupostada grup Foment
Inversió liquidada grup Foment
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2007 i 2008.

4.2.2. La recaptació dels tributs estatals a Catalunya
Les dades de recaptació tributària15 de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT) permeten fer una primera aproximació de l’evolució dels ingressos tributaris al
territori català tant de l’Estat, a través de les delegacions de l’AEAT, com de la Generalitat
de Catalunya.
L’any 2007 la recaptació tributària a Catalunya (vegeu la taula 61) ha mantingut el ritme
expansiu dels anys 2005 i 2006, i ha pujat fins a 47.688,7 milions d’euros, amb un creixement del 10,5%, que és 3,7 punts percentuals superior a l’augment nominal del PIB català
l’any 2007. Aquesta evolució respon principalment a l’ampliació que han experimentat les
base imposables, ja que els canvis normatius que afecten la recaptació del 2007 han anat,
principalment, en la direcció d’incrementar devolucions i rebaixar els tipus impositius, com
en els dos anys precedents.

15. Les dades de recaptació tributària d’aquest epígraf s’expressen 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
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Els ingressos tributaris recaptats per les delegacions de l’AEAT han pujat fins a 42.165,5
milions d’euros, el 13,1% superior al 2006; mentre que la Generalitat de Catalunya ha obtingut uns ingressos tributaris de 4.843,2 milions d’euros, el 7,2% inferior al 2006.
Dels impostos recaptats per les delegacions de l’AEAT han destacat l’evolució de
l’IRPF, amb un creixement del 16,6%, enfront de l’increment del 14,6% el 2006; i l’impost
de societats, amb un augment del 19,2%, enfront del creixement del 20,7% el 2006. Mentre
que l’IVA ha mantingut l’augment del 7,6%, pràcticament igual que l’any precedent, i lleugerament superior al creixement nominal del PIB català. Els impostos especials han experimentat una clara desacceleració, amb un increment del 3,7%.
Pel que fa als impostos recaptats per la Generalitat de Catalunya, el 2007 han destacat
l’evolució de l’impost sobre transmissions patrimonials i l’impost sobre actes jurídics documentats, que han reduït la recaptació 494 milions d’euros i 159 milions d’euros, respectivament, com a conseqüència de la desacceleració del mercat immobiliari; mentre que
l’impost sobre successions i donacions i l’impost sobre el patrimoni han accelerat el seu
creixement, amb increments del 26,9% i del 25,1%, respectivament.
TAULA 61. Recaptació dels tributs estatals per l’Administració
central i la Generalitat a Catalunya, 2005-2007

Unitats: milions d’euros i percentatges.

2005

2006

2007

2004-2005

Delegacions AEAT
(A)

20052006

20062007

32.959,3

37.281,8

42.165,5

12,3%

13,1%

13,1%

Impostos directes

18.219,9

21.258,6

25.006,4

12,8%

16,7%

17,6%

IRPF

11.536,4

13.217,3

15.405,1

11,1%

14,6%

16,6%

Societats

6.435,8

7.768,9

9.263,0

15,4%

20,7%

19,2%

241,9

263,8

329,1

24,9%

9,1%

24,7%

5,8

8,6

9,2

40,4%

48,8%

7,2%

14.609,9

15.868,5

17.007,8

11,9%

8,6%

7,2%

Impost sobre la
renda no residents
Altres impostos
directes

Impostos indirectes

(Continúa)

devolucions pagades, i, així, inclou ingressos del pressupost corrent i els corresponents a exercicis tancats.
Aquest criteri comptable difereix del concepte de drets liquidats o reconeguts, en el qual es recullen els drets
pendents de cobrament de l’exercici i s’exclouen els drets procedents de pressupostos tancats.
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2005

2006

2007

2004-2005

20052006

20062007

IVA

12.502,1

13.451,5

14.493,9

9,8%

7,6%

7,7%

Especials

1.091,3

1.333,5

1.383,4

40,5%

22,2%

3,7%

Alcohols

204,6

237,0

nd.

1,9%

15,8%

nd.

Hidrocarburs

533,0

728,3

nd.

6,7%

36,6%

nd.

Labors del tabac

26,2

39,8

nd.

270,5%

51,9%

nd.

Electricitat

327,5

328,4

nd.

371,7%

0,3%

nd.

Tràfic exterior

652,1

707,2

730,3

19,4%

8,4%

3,3%

Impost sobre primes
d’assegurances i
altres

364,4

376,4

400,3

5,4%

3,3%

6,3%

129,6

154,7

151,3

-0,3%

19,4%

-2,2%

Govern autonòmic
(B)

4.412,7

5.216,4

4.843,2

16,2%

18,2%

-7,2%

Impostos directes

857,0

1.028,3

1.298,2

12,7%

20,0%

26,3%

Successions i
donacions

553,7

665,3

844,2

14,1%

20,2%

26,9%

Patrimoni

303,3

362,9

454,0

10,2%

19,7%

25,1%

3.221,2

3.852,9

3.198,9

19,5%

19,6%

-17,0%

1.825,3

2.190,3

1.696,2

18,8%

20,0%

-22,6%

1.395,9

1.662,6

1.502,7

20,4%

19,1%

-9,6%

334,6

335,3

346,1

-2,0%

0,2%

3,2%

37.372,0

42.498,2

47.008,7

12,8%

13,7%

10,6%

328,6

367,5

369,3

17,4%

11,9%

0,5%

301,5

302,2

310,7

78,2%

0,2%

2,8%

Taxes i altres
ingressos tributaris
(cap. 3)

Impostos indirectes
Transmissions
patrimonials
Actes jurídics
documentats
Taxa del joc
Total A+B
Sobre determinats mitjans de
transport

Sobre vendes minoristes determinats hidrocarburs

(Continúa)
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2005

2006

2007

2004-2005

20052006

20062007

Total

38.002,1

43.168,0

47.688,7

13,1%

13,6%

10,5%

Impostos directes

19.076,8

22.286,9

26.304,6

12,8%

16,8%

18,0%

Impostos indirectes

18.461,1

20.391,2

20.886,8

13,9%

10,5%

2,4%

464,2

490,0

497,3

-1,5%

5,6%

1,5%

38.002,1

43.168,0

47.688,7

13,1%

13,6%

10,5%

Taxes i altres ingressos tributaris
Total

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 2007 són drets liquidats. La resta de dades és
recaptació líquida aplicada.

L’evolució de la recaptació tributària a Catalunya el 2007 ha fet que la composició dels
ingressos entre impostos directes, indirectes, i taxes i altres ingressos tributaris tendís a incrementar el pes dels impostos directes. De manera que, l’exercici 2007, el 55,2% dels ingressos tributaris s’ha obtingut de la imposició directa i el 43,8%, de la imposició indirecta;
mentre que l’1% restant prové de taxes i altres ingressos tributaris (vegeu el gràfic 32).
GRÀFIC 32. Distribució dels ingressos tributaris estatals
a Catalunya. Catalunya, 2004-2007

Unitats: percentatges.
1,4%

1,2%

1,1%

1,0%

48,2%

48,6%

47,2%

43,8%

50,4%

50,2%

51,6%

55,2%

2004

2005

2006

2007

I. directes

I. indirectes

Taxes i altres ingr. tributaris

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.
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Així mateix, el pes de la recaptació tributària de l’Administració central i la Generalitat
sobre el PIB català ha crescut des del 20,1% l’exercici 2004 fins al 22,9% el 2007, com a
conseqüència de l’increment de la recaptació, del 12,4% en taxa anual acumulativa, per
sobre de l’evolució del PIB català, del 7,6% en taxa anual acumulativa, per al període 20042007. El 66,5% d’aquest augment de la recaptació s’explica per l’evolució de la imposició
directa, mentre que l’evolució de la imposició indirecta n’explica el 33,5%.
GRÀFIC 33. Evolució del pes de la recaptació tributària
estatal sobre el PIB català. Catalunya, 2004-2007

Unitats: percentatges.
20,1%

9,7%

10,1%

2004

I. directes

21,0%

10,2%

10,5%

2005

I. indirectes

22,1%

10,4%

11,4%

2006

Taxes i altres ingr. tributaris

22,9%

10,0%

12,6%

2007

total

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.

ECONOMIA SOCIAL

5.1. Novetats en el marc normatiu i iniciatives públiques
En exercici de la competència exclusiva en matèria de cooperatives, la Generalitat de
Catalunya va aprovar la Llei 18/2002, de 5 de juliol,1 que és aplicable a les cooperatives que
duen a terme la seva activitat principalment a Catalunya, i a les federacions i confederacions que tinguin el seu objecte social principalment també a Catalunya. En conseqüència, la
normativa estatal dictada en aquest àmbit és únicament aplicable a les cooperatives que
desenvolupin la seva activitat en el territori de diverses comunitats autònomes, excepte
quan dugui a terme la seva activitat de manera principal en una d’aquestes comunitats (art.
2 de la Llei 18/2002, i art. 2 de la Llei estatal 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives).
A aquestes darreres cooperatives, sotmeses a la llei estatal, els és aplicable la modificació introduïda per la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació
mercantil en matèria comptable,2 que a través de la disposició addicional quarta modifica la
Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives.3 L’objectiu de la modificació és adaptar la
Llei estatal de cooperatives a les Normes internacionals de comptabilitat (NIC).
En l’àmbit autonòmic català, enguany hi ha hagut poca producció normativa. Únicament cal
esmentar l’aprovació de les bases i la consegüent convocatòria de diverses línies d’ajut a l’economia social,4 i també les resolucions del Departament de Treball5 per desqualificar les cooperatives que no han adaptat els seus estatuts socials a la Llei 18/2002, tal com aquesta preveia.
D’altra banda, cal esmentar el Pla de foment de l’economia cooperativa del Departament
de Treball, dotat amb set milions d’euros. El principal objectiu del Pla és impulsar la intercooperació i les aliances entre cooperatives, fomentar la creació d’empreses d’economia social,
afavorir la incorporació de nous socis i incentivar l’elaboració de memòries de responsabilitat
social empresarial (sobre la base dels resultats del programa EQUAL-RSE.COOP).

1. DOGC núm. 3679, de 17.07.2008.
2. BOE núm. 160, de 05.07.2008.
3. BOE núm. 170, de 17.07.1999.
4. Entre d’altres, l’Ordre TRE/248/2007, de 6 de juliol (DOGC núm. 4929, de 19.07.2007), la Resolució
TRE/2341/2007, de 19 de juliol (DOGC núm. 4936, de 30.07.2007), l’Ordre TRI/406/2006, de 2 d’agost (DOGC
núm. 4698, de 16.08.2007) i l’Ordre AAR/320/2007, de 3 de setembre (DOGC núm. 4969, de 17.09.2007).
5. Resolucions TRE/2665/2007, de 6 d’agost (DOGC núm. 4961, de 04.09.2007) i TRE/3991/2007, de 25 d’octubre (DOGC núm. 5048, de 15.01.2008).

119

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

5.2. Participació de l’economia social en projectes
empresarials
Enguany han finalitzat els dos projectes finançats dins la iniciativa comunitària Equal II
2004-2007 i que disposen de participació directa de l’economia social: el projecte EQUALRSE.COOP i el projecte EQUAL-TESIS.
Els resultats finals del projecte EQUAL-RSE.COOP inclouen la implantació de polítiques de responsabilitat social empresarial (RSE) en 39 cooperatives; la incorporació d’una
nova línia d’ajuts per elaborar aquestes memòries (en el marc de les subvencions a l’economia social del Departament de Treball); l’elaboració de 34 memòries de sostenibilitat; la
impartició de formació directiva a 65 càrrecs de responsabilitat (19 dones i 46 homes) i
formació específica a 111 persones membres de consells rectors (46 dones i 65 homes), en
el marc dels ajuts a l’economia social del Departament de Treball, i l’elaboració de 36 plans
estratègics empresarials, 13 plans d’igualtat d’oportunitats i 26 plans per afavorir la conciliació de la vida personal i laboral.
D’altra banda, el projecte ha suposat l’elaboració d’una sèrie de productes finals que
permetran transferir els resultats del projecte a la totalitat de les organitzacions d’economia
social catalanes, d’àmbit estatal i europeu:
– s’ha elaborat una taula de 37 indicadors específics (per tal de mesurar el compliment
dels set principis que regeixen les organitzacions de l’economia social);
– s’ha elaborat una eina digital que recull la metodologia i els indicadors de mesura de
l’RSE específics per a l’economia social, i que permet a qualsevol empresa iniciar un
procés d’implantació de polítiques d’RSE, monitorar anualment els resultats obtinguts, establir objectius de millora i elaborar una memòria de sostenibilitat;
– s’han redactat materials formatius especialitzats sobre les funcions i responsabilitats del consell rector, i s’han publicat a través dels portals web de la Direcció
General d’Economia Cooperativa, Social i Autoocupació del Departament de
Treball;
– en l’àmbit de la conciliació de la vida personal i laboral, s’ha editat en suport digital un
manual de polítiques de conciliació i es publicaran en el web del programa un recull
d’experiències;
– s’ha elaborat una metodologia específica per a la implantació de polítiques d’igualtat
d’oportunitats a l’empresa cooperativa;
– s’ha editat un manual que recull les diferents fórmules juridicoeconòmiques d’intercooperació;
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– el Departament de Treball ha impulsat el Projecte d’RSE per a pimes, a partir de la
metodologia experimentada amb el programa RSE.COOP;
– s’ha transferit la metodologia RSE.COOP a les organitzacions de l’economia social de
la resta de l’Estat, a través del projecte “RSE.Economia Social”, finançat per l’Acció
3 del programa Equal;
– s’ha editat una guia que recull l’intercanvi d’experiències d’RSE desenvolupat en el
marc del projecte de cooperació transnacional RSE.europe; i
– s’ha participat en l’edició especial per a l’economia social de la Guia de Global Reporting Initiative (GRI) “Camins. Cicle preparatori per a l’elaboració de memòries de
sostenibilitat en petites i mitjanes empreses”.
A més, s’ha previst la creació de la marca RSE de l’economia social, amb la voluntat
que es converteixi en una etiqueta que es concedeixi a les empreses i entitats de l’economia
social que desenvolupin polítiques de gestió socialment responsable i que compleixin els
requisits establerts en el seu reglament d’ús i control.
D’altra banda i en el marc de l’altre projecte en què ha participat l’economia social, el
projecte EQUAL-TESIS, es poden destacar els resultats següents: s’han creat 8 dispositius
territorials d’atenció i acompanyament per a l’assessorament i la creació d’empreses en
l’economia social i solidària; s’han creat 226 empreses d’economia social i solidària, la qual
cosa representa també la creació de 386 llocs de treball; s’han aprovat 24 mesures per a la
conciliació i l’accessibilitat; s’ha informat 1.623 persones, de les quals 709 han iniciat un
itinerari personalitzat d’inserció orientat a la creació d’iniciatives emprenedores; s’han dut a
terme 718 assessoraments en la creació d’empreses; s’han fet quatre estudis sobre economia
social en els municipis d’actuació i sobre la situació de l’economia submergida; s’han organitzat diferents jornades d’informació i sensibilització per al foment de l’esperit emprenedor;
s’ha creat un fons de 280.000 euros per a la promoció d’iniciatives innovadores per a l’economia social; i la Fundació Un Sol Món ha elaborat el producte “Capital d’inclusió” per a
empreses d’inserció, que preveu inversió, crèdit, ajut a fons perdut i assessorament.

5.3. Noves empreses de l’economia social
5.3.1. Cooperatives
Societats cooperatives existents
Tal com es comenta més endavant, l’any 2007 ha finalitzat el procés de desqualificació
de les cooperatives catalanes que no han adaptat els seus estatuts a les previsions de la Llei
18/2002, la qual cosa ha suposat la baixa de 6.261 cooperatives del Registre de Cooperati-
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ves de Catalunya. En conseqüència, les dades que conté el Registre sobre les cooperatives
existents són un reflex real de les cooperatives actives.
Així, en data desembre del 2007 a Catalunya hi ha 4.769 cooperatives, el 77% de les
quals són de treball associat, el 10% agràries, el 3,6% de serveis, el 2,8% de consumidors i
usuaris, el 2,4% d’habitatges i el 2,3% d’ensenyament.
Per demarcacions territorials, 3.457 es concentren a la de Barcelona (dada que significa
el 72,1% del total), seguida de la demarcació de Tarragona (incloent-hi les Terres de l’Ebre)
que, amb 586 cooperatives, en concentra el 12,2%, i la demarcació de Lleida (511 cooperatives, el 10,7%). Girona en concentra un nombre més baix (el 5,1%, que en termes absoluts
són 243 cooperatives).

Societats cooperatives constituïdes
L’any 2007 s’han constituït 129 cooperatives, 12 menys que l’any anterior, que se’n van
constituir 141. La major part de les noves cooperatives són de treball associat (el 83,7%),
seguides per les de serveis (que en representen el 6,2%) i les d’habitatge (3,9%). Aquesta
distribució ha variat lleugerament respecte de l’any 2006: les cooperatives d’habitatge tenen un major pes (el 2006 en suposaven el 2,8%), en detriment de les agràries, que l’any
2006 representaven el 2,8% de les noves cooperatives i el 2007, l’1,6%.
Tal com s’ha constatat en edicions anteriors, la majoria de noves cooperatives es concentren a la demarcació de Barcelona (el 72,1%), si bé aquest percentatge és menor que el registrat l’any passat (80,9%). En conseqüència, la resta de demarcacions incrementen el pes sobre
el total de les noves cooperatives: Lleida passa de concentrar-ne el 9,2% al 10,1%; Tarragona
(excloent-ne les Terres de l’Ebre) passa del 2,8% al 3,9%; i les Terres de l’Ebre, que registren
el principal augment, en passar d’una nova cooperativa el 2006 a 10 (que representa el 7,8%
del total). Girona es manté, tot i que amb una lleugera davallada (del 6,4% al 6,2%).
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GRÀFIC 34. Distribució per sectors de les noves cooperatives
constituïdes. Catalunya, 2005-2007
Unitats: percentatges.
2005

3,9 %
5,6 %

2007
10,9 %

6,4 %

Agricultura

18,2 %
11,8 %

63,1 %
61,5 %

18,7 %

Indústria
Construcció

18,6 %

Serveis

14,7 %

66,7 %

2006
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
Nota: l’anella interior conté les dades relatives a l’any 2005, la intermèdia les de l’any 2006 i l’exterior les de
l’any 2007.

En el gràfic anterior s’observa que l’any 2006 les noves cooperatives del sector de la
indústria van representar un percentatge superior al que tenien l’any 2005 (el 18,2%, en
comparació amb l’11,8%). Tot i això, l’any 2007 han disminuït la seva importància relativa,
en assolir un percentatge menor al del 2005 (10,9%). D’altra banda, l’any 2007 s’ha incrementat la importància relativa de les noves cooperatives del sector serveis i ha continuat la
davallada de les del sector agrari, seguint la tendència d’anys anteriors.
La taula següent conté les noves cooperatives constituïdes al llarg dels anys 2006 i 2007,
classificades per branques d’activitat. Destaca el canvi experimentat respecte del 2006: les
noves cooperatives dedicades a serveis a la comunitat són les més nombroses (representen el
23,3% del total), seguides de prop per les dedicades a serveis a les empreses (20,9%) i a la
construcció (18,6%). Aquest canvi s’explica perquè l’any 2007 s’han creat gairebé el doble
de cooperatives destinades a serveis a la comunitat en comparació amb l’any 2006 (si bé cal
tenir en compte que l’any 2005 se’n van crear 34 i el 2006, només 14).
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TAULA 62.1. NOVES COOPERATIVES CONSTITUÏDES PER BRANQUES
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: nombre de cooperatives i percentatge.

Noves cooperatives constituides
Branques
d’activitat
PRIM

Distribució interna
Var. 06/07

2006

2007

2006

2007

8

5

5,7

3,9

–37,5

INM

3

0

2,1

0,0

–100,0

IM

23

14

16.3

10,9

–39,1

CONS

21

24

14,9

18,6

14,3

CHR

14

12

9,9

9,3

–14,3

TR

14

17

9,9

13,2

21,4

SEP

44

27

31,2

20,9

–38,6

SCOM

14

30

9,9

23,3

114,3

TOTAL

141

129

100,0

100,0

–8,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
PRIM: Primari. Sector agrari; silvicultura i explotació forestal; pesca i aqüicultura.
INM: Indústria no manufacturera. Antracita, hulla, lignit i torba; petroli brut i gas natural; minerals urani i tori;
minerals metàl·lics, minerals no metàl·lics ni energètics; energia, gas i aigua calenta; captació, depuració i
distribució d’aigua.
IM: Indústria manufacturera. Indústries de productes alimentaris i begudes; indústries del tabac; indústries
tèxtils; indústries de confecció i pelleteria; cuir, marroquineria, basteria; indústries de la fusta i el suro, llevat
dels mobles; indústries del paper; edició, art gràfica i suports enregistrats; refinació de petroli i tractament de
nuclears; indústries químiques; cautxú i matèries plàstiques; indústries d’altres productes minerals no metàl·lics;
metal·lúrgia; productes metàl·lics, llevat de maquinària; construcció de maquinària i equips mecànics; màquines
d’oficina i equips informàtics; maquinària i materials elèctrics; material electrònic, ràdio, TV i comunicació;
instruments medicoquirúrgics i de precisió; vehicles de motor, remolcs i semiremolcs; altres materials de
transport; mobles, altres indústries manufactureres; reciclatge.
CONS: Construcció.
CHR: Comerç, hoteleria i restauració. Venda i reparació de vehicles de motor; comerç a l’engròs i intermediaris;
comerç al detall, altres reparacions; hoteleria.
TR: Transports. Transport terrestre i per canonades; transport marítim, cabotatge i vies interiors; transport aeri i
espacial; activitats afins al transport; agències de viatges.
SEP: Serveis a les empreses i serveis personals. Correus i telecomunicacions; mediació financera; assegurances i
plans de pensions; activitats auxiliars de mediació financera; immobiliària; lloguers de maquinària; activitats
informàtiques; recerca i desenvolupament; altres activitats empresarials.
SCOM: Serveis a la comunitat. Administració pública, defensa i SS obligatòria; educació; sanitat i serveis
socials; activitats de sanejament públic; activitats associatives; activitats culturals i esportives; activitats diverses
de serveis personals.
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Les branques d’activitat que presenten el mateix comportament al llarg del període
2005-2007 són les del sector primari i les del comerç, l’hoteleria i la restauració, atès que
en ambdós casos cada any analitzat es registren menys noves cooperatives. En canvi, en la
resta de branques d’activitat, el nombre de cooperatives varia d’un any a l’altre sense seguir
cap pauta fixa.
D’altra banda, s’ha creat un major nombre de cooperatives dedicades al sector de la
construcció que l’any anterior (21 i 24, respectivament), cosa que sembla contradir les tendències detectades en la Memòria de l’any 2006, que relacionaven el menor nombre de
cooperatives de la construcció amb l’alentiment general d’aquest sector. Ara bé, cal tenir en
compte que aquestes dades són encara inferiors a les registrades l’any 2005, quan es van
crear 35 noves cooperatives en aquesta branca d’activitat.

Societats cooperatives transformades
L’any 2007 s’han transformat 10 cooperatives en altres formes societàries, mentre que
l’any anterior se’n van transformar 47. Ambdós anys la majoria de les cooperatives transformades són de treball associat (6 de les 10 el 2007, i 43 de les 47 l’any 2006). Aquesta
major proporció és coherent amb el fet que les cooperatives de treball associat són també
les majoritàries entre les existents, tal com s’ha comentat anteriorment.
Per demarcacions territorials, la majoria de les cooperatives transformades l’any 2007
pertanyen a la de Barcelona (7 de 10), dues més a la demarcació de Tarragona (sense les
Terres de l’Ebre) i l’altra a la de Lleida. En canvi, l’any 2006 el 40,4% (19 d’un total de 47)
de les cooperatives transformades estaven situades a la demarcació de Tarragona (sense les
Terres de l’Ebre), el 38,3% (18 cooperatives en termes absoluts) a la demarcació de Barcelona, el 14,9% (7) a les Terres de l’Ebre i el 6,4% (les tres restants) a Girona.
La transformació de les 10 cooperatives l’any 2007 ha afectat 149 socis, mentre que
l’any 2006 van ser 355 els socis afectats.
D’altra banda, cal recordar que la transformació de les cooperatives n’implica la baixa
al Registre, si bé no comporta que deixin d’operar en el tràfic jurídic i econòmic.

Societats cooperatives dissoltes
Tal com s’ha comentat anteriorment, l’any 2007 ha culminat el procés de desqualificació de les cooperatives que no han adaptat els seus estatuts a les previsions de la Llei
18/2002 dins el termini previst legalment (31 de desembre de 2005). Al llarg de l’any 2006
i gran part del 2007 el Departament de Treball ha substanciat el procediment per desqualificar-les, que s’ha fet efectiu amb la Resolució TRE/2665/2007, de 6 d’agost (esmentada en
l’apartat dedicat a les novetats normatives).
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La resolució de desqualificació, un cop ha esdevingut ferma, té efectes registrals d’ofici i
implica la dissolució de la cooperativa i la cancel·lació preventiva immediata dels assentaments
registrals fins que no es presenti l’escriptura de liquidació en el Registre de Cooperatives.
Per tant, les dades relatives a les cooperatives dissoltes l’any 2007 estan influïdes per
aquest procediment. Així, i segons les dades facilitades pel Departament de Treball, l’any
2007 s’han dissolt un total de 6.383 cooperatives, 6.261 de les quals en el marc del procediment de desqualificació comentat.
Excloent d’aquest total les que s’han dissolt per altres motius, la xifra és de 122, el
24,5% més que l’any anterior (quan se’n van dissoldre 98).
Cal tenir en compte que les dades facilitades pel Departament de Treball, i que conté la
taula següent, no distingeixen les cooperatives dissoltes per desqualificació de la resta. En
la taula s’observa com la majoria de cooperatives dissoltes l’any 2007 són de treball associat (86,9%), seguides de les de serveis (3,7%), habitatge (3,5%) i agràries (2,4%).
TAULA 62.2. COOPERATIVES DISSOLTES. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre de cooperatives.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l´Ebre

Catalunya

2n grau

13

1

2

3

0

19

Agràries

41

24

71

11

5

152

Consum

57

14

14

14

4

103

Ensenyam.

79

2

5

5

1

92

Habitatge

173

13

29

8

3

226

Serveis

179

24

21

9

1

234

4.249

355

375

412

159

5.550

Assegur.

1

0

0

0

0

1

Mixtes

5

0

0

1

0

6

TOTAL

4.797

433

517

463

173

6.383

Treb. associat

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

De nou, la demarcació de Barcelona concentra tres quartes parts del total de cooperatives dissoltes (el 75,3%), dada que resulta coherent amb la major concentració de cooperatives existents en aquesta demarcació (que el 31 de desembre del 2006 significava el 73,8%

126

L’ECONOMIA A CATALUNYA

del total, segons les dades del Registre de Cooperatives). Les següents demarcacions amb
un major nombre de cooperatives dissoltes el 2007 són Lleida (9,1%), Tarragona sense les
Terres de l’Ebre (7,3%), Girona (6,8%) i les Terres de l’Ebre (2,7%).
Segons el tipus de cooperativa, aquesta distribució és similar (si bé els percentatges varien), amb l’única excepció de les cooperatives agràries, atès que la majoria de les que s’han
dissolt es concentren a Lleida (46,7%), seguida de Barcelona (27%) i Girona (15,8%).

Creació neta de cooperatives
Per tal que la diferència entre el nombre de cooperatives constituïdes al llarg de l’any
2007 i les dissoltes es pugui comparar amb les dades dels anys anteriors, cal tenir en compte només les que no s’han dissolt fruit del procediment de desqualificació. Partint d’aquestes dades, el saldo és positiu: 57, 42 i 7 els anys 2005, 2006 i 2007 respectivament. És a dir,
igual que l’any passat, el ritme de creació de noves cooperatives és superior al de la seva
dissolució, si bé enguany ha davallat de manera considerable

5.3.2. Societats laborals
Societats laborals existents
L’any 2007 ha finalitzat amb 5.319 societats laborals existents, el 77,6% de les quals són
societats limitades laborals (SLL) i el 22,4% restant, societats anònimes laborals (SAL).
Més de la meitat de les societats laborals (el 60,3%, 3.206 en nombres absoluts) pertanyen al sector serveis, mentre que el 23,8% (1.268) pertanyen a la indústria, el 14,8% (789)
a la construcció i l’1,1% (56) restant a l’agricultura. Per demarcacions, més de tres quartes
parts es concentren a la demarcació de Barcelona (el 77,6%), seguida de les demarcacions
de Girona (que en concentra el 9,1%), Tarragona (7,6%) i Lleida (5,7%).
La distribució sectorial de les 4.130 SLL existents varia lleugerament de la pauta general descrita, atès que, si bé el sector serveis és també el majoritari, en concentra un major
percentatge (el 67,1%). D’altra banda, el segon sector amb un major nombre d’SLL és la
construcció (que registra el 16,8% del total), seguida de la indústria (14,9%). La distribució
territorial és pràcticament idèntica a la descrita amb caràcter general.
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En canvi, en les SAL hi ha més diferències en relació amb la situació general, tant pel que fa
a la seva distribució territorial com sectorial. Així, el sector majoritari és la indústria (en concentra el 55%, 654 societats), seguit del sector serveis (36,6%), i a més distància de la construcció
(8,1%) i l’agricultura, que té molt poques societats (quatre, que en termes relatius representa el
0,3% del total de les SAL). D’altra banda, la demarcació de Barcelona concentra un major percentatge de SAL (83,9%), seguida de Tarragona (9,3%), Girona (4,8%) i Lleida (2%).

Societats laborals constituïdes
L’any 2007 continua la tendència decreixent registrada en anys anteriors en la constitució de noves societats laborals, atès que se n’han creat 216, el 27,3% menys que l’any 2006,
que se’n van crear 297. En funció del tipus de societat, les diferències són marcades: així,
s’han constituït 212 noves societats limitades laborals (l’any 2006 se’n van constituir 289),
mentre que hi ha 4 noves societats anònimes laborals (el 2006 se’n van crear 8).
La distribució de les noves societats per demarcacions territorials és la mateixa que
l’any anterior: Barcelona en concentra la majoria (el 73,1%), mentre que Lleida i Girona
aglutinen el mateix percentatge (el 7,9%, 17 societats), seguides de les Terres de l’Ebre (el
7,4%) i Tarragona (sense les Terres de l’Ebre, el 3,7%).
Les quatre noves SAL pertanyen a la demarcació de Barcelona, mentre que les SLL es
distribueixen territorialment seguint la pauta descrita.
Tal com s’aprecia en el gràfic següent, i igual que els anys anteriors, el sector que concentra un
major nombre de noves societats laborals és el de serveis, seguit per la construcció, la indústria i
l’agricultura. Respecte de l’any anterior, tots els sectors incrementen la seva importància relativa,
a excepció de la indústria, on les noves societats passen de representar el 15,2% al 10,6%.
D’altra banda, destaca l’increment experimentat per les societats laborals en l’agricultura des de l’any 2005 i que enguany es confirma, tot i que en termes absoluts es van crear
dues societats el 2006 i quatre el 2007.
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GRÀFIC 35. Distribució per GRANS sectors de les noves
SOCIETATS LABORALS constituïdes. Catalunya, 2005-2007

Unitats: percentatges.
2005

1,9 %
0,7 %

2007
10,6 %

15,2 %
0,0 %
14,4 %
65,0 %
64,6 %

20,7 %

Agricultura
Indústria

20,4 %

Construcció

19,5 %

Serveis

67,1 %

2006
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
Nota: l’anella interior conté les dades relatives a l’any 2005, la intermèdia les de l’any 2006 i l’exterior les de
l’any 2007.

Les SLL segueixen la tendència descrita, mentre que les quatre noves SAL es reparteixen tres al sector serveis i una a la construcció.
D’altra banda, i pel que fa a la branca d’activitat de les societats laborals constituïdes,6
enguany s’aprecia un canvi en la seva distribució respecte de l’any 2006. Així, tot i que el
comerç, l’hoteleria i la restauració continua sent la branca d’activitat que concentra un major nombre de noves societats laborals (el 30,6% el 2006 i el 30,1% el 2007), en segon lloc
se situa la construcció, seguida dels serveis a les empreses i els serveis personals (que l’any
2006 ocupaven el tercer i segon lloc, respectivament). El canvi més destacat ha tingut lloc
pel que fa a la importància relativa de les societats laborals dedicades als serveis a la comunitat, que han passat de representar l’1,7% (5 societats) al 13,4% (29 societats), en detriment de les societats de la indústria manufacturera.

6. Cal tenir en compte que la distribució general descrita, tot i que parteix de les dades dels dos tipus de societats
laborals, és la mateixa que la de les SLL, atès que només s’han constituït quatre noves SAL l’any 2007.
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TAULA 63. NOVES SOCIETATS LABORALS CONSTITUÏDES
PER BRANQUES D'ACTIVITAT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: nombre de societats i percentatge.

Societats laborals
constituides
Branques
d’activitat

Distribució total
Var. 06/07

2006

2007

2006

2007

PRIM

2

4

0,7

1,9

INM

0

0

0,0

0,0

IM

45

23

15,2

10,6

–48,9

CONS

58

44

19,5

20,4

–24,1

CHR

91

65

30,6

30,1

–28,6

TR

15

11

5,1

5,1

–26,7

SEP

81

40

27,3

18,5

–50,6

SCOM

5

29

1,7

13,4

480,0

TOTAL

297

216

100,0

100,0

–27,3

100,0

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

L’increment de la importància relativa de les societats laborals en la branca dels serveis
a la comunitat respon a l’increment del seu nombre, que gairebé es multiplica per sis. Tot i
que amb un creixement menys intens, l’anàlisi de les noves societats cooperatives també
reflecteix l’augment de les societats dedicades a aquestes activitats.
D’altra banda, i tal com s’observa a la taula anterior, el nombre de noves societats ha baixat en totes les branques d’activitat, tret dels serveis a la comunitat i el sector primari. Destaca
la davallada del 50% en la branca de serveis a les empreses i en la indústria manufacturera.

Societats laborals transformades
L’any 2007 s’han transformat dues societats laborals, una del sector de la indústria i l’altra
dels serveis. La primera tenia 21 socis de treball i estava situada a la demarcació de Girona.
La de serveis tenia 4 socis de treball i pertanyia a la demarcació de les Terres de l’Ebre.
Respecte de l’any 2006, aquestes dades representen una davallada significativa, atès que
se’n van transformar deu, la meitat del sector serveis, tres més de la indústria i dues de la
construcció. Aquestes societats laborals estaven situades set a la demarcació de Girona i
tres a la de Tarragona (sense les Terres de l’Ebre).
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Societats laborals dissoltes
L’any 2007 s’han dissolt dues societats laborals, ambdues de serveis. Cada societat tenia
dos socis treballadors i un soci no treballador. Una societat estava situada a la demarcació
de Barcelona i l’altra a la de Girona.
L’any anterior se’n van dissoldre quatre, dues del sector de la indústria, una de la construcció i una dels serveis. El nombre de socis va ser superior que l’any 2007: 21 socis treballadors
i 3 de no treballadors. Totes quatre societats pertanyien a la demarcació de Barcelona.

Creació neta de societats laborals
Tenint en compte que l’any 2007 s’han creat 216 noves societats, el saldo de creació és
positiu (214), atès que enguany només se n’han dissolt dues. L’any anterior, tot i que es van
dissoldre quatre societats, se’n van crear més, de tal manera que el saldo era més alt que
enguany (293), si bé en tots dos casos és clarament positiu.

5.4. Perspectives del sector de l’economia social
L’any 2007 ha continuat la tendència detectada en anys anteriors quant a la disminució del ritme de creació de noves societats de l’economia social, atès que cada any es creen menys cooperatives i menys societats laborals que l’any anterior. Ara bé, cal tenir en compte que la seva creació
neta (diferència entre el nombre de noves societats i les que es dissolen) continua sent positiva.
Pel que fa a les branques d’activitat on es concentren les societats de l’economia social
creades al llarg de l’any 2007, s’ha constatat un canvi respecte dels anys anteriors, en incrementar-se la importància relativa tant de les cooperatives com de les societats laborals en els serveis
a la comunitat. La preocupació existent a la nostra societat per l’atenció i cura a les persones
possiblement contribueix a configurar els serveis a la comunitat com una branca d’activitat
amb un potencial de creixement, tant en termes d’ocupació com de nombre de societats.
Des d’una perspectiva general, l’economia social disposa de nous instruments, tant públics com mixtos (públics i privats), per dinamitzar-se i créixer. Així, cal recordar el ja esmentat Pla de foment de l’economia cooperativa impulsat pel Departament de Treball, i cal
mencionar la creació durant l’any 2007 d’una societat de capital risc destinada a la inversió
en empreses cooperatives (SICOOP), inversió que procedeix tant de l’àmbit públic com del
privat. L’objectiu d’aquesta societat és invertir en projectes rellevants en l’àmbit de les
empreses cooperatives, amb independència del seu sector d’activitat.
Finalment, cal tenir en compte l’estreta vinculació que hi ha entre les iniciatives d’RSE
i l’activitat de les societats que integren el sector de l’economia social.
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1.

CONTEXT

L’any 2007 ha estat un any de confirmació de l’interès de les administracions públiques
per la promoció de la societat del coneixement, ja sigui per la via de les polítiques de foment
de l’R+D+I o per la via de l’estímul de les tecnologies de la informació i la comunicació.
A escala europea, ha entrat en vigor el VII Programa Marc (PM) d’investigació i desenvolupament tecnològic de la UE (2007-2013). El VII PM duplica el pressupost anual respecte del programa anterior i s’enfoca en els temes d’investigació que encaixen amb les necessitats de la indústria mitjançant les plataformes tecnològiques i les noves iniciatives
tecnològiques conjuntes. El subprograma de cooperació promou la cooperació entre universitats, indústries i centres de recerca, representa més del 64% del pressupost total i té especial incidència en l’àmbit de les TIC. També entra en vigor el primer Programa Marc per a la
innovació i la competitivitat (2007-2013). Aquest programa és complementari del VII PM i
es compon de tres subprogrames: Programa per a la iniciativa empresarial i la innovació,
Programa polític d’ajuda a les TIC i Programa energia intel·ligent-Europa. La seva dotació
pressupostària és reduïda en comparació amb el VII PM.
En l’àmbit de l’Estat espanyol, ha estat el darrer any de vigència del Pla nacional de
recerca científica 2004-2007. Un Pla que s’ha centrat en la definició de les àrees prioritàries
i estratègiques del sistema de ciència, tecnologia i empresa. El nou Pla per al període 20082011 es concentrarà en la definició de les línies instrumentals d’actuació, que són la dels
recursos humans, els projectes d’R+D+I, l’enfortiment institucional, les infraestructures científiques, la utilització del coneixement i la transferència tecnològica, i l’articulació i internacionalització del sistema. El Pla 2008-2011 renova els objectius de l’Estratègia nacional de
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ciència i tecnologia (ENCYT) per a l’any 2015 i situa el percentatge de les despeses internes
en R+D sobre el PIB en el 2,5%, i el percentatge de les despeses en innovació de les empreses sobre el PIB en el 4%. A l’apartat 2 d’aquest capítol es comprova que Catalunya té un
llarg camí per recórrer fins arribar a aquests objectius perquè els registres de l’any 2006 són
de l’1,42% per a la intensitat en R+D i de l’1,93% per a la intensitat en innovació. Respecte
dels objectius del Pla Avanza, que promou la convergència amb la UE en societat de la informació, aquests fixen per a l’any 2010 que el 70% de les empreses amb menys de deu persones
assalariades i el 60% de les famílies tinguin connexió a Internet. En aquests indicadors, la
posició de Catalunya no està tan distanciada com passa amb els indicadors d’R+D+I. A
l’apartat 4.1 es mostra que, actualment, la connexió a Internet per a les empreses amb menys
de deu persones assalariades és del 47,3% i per a les famílies és del 51,3%.
A Catalunya, l’any 2007 s’ha endegat el procés per a la definició del Pacte nacional per a la
recerca i la innovació. Hi ha un nou model de creixement socioeconòmic al darrere d’aquest
Pacte, que es basa en l’educació, la recerca i la tecnologia per arribar a augmentar la productivitat i el capital social mitjançant el coneixement i la innovació. Està previst concloure el Pacte
l’any 2008 i, a partir d’aquí, es disposarà de les actuacions que s’han de desenvolupar en els
propers 15-20 anys per generar coneixement, desenvolupar tecnologies i innovar per fer productes, serveis i processos de valor econòmic i social. Quant a les TIC, el model català de societat
de la informació i coneixement ha elaborat una estratègia per fomentar la cohesió digital, impulsar l’accessibilitat de la banda ampla arreu del territori i enfortir el pes del sector de les TIC. A
la secció 4.2 d’aquest capítol es calcula que el pes dels sectors manufacturer i de serveis productors de TIC representava el 3,14% del valor afegit de l’economia catalana amb dades de
l’any 2005. L’estratègia catalana de la societat del coneixement es desenvolupa a través del Pla
director d’infraestructures de les telecomunicacions i del Pla de serveis i continguts.
En l’àmbit fiscal, l’1 de gener del 2007 ha entrat en vigor el procés de reducció de les
deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, i per inversions en tecnologies de la informació i la comunicació, que preveia la Llei 35/2006, de 28
de novembre, de l’IRPF i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats,
renda dels no residents i sobre l’impost del patrimoni. Una reducció que s’aplica per contrarestar la disminució que la llei esmentada aplica al tipus impositiu de l’impost de societats, i que continuarà per a l’any 2008. Aquestes deduccions, en particular les que afecten
les activitats d’R+D+I, són imitades per alguns països de la UE quan fan reformes fiscals,
com per exemple Portugal. En aquest context, sembla probable que les administracions
públiques donin continuïtat a aquestes deduccions, un cop feta l’avaluació de la seva eficàcia en el darrer semestre de l’any 2011.
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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 es tracta la innovació de les empreses i la relació entre la
intensitat innovadora i la productivitat. En les seccions següents es presenta la situació de
l’R+D a l’Administració i a l’ensenyament superior.

2.1. DESPESES INTERNES I PERSONAL D’R+D A CATALUNYA
2.1.1. La situació de Catalunya respecte de la resta de l’Estat
Les despeses internes en R+D a Catalunya l’any 2006 han estat de 2.614,4 milions
d’euros i han augmentat el 13,6% respecte de l’any 2005. Aquest és un creixement més
expansiu que el de l’any anterior però inferior al que han tingut aquestes despeses a
Espanya, ja que Catalunya ha disminuït la seva participació a Espanya del 22,6% al 22,2%.
D’altra banda, el personal ocupat en R+D ha estat de 40.867 persones i ha augmentat el
7,9% respecte de l’any 2005. La participació de Catalunya a Espanya en termes de personal
en R+D ha caigut tan sols una dècima fins a situar-se en el 21,6%.1
TAULA 64. DESPESES INTERNES I PERSONAL D’R+D. CATALUNYA, 2001-2006

Unitats: despeses en milions d’euros corrents, personal en equivalència a jornada completa i percentatges.

DESPESES
INTERNES

Import

Creixement

Pes a Espanya
PERSONAL
D’R+D

Nombre

Creixement

Pes a Espanya

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.333,9

1.628,0

1.875,9

2.106,9

2.302,4

2.614,4

21,4

22,6

22,8

23,6

22,6

22,2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

26.037

28.034

33.411

36.634

37.862

40.867

20,7

20,9

22,1

22,6

21,7

21,6

5,7

3,7

22,1

7,7

15,2

19,2

12,3

9,6

9,3

3,4

13,6

7,9

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

1. Per valorar les dades de participació de Catalunya en relació amb Espanya, és útil saber que Catalunya ha representat el 18,7% d’Espanya en termes de PIB i el 18,1% en termes d’ocupació l’any 2006, segons la Comptabilitat
Regional d’Espanya de l’INE.

137

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

El creixement de les despeses internes en R+D ha situat l’esforç en R+D en l’1,42% del
PIB. El sector que ha executat més despeses és el sector privat, amb el 65,2% del total,
seguit de l’ensenyament superior i de l’Administració pública. Espanya presenta un esforç
en R+D inferior al de Catalunya, amb un sector públic més protagonista en l’execució de
la despesa, ja sigui de l’Administració pública o de l’ensenyament superior.
TAULA 65. DESPESES INTERNES EN R+D. CATALUNYA I ESPANYA, 2006

Unitats: milions d’euros, percentatges sobre el PIB i de cada sector sobre l’import total.

Catalunya
Espanya

Import

% PIB

% Sector privat

% Adm. pública

% Ense. superior

11.801,1

1,20

55,7

16,6

27,7

2.614,4

1,42

65,2

11,9

22,9

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

L’esforç en R+D sobre el PIB de Catalunya encara és lluny de l’objectiu del Pla de recerca
i innovació de la Generalitat, que és del 2,10% del PIB per a l’any 2008, i del que fixa l’Estratègia de la UE en aquesta matèria, xifra que és del 3% del PIB per a l’any 2010. Tenint en
compte un creixement nominal del PIB del 6% des del 2007 fins al 2010, les despeses internes
en R+D haurien de créixer a una taxa mitjana anual pròxima al 30% per assolir aquests registres.

2.1.2. Comparació internacional
Les despeses internes en R+D de Catalunya sobre el PIB (1,42%) estan per sota dels
registres de la UE-25 (1,85%), dels EUA (2,62%) i del Japó (3,33%). De totes maneres, la
tendència que ha seguit aquest indicador a Catalunya és a l’alça des de l’any 2002 fins al
2006, cosa que no s’observa ni a la UE-25 ni als EUA.
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GRÀFIC 36. COMPARATIVA INTERNACIONAL EN R+D
DESPESES INTERNES EN R+D RESPECTE DEL PIB.
ANYS 2003-2006
Unitats: percentatges.
3,12

3,20

3,17

3,33

2,62

2,66

2,66

2,59

2,62

1,89

1,88

1,84

1,85

1,85

Japó
EUA
UE-25

1,27

1,33

1,35

1,42

Catalunya

1,10
0,99
2002

1,05
2003

1,06

1,12

1,20

Espanya

2004

2005

2006

PERSONAL TOTAL EN R+D PER 1.000 OCUPATS.
ANYS 2003-2006
Unitats: tant per mil.

13,8

14,08

10,0

10,1

10,62

10,54

10,0

10,21

10,47

8,38

8,69

8,69

8,11

Japó

14,41

13,4

10,78

UE-25

7,41
2002

Catalunya

Espanya
2003

2004

2005

2006

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE (Catalunya i Espanya) i l’OCDE (Japó, EUA i UE-25).

Pel que fa al personal ocupat en R+D, per cada 1.000 persones ocupades s’observa que
a Catalunya aquest indicador té un valor superior al d’Espanya, similar al de la UE-25 i
inferior al del Japó. La seva evolució ha estat a l’alça des de l’any 2002 fins al 2006, de
manera que s’ha equiparat als nivells de la UE-25 i s’ha aproximat als nivells del Japó.
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2.2. EL SECTOR PRIVAT
2.2.1. L’R+D del sector privat
Les despeses internes en R+D del sector privat han estat de 1.705,0 milions d’euros i
han crescut el 16,7% respecte de l’any 2005. El creixement d’aquestes despeses ha estat
inferior al que han tingut a Espanya i han perdut participació en el conjunt de l’Estat, en
passar del 26,6% de l’any 2005 al 25,9% de l’any 2006. Pel que fa al personal ocupat en
R+D, han estat 21.766 persones i ha crescut el 7,8% respecte de l’any 2005. Igual que ha
passat amb les despeses, la participació de Catalunya sobre Espanya en termes de personal
d’R+D ha disminuït del 26,7% al 26,1% entre els anys 2005 i 2006. S’observa que augmenta el percentatge d’investigadors sobre el total de personal d’R+D. També s’aprecia que
la participació de les dones sobre el total de personal i sobre el nombre d’investigadors
s’incrementa.
GRÀFIC 37. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES INTERNES I PERSONAL D’R+D
DEL SECTOR PRIVAT. CATALUNYA, 2004-2006

Unitats: taxes de creixement.

16,7

14,1

Despeses
internes en R+D

12,0

7,8
4,4

2004

-2,5
2005

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.
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TAULA 66. DESPESES INTERNES I PERSONAL D’R+D AL SECTOR PRIVAT.
ESPANYA I CATALUNYA, 2004-2006

Unitats: milers d’euros, nombre de persones i percentatges.

2006
Catalunya
Espanya
2005
Catalunya
Espanya
2004
Catalunya
Espanya

Despeses internes
Import

1.704.962

6.578.656

Pes

Nombre

100,0

83.440

25,9

21.766

Despeses internes
Import

1.460.533

5.498.890

Pes

Nombre

100,0

75.701

26,6

1.398.856

4.876.604

Pes

Nombre

100,0

71.436

28,7

Total

20.713

% Total

% Dones

29,4

48,3

28,4

47,5

Personal d’R+D (EJC)

30,6

Investigadors/ores

% Dones

% Total

% Dones

28,5

46,6

27,4

31,0

Total

Investigadors/ores

% Dones
33,1

20.194

Despeses internes
Import

Total

Personal d’R+D (EJC)

43,0

Personal d’R+D

28,2

Investigadors/ores

% Dones

% Total

% Dones

28,5

45,1

27,5

32,2

42,7

29,7

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.
Nota: EJC significa ‘equivalència a jornada completa’.

2.2.2. La innovació de les empreses
Les despeses en innovació de les empreses han estat de 3.539,8 milions d’euros i han
crescut l’1,4% respecte de l’any 2005, una taxa molt baixa en comparació amb la del 2005
(13,6%). La innovació de les grans empreses ha augmentat el 3,2% i la de les petites i
mitjanes empreses ha disminuït l’1,4%. Les grans empreses han executat el 62,5% de les
despeses en innovació mentre que les pimes n’han executat la resta (37,5%). La participació de Catalunya en relació amb Espanya en despeses d’innovació ha estat del 21,4%.
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TAULA 67. DESPESES EN INNOVACIÓ DE LES EMPRESES SEGONS
LA GRANDÀRIA. CATALUNYA, 2003-2006

Unitats: milers d’euros i percentatges.

IMPORT

2003

2004

2005

2006

Pimes

1.529.857

1.318.439

1.345.875

1.326.530

Grans empreses

1.386.964

1.755.222

2.144.613

2.213.269

Total empreses

2.916.821

3.073.661

3.490.488

3.539.799

DISTRIBUCIÓ

2003

2004

2005

2006

Pimes

52,4

42,9

38,6

37,5

Grans empreses

47,6

57,1

61,4

62,5

2003

2004

2005

2006

Pimes

-

-13,8

2,1

-1,4

Grans empreses

-

26,6

22,2

3,2

Total empreses

-

5,4

13,6

1,4

2003

2004

2005

2006

Pimes

29,5

23,7

24,5

20,1

Grans empreses

23,0

25,4

26,4

22,3

Total empreses

26,0

24,6

25,6

21,4

CREIXEMENT
ANUAL

PES A
ESPANYA

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

2.2.2.1. Intensitat innovadora i productivitat
La intensitat en innovació de les empreses catalanes ha tingut una mala evolució l’any
2006 ja que s’ha situat en l’1,93% del PIB, mentre que l’any 2005 era del 2,05%. A
Espanya aquest indicador és inferior al de Catalunya però, en canvi, mostra una evolució
positiva per a tots els anys de la sèrie analitzada.
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GRÀFIC 38 INTENSITAT D’INNOVACIÓ. CATALUNYA I ESPANYA, 2003-2006

Unitats: percentatge de les despeses en innovació sobre el PIB.

1,98

1,95

2,05

1,93

Catalunya
Espanya

1,69
1,43

2003

1,49

2004

1,50

2005

2006

Font: elaboració pròpia a partir de l´INE.

Sectors intensius en tecnologia2
Els 364.800 ocupats en els sectors de tecnologia alta i mitjana-alta han representat l’11,1% de les persones ocupades totals de l’economia catalana l’any 2005. Les
manufactures de tecnologia mitjana-alta són les que més presència tenen en aquest
conjunt de sectors, seguides dels serveis i de les manufactures de tecnologia alta.
Catalunya ha representat el 26,1% de l’ocupació espanyola en sectors de tecnologia
alta. En termes de valor afegit generat per les manufactures de tecnologia alta i
mitjana-alta, Catalunya té un pes superior, en relació amb Espanya, al que té en termes d’ocupació. Quant a la productivitat, s’observa el resultat que calia esperar ja
que les manufactures de tecnologia alta tenen una productivitat superior a les de
mitjana-alta. També es comprova que la productivitat d’aquestes manufactures és
superior a Catalunya que a Espanya.

2. Les darreres dades d’aquesta secció són de l’any 2005, el mateix que el de la Memòria de l’any passat. Per no
repetir contingut s’han tractat qüestions diferents de la intensitat innovadora dels sectors intensius en tecnologia
com, per exemple, la seva ocupació.
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TAULA 68. PRINCIPALS MAGNITUDS DELS SECTORS INTENSIUS EN
TECNOLOGIA. CATALUNYA, 2005

Unitats: persones ocupades en milers, valor afegit en milers d’euros, productivitat en euros i percentatges.

PERSONES OCUPADES

Nombre

Distribució

Catalunya / Espanya

Manufactures tec. mitjana-alta

219,0

6,7

30,7

Sectors de tec. alta i mitjana-alta

364,8

Manufactures tecnologia alta
Serveis de tecnologia alta
Total economia

VALOR AFEGIT

Manufactures tecnologia alta

Manufactures tec. mitjana-alta
PRODUCTIVITAT

Manufactures tecnologia alta

Manufactures tec. mitjana-alta

51,9

1,6

93,9

3.291,1

2,9

11,1

Valor

100,0

2.686.994
9.710.707

29,9
18,3

26,1
17,3

Espanya=100
39,6
31,3

Valor

Espanya=100

44.341

102,0

51.773

132,7

Font: elaboració pròpia a partir de l'INE, indicador de tecnologia alta.

2.2.2.2. Activitats innovadores
Les activitats innovadores més esteses han estat la compra de maquinària i la formació
i comercialització, que han dut a terme més de la meitat de les empreses de la mostra. Però
aquestes activitats no són les que més s’estenen sinó que perden pes a favor de les activitats
d’R+D interna i externa.
El nombre d’empreses innovadores en el període s’ha reduït d’11.494 a 10.727 entre els
anys 2004 i 2005 (vegeu la nota al peu de la taula). En termes relatius, han reduït la seva
participació en el total d’empreses en 1,5 punts percentuals fins a situar-se en el 30,2% del
total. El 74,4% de les empreses innovadores en el període fan innovació de procés i el
62,5% fan innovació de producte. Tan sols el 31,8% d’aquestes empreses fan tots dos tipus
d’innovació.
Pel que fa a les empreses EIN (vegeu la nota de la taula), s’observa que la cooperació
entre empreses té lloc en el 15,6% dels casos i que les que demanen patents són el 6,6%.
Destaca de forma negativa la reducció del percentatge d’empreses que demanen patents
entre els anys 2004 i 2005.
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TAULA 69. ACTIVITATS INNOVADORES DE LES EMPRESES INNOVADORES.
CATALUNYA, 2004-2005

Unitats: percentatge sobre el total d’empreses innovadores, sobre el total d’empreses innovadores en el període o
sobre el total d’empreses EIN. Són empreses de 10 assalariats o més.

EMPRESES INNOVADORES

Fan R+D interna (%)

Fan R+D externa (%)

2004

2005

Diferència

15,5

25,4

9,9

32,2

38,7

6,5

Compren maquinària (%)

67,2

55,1

Fan formació i comercialització (%)

90,2

51,6

11,0

-12,1

2004

2005

Diferència

11.494

10.727

-767

60,4

62,5

2,1

Fan disseny i preparatius de prod. (%)
EMPRESES INNOVADORES
EN EL PERÍODE1

Nombre

Percentatge sobre el total d’empreses
Fan innovació de producte (%)

23,1

31,7

30,2

-12,1

-38,6

-1,5

Fan innovació de procés (%)

75,7

74,4

-1,4

EMPRESES EIN2

2004

2005

Diferència

30,2

-3,6

Fan tots dos tipus d’innovació (%)
Nombre

Percentatge sobre el total d’empreses
Cooperen en innovació (%)
Demanen patents (%)

36,2

31,8

12.268

11.217

14,0

15,6

33,8
11,7

6,6

-4,4

-1.051
1,5

-5,0

Font: Idescat.
1) El període de referència inclou l’any corresponent i els dos anteriors.
2) Les empreses EIN són les empreses innovadores en el període més aquelles que tenen innovacions tecnològiques en curs o sense èxit en el mateix període.

El pes de les activitats innovadores en termes de despesa dóna resultats diferents als
anteriors. D’una banda, la seva evolució ha mostrat un increment positiu, encara que reduït, del seu valor (l’1,4%, com s’ha dit en una secció anterior). De l’altra, l’activitat més
important és ara l’R+D interna seguida de la compra de maquinària. Destaca l’augment de
la participació de la despesa en compra de maquinària i la reducció de l’R+D externa, disseny i preparatius per a la producció i formació i comercialització.
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GRÀFIC 39. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN ACTIVITATS PER A LA
INNOVACIÓ. CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: percentatge.
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

2.2.3. Comparació internacional
A Catalunya, l’any 2006 les despeses internes en R+D del sector privat han representat el 0,93% del PIB. Aquest indicador té un valor pròxim al de la UE-25 (1,11%) i a una
distància considerable dels EUA (1,84%) i del Japó (2,54%). A Catalunya s’observa una
tendència a l’augment del pes de les depeses internes en R+D del sector privat sobre el
PIB entre els anys 2002 i 2006, igual que al Japó. No passa el mateix als EUA i a la
UE-25 on la tendència és a la reducció del pes d’aquestes despeses en el conjunt de
l’economia.
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GRÀFIc 40. DESPESES EN R+D DEL SECTOR PRIVAT RESPECTE DEL PIB.
CATALUNYA, ESPANYA, UE-25, EUA I JAPÓ, 2002-2006

Unitats: percentatge.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’OCDE (UE-25, EUA i Japó) i de l’INE (Catalunya i Espanya).

2.2.4. Patents
2.2.4.1. Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)
Catalunya ha sol·licitat l’enregistrament de 752 patents a l’Oficina Espanyola de
Patents i Marques, que representen el 24,3% de les sol·licituds de patents espanyoles enregistrades a l’OEPM. La participació de les patents catalanes sobre les del conjunt de l’Estat
va tenir un màxim del 25,9% l’any 2004.
Les seccions amb més concessions de patents publicades a l’OEPM són indústria diversa i transport, necessitats humanes, metal·lúrgia i química i enginyeria mecànica. En conjunt, representen el 71,5% de totes les concessions catalanes de l’any 2006. Les seccions
amb menys concessions són les de física, construccions fixes, electricitat i tèxtil i paper.
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GRÀFIC 41. SOL·LICITUDS DE PATENTS A L'OEPM. CATALUNYA I
ESPANYA, 2002-2006

Unitats: nombre de patents.
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

GRÀFIC 42. CONCESSIONS DE PATENTS PUBLICADES A L’OEPM PER
SECCIONS. CATALUNYA, 2006

Unitats: nombre de patents.
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Font: elaboració pròpia a partir de l’OEPM.
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2.2.4.2. Oficina Europea de Patents (EPO)
Catalunya ha sol·licitat l’enregistrament de 387 patents a l’Oficina Europea de Patents, que
representen el 30,7% de les sol·licituds espanyoles i el 0,6% de les sol·licituds de la UE-25 a
l’OEP. Aquestes participacions havien arribat a ser del 39,8% en el cas d’Espanya per a l’any
2005 i del 0,7% en el cas de la UE-25 per als anys 2005 i 2006. Per tant, Catalunya està perdent
capacitat de generar patents respecte d’Espanya i de la UE-25 en els darrers anys.
La comparació entre territoris del volum de patents que genera una economia s’acostuma a fer amb la variable que divideix el nombre de sol·licituds de patents d’aquesta economia entre la seva població i multiplica aquest resultat per un milió. En aquest sentit, es pot
afirmar que la capacitat de generar patents de l’economia catalana està per sobre de la
capacitat que té l’economia espanyola però està molt per sota de la capacitat que té l’economia dels països de la UE-25. El nombre de patents de l’economia catalana per milió
d’habitants és de 55,2, mentre que el de l’economia espanyola és de 28,5 i el de l’economia
de la UE-25 és de 132,4. Cal destacar l’esforç que ha fet Catalunya per escurçar distàncies
en aquest indicador respecte de la UE-25 però aquest procés, com s’ha dit abans, ha perdut
intensitat des de l’any 2005.
TAULA 70. SOL·LICITUDS DE PATENTS A L’OFICINA EUROPEA DE PATENTS
SEGONS L’ANY DE SOL·LICITUD. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2002-2007

Unitats: nombre de sol·licituds.

Nombre

2002

2003

2004

2005

2006

20071

Espanya

569

669

831

971

1.102

1.259

Catalunya
UE-25

Per milió d’habitants
Catalunya
Espanya
UE-25

210

231

311

386

395

387

49.324

53.841

56.159

58.318

59.843

61.662

33,1

35,6

46,9

56,9

56,9

55,2

2002
13,9

108,4

2003
16,1

117,8

2004
19,6

122,3

2005
22,6

126,4

2006
25,2

129,1

2007
28,5

132,4

1) Són dades preliminars.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPO.

2.3. L’ADMINISTRACIÓ
Les despeses en R+D que executa l’Administració catalana han estat de 311,4 milions
d’euros l’any 2006, han crescut el 18,3% respecte de l’any 2005 i representen el 15,9% de
les despeses internes en R+D del conjunt de l’Estat. Catalunya ha anat guanyant pes en el
conjunt de l’Estat ja que l’any 2004 aquesta participació era del 13,8%.
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TAULA 71. DESPESES INTERNES I PERSONAL D’R+D A L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA. CATALUNYA I ESPANYA, 2004-2006

Unitats: milers d’euros, nombre de persones i percentatges.

2006
Catalunya

Espanya
2005

Catalunya

Espanya
2004

Catalunya

Espanya

Despeses internes
Import

311.393

1.956.679

Pes

Nombre

100,0

34.588

15,9

5.547

Despeses internes
Import

263.238

1.738.053

Pes

Nombre

100,0

32.077

15,1

196.782

1.427.504

Pes

Nombre

100,0

27.166

13,8

Total

3.974

% Total

% Dones

49,3

58,0

47,3

66,7

Personal d’R+D (EJC)

50,9

Investigadors/ores

% Dones

% Total

% Dones

49,6

63,7

48,1

% Dones

% Total

% Dones

48,6

63,1

47,5

57,2

Total

Investigadors/ores

% Dones
55,1

5.149

Despeses internes
Import

Total

Personal d’R+D (EJC)

72,0

Personal d’R+D

54,0

53,4

Investigadors/ores

72,5

48,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

Pel que fa al personal ocupat en R+D, han estat 5.547 persones l’any 2006, ha crescut
el 7,7% respecte de l’any 2005 i representa el 16% del personal d’R+D del conjunt de
l’Estat. El procés d’expansió de l’Administració catalana en les despeses internes en R+D
del conjunt d’Espanya també té lloc en termes de personal. Així, el pes del personal d’R+D
de Catalunya en relació amb Espanya era del 14,6% l’any 2004.
El percentatge d’investigadors sobre el total del personal ha disminuït des del 72% fins
al 66,7% entre els anys 2005 i 2006. També ha disminuït el pes de les dones tant en el total
del personal com en el col·lectiu de les persones investigadores. De totes maneres, en ambdós casos, el percentatge de dones supera el 50%.
Les despeses internes en R+D a l’Administració representen el 0,17% del PIB i s’aproximen als valors d’intensitat en R+D que hi ha a Espanya (0,20%) i a la UE (0,24%). Les
intensitats en R+D del Japó (0,28) i dels EUA (0,29) estan molt per sobre dels valors de
Catalunya però, en relació amb aquests casos, també hi ha hagut un procés d’aproximació.
Les dades mostren que en els darrers anys l’esforç de l’Administració pública en R+D ha
disminuït als EUA i al Japó i s’ha mantingut constant a la UE-25. A Catalunya, l’evolució
que s’observa és la convergència cap als valors més alts de la UE-25.
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GRÀFIC 43. DESPESES EN R+D DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA RESPECTE
DEL PIB. CATALUNYA, ESPANYA, UE-25, EUA I JAPÓ, 2002-2006

Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de l’OCDE (UE-25, EUA i Japó) i l’INE (Catalunya i Espanya).

2.4. L’ENSENYAMENT SUPERIOR
Les despeses internes en R+D de l’ensenyament superior han estat de 598 milions d’euros, han crescut el 3,4% respecte de l’any 2005 i representen el 18,3% de les despeses en R+D
del conjunt de l’Estat. L’ensenyament superior ha tingut el creixement més discret de les
despeses en R+D de tots els sectors institucionals. S’observa que des de l’any 2004 fins al
2006 Catalunya està reduint pes en el conjunt de les despeses internes en R+D d’Espanya.
En relació amb el personal ocupat en R+D, l’ensenyament superior disposa de 13.554
persones. Aquest personal ha augmentat a una taxa del 8,3% respecte de l’any 2005 i representa el 19,1% del personal d’R+D del conjunt de l’Estat. El 77% del personal d’R+D són
investigadors. Les dones representen el 44,7% del personal total i el 40,8% del col·lectiu
investigador. S’aprecia una lleugera disminució de la participació de les persones investigadores en el total del personal ocupat en R+D i un lleuger augment de la participació
femenina sobre el total del personal i sobre el col·lectiu investigador.
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TAULA 72. DESPESES INTERNES I PERSONAL D’R+D A L’ENSENYAMENT
SUPERIOR. ESPANYA I CATALUNYA, 2004-2006

Unitats: milers d’euros, nombre de persones i percentatges.

2006
Catalunya

Espanya
2005

Catalunya

Espanya
2004

Catalunya

Espanya

Despeses internes
Import

598.028

3.265.738

Pes

Nombre

100,0

70.950

18,3

13.554

Despeses internes
Import

578.579

2.959.928

Pes

Nombre

100,0

66.996

19,5

511.232

2.641.653

Pes

Nombre

100,0

63.331

19,4

Total

11.947

% Total

% Dones

43,2

78,1

40,6

77,0

Personal d’R+D (EJC)

40,8

Investigadors/ores

% Dones

% Total

% Dones

42,6

80,6

40,5

% Dones

% Total

% Dones

42,5

81,5

39,8

44,0

Total

Investigadors/ores

% Dones
44,7

12.519

Despeses internes
Import

Total

Personal d’R+D (EJC)

78,6

Personal d’R+D

44,5

40,2

Investigadors/ores

75,5

39,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

Les despeses internes en R+D de l’ensenyament superior s’han situat en el 0,33% del
PIB i han trencat una tendència a l’alça des de l’any 2002, en què en representaven el
0,28%; el valor màxim és el del 2005, amb el 0,34% del PIB.
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GRÀFIC 44. DESPESES EN R+D DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR RESPECTE
DEL PIB. CATALUNYA, ESPANYA, UE-25, EUA I JAPÓ, 2002-2006
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’OCDE (UE-25, EUA i Japó) i l’INE (Catalunya i Espanya).

El pes de l’ensenyament superior a l’economia en termes de despeses internes en R+D sobre
el PIB és superior als EUA (0,37%), a la UE-25 (0,40%) i al Japó (0,45%). En aquestes àrees la
tendència del sector és a mantenir el seu pes a l’economia o a incrementar-lo en els darrers anys.

2.4.1. Producció científica a Catalunya
En aquesta secció es disposa de les dades publicades a Internet de l’Informe AGAUR-PRBB3,
que dóna informació de la producció científica de Catalunya agrupada per al període 1996-2006.
El nombre de documents citables publicats des de Catalunya en el període 1996-2006
ha estat de 63.517. Aquests documents han estat citats 624.910 vegades, la qual cosa
significa que cada document té de mitjana 9,8 citacions4. El sector més productor de
documents científics ha estat l’universitari, seguit del sanitari i dels organismes públics
d’investigació.

3. Rovira Ll, Méndez-Vásquez RI, Suñén-Pinyol E, i Camí J. Caracterització bibliomètrica de la producció científica a Catalunya, 1996-2006. Informe AGAUR-PRBB. Barcelona, 2007. Disponible a: http://bibliometria.prbb.
org/ncrcat06. La biblioteca del Comissionat per a Universitats i Recerca ha proporcionat aquest document.
4. Aquest percentatge és molt més elevat que el que donava la Memòria de l’any passat per als anys 2000 (5,0),
2001 (5,0) i 2002 (4,8). Aquest és un resultat sorprenent tenint en compte que la font de les dades de la Memòria
actual és la continuació de l’estudi que va nodrir de dades aquesta secció de la Memòria de l’any passat.
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Les empreses tenen una participació molt reduïda com a productores de documents
citables. En termes de citacions rebudes de mitjana per cada document publicat, el sector
amb un indicador més elevat és el sanitari. Les institucions més productores dels principals
sectors institucionals han estat la Universitat de Barcelona, l’Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona i l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona. Les institucions que han estat
més citades de mitjana per cada document publicat són la Universitat Pompeu Fabra, l’Hospital del Mar de Barcelona i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona.
TAULA 73. DOCUMENTS CIENTÍFICS CITABLES PER SECTORS
INSTITUCIONALS. CATALUNYA, 1996-2006

Unitats: nombre absolut de documents citables i de citacions rebudes, i percentatge.

Total

Documents

%

Citacions

Universitari

40.793

64,2

357.128

OPI

9.159

14,4

97.037

Sanitari

Diversos,
Administració i ONG
Empreses
Total

17.776
1.447
1.244

63.517

28,0
2,3
2,0

100,0

Citacions /
Documents
8,8

240.772

13,5

10.498

7,3

11.684

9,4

624.910

10,6

9,8

Nota: la suma de quantitats parcials és superior al total real perquè cada document compta una vegada per a cada
sector reportat.
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe AGAUR-PRBB.

Les àrees temàtiques que han publicat més documents han estat biomedicina i ciències
de la salut, i ciències. Les segueixen a bastant distància enginyeria, computació i tecnologia, i ciències socials i de la conducta. Humanitats i arts, i ciències multidisciplinàries
ocupen posicions molt discretes respecte del total de documents citables. Les disciplines
amb més documents publicats per a les principals àrees temàtiques han estat bioquímica i
biologia molecular, química analítica, ciències de materials, salut pública, mediambiental i
laboral, i llenguatge i lingüística. Pel que fa a l’indicador de citacions rebudes de mitjana
per cada document publicat, s’observa que les dues àrees temàtiques amb més volum de
documents citables són les que tenen els valors més alts. Les disciplines amb més citacions
per document de cada àrea temàtica són gastroenterologia i hepatologia, entomologia,
enginyeria mediambiental, psicologia i psicoanàlisi, i arqueologia.
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TAULA 74. DOCUMENTS CIENTÍFICS CITABLES PER ÀREES TEMÀTIQUES.
CATALUNYA, 1996-2006

Unitats: nombre absolut de documents citables i de citacions rebudes, i percentatge.

Total

Documents

%

Citacions

Citacions /
Documents

Biomedicina i
ciències de la salut

42.701

67,2

519.782

12,2

Enginyeria, computació
i tecnologia

42.124

66,3

360.258

8,6

13.238

20,8

63.159

4,8

Ciències socials i
de la conducta

4.475

7,0

27.376

6,1

Ciències
multidisciplinàries

750

1,2

702

0,9

263

0,4

1.444

5,5

63.517

100,0

624.910

9,8

Ciències

Humanitats i arts

Total

Nota: la suma de quantitats parcials és superior al total real perquè cada document compta una vegada per a cada
àrea reportada.
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe AGAUR-PRBB.

L’Informe AGAUR-PRBB també fa una comparació de la situació catalana amb la del
món sencer, la Unió Europea dels 15, els Estats Units d’Amèrica i l’Estat espanyol. Des de
la perspectiva internacional, la ràtio de citacions per document de Catalunya s’ha mantingut per sobre de la mitjana del món des de l’any 1998 fins al 2006. Diu l’Informe que la
medicina clínica, la química, la física, les ciències vegetals i animals, i l’enginyeria són les
disciplines que, amb volums de publicacions significatius, presenten en diferents moments
del període 1981-2006 ràtios de citacions per document superiors a la ràtio del món.
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3.

BALANÇA COMERCIAL TECNOLÒGICA

L’Idescat ha presentat una revisió de les exportacions i importacions de productes
industrials, des de l’any 1994, seguint la classificació de productes segons el contingut
tecnològic OCDE 2001. Les dades que es treballen en aquesta secció corresponen a la sèrie
revisada. Tanmateix, els resultats no mostren canvis de gran envergadura respecte de les
edicions anteriors de la Memòria.
El valor de les exportacions de productes industrials ha estat de 48.187,4 milions d’euros i ha augmentat el 5,6% respecte de l’any 2006. Les exportacions de contingut tecnològic mitjà-alt i baix han tingut un comportament més expansiu que les de contingut tecnològic alt i mitjà-alt. El pes de les exportacions de més intensitat tecnològica s’ha situat en
el 62,5% del total, i aquest percentatge ha estat inferior al que tenien l’any 2004 (63,5%).
Respecte de les exportacions espanyoles, les catalanes s’han situat en el 28,9%, 4 dècimes
més que l’any 2004.
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TAULA 75. EXPORTACIONS DE PRODUCTES INDUSTRIALS PER CONTINGUT
TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2004-2007

Unitats: milions d’euros i percentatges.

EXPORTACIONS
Import

2004

2005

2006

2007

38.166,1

41.393,2

45.618,0

48.187,4

nivell tecnològic mitjà-alt

19.322,5

20.732,4

22.360,9

23.734,6

nivell tecnològic baix

9.078,4

9.155,9

9.702,0

10.629,7

nivell tecnològic alt

-

26,5

11,9

-8,1

nivell tecnològic mitjà-baix

-

9,1

24,8

12,5

100,0

100,0

100,0

100,0

50,6

50,1

49,0

49,3

nivell tecnològic alt

nivell tecnològic mitjà-baix
Creixement

nivell tecnològic mitjà-alt
nivell tecnològic baix
Distribució

nivell tecnològic alt

nivell tecnològic mitjà-alt

nivell tecnològic mitjà-baix

nivell tecnològic baix

Participació en les
exportacions espanyoles (%)

nivell tecnològic alt

nivell tecnològic mitjà-alt

nivell tecnològic mitjà-baix

nivell tecnològic baix

4.907,8

4.857,4
-

-

12,9

12,7

6.207,2

5.297,7
8,5
7,3
0,9

15,0

12,8

6.945,3

6.609,8
10,2
7,9
6,0

15,2

14,5

6.384,6

7.438,5
5,6
6,1
9,6

13,2

15,4

23,8

22,1

21,3

22,1

28,5

29,1

29,1

28,9

34,9

39,0

41,5

39,1

31,0

17,6

30,3

32,5

16,6

30,0

32,4

17,3

29,5

31,9

18,4

30,0

Font: Idescat.

Pel que fa a les importacions, han tingut un valor de 71.229,2 milions d’euros i han
crescut a la mateixa taxa que les exportacions (5,6%). La dinàmica de les importacions de
contingut tecnològic mitjà-baix i baix ha estat més expansiva que les de contingut tecnològic alt i mitjà-alt. Això ha situat el pes de les importacions intensives en tecnologia en el
60,4% del total, la qual cosa representa una reducció significativa respecte del pes que
tenien l’any 2004 (62%). Aquesta reducció és positiva ja que significa una menor dependència de les importacions de nivell tecnològic elevat. Respecte de les importacions espanyoles, les catalanes han representat el 30,2%, 6 dècimes menys que l’any 2004.
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TAULA 76. IMPORTACIONS DE PRODUCTES INDUSTRIALS PER CONTINGUT
TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2004-2007

Unitats: milions d’euros i percentatges.

IMPORTACIONS
Import

2004

2005

2006

2007

55.441,4

61.370,1

67.439,8

71.229,2

nivell tecnològic mitjà-alt

25.059,0

27.482,6

28.937,5

30.812,0

nivell tecnològic baix

12.199,5

nivell tecnològic alt

nivell tecnològic mitjà-baix
Creixement

nivell tecnològic alt

9.318,7
8.864,2
-

nivell tecnològic mitjà-baix

nivell tecnològic baix

Participació en les
exportacions espanyoles (%)

nivell tecnològic alt

nivell tecnològic mitjà-alt

nivell tecnològic mitjà-baix

nivell tecnològic baix

13.626,3
9,9

14.836,6
5,6

-

16,7

21,2

7,1

100,0

100,0

100,0

100,0

45,2

44,8

42,9

43,3

-

nivell tecnològic mitjà-alt

10,7

13.422,8

-1,5

nivell tecnològic baix
Distribució

12.965,7

12.534,4

12.157,8

16,7

-

nivell tecnològic alt

10.345,0

12.341,6

13,5

nivell tecnològic mitjà-alt

nivell tecnològic mitjà-baix

10.576,8

16,8

16,0

9,7
6,3

17,2

16,9

5,3
5,1

18,3

18,6

6,5
8,9

17,1

18,8

22,0

21,1

20,2

20,8

30,8

31,3

30,8

30,2

30,7

31,3

32,7

31,8

31,5

33,0

32,5

32,0

27,3

27,0

32,3

31,6

31,0

30,8

26,4

26,0

Font: Idescat.

A nivell agregat, el dèficit comercial ha augmentat 1.220 milions d’euros i s’ha
situat en 23.041,8 milions d’euros. En termes relatius, representa l’11% del PIB, 2
dècimes menys que l’any 2006.
El saldo comercial ha estat negatiu per a tots els grups de productes de la classificació. S’observa que el 55,8% del dèficit total s’explica pels productes de contingut
tecnològic alt i mitjà-alt, mentre que aquest percentatge era del 58,7% l’any 2004. Per
tant, ha tingut lloc una lleugera millora en la distribució del saldo comercial de productes industrials per contingut tecnològic en reduir-se el pes del dèficit de les mercaderies de més contingut tecnològic.
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GRÀFIC 45. SALDO COMERCIAL AMB L’ESTRANGER DE PRODUCTES
INDUSTRIALS PER CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2004-2007

Unitats: milions d'euros.

2007
2006
2005
2004

-4.206,9
-3.924,3
- 3.809,8
- 3.121,1
- 5.984,3
- 5.924,6
- 5.047,3
- 4.006,8
- 7.077,4
- 6.756,6
- 6.750,2
- 5.736,5
- 5.773,2
- 5.396,3
- 4.369,6
- 4.410,9

nivell tecnològic baix

nivell tecnològic mitjà baix

nivell tecnològic mitjà alt

nivell tecnològic alt

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

TAULA 77. DISTRIBUCIÓ DEL SALDO COMERCIAL DE PRODUCTES
INDUSTRIALS I PARTICIPACIÓ SOBRE EL SALDO COMERCIAL ESPANYOL PER
CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2004-2007

Unitats: percentatges.

SALDO COMERCIAL
Distribució

nivell tecnològic alt

nivell tecnològic mitjà-alt

nivell tecnològic mitjà-baix
nivell tecnològic baix

Participació en les
exportacions espanyoles (%)

2004

2005

2006

2007

100,0

100,0

100,0

100,0

33,2

33,8

30,1

30,7

25,5
23,2
18,1

21,9
25,3
19,1

24,7
27,1
18,0

25,1
26,0
18,3

37,5

37,2

35,2

33,3

nivell tecnològic alt

27,1

24,4

25,7

26,4

nivell tecnològic mitjà-baix

80,7

79,0

64,3

53,4

nivell tecnològic mitjà-alt
nivell tecnològic baix

33,3
41,2

34,7
38,3

31,8
35,5

30,5
32,9

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.
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4.

LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
LA COMUNICACIÓ (TIC)

En aquest apartat s’estudien els equipaments TIC i els usos digitals a Catalunya de les
famílies i les empreses. La situació catalana es compara amb la del conjunt d’Espanya i de
la UE-25. A continuació 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
Els indicadors que es presenten en aquesta secció estan recollits a la Resolució 2003/C
48/02 del Consell de la Unió Europea sobre la implementació del Pla d’acció eEurope 2005.
L’objectiu d’aquest Pla és fer una bateria d’indicadors que mostrin els punts clau del procés
per fer de la UE l’economia més competitiva i dinàmica del món basada en el coneixement i
que serveixin de guia per aplicar la política adequada per assolir aquest propòsit.
La primera informació que s’analitza és l’equipament d’ordinador, telèfon fix i telèfon
mòbil a les llars. L’equipament amb altres tecnologies de la informació i la comunicació,
com l’accés a Internet i la connexió amb banda ampla, es tracta en les seccions 4.1.1 i
4.1.5.
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TAULA 78. EQUIPAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
LA COMUNICACIÓ A LES LLARS. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2005-2007

Unitats: percentatge de llars amb almenys un membre entre 16 i 74 anys.

CATALUNYA

Ordinador

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Accés a Internet
Connexió amb
banda ampla
ESPANYA

Ordinador

Telèfon fix

2005 I sem.

2006 I sem.

2007 I sem.

Dif. 2007 - 2006

88,5

85,8

85,7

-0,1

51,3

4,7

61,2

61,6

87,8

90,1

44,5

46,6

65,5

92,6

3,9

2,5

26,9

36,6

46,0

9,4

2005 I sem.

2006 I sem.

2007 I sem.

Dif. 2007 - 2006

86,3

83,3

81,2

-2,1

44,6

5,5

54,9

57,2

60,4

3,2

Telèfon mòbil

85,3

88,1

90,9

Connexió amb
banda ampla

21,1

29,3

39,2

9,9

2005 I sem.

2006 I sem.

2007 I sem.

Dif. 2007 - 2006

84,0

87,0

-

-

Accés a Internet

UE-25

Ordinador

Telèfon mòbil

Accés a Internet
Connexió amb
banda ampla

35,5

58,0

39,1

62,0

-

2,8

-

48,0

51,0

56,0

5,0

23,0

32,0

43,0

11,0

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

A Catalunya, l’any 2007 el 92,6% de les llars tenen telèfon mòbil, el 85,7% tenen telèfon fix i el 65,5% disposen d’ordinador. Des del 2005 les llars augmenten el seu equipament TIC amb telèfon mòbil i ordinadors però el disminueixen pel que fa al telèfon fix. A
Espanya, els nivells d’equipament TIC a les llars són lleugerament inferiors als de
Catalunya per a les tres tecnologies analitzades, mentre que l’evolució que han seguit en
els darrers anys és molt semblant. A la UE-25 s’aprecia un equipament de les llars amb
ordinador similar al de Catalunya però lleugerament inferior pel que fa al mòbil.

4.1.1. Accés i ús d’Internet dels ciutadans
A Catalunya, l’any 2007 el 51,3% de les llars disposen d’accés a Internet. En els darrers
dos anys aquest percentatge ha augmentat 6,8 punts percentuals. Els nivells d’accés a
Internet de les llars espanyoles són inferiors als de Catalunya, mentre que els de la UE-25
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són superiors. En el darrer any les tendències de creixement d’aquest indicador són molt
semblants per a totes les zones estudiades.
GRÀFIC 46. LLARS QUE DISPOSEN D’ACCÉS A INTERNET. CATALUNYA,
ESPANYA I UE-25, 2005-2007

Unitats: percentatge de llars amb almenys un membre entre 16 i 74 anys.
56,0

UE-25
51,0
48,0

51,3

Catalunya
Espanya

44,5

46,6

44,6

39,1
35,5
1r Sem. 2005

1r Sem. 2006

1r Sem.2007

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

Els individus que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres
mesos representen el 50,3% del total d’individus entre 16 i 74 anys. Aquests individus són
2.732.600 i representen el 18,2% dels seus homòlegs a Espanya5. El percentatge d’ús d’Internet a Espanya és inferior al de Catalunya, mentre que el de la UE-25 és lleugerament
superior. L’any 2006 aquests individus eren 2.464.177. Per tant, en un any han augmentat
el 10,9%. Respecte dels seus homòlegs espanyols, en representaven el 18,7%.

5. Aquesta xifra es pot posar en relació amb el percentatge de Catalunya respecte d’Espanya en termes de població,
que és del 15,95% en data 1 de gener del 2007, segons dades de l’INE.
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GRÀFIC 47. INDIVIDUS QUE HAN UTILITZAT INTERNET ALMENYS UN
COP PER SETMANA EN ELS DARRERS TRES MESOS. CATALUNYA,
ESPANYA I UE-25, 1R SEMESTRE 2006-1R SEMESTRE 2007

Unitats: percentatge de llars amb almenys un membre entre 16 i 74 anys.

44,5

53,0

50,3
44,4

47,0

39,5
2006
2007

Catalunya

Espanya

UE-25

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

S’analitza ara el perfil d’aquests individus que han utilitzat Internet almenys un cop per
setmana en els darrers tres mesos. Amb relació al sexe, el 54% dels homes i el 46,6% de
les dones han utilitzat Internet d’aquesta forma. Respecte de l’edat, s’aprecia que a mesura
que augmenta l’edat disminueix l’ús d’Internet. El màxim ús el fan les persones de 16 a 24
anys, amb el 86,6% del total, mentre que l’ús més baix correspon a les persones de 65 a 74
anys, amb un percentatge del 10,7%. Pel que fa a la grandària del municipi, s’observa que
l’ús més elevat es fa en els municipis de 10.000 a 20.000 habitants, amb un percentatge del
54,1% del total d’habitants, mentre que l’ús més reduït es duu a terme en els municipis de
20.000 a 50.000 habitants, amb una proporció del 45,7%.
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TAULA 79. PERFIL DELS INDIVIDUS QUE HAN UTILITZAT INTERNET
ALMENYS UN COP PER SETMANA EN ELS DARRERS TRES MESOS.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 1R SEMESTRE 2007

Unitats: percentatge sobre el total de persones de cada categoria.

Dones

Homes
De 16 a 24 anys

TOTAL

EDAT

De 25 a 34 anys
De 35 a 44 anys

Espanya

UE-25

46,6

40,1

49,0

Catalunya

Espanya

UE-25

68,9

61,3

69,0

50,3

54,0

86,6
52,5

De 45 a 54 anys

45,9

De 55 a 64 anys
De 65 a 74 anys

Catalunya

21,3
HÀBITAT

Més de 100.000 habitants i capitals de província
De 50.000 a 100.000 habitants
De 20.000 a 50.000 habitants

De 10.000 a 20.000 habitants
Menys de 10.000 habitants

10,7

44,4

48,6

76,9
47,8
38,4
18,3
5,2

53,0
58,0

80,0
60,0
51,0
35,0

14,0

Catalunya

Espanya

UE-25

51,5

47,2

-

52,7

45,7

54,1

46,1

51,5

42,4

39,0

33,1

-

-

-

-

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

Espanya presenta uns nivells d’ús d’Internet inferiors als de Catalunya en totes les
categories i els seus elements. Una diferència important amb Catalunya és la relació amb
la grandària del municipi ja que a Espanya disminueix l’ús d’Internet si disminueix la
grandària del municipi. D’altra banda, el perfil dels individus que han utilitzat Internet a la
UE-25 és semblant al de Catalunya però amb uns nivells d’ús considerablement superiors. La diferència més elevada té lloc en el tram d’edat de 55 a 64 anys, en què la
UE-25 presenta un nivell d’ús del 35% de la població total d’aquest tram i Catalunya
del 21,3%.
A Catalunya hi ha 3.052.535 persones que han utilitzat Internet en els darrers tres
mesos del primer semestre de l’any 2007, les quals representen el 17,4% dels seus
homòlegs a Espanya. Els motius més habituals per utilitzar Internet són la cerca d’informació (92,4%) i la gestió del correu electrònic (85,4%), mentre que els menys
habituals són la consulta de mitjans de comunicació (31,5%) i la gestió d’operacions
financeres (35,2%). Espanya coincideix amb Catalunya pel que fa als motius més i
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menys habituals però, en canvi, fa un ús més alt que Catalunya en consulta de mitjans,
lleure i xats. A la UE-25 els dos motius més habituals són els mateixos que a Catalunya.
També coincideixen en un dels motius menys habituals, que és la consulta dels mitjans
de comunicació. L’altre motiu menys habitual de la UE-25 és el lleure, i no la banca
com passa a Catalunya i a Espanya.
TAULA 80. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS EN ELS DARRERS TRES MESOS
PER MOTIUS PARTICULARS. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 1R SEMESTRE 2007

Unitats: percentatge respecte del total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres
mesos.

Catalunya

Espanya

UE-25

c/e

85,4

81,0

84,0

Banca
35,2

31,4

45,0

Informació
92,4

80,1

82,0

Mitjans
31,5

45,8

36,0

Lleure1

Xats

48,2

51,6

45,6

37,0

50,0
-

1) Jugar o descarregar jocs, pel·lícules, música i imatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.

A Catalunya, entre el 2006 i el 2007, tots els motius analitzats pels quals s’utilitza
Internet han augmentat, a excepció de la consulta de mitjans de comunicació, que ha
baixat sorprenentment. Els motius que més han augmentat han estat els xats i les converses per Internet (18,3 punts percentuals), i la cerca d’informació sobre béns i serveis
(9,7 punts percentuals).
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GRÀFIC 48. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS EN ELS DARRERS TRES
MESOS PER MOTIUS PARTICULARS. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: percentatge respecte del total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers
tres mesos.

1r Sem. 2006
1r Sem. 2007

92,4
85,4

82,7

79,3

53,2

50,0

44,8 45,6
33,8 35,2

e-mail

Banc

31,5

Informació

Mitjans

31,7

Lleure

Xats

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

4.1.2. Accés i ús de les TIC a les empreses
El personal que utilitza ordinadors connectats a Internet en la seva rutina de treball
almenys un cop per setmana ha representat el 40,1% de totes les persones ocupades i s’ha
mantingut pràcticament en el mateix nivell que el 2006. A Espanya aquest percentatge ha
estat lleugerament inferior i ha augmentat sensiblement des de l’any 2006. A la UE-25, l’ús
d’Internet del personal ha estat semblant al de Catalunya i ha augmentat lleugerament des
de l’any 2006.
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TAULA 81. PERSONAL QUE UTILITZA ORDINADORS CONNECTATS A
INTERNET EN LA SEVA RUTINA DE TREBALL ALMENYS UN COP PER
SETMANA. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2006-2007

Unitats: percentatge de persones ocupades.

Catalunya

Gener 2006

Gener 2007

Dif. 2007-2006

35,4

37,7

2,3

40,3

Espanya
UE-25

40,1

38,0

39,0

-0,3
1,0

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

A Catalunya, les TIC més utilitzades són els ordinadors (el 98,6% de les empreses en
tenen) i Internet (96,4%). L’ús de les pàgines web també està bastant estesa, amb un percentatge superior al 50% (55,5%). La intranet (35,6%) i les xarxes externes (14,3%) són les TIC
analitzades que tenen menys implantació. A Espanya, la situació és molt semblant a la de
Catalunya, i hi destaca un ús menor de pàgines web (49%) i intranet (26,6%). Per la seva
banda, a la UE-25 l’ús d’aquestes tecnologies també és, en general, semblant al de Catalunya,
però s’hi aprecia un ús més alt de pàgines web (65%) i xarxes externes (21,4%).
TAULA 82. ÚS D’ALGUNES TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A
LES EMPRESES. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, GENER 2007

Unitats: percentatge d’empreses amb deu persones assalariades o més.

Catalunya
Espanya
UE-25

Ordinador

Internet

Pàgines web

Intranet

98,1

94,3

49,0

26,6

98,6
97,0

96,4
94,0

55,5
65,0

35,6
35,0

Xarxes externes1
14,3
12,3

21,02

1) Percentatge d’empreses amb empleats connectats als sistemes TIC de l’empresa per xarxes telemàtiques externes.
2) Dada del 2006.
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.

Per a les empreses amb menys de deu persones assalariades els percentatges d’ús
d’algunes TIC disminueixen respecte el de les empreses amb més assalariats: el percentatge d’empreses que disposen d’ordinadors és del 61,4% i que disposen de connexió a
Internet és del 47,3%.
L’ús de les tecnologies d’informació i comunicació a les empreses pràcticament no ha
variat entre els anys 2006 i 2007. Es pot considerar que l’ús d’ordinadors i d’Internet és
gairebé universal entre les empreses, de manera que els canvis que s’hi aprecien en
aquests anys són imperceptibles. Els canvis més importants s’observen en les tecnologies que tenen més recorregut per arribar a la universalitat com, per exemple, les pàgines
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web, que presenten l’augment més important amb un increment de 2,2 punts percentuals
entre els anys 2006 i 2007.

GRÀFIC 49. ÚS D’ALGUNES TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ A LES EMPRESES. CATALUNYA, GENER 2006-GENER 2007
Unitats: percentatge d’empreses amb deu persones assalariades o més.
99,1

98,6

95,2

96,4
53,3

2006
2007

55,5
35,3 35,6

12,8 14,3
Ordinadors

Internet

Página web

Intranet

Xarxes
externes

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

Les diferències en l’ús de les TIC entre la indústria i els serveis estan a favor dels serveis. Aquestes diferències són gairebé imperceptibles pel que fa a l’ús d’ordinadors i d’Internet, però són més apreciables quant a l’ús d’intranet, pàgines web i xarxes externes.

GRÀFIC 50. ÚS D’ALGUNES TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ A LES EMPRESES A LA INDÚSTRIA I ELS SERVEIS.
CATALUNYA, GENER 2007
Unitats: percentatge d’empreses amb deu persones assalariades o més.

98,2

99,0

Indústria

95,9 96,9
51,1

Serveis

60,7

44,7
27,8
11,1

Ordinadors

Internet

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.
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4.1.3. Usos de diversos serveis en línia
En aquest subapartat s’estudien els serveis en línia d’e-govern, e-aprenentatge i e-salut.

4.1.3.1. e-govern
El 42,6% de les persones que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos del primer
semestre de l’any 2007 s’han relacionat amb les administracions públiques per obtenir informació de les seves pàgines web; el 22,9% ho han fet per obtenir impresos i el 17,4% per enviar
formularis. A Espanya la relació dels ciutadans amb les administracions públiques per Internet
és superior a la de Catalunya pel que fa a la cerca d’informació i l’obtenció d’impresos. A la
UE-25 tots els propòsits de relació de les persones a través d’Internet amb les administracions
públiques tenen nivells superiors als de Catalunya. Respecte de les dades de la Memòria de
l’any anterior, a Catalunya destaca l’augment de l’ús d’Internet per enviar formularis. La resta
de propòsits tenen petits creixements, com en el cas d’obtenir impresos, o estancaments en el
cas d’obtenir informació. A Espanya, l’e-govern avança de forma moderada, mentre que a la
UE-25 se n’observa un creixement notable, segons tots els propòsits analitzats.
TAULA 83. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS EN ELS DARRERS TRES MESOS
PER RELACIONAR-SE AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SEGONS EL
PROPÒSIT. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 1R SEMESTRE 2007

Unitats: percentatge respecte del total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos.

Catalunya
Espanya
UE-25

Obtenir impresos

Informació

Enviar formularis

27,2

48,2

16,2

22,9

31,5

42,6

47,8

17,4

22,6

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

El 54,7% de les empreses han interactuat amb les administracions públiques per obtenir
informació; el 55,3% ho han fet per obtenir impresos i el 39,5% ho han fet per enviar formularis. Per tant, les empreses es relacionen cibernèticament més amb les administracions
públiques que les persones particulars. A Espanya, la relació de les empreses amb les administracions públiques és molt semblant a la de Catalunya, mentre que a la UE-25 els percentatges de relació són més alts que els de Catalunya. Respecte de les dades de l’any
passat recollides al número anterior de la Memòria, s’observa una reducció de l’e-govern
a les empreses catalanes6. A Espanya la situació és d’estancament, mentre que a la UE-25
l’evolució de l’e-govern és favorable en els casos d’obtenir impresos i informació, però
negativa en el cas d’enviar formularis.
6. L’any 2006 el 60,1% de les empreses catalanes obtenien impresos, el 57,1% obtenien informació i el 43% enviaven formularis de les administracions públiques.
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TAULA 84. EMPRESES QUE HAN INTERACTUAT AMB LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES, SEGONS EL PROPÒSIT. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, GENER 2007

Unitats: percentatge d’empreses amb deu persones assalariades o més.

Catalunya
Espanya
UE-25

Obtenir impresos

Informació

Enviar formularis

53,5

52,9

38,2

55,3

58,0

54,7

58,0

39,5

44,0

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

4.1.3.2. e-aprenentatge
El 44,1% de les persones que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos del primer
semestre de l’any 2007 han cercat informació sobre educació, formació o un altre tipus de
cursos; el 29,6% han consultat Internet per algun tipus d’aprenentatge, i el 8,5% han fet
algun curs. Amb relació a les empreses, el 26,8% d’aquestes utilitzen l’e-aprenentatge per
formar els seus empleats. A Espanya, les consultes a Internet amb motiu d’algun tipus
d’aprenentatge són superiors a les de Catalunya, mentre que els altres propòsits d’e-aprenentatge tenen un ús semblant. En relació amb les empreses, aquestes a Espanya fan servir
més l’aprenentatge electrònic que les empreses catalanes. A la UE-25, tant les persones
com les empreses fan més ús de l’e-aprenentatge que a Catalunya. L’evolució de l’e-aprenentage a Catalunya havia minvat molt en els darrers anys, però amb les dades de l’any
2007 podria estar augmentant la realització d’algun tipus de curs per Internet. Aquesta
evolució no es pot afirmar perquè els motius de l’aprenentatge electrònic han canviat en
l’enquesta de l’INE i no són exactament els mateixos que en les enquestes anteriors. Pel
que fa a les empreses, sí que es pot assegurar que ha augmentat de manera considerable la
formació dels empleats per Internet, tant a Catalunya com a Espanya i a la UE-25.
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TAULA 85. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS PER MOTIUS D’EDUCACIÓ I
FORMACIÓ EN ELS DARRERS TRES MESOS, SEGONS EL PROPÒSIT.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2007
Unitats: percentatge sobre el total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos.
Percentatge d’empreses amb deu persones assalariades o més, en el cas de formar empleats.

Informació1

Fer algun curs2

Consultar3

Formar empleats

Catalunya

44,1

8,5

29,6

26,8

Espanya

43,1

8,9

36,7

30,1

-

16,14

-

24,0

UE-25

1) Cercar informació sobre educació, formació o un altre tipus de cursos.
2) Realitzar algun curs via Internet sobre qualsevol matèria.
3) Consultar Internet per algun tipus d’aprenentatge.
4) Dada de l’any 2006.
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.

4.1.3.3. e-salut
El 37,7% de les persones que han utilitzat Internet ho han fet per cercar informació
sobre temes de salut. Aquest percentatge ha augmentat lleugerament en un any (1,3 punts
percentuals). A Espanya i a la UE-25, els nivells d’ús són una mica més alts que a Catalunya
i han augmentat des de l’any 2006. L’increment més elevat ha tingut lloc a la UE-25.

GRÀFIC 51. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS AMB MOTIU DE CERCAR
INFORMACIÓ SOBRE TEMES DE SALUT EN ELS DARRERS TRES MESOS.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2006-2007
Unitats: percentatge sobre el total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos.

1r Sem. 2006

36,4

37,7

Catalunya

1r Sem. 2007

39,9

41,1

Espanya

37,0

42,1

UE-25

Font: elaboració a partir de l’INE i Eurostat.
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4.1.4. Comerç electrònic
El 32,2% dels individus que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos del primer semestre de l’any 2007 ho han fet per comprar béns i serveis, i el 7,3% ho han fet per vendre’ls. El
nombre d’individus que han comprat és de 982.916 i els que han venut són 222.835. Pel que fa
a les empreses, el 20% han comprat per Internet mentre que el 9,7% han venut. Les empreses
que han comprat són 6.240 i les que han venut són 3.026. A Espanya, l’ús d’Internet per comprar
o vendre és molt similar al de Catalunya, amb uns percentatges d’utilització lleugerament inferiors. Tenint en compte aquesta petita distància entre Catalunya i Espanya, podem deduir que a
la UE-25 es fa un ús del comerç electrònic superior al de Catalunya ja que les estadístiques que
presenta Eurostat, que només estan disponibles per a Espanya i la UE-25, mostren uns registres
molt més elevats a la UE-25 que a Espanya. D’una banda, el percentatge d’individus que han
comprat o venut per Internet en els darrers tres mesos és del 41% a la UE-25 i del 25% a
Espanya. I, d’una altra, el percentatge d’empreses que han fet almenys l’1% de les seves vendes
a través d’Internet és del 31% a la UE-25, mentre que a Espanya és del 16%.
TAULA 86. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS PER MOTIUS PARTICULARS EN
ELS DARRERS TRES MESOS PER COMPRAR O VENDRE BÉNS I SERVEIS, I
EMPRESES QUE COMPREN O VENEN PER INTERNET. CATALUNYA I ESPANYA,
1R SEMESTRE 2007 (INDIVIDUS) I 2006 (EMPRESES)

Unitats: percentatge d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos i d’empreses
amb deu persones assalariades o més.

Catalunya
Espanya

Compren

Individus

32,2

25,3

Venen

Compren

6,0

18,2

7,3

20,0

Empreses

Venen
9,7

7,8

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

Els serveis d’Internet utilitzats pels individus tant per comprar com per vendre han
augmentat lleugerament entre el primer semestre del 2006 i el primer semestre del 2007.
Els canvis a les empreses són més notables que en els individus, i la proporció d’aquestes
que compren o venen per Internet ha augmentat considerablement entre els anys 2004 i
2006.
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GRÀFIC 52. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS PER MOTIUS PARTICULARS
EN ELS DARRERS TRES MESOS PER COMPRAR O VENDRE BÉNS I
SERVEIS, I EMPRESES QUE COMPREN O VENEN PER INTERNET.
CATALUNYA, 2006-2007 (INDIVIDUS) I 2004-2006 (EMPRESES)

Unitats: percentatge d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos i
d’empreses amb deu persones assalariades o més.
2006 Individus /
2004 Empreses

31,9 32,2

2007 Individus /
2006 Empreses

20,0
13,8
9,7

5,5 7,3
Compren
Venen
Individus

2,6
Compren Venen
Empreses

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

El nombre de persones que han comprat per Internet en els darrers dotze mesos ha estat
d’1.297.656, que representen el 20,8% de les persones que ho han fet a Espanya. L’anàlisi
de l’ús del comerç electrònic amb finalitats privades revela que els productes més comprats
són viatges i entrades d’espectacles, mentre que els productes menys comprats són els de
loteria i serveis financers. A Espanya, hi ha un patró de compres per Internet només lleugerament diferent al de Catalunya, i hi destaquen uns percentatges de compres superiors en
productes per a la llar, llibres, roba o material esportiu i entrades d’espectacles. A la UE-25,
el patró de les compres de comerç electrònic és bastant diferent al de Catalunya i Espanya.
Destaca, de la UE-25, que es compren menys viatges i més productes per a la llar, vídeos
o música, llibres, roba o material esportiu i equipament electrònic. La menor compra de
vídeos o música per Internet de Catalunya i Espanya respecte de la UE-25 podria explicarse per un ús més intensiu de la pirateria musical i cinematogràfica.
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TAULA 87. ÚS DEL COMERÇ ELECTRÒNIC AMB FINALITATS PRIVADES O PER
A LA LLAR EN ELS DARRERS DOTZE MESOS PER TIPUS DE PRODUCTES.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 1R SEMESTRE 2007

Unitats: percentatge d’individus entre 16 i 74 anys que han comprat per Internet en els darrers dotze mesos.

Viatges

Entrades d’espectacles
Software d’ordinador

Equipament electrònic
Material informàtic

Llibres, revistes i similars
Roba o material esportiu
Alimentació

Vídeos o música

Altres productes o serveis
Productes per a la llar
Loteria

Compra de serveis financers

Catalunya

Espanya

UE-25

25,8

33,2

31,0

62,9

14,9

13,8

13,6
11,3
9,4

8,2
7,8

61,2

16,3

16,8

14,5

19,2

15,4
8,4

24,0

17,0

38,0

39,0
11,0

33,0

12,9

34,0

6,7

9,0

10,6

3,2

3,9

3,0

24,0

11,5

7,0
5,5

43,0

11,0
6,0

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

Els canvis més destacats en el tipus de productes adquirits per Internet entre els anys
2006 i 2007 són l’augment de l’equipament electrònic i les disminucions de les entrades
d’espectacles, els llibres i els vídeos o música.
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TAULA 88. ÚS DEL COMERÇ ELECTRÒNIC AMB FINALITATS PRIVADES O PER
A LA LLAR EN ELS DARRERS DOTZE MESOS PER TIPUS DE PRODUCTES.
CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: percentatge d’individus entre 16 i 74 anys que han comprat per Internet en els darrers dotze mesos.

I sem. 2006

I sem. 2007

Dif. 2007-2006

Equipament electrònic

10,8

13,8

3,0

Software d’ordinador

14,9

14,9

0,0

Alimentació1

Altres productes o serveis

-

6,7

8,2

7,0

Viatges

63,0

62,9

Material informàtic

16,8

13,6

Loteria

Compra de serveis financers

Roba o material esportiu

Vídeos o música

3,5

6,3

13,4

13,3

Llibres, revistes i similars

18,9

Productes per a la llar1

15,8

Entrades d’espectacles

34,4

3,2

3,0

9,4

7,8

11,3

25,8
5,5

-

0,3

-0,1

-0,3

-3,2

-3,3

-4,0

-5,5

-7,6

-8,6

-10,3

1) En el 1r semestre del 2006 l’alimentació està inclosa en els productes per a la llar.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.

El grau de confiança de les compres efectuades per Internet no és el mateix segons el
tipus de producte. La compra de vols, places d’hotel i altres productes relacionats amb
viatges dóna molta o bastant confiança al 69,4% dels individus i només el 15,3% hi tenen
poca o cap confiança. En canvi, les transaccions de borsa en línia se situarien a l’altre
extrem oposat, ja que donen molta o bastant confiança al 20% dels individus i poca o cap
confiança al 62,9% dels compradors. L’ús de la targeta bancària per fer compres electròniques genera poca confiança en el 35,5% dels casos i només el 29,4% dels individus la
utilitzen amb bastant confiança. En general, el grau de confiança del comerç electrònic
segons el tipus de productes és similar al d’Espanya; a Catalunya destaca un percentatge
més reduït de persones desconfiades amb l’ús de la targeta.
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TAULA 89. ÚS DEL COMERÇ EXTERIOR AMB FINALITATS PRIVADES O PER A
LA LLAR EN ELS DARRERS DOTZE MESOS I GRAU DE CONFIANÇA SEGONS
EL TIPUS DE COMPRES. CATALUNYA I ESPANYA, 2007

Unitats: percentatge d’individus entre 16 i 74 anys que han comprat per Internet en els darrers dotze mesos.

Tipus de producte

Confiança

Catalunya

Espanya

Vols, places d’hotel i altres
relacionats amb viatges

Molta o bastant

69,4

Compra de productes facilitant
el número de targeta

Molta o bastant

29,4

28,1

Realitzar transaccions
de borsa en línia

Molta o bastant

20,0

18,6

Poca o cap

70,1

15,3

Poca o cap

12,9

35,5

Poca o cap

43,5

62,9

66,5

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

4.1.5. Banda ampla
A Catalunya, el 46% de les llars disposen de connexió amb banda ampla i segueix creixent a bon ritme. A Espanya aquest percentatge és del 39,2% i a la UE-25, del 43%. A totes
les zones hi ha hagut un creixement de la connexió superior als nou punts percentuals en el
darrer any.
TAULA 90. LLARS QUE DISPOSEN DE CONNEXIÓ AMB BANDA AMPLA.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2005-2007

Unitats: percentatge de famílies.

Catalunya
Espanya
UE-25

I sem. 2005

I sem. 2006

I sem. 2007

Diferència 2007-2006

21,1

29,3

39,2

9,9

26,9
23,0

36,6
32,0

46,0
43,0

9,4

11,0

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

Pel que fa a les empreses, el 92,3% del total disposen de connexió amb banda ampla7.
A Espanya, aquest percentatge és del 89,8% i a la UE-25, del 77%. L’augment de la connexió no supera els tres punts percentuals en cap de les zones estudiades. El creixement és
menor quan l’accés s’apropa a ser considerat d’ús universal.

7. Aquest percentatge és del 42,6% per a les empreses amb menys de deu persones assalariades.
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TAULA 91. EMPRESES QUE DISPOSEN DE CONNEXIÓ AMB BANDA AMPLA.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2005-2007

Unitats: percentatge d’empreses amb deu treballadors o més.

Catalunya
Espanya
UE-25

Gener 2005

Gener 2006

Gener 2007

Diferència 2007-2006

76,0

87,1

89,8

2,7

81,8

62,8

90,5

74,4

92,3

77,0

1,8

2,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’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
Les manufactures productores de tecnologies de la informació i la comunicació generen
un valor afegit de 438,8 milions d’euros, amb 8.100 persones ocupades. Aquestes xifres
representen el 0,25% i el 0,24% de la renda i de l’ocupació del conjunt de l’economia
catalana l’any 2006. El valor afegit ha augmentat el 10,9% i l’ocupació ha disminuït el
10%, la qual cosa ha permès una millora de la productivitat del 23,2% respecte del 2005.
La productivitat s’ha situat per sobre de la mitjana de l’economia catalana, amb un valor
de 54.178,4 euros, que representa el 105,8% de la mitjana de l’economia. El sector augmenta una dècima de punt percentual el seu pes en el conjunt de l’economia en termes de
valor afegit, però el redueix 4 dècimes en termes d’ocupació.
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TAULA 92. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL CONJUNT DE L’ECONOMIA I DEL
SECTOR MANUFACTURER PRODUCTOR DE TIC. CATALUNYA, 2004-2006

Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones, productivitat en euros i percentatges.

ECONOMIA

2004

2005

2006

Variació 2006-2005

3.419

3,9

Valor afegit brut

151.425

163.006

175.016

Productivitat

48.745

49.529

51.189

2004

2005

2006

Var. / Dif. 2006-2005

366,3

395,8

438,8

10,9

0,24

0,24

0,25

0,01

9,4

9,0

8,1

-10,0

0,30

0,27

0,24

-0,04

38.971,7

43.979,1

54.178,4

23,2

80,0

88,8

105,8

17,0

Ocupació

MANUFACTURES
PRODUCTORES DE
TIC

Valor afegit brut

% sobre el total de
l’economia
Ocupació

% sobre el total de
l’economia
Productivitat

% sobre el total de
l’economia

3.107

3.291

7,4

3,4

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

Entre els sectors productors de TIC, el més important en termes de valor afegit i ocupació
és el de ràdio, televisió, so i imatge, amb 330,7 milions d’euros de valor afegit i 4.900 persones ocupades. Aquest sector ha augmentat el seu pes en valor afegit però l’ha reduït en ocupació. La seva productivitat ha augmentat el 31,4% i s’ha situat en 67.490 euros, per la qual
cosa representa el 131,8% de la productivitat mitjana de l’economia. Segueix en ordre d’importància el sector de vàlvules i altres components electrònics, amb un valor afegit de 85,1
milions d’euros i una ocupació de 2.500 persones. Aquest sector ha mantingut les seves proporcions sobre el total de l’economia. La seva productivitat és de 34.020 euros, ha disminuït
l’1,2% respecte del 2005 i representa el 66,5% de la productivitat mitjana de l’economia.
Finalment, la branca d’activitat de fabricació de màquines d’oficina i equips informàtics és la
més petita de les analitzades. Ha generat un valor afegit de 23,1 milions d’euros, amb una
ocupació de 700 persones. Aquesta branca ha perdut importància en el conjunt de l’economia
tant en termes de valor com d’ocupació, però ha millorat la seva productivitat el 10,6%, que
arriba a 32.987 euros i representa el 64,4% de la mitjana catalana.
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TAULA 93. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL CONJUNT DE L’ECONOMIA I DEL
SECTOR MANUFACTURER PRODUCTOR DE TIC PER BRANQUES
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2004-2006

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
Ocupació

% sobre el total de l’economia
Productivitat

% sobre el total de l’economia

VÀLVULES I ALTRES
COMPONENTS ELECTRÒNICS

Valor afegit brut

% sobre el total de l’economia
Ocupació

% sobre el total de l’economia
Productivitat

% sobre el total de l’economia

RÀDIO, TELEVISIÓ, SO
I IMATGE

Valor afegit brut

% sobre el total de l’economia
Ocupació

% sobre el total de l’economia
Productivitat

% sobre el total de l’economia

2004

2005

2006

27,8

35,8

23,1

0,9

1,2

0,7

0,02
0,03

30.859
63,3

0,02
1,2

29.820
60,2

0,01
0,7

32.987
64,4

2004

2005

2006

94,1

82,6

85,1

0,06
3,0

0,10

0,05
2,4

0,07

244,4

277,4

330,7

5,5

5,4

4,9

91,2

0,16

51.368
103,7

4,23

Var. / Dif.
2006-2005
2,9

-3,06

2006

0,18

10,6

66,5

2005

44.443

-0,02

0,00

2,5

2004

0,17

-41,7

0,07

34.020

0,16

-0,01

0,00

34.434
69,5

-35,5

0,05

31.375
64,4

Var. / Dif.
2006-2005

0,19

4,2

-1,2

Var. / Dif.
2006-2005
19,2

0,02
-9,3

0,14

-0,02

131,8

28,13

67.490

31,4

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

Amb la voluntat de fer una comparació internacional del pes d’aquests sectors en el
conjunt de l’economia, les dades més recents que estan disponibles a Internet són les de
l’OCDE per a l’ocupació de l’any 2003. A partir d’aquestes estadístiques, es constata que
els sectors manufacturers productors de TIC a Catalunya tenen un pes sobre l’ocupació
total de l’economia (0,37%) només superior al que tenen a Grècia. Les altres zones per a
les quals es disposa d’informació tenen un pes superior al de Catalunya, que va des del
134,3% de Dinamarca fins al 468,2% del Japó, mentre que el de Catalunya és igual a
100.
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TAULA 94. PES DELS SECTORS MANUFACTURERS PRODUCTORS DE TIC EN
EL TOTAL DE L’OCUPACIÓ DE L’ECONOMIA. CATALUNYA I DIVERSES ZONES
DEL MÓN, 2003

Unitats: percentatges.

Catalunya

Dinamarca

Finlàndia

Grècia

Holanda

Japó

EUA

Pes sobre l’ocupació total
0,37

0,50

Catalunya = 100
100,0

134,3

1,49

402,8

0,50

134,3

0,12

1,73

0,57

32,0

468,2

154,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat i l’OCDE.

4.2.1.2. El sector serveis productor de TIC
El sector serveis productor de TIC genera un valor afegit de 4.722,8 milions d’euros i
una ocupació de 73.000 persones. Representa el 2,9% del valor afegit de l’economia i el
2,22% de l’ocupació. Aquests percentatges de participació s’han reduït 3 dècimes de punts
percentuals respecte de l’any 2004. La seva productivitat ha augmentat el 2,1% i s’ha situat en 64.738 euros, que representa el 130,7% de la productivitat mitjana de l’economia.
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TAULA 95. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL CONJUNT DE L’ECONOMIA I DEL
SECTOR SERVEIS PRODUCTOR DE TIC. CATALUNYA, 2003-2005

Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones, productivitat en euros i percentatges.

ECONOMIA

2003

2004

2005

Variació 2005-2004

Valor afegit brut

141.825

151.425

163.006

Productivitat

47.213

48.745

49.529

1,6

2003

2004

2005

Variació 2005-2004

4.268,1

4.431,0

4.722,8

6,6

3,01

2,93

2,90

-0,03

72,6

69,9

73,0

4,4

2,42

2,25

2,22

-0,03

58.789

63.400

64.738

2,1

124,5

130,1

130,7

0,6

Ocupació

SERVEIS
PRODUCTORS TIC

Valor afegit brut

% sobre el total de
l’economia

Ocupació

% sobre el total de
l’economia
Productivitat

% sobre el total de
l’economia

3.004

3.107

3.291

7,6

5,9

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

El sector més important en termes de valor afegit és el de telecomunicacions, amb
2.524,9 milions d’euros. En canvi, la seva ocupació és la més baixa dels serveis productors
de tecnologies de la informació i la comunicació, amb 8.900 persones. Ha perdut pes en
termes de valor i d’ocupació en el conjunt de l’economia però ha augmentat la productivitat el 19% i s’ha situat en 282.481 euros, que representen el 570,3% de la productivitat
mitjana de l’economia. Les activitats informàtiques van darrere de les telecomunicacions
en termes de valor afegit, amb 1.750,6 milions d’euros, i són el sector més important en
termes d’ocupació amb 43.400 persones ocupades. Aquestes activitats han tingut una dinàmica expansiva tant en termes de valor (0,03 punts percentuals) com d’ocupació (0,08
punts percentuals), però la seva productivitat ha caigut l’1,8% i ha estat de 40.339 euros,
que representen el 81,4% de la mitjana catalana. Finalment, les activitats postals i de correus ocupen l’última posició dels serveis productors de TIC. Generen un valor afegit de
457,3 milions d’euros i una ocupació de 20.700 persones. La seva participació en el total
de l’economia s’ha reduït tant en valor afegit com en ocupació, però la seva productivitat
ha augmentat l’1,5% i s’ha situat en 22.142 euros, que representen el 44,7% de la productivitat mitjana de l’economia.
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TAULA 96. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL SECTOR TERCIARI PRODUCTOR DE
TIC PER BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2003-2005

Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones, productivitat en euros i percentatges.

ACTIVITATS POSTALS I DE
CORREUS

2003

2004

2005

Variació 2005-2004

Valor afegit brut

444,8

463,6

457,3

-0,3

Ocupació

21,3

21,2

20,7

20.885

21.817

22.142

2003

2004

2005

Variació 2005-2004

1,54

-0,03

0,27

-0,05

% sobre el total de l’economia

0,31

% sobre el total de l’economia

-0,71

Productivitat

% sobre el total de l’economia
TELECOMUNICACIONS

Valor afegit brut

% sobre el total de l’economia

44,2

Productivitat

% sobre el total de l’economia
ACTIVITATS
INFORMÀTIQUES

Valor afegit brut

% sobre el total de l’economia

0,68

44,8

0,28

-0,03

0,63

-0,06

44,7

-2,8
1,5

-0,1

2.238,7

2.381,9

2.514,9

11,4

10,0

8,9

196.187

237.450

282.481
570,3

83,2

2003

2004

2005

Variació 2005-2004

1.584,7

1.585,6

1.750,6

10,4

39,9

38,6

43,4

1,58

Ocupació

% sobre el total de l’economia

0,31

0,38

415,5

Ocupació

% sobre el total de l’economia

Productivitat

% sobre el total de l’economia

1,12

1,33

39.723
84,1

1,57

0,32

487,1

1,05

1,24

41.065
84,2

5,6

-11,2
19,0

1,07

0,03

1,32

0,08

81,4

-2,8

40.339

12,4
-1,8

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

A Catalunya, el pes dels serveis productors de TIC sobre el conjunt de l’economia en termes
d’ocupació (el 2,42% per a l’any 2003) és inferior al de totes les zones analitzades de l’OCDE. La
zona amb una diferència de pes més reduïda són els EUA, el pes de la qual equival al 113,6% del
pes català, mentre que la zona amb un pes més alt és Finlàndia, amb una proporció equivalent al
153,9% del pes de Catalunya.
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TAULA 97. PES DELS SECTORS TERCIARIS PRODUCTORS DE TIC EN EL TOTAL DE
L’OCUPACIÓ DE L’ECONOMIA. CATALUNYA I DIVERSES ZONES DEL MÓN, 2003

Unitats: percentatges.

Catalunya

Dinamarca

Finlàndia

Grècia

Holanda

Itàlia

EUA

Pes sobre l’ocupació total
2,42

3,36

3,72

2,49

3,36

3,13

2,75

Catalunya = 100
100,0

139,2

153,9

103,2

139,2

126,6
113,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat i l’OCDE.
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5.

NOVETATS NORMATIVES

Normativa:
En l’àmbit comunitari cal destacar la Decisió de la Comissió, de 2 de febrer del 2007,
per la qual s’estableix el Consell Europeu d’Investigació8, per al període 2007-2013. El
Consell Europeu d’Investigació (CEI) és l’organisme encarregat de l’aplicació del programa “Idees” del setè Programa Marc, relatiu a la recerca bàsica. La missió del CEI és promoure l’excel·lència a Europa, a través del finançament de la investigació d’alta qualitat en
tots els camps de la ciència. El CEI està format per un consell científic (planifica l’estratègia científica, estableix el programa de treball, controla la qualitat i duu a terme activitats
informatives) i una agència d’execució (administració, suport als sol·licitants, elegibilitat
de la proposta, gestió de subvencions i organització pràctica).
En l’àmbit estatal cal destacar la publicació del Reial decret 1579/2006, de 22 de
desembre, pel qual s’estableix el règim d’ajudes i el sistema de gestió del Programa de
suport a la innovació de petites i mitjanes empreses (Innoempresa)9. El programa
Innoempresa es preveu al Pla de foment empresarial (aprovat pel Govern el 27 de gener del
2006) i prioritza el suport a les actuacions destinades a la millora de la capacitat innovadora de les empreses i de la seva competitivitat als mercats globals.
Aquest Decret estableix el règim d’ajudes previst al programa Innoempresa mitjançant
la realització de projectes als àmbits tecnològic, organitzatiu i de gestió empresarial.
La vigència d’aquest Decret comprèn el període 2007-2013 i el seu àmbit d’aplicació
engloba tot l’àmbit nacional, tenint en compte les particularitats derivades dels règims
econòmics especials de les comunitats autònomes i sens perjudici que els límits màxims
d’intensitat de l’ajuda variïn segons el territori en el qual es desenvolupa cada projecte.
També en l’àmbit estatal s’ha publicat l’Ordre ITC/231/2007, d’1 de febrer, per la qual
es regulen les bases per a la concessió d’ajudes a la creació d’empreses innovadores de base
tecnològica en parcs científics i tecnològics dins del programa CEIPAR10. Les actuacions
relacionades en aquesta Ordre pretenen donar compliment a les directrius bàsiques contingudes al VI Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (2004-2007), amb relació a la millora de la competitivitat empresarial.

8. DOUE L57, de 24.02.2007.
9. BOE núm. 29, de 02.02.2007.
10. BOE núm. 34, de 08.02.2007.
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En l’àmbit autonòmic cal destacar l’Ordre IUE/1544/2007, de 10 de maig, per la qual
s’aproven les bases per a la concessió de subvencions destinades a incentivar els plans
d’actuació en recerca i desenvolupament dels centres tecnològics i els plans d’actuació en
noves activitats de difusió i serveis tecnològics dels centres de difusió tecnològica, i s’obre
la convocatòria per a l’any 2007.11 En l’exposició de motius d’aquesta resolució es posa
de manifest que, partint de la creació del Registre de Centres Tecnològics de Catalunya
(mitjançant el Decret 379/2004, de 7 de setembre), es dóna suport als plans d’actuació en
recerca, desenvolupament i innovació d’aquests centres tecnològics i dels centres de difusió tecnològica per tal d’impulsar el posicionament competitiu de l’economia catalana.
En aquest context, també cal fer referència al Pla de recerca i innovació tecnològica
2005-2008, atès que estableix com una de les seves línies d’actuació el foment dels centres
tecnològics i el suport a la transferència de tecnologia i coneixement, amb la finalitat de
reforçar la capacitat i l’articulació del sistema de recerca i innovació.

Iniciatives públiques:
En el marc europeu pot destacar-se el Llibre verd L’espai europeu d’investigació: noves
perspectives12, el qual es planteja una sèrie de preguntes sobre com aprofundir i ampliar
l’espai europeu d’investigació (EEI) per tal que contribueixi a l’estratègia renovada de
Lisboa. L’objectiu d’aquest és fomentar un debat institucional i públic encaminat a preparar
les iniciatives per a l’any 2008. Entre les mesures proposades destaca la d’incrementar la
cooperació i la coordinació entre els estats membres i la Unió Europea.
A escala europea s’ha de fer menció del VII Programa Marc de la Comunitat Europea
per a accions d’investigació, desenvolupament tecnològic i demostració (2007-2013)13,
esmentat ja a la Memòria de l’any anterior.

11. DOGC núm. 4892, de 28.05.2007.
12. COM (2007) 161 final.
13. DOUE L412, de 30.12.2006.
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REqUADRE I. VII Programa Marc d’investigació
i desenvolupament tecnològic
• Període: 2007-2013.
• Base jurídica:

- Decisió núm. 1982/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre, relativa al setè
Programa Marc de la Comunitat Europea per a accions d’investigació, desenvolupament tecnològic i
demostració (2007-2013) [DOUE L412, de 30.12.2006].

• Pressupost: 50.521 milions d’euros.

• Diferència respecte dels plans anteriors:

- Augment del pressupost: el pressupost del VII PM va representar un augment del 189% respecte al VI PM,
la qual cosa es tradueix en recursos addicionals per a la investigació europea.

- Major èmfasi en els temes d’investigació (i no tant en els “instruments” de participació o tipus de projectes).
- Important simplificació de procediments de participació, responsabilitats i garanties bancàries.

- Enfocament en els temes d’investigació que encaixen amb les necessitats de la indústria europea, mitjançant
les plataformes tecnològiques i les noves “iniciatives tecnològiques conjuntes” (Joint Technology
Initiatives).

- Establiment del Consell Europeu d’Investigació, el qual té com a objectiu finançar projectes d’investigació
europeus de major risc, encara que amb beneficis potencialment més grans, a les fronteres científiques.

- Integració de la cooperació internacional en els quatre programes específics: Cooperació, Idees, Persones
i Capacitats.

- Racionalització dels instruments de finançament.
- Optimització de la gestió.

- Esquema de finançament de risc compartit (Risk-sharing Finance Facility, RSFF), destinat a promoure la
recerca privada en la investigació.

• Estructura:

- Tres eixos:

→ Concentració i integració de la investigació comunitària.
→ Estructuració d’un espai europeu d’investigació.
→ Reforç de les seves bases

- Quatre subprogrames (cadascun referit a un programa europeu d’investigació específic):

→ Cooperació: la major part del pressupost total es destina a donar suport a la cooperació entre
universitats, indústries, centres d’investigació i universitats públiques.

→ Idees: el VII PM finançarà equips d’investigadors que competeixin a escala europea, per reforçar i

estimular la creativitat i l’excel·lència. El Consell Europeu d’Investigació centralitzarà i avaluarà
aquests projectes.

→ Persones: la formació i el desenvolupament dels recursos humans d’investigació tindran una gran
importàncies gràcies a accions reforçades del Programa Marie Curie.

→ Capacitats: aquest programa es refereix al desenvolupament d’infraestructures d’investigació, a
través d’equips de recerca regionals i d’una forta cooperació internacional.

186

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

Pel que fa a la participació en aquest programa, el Centre per al Desenvolupament
Tecnològic Industrial (CDTI) n’ha publicat el novembre del 2007 els primers resultats, dels
quals es desprèn que els resultats més favorables se situen en els àmbits de les aplicacions
de TIC a la salut, les discapacitats i les comunicacions.
Cal esmentar també el Programa Marc per a la innovació i la competitivitat (2007-2013),
aprovat per la Decisió 1639/2006/CE, de 24 d’octubre de 2006, per la qual s’estableix un
programa marc per a la innovació i la competitivitat (2007-2013).14
REQUADRE II. PROGRAMA MARC PER A LA INNOVACIÓ I LA COMPETITIVITAT
• Període: 2007-2013
• Base jurídica:
Decisió 1639/2006/CE de 24 d’octubre de 2006, per la qual s’estableix un programa marc per a la innovació i la competitivitat (2007 a 2013) - [DOUE L 310/15, 09/11/2006]
• Pressupost: 3.621.300.000 euros.
• Objectius:
9 Fomentar la competitivitat de les empreses, especialment de les PIME.
9 Promoure totes les formes d’innovació, inclosa la innovació ecològica.
9 Accelerar el desenvolupament d’una societat de la informació sostenible, competitiva, innovadora i
inclusiva.
9 Promoure l’eficiència energètica i fonts d’energia noves i renovables en tots els sectors, inclòs el
transport.
Aquest programa és complementari del VII PM i es composa de tres subprogrames específics:
9 Programa per a la iniciativa empresarial i la innovació: recolza activitats horitzontals per a millorar,
fomentar i promoure la innovació a les empreses. Inclou el foment de la innovació sectorial, de les
associacions público-privades d’innovació i l’aplicació de la gestió d’innovació.
9 Programa polític d’ajuda a les TIC (ICT): fomenta l’adopció de les TIC pels ciutadans, les empreses
i els governs. Té com a objectiu fomentar la innovació, ampliant l’adopció de les TIC i les inversions
a les mateixes per tal de desenvolupar la societat de la informació en els àmbits d’interès públic.
9 Programa Energia Intel·ligent- Europa: té com a objectiu accelerar les accions en relació amb l’estratègia
i els objectius comunitaris acordats en l’àmbit de l’energia sostenible i, especialment, a facilitar el
desenvolupament i l’aplicació del marc reglamentari en matèria d’energia.

14. DOUE L310/15, de 09.11.2006.
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En l’àmbit estatal convé fer esment del VII Pla nacional d’investigació científica (20082011), aprovat pel Consell de Ministres el 14 de setembre del 2007, que és l’instrument de
programació del sistema espanyol de ciència i tecnologia. Aquesta planificació s’inscriu
dins del marc de referència que representa l’Estratègia nacional de ciència i tecnologia, la
qual estableix els principis bàsics que han de guiar totes les actuacions d’R+D+I i, per tant,
les finançades a l’empara del Pla nacional.
El Pla nacional per al període 2008-2011 presenta una estructura basada en quatre àrees
directament relacionades amb els objectius generals del pla i lligades a línies instrumentals
que persegueixen objectius concrets i específics.
Les àrees són les següents:
- Generació de coneixements i capacitats.
- Foment de la cooperació en R+D.
- Desenvolupament i innovació tecnològica i sectorial.
- Accions estratègiques.
Per tal de donar compliment als objectius del Pla, i en funció de les quatre àrees identificades,
el nou Pla preveu un conjunt d’instruments agrupats en sis línies instrumentals d’actuació (LIA).
Cadascuna de les LIA agrupa un conjunt d’instruments (que es desenvolupen a través de programes i/o actuacions), els quals tenen com a missió respondre als objectius formulats per l’Estratègia
nacional de ciència i tecnologia i, consegüentment, als objectius plantejats al mateix Pla.
En el marc del VI Pla nacional, es pot esmentar la Resolució de 26 de novembre de 2007, de
la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació, per la qual es convoquen ajuts per a la realització
de projectes de recerca, programes d’activitat investigadora i accions complementàries, dins del
Programa nacional de projectes d’investigació fonamental, en el marc del VI Programa nacional
d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011.15
L’objecte d’aquesta Resolució és la concessió d’ajuts financers per a la realització dels
diferents tipus de projectes de recerca, actuacions d’activitat investigadora i accions complementàries que es desenvolupin a través dels subprogrames següents:
- Subprograma de Projectes de recerca fonamental no orientada.
- Subprograma d’activitat investigadora Consolider – Ingenio 2010.
- Subprograma de Projectes de recerca fonamental orientada a la transmissió de coneixement.
- Subprograma d’accions complementàries a projectes de recerca fonamental no orientada.
- Subprograma de projectes de recerca fonamental orientada als recursos i les tecnologies
agràries, en coordinació amb les comunitats autònomes, i d’accions complementàries.
15. BOE núm. 287, de 30.11.2007.
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REqUADRE III. Novetats del Pla nacional d’I+D+I 2008-2011
• Àrea de generació de coneixements i capacitats: orientada a generar coneixement i capacitats, tant en el

sector públic com en el privat. L’establiment d’objectius no es realitzarà per àrees temàtiques, sinó aplicant
fonamentalment criteris d’excel·lència. Dins d’aquesta àrea es crea el Programa Severo Ochoa, l’objectiu

del qual és incorporar a centres nacionals investigadors de prestigi nacional que desenvolupin la seva activitat en centres d’excel·lència. També s’introdueix com a mecanisme de finançament el Programa nacional
d’enfortiment industrial, el qual, lligat amb els objectius d’excel·lència i cooperació amb les comunitats

autònomes, pretén avançar en el model de coresponsabilitat de les institucions implicades en l’execució de
les activitats d’I+D basat en l’avaluació de resultats.

• Àrea de foment de la cooperació en I+D: introdueix una nova fórmula de cooperació entre l’Adminis-

tració general de l’Estat i les comunitats autònomes, que inclou criteris de coinformació, coresponsabilitat, cogestió i cofinançament, a través de l’obertura dels seus programes i convocatòries.

• Àrea de desenvolupament i innovació tecnològica i sectorial: Estatut de jove empresa innovadora, per
dotar de més recursos les activitats de recerca i desenvolupament de les pimes tecnològiques, així com els

projectes d’innovació que duguin a terme demostració de tecnologia per traduir projectes d’R+D en aplicacions concretes.

• Canvis importants en la gestió del Pla:

- “Finestreta única” a través d’un únic portal web com a sistema d’accés a tots els ajuts públics d’R+D+I.
- Sistema informàtic únic de gestió.

- Formulari normalitzat per a les convocatòries.

- Simplificació de les estructures de gestió dels programes nacionals.

En l’àmbit autonòmic, cal destacar la continuïtat del Pla de recerca i innovació de
Catalunya 2005-2008, el qual pretén situar Catalunya en una posició avançada pel que fa al
sistema europeu de recerca i innovació. Els objectius del Pla de recerca i innovació són:
- L’augment de la quantitat de recerca.
- La millora de l’entorn innovador i de les relacions entre els agents públics i privats.
- L’augment de la capacitat d’innovació del conjunt de les empreses.
- La definició de les prioritats sectorials i tecnològiques.
- La coordinació de la política de recerca i innovació.
D’altra banda, cal mencionar el programa PIMESTIC, un pla d’actuació de la
Generalitat de Catalunya, impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació i pel CIDEM (actualment ACC1Ó). El seu objectiu és desenvolupar i millorar
la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la introducció i la utilització de les
TIC. Aquest pla s’ha començat a desenvolupar l’any 2007 i la seva vigència està prevista
fins al 2010. Les seves destinatàries són les micro, petites i mitjanes empreses catalanes de
tots els sectors d’activitat.
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Capítol III

MERCAT DE TREBALL

1.

ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL

1.1. EVOLUCIÓ GENERAL
L’evolució del mercat de treball l’any 2007 ha estat positiva encara que menys intensa
que l’any 2006, amb augments de la població en edat de treballar, la població activa i la
població ocupada. Aquests increments han estat fruit d’un creixement econòmic del 3,6%
per al conjunt de l’economia catalana i d’un patró de desenvolupament econòmic bàsicament extensiu que ha suposat un creixement del PIB per càpita de l’1,3%.
La població en edat de treballar ha augmentat a un ritme inferior al creixement dels
individus ocupats i dels individus actius, fet que ha comportat una millora en les taxes
d’activitat i d’ocupació, així com un lleuger descens de la taxa de desocupació. Aquest
creixement de la població en edat de treballar s’ha produït, sobretot, entre la població de
nacionalitat estrangera. En canvi, l’increment de les taxes d’activitat i d’ocupació s’ha
produït entre la població amb nacionalitat espanyola, especialment les dones. Aquest darrer
fet ha permès un cert acostament entre gèneres en activitat, ocupació i atur, tot i que encara hi ha un diferencial important, del -18,5, -19,0 i 2,3 punts percentuals, respectivament,
entre dones i homes.
Per edats, destaca la davallada en l’activitat i l’ocupació de les persones joves menors
de 25 anys, especialment entre les dones de nacionalitat espanyola. Així mateix, ha ressaltat l’increment de l’activitat dels individus adults de 35 a 64 anys.
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Els millors resultats en termes d’ocupació s’han produït a la construcció i els serveis,
mentre que el sector primari i la indústria han perdut individus ocupats, en sintonia amb
l’evolució que ha experimentat la producció de cadascun d’aquests sectors.
Altres fenòmens remarcables al mercat de treball l’any 2007 han estat la reducció de la
temporalitat, especialment marcada entre les dones, les persones joves i la població estrangera. No obstant això, la temporalitat ha estat elevada —s’ha situat en el 23,7%—, i ha estat
especialment alta entre les persones joves menors de 25 anys, amb una taxa del 55,6%.
Destaca també l’increment del treball a temps parcial entre les dones.

1.1.1. Població en edat de treballar i població activa
La població en edat de treballar ha crescut l’any 2007 el 2,2%, i ha superat els 4,8 milions de persones. Aquest creixement ha tingut lloc en major mesura entre els homes (2,4%)
que entre les dones (2,0%), i ha estat especialment intens entre la població de 35 a 44 anys
i la població de 45 a 54 anys, amb taxes de creixement del 3,6% i el 3,1%, respectivament.
El creixement s’explica, només, per la població amb nacionalitat estrangera, que ha augmentat el 16,4%, mentre que la població amb nacionalitat espanyola ha disminuït el
0,4%.
TAULA 98. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR PER GRUPS D’EDAT
(16-64 ANYS), SEXE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

Edat

2007

Var. 2006-2007

16-24

690

-0,3

25-34

1.238

1,5

35-44

1.173

3,6

45-54

956

3,1

55-64

791

2,5

Homes

2.464

2,4

Dones

2.385

2,0

3.981

-0,4

868

16,4

4.849

2,2

Sexe

Nacionalitat
Espanyola
Estrangera
Total

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
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D’aquests 4,8 milions d’individus, 3,7 milions s’han declarat actius (2,1 milions d’homes i 1,6 milions de dones), amb un creixement del 2,9% l’any 2007, el 2,7% per als homes
i el 3,1% per a les dones.
El major creixement del nombre d’individus actius respecte al creixement de la població en edat de treballar ha fet augmentar la taxa d’activitat 0,5 punts percentuals respecte
de l’any 2006, fins a situar-la al 77,0%. Aquest creixement de l’activitat s’explica sobretot
per un augment de 0,7 punts percentuals de la taxa d’activitat femenina, que encara es
troba, però, lluny de la masculina, amb 18,5 punts percentuals de diferència entre si. Per
edats, s’observa un descens de la taxa d’activitat entre les persones menors de 25 anys,
especialment entre les dones, i un increment en les altres franges d’edat, que ja eren les que
presentaven valors més elevats.
TAULA 99. POBLACIÓ ACTIVA PER GRUPS D’EDAT (16-64 ANYS) I SEXE.
CATALUNYA, 2006-20071
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007
Valor

D

H

16-24

176

25-34

491

35-44

Var. 2006-2007 (%)
Total

D

H

Total

218

394

-2,6

-0,7

-1,6

613

1.104

1,0

2,9

2,1

449

577

1.027

5,0

3,9

4,4

45-54

332

445

777

3,0

3,6

3,3

55-64

164

267

431

12,0

1,0

4,9

Total

1.612

2.121

3.733

3,1

2,7

2,9

Taxa (%)

D

H

Total

D

H

Total

16-24

52,5

61,5

57,1

-1,2

-0,3

-0,7

25-34

82,9

94,9

89,2

-0,2

1,1

0,5

35-44

79,1

95,4

87,5

1,5

-0,2

0,7

45-54

68,9

93,9

81,3

0,0

0,3

0,2

55-64

40,3

69,4

54,5

3,4

-0,9

1,3

Total

67,6

86,1

77,0

0,7

0,2

0,5

2007

Var. 2006-2007 (dif.)

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

1. Al llarg de tot el capítol, D = dona, H = home, N = nacional i E = estranger.
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Per províncies, la població activa ha augmentat especialment a Tarragona, amb el 4,7%
més d’individus actius, tot i que ha disminuït la taxa d’activitat, fruit d’un creixement superior de la població. Lleida és la província on menys ha augmentat la població activa, malgrat que s’ha incrementat la població en edat de treballar, fet que ha reduït la taxa d’activitat de la província; mentre que Barcelona és l’única província on creix l’activitat, gràcies,
en part, a un menor creixement de la població en edat de treballar. En aquest context,
Girona ha estat la província amb una taxa d’activitat superior, del 78,5%, mentre que
Tarragona i Lleida són les províncies amb menys activitat, amb taxes del 75,1%.
L’any 2007 l’activitat s’ha incrementat 1,0 punt percentual entre els individus amb
nacionalitat espanyola, mentre que s’ha reduït 2,2 punts percentuals entre els de nacionalitat estrangera. Malgrat que el nombre d’individus actius ha crescut més entre la població
de nacionalitat estrangera, aquest creixement ha estat inferior al que ha experimentat aquest
col·lectiu en termes de població en edat de treballar. Per edats, destaca especialment la
reducció del nombre d’individus actius de menys de 25 anys entre la població de nacionalitat espanyola, el 5,3% menys que l’any 2006.
TAULA 100. POBLACIÓ ACTIVA PER GRUPS D’EDAT (16-64 ANYS)
I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007
Valor

N

16-24

301

25-34

826

35-44

825

45-54
55-64

E

Var. 2006-2007 (%)
Total

N

E

Total

93

934

-5,3

12,9

-1,6

279

1.104

0,5

6,8

2,1

202

1.027

1,4

18,6

4,4

696

82

777

2,2

13,3

3,3

405

26*

431

2,7

59,9*

4,9

Total

3.053

680

3.733

0,8

13,2

2,9

Taxa (%)

N

E

Total

N

E

Total

16-24

56,6

58,8

57,1

-0,2

-3,4

-0,7

25-34

90,9

84,2

89,2

1,4

-1,8

0,5

35-44

88,2

84,8

87,5

1,4

-2,4

0,7

45-54

81,5

79,8

81,3

0,5

-2,6

0,2

55-64

54,0

63,9*

54,4

0,9

7,5*

1,3

Total

76,7

78,3

77,0

1,0

-2,2

0,5

2007

Var. 2006-2007 (dif.)

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
*No hi ha prou mostra per garantir que la mitjana sigui estadísticament significativa.
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Entre les persones estrangeres, destaquen les d’origen americà, seguides de les d’origen
africà i europeu2. Els individus provinents d’Amèrica són els que han presentat una major
taxa d’activitat, amb el 82,4%, seguits de la població provinent de la resta d’Europa, amb
el 78,4%. Les persones d’origen africà han presentat una taxa d’activitat del 69,2%, la més
baixa entre la població estrangera. Tot i la davallada de la taxa d’activitat de la població
d’origen africà, de 4,4 punts percentuals, la major davallada s’ha produït entre la població
provinent de la resta d’Europa, amb 6,6 punts percentuals menys respecte de l’any 2006.

1.1.2. Població ocupada
La població ocupada a Catalunya l’any 2007 ha estat de 3.488 milers de persones, 2.002
milers d’homes i 1.486 milers de dones. El nombre d’individus ocupats ha crescut vora 100
mil persones, 46 milers d’homes i 53 milers de dones, fet que representa el 2,9% més d’individus ocupats que l’any 2006, el 3,7% més per a les dones i el 2,4% més per als homes.
Per edats, el nombre de persones ocupades ha augmentat a partir dels 25 anys, i molt especialment dels 35 als 44 anys, on l’increment ha estat del 4,2%.
La taxa d’ocupació s’ha situat en el 71,9%, amb un augment de 0,5 punts percentuals
respecte de l’any 2006. Aquest increment ha estat conseqüència de la millora en la taxa
d’ocupació femenina, amb un punt percentual més que l’any 2006. Això, juntament amb la
no-variació de la taxa masculina, ha ajudat a reduir el diferencial de gènere en la taxa
d’ocupació en un punt percentual, que ha passat del 20,0% l’any 2006 al 19,0% el 2007.
Per edats, la taxa d’ocupació ha crescut de forma moderada entre els individus de 25 a 44
anys i els de 55 a 64 anys.

2. Entre els individus europeus, s’han separat els provinents de països de la UE-25 dels de la resta d’Europa. No hi
ha prou mostra, però, per analitzar els primers, com tampoc n’hi ha per analitzar el comportament dels individus
asiàtics o els d’Oceania.
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TAULA 101. POBLACIÓ OCUPADA PER GRUPS D’EDAT (16-64 ANYS)
I SEXE. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (%)

Valor

D

H

Total

D

H

Total

16-24

150

191

341

-0,8

0,3

-0,2

25-34

458

582

1.040

1,9

2,9

2,5

35-44

415

551

965

5,0

3,7

4,2

45-54

309

423

732

3,6

2,5

3,0

55-64

154

255

409

11,5

-0,4

3,8

Total

1.486

2.002

3.488

3,7

2,4

2,9

2007

Var. 2006-2007 (dif.)

Taxa (%)

D

H

Total

D

H

Total

16-24

44,6

54,0

49,4

-0,2

0,3

0,0

25-34

77,4

90,0

84,0

0,5

1,1

0,8

35-44

73,1

91,0

82,3

1,3

-0,1

0,5

45-54

64,0

89,3

76,5

0,5

-0,7

-0,1

55-64

37,8

66,3

51,7

3,0

-1,8

0,7

Total

62,3

81,2

71,9

1,0

0,0

0,5

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

Per províncies, Lleida ha estat la província amb una taxa d’ocupació superior, amb el
72,9% de la població en edat de treballar ocupada, gràcies a un creixement d’1,2 punts
percentuals l’any 2007; mentre que Tarragona ha estat la província amb una taxa d’ocupació més baixa, del 70,1%, que s’ha reduït 0,5 punts percentuals respecte de l’any 2006.
Girona ha experimentat el major retrocés en la taxa d’ocupació, amb 1,8 punts percentuals
menys que el 2006, situant-se en una taxa del 72,1%, la mateixa que Barcelona. Així
mateix, Lleida ha estat la província amb major creixement del nombre d’individus ocupats,
amb un augment del 5,4%; seguida de Tarragona, amb el 4,3%; Barcelona, amb el 2,8%, i
Girona, on el nombre de persones ocupades ha crescut l’1,3%.
Per nacionalitats, ha augmentat la diferència en la taxa d’ocupació entre persones de
nacionalitat espanyola i persones amb nacionalitat estrangera, que ha passat de 0,7 punts
percentuals l’any 2006 a 3,4 l’any 2007, amb el 72,5% d’ocupació de les persones amb
nacionalitat espanyola i el 69,2% de les persones amb nacionalitat estrangera. Les situacions dels dos col·lectius han variat en direccions oposades. Mentre que entre les persones
amb nacionalitat espanyola l’ocupació ha crescut en termes absoluts i percentuals per a
gairebé tots els grups d’edat, entre els individus amb nacionalitat estrangera ha disminuït

198

MERCAT DE TREBALL

en termes percentuals, especialment per als individus adults de 35 a 55 anys, tot i que ha
augmentat considerablement en termes absoluts. Destaca la població de nacionalitat espanyola de menys de 25 anys, en què decreix la població ocupada el 3,6%.
TAULA 102. POBLACIÓ OCUPADA PER GRUPS D’EDAT (16-64 ANYS)
I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (%)

Valor

N

E

Total

N

E

Total

16-24

266

75

341

-3,6

14,3

-0,2

25-34

787

254

1.040

0,5

9,0

2,5

35-44

787

179

965

1,7

16,8

4,2

45-54

661

71

732

2,1

12,1

3,0

55-64

386

23*

409

1,7

58,8*

3,8

Total

2.887

601

3.488

1,0

13,6

2,9

2007

Var. 2006-2007 (dif.)

Taxa (%)

N

E

Total

N

E

Total

16-24

50,0

47,4

49,4

0,7

-2,1

0,0

25-34

86,6

76,8

84,0

1,3

0,0

0,8

35-44

84,1

75,2

82,3

1,6

-3,3

0,5

45-54

77,4

69,0

76,5

0,3

-0,3

-0,1

55-64

51,4

56,8*

51,7

0,4

6,3*

0,7

Total

72,5

69,2

71,9

1,0

-1,7

0,5

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
* No hi ha prou mostra per garantir que la mitjana sigui estadísticament significativa.

Entre els estrangers, la major taxa d’ocupació s’ha trobat entre les persones d’origen
americà, amb el 73,7%, seguides dels individus provinents de la resta d’Europa, amb una
taxa del 70,8%. La població d’origen africà ha presentat la taxa més baixa, amb el 57,3%
de la població en edat de treballar ocupada, poc més de la meitat de la població en edat de
treballar. Aquesta taxa ha resultat d’una davallada de 4,3 punts percentuals en la taxa d’ocupació, si bé el major descens s’ha produït entre els individus provinents de la resta d’Europa, amb 6,0 punts percentuals menys en la taxa d’ocupació.
L’anàlisi per sectors l’any 2007 mostra una reducció de la població ocupada a l’agricultura i la indústria, amb decreixements del 10,5% i el 3,0%, respectivament, i creixements
en l’ocupació a la construcció i els serveis, del 6,9% i el 4,9%, respectivament. Així, els
serveis han representat pràcticament les dues terceres parts de l’ocupació a Catalunya, amb
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el 63,5% de la població ocupada en aquest sector. La indústria n’ha representat el 21,8%,
la construcció el 12,5% i el sector primari el 2,2%. Aquests resultats s’expliquen per una
davallada de la producció al sector primari del 3,5%, un increment moderat de la producció
a la indústria del 2,0%, un creixement de la producció a la construcció del 3,6% i un augment de la producció dels serveis del 4,4%.

GRÀFIC 53. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS)
PER GRANS SECTORS D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: percentatges.

2,2
2007

2006
2,5

63,5

62,3

21,8

23,1
12,1

12,5

Agr. ram., sil. i pesca Indústria

Construcció

Serveis

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

Els sectors que han obtingut uns pitjors resultats en matèria d’ocupació l’any 2007 han
estat els que engloben la indústria alimentària, del tèxtil, la fusta i el paper, amb el 12,6%
menys de persones ocupades que l’any 2006; el sector primari, amb el 10,5% menys, i les
indústries químiques, d’energia, cautxú i metall, amb l’1,6% menys de persones ocupades.
En aquest últim sector hi ha hagut un comportament diferenciat entre homes i dones, amb
un creixement de l’ocupació de les dones i un retrocés dels homes.
Els sectors en què més ha crescut l’ocupació han estat la intermediació financera i les
activitats immobiliàries, amb el 10,0%; els transports i les telecomunicacions, amb el 9,2%;
la construcció, amb el 6,9%, i la construcció de maquinària, equips elèctrics, material de
transport i indústries manufactureres diverses, amb el 5,9%. En tots aquests sectors s’observen diferències en funció del gènere, amb més creixement de l’ocupació femenina a la
intermediació financera i les activitats immobiliàries, i masculina a la resta.
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TAULA 103. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER BRANCA D’ACTIVITAT
I SEXE. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (%)

D

H

Total

D

H

Total

Agr., ram., sil. i pesca

15*

60

75

-5,2*

-11,7

-10,5

Alim., tèxtil, fusta, paper, ed.

85

153

238

-15,7

-10,8

-12,6

Energ., quím., cautxú, metall

66

193

258

17,1

-6,7

-1,6

Maq., mat. elèctr. i de trans.

60

203

263

-0,4

8,0

5,9

Construcció

28*

409

438

0,7*

7,4

6,9

Com., hostaleria i reparac.

387

329

716

1,5

4,6

2,9

Transports i telecomunic.

49

176

225

3,4

11,0

9,2

Serv. fin. a empreses i llog.

243

234

477

16,2

4,3

10,0

Adm. públ., educ. i sanitat

360

173

533

3,8

-0,5

2,3

Altres serveis col·lectius
Total

193

71

264

3,5

4,0

3,6

1.486

2.002

3.488

3,7

2,4

2,9

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
* No hi ha prou mostra per garantir que la mitjana sigui estadísticament significativa.

Per nacionalitats, el creixement de l’ocupació ha estat superior per als individus de nacionalitat estrangera a tots els sectors, i especialment en la categoria d’altres serveis col·lectius.
Les persones de nacionalitat estrangera es troben especialment concentrades a la construcció, el comerç, l’hostaleria i els altres serveis col·lectius, sectors on es localitzen el 63,3%
dels individus de nacionalitat estrangera, mentre que només hi ha el 35,9% dels individus
de nacionalitat espanyola.

201

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

TAULA 104. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER BRANCA D’ACTIVITAT
I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006-20073
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (%)

N

E

Total

N

E

Total

Construcció

292

146

438

3,8

13,9

6,9

Com., hostaleria i reparac.

577

139

716

2,0

6,9

2,9

Altres serveis col·lectius

169

95

264

-6,5

28,0

3,6

Resta de sectors

1.849

220

2.070

1,0

12,4

2,1

Total

2.887

601

3.488

1,0

13,6

2,9

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

Entre les ocupacions que més han crescut destaquen les de persones treballadores no
qualificades, amb el 12,1%; les de persones empleades administratives, amb el 7,7%, i les
de persones operadores d’instal·lacions i maquinària, amb el 5,2%. Les diferències de
gènere, pel que fa al creixement, són importants als dos primers sectors, amb major creixement per a les dones entre les persones treballadores no qualificades, i un major creixement
dels homes entre les persones empleades administratives.
Les ocupacions que han reduït els seus efectius són les de persones treballadores qualificades en activitats agràries i pesqueres, així com les de persones treballadores de serveis
de restauració, personals i del comerç.

3. No hi havia mostra suficient per analitzar els sectors on han estat ocupats els individus de nacionalitat estrangera. Per aquest motiu només s’analitzen aquells sectors amb una rellevància important per als individus de nacionalitat estrangera, i s’agrupen els altres en la categoria “resta de sectors”.

202

MERCAT DE TREBALL

TAULA 105. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER TIPUS D’OCUPACIÓ
I SEXE. CATALUNYA, 2006-20074
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (%)

D

H

Total

D

H

Total

Directiu d’adm. i empresa

91

173

264

0,0

0,3

0,2

Tèc. i prof. cient. i intel·lect.

231

191

423

3,6

0,5

2,2

Tèc. i prof. de suport

146

232

378

-2,8

1,8

0,0

Empleats administratius

320

142

462

5,2

13,5

7,7

Treb. serv. rest. pers. i com.

336

162

498

-0,8

-5,9

-2,5

Treb. qual. agraris i pesq.

10*

46

56

-15,7*

-14,6

-14,8

Treb. qual. manuf. i constr.

30*

524

554

-27,3*

4,5

2,1

Operadors instal·lació i maq.

66

333

399

6,5

5,0

5,2

Treballadors no qualificats

256

198

454

21,6

1,7

12,1

1.486

2.002

3.488

3,7

2,4

2,9

Total

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
* No hi ha prou mostra per garantir que la mitjana sigui estadísticament significativa.

Les persones treballadores no qualificades han augmentat sobretot a causa del creixement de la població de nacionalitat estrangera, que s’ha incrementat el 27,2% en aquest
col·lectiu. Per als altres tipus d’ocupacions, el creixement de la població de nacionalitat
estrangera també ha estat superior al de la població de nacionalitat espanyola, però en una
proporció menor a mesura que augmenta el nivell professional.

4. Les diferències entre el total i la suma de branques són degudes a la no-inclusió de les forces armades com a
categoria, que representa aproximadament un miler de persones a Catalunya.
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TAULA 106. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER TIPUS D’OCUPACIÓ
I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006-20075
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (%)

N

E

Total

N

E

Total

Prof. tècnics i directius

998

67*

1.064

0,8

2,5

0,9

Qualificats no manuals

815

145

960

1,3

6,7

2,1

Qualificat manuals

820

189

1.009

0,4

10,7

2,2

No qualificat

254

200

454

2,5

27,2

12,1

2.887

601

3.488

1,0

13,6

2,9

Total

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
* No hi ha prou mostra per garantir que la mitjana sigui estadísticament significativa.

Afiliació a la Seguretat Social
Les dades de la Seguretat Social mostren un creixement del 2,3% del nombre d’individus afiliats l’any 2007, que arriba a 3.420 milers de persones afiliades, una xifra lleugerament inferior a l’augment de l’ocupació indicat per l’Enquesta de població activa6.
D’aquests 3.420 milers d’individus afiliats, que representen el 17,8% dels individus afiliats
a Espanya, el 80,4% ho estan en règim general, mentre que el 16,7% ho estan en règim
especial d’autònoms.
On més ha crescut l’afiliació ha estat a Tarragona, amb el 3,9% més de persones afiliades que l’any 2006; seguida de Girona i Lleida, amb el 3,2% i el 3,1%, respectivament,
mentre que a Barcelona ha crescut l’1,9%. La distribució dels individus afiliats pel territori ha seguit la distribució de la població.
Per sexes, la població afiliada s’ha distribuït el 43,1% per al gènere femení i el 56,9%
per al masculí, xifra que difereix lleugerament de la distribució que mostra l’Enquesta de
població activa, amb un pes menor de la dona, el 42,6%. La variació entre l’any 2006 i el
2007, però, sí que ha estat la mateixa en ambdues fonts estadístiques, amb un increment del
pes de la dona i la consegüent pèrdua de pes de l’home, de 0,3 punts percentuals.

5. Es dóna el mateix cas que en la taula anterior.
6. Convé apreciar que, en el tractament que s’ha fet de les dades de població activa, només s’ha considerat la població de 16 a 64 anys d’edat. Les dades de la Seguretat Social inclouen les persones més grans de 64 anys, cosa
que incrementaria de forma més notòria les diferències observades.
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TAULA 107. AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER SEXE
I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006-20077
Unitats: milers de persones i percentatges.

Sexe

2007

Var. 2006-2007 (%)

Homes

1.939

1,7

Dones

1.467

2,9

Espanyola

2.960

1,5

Estrangera

446

7,6

3.406

2,2

Nacionalitat

Total

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social.

Per nacionalitats, les dades d’afiliació mostren un percentatge de població de nacionalitat estrangera molt inferior al que mostra l’Enquesta de població activa, amb el 13,1% de
persones de nacionalitat estrangera afiliades sobre el total, enfront del 17,2% de població
estrangera ocupada sobre el total que mostra l’Enquesta. La variació interanual, en aquest
cas, sí que difereix entre les fonts, amb el 13,6% més d’individus de nacionalitat estrangera segons l’Enquesta i només el 7,6% segons les dades d’afiliació.
La suma d’aquestes diferències podria assenyalar un indicador d’economia submergida,
concentrada especialment en els homes estrangers. En qualsevol cas, la utilització de diferents fonts comporta inevitablement diferències derivades de la classificació que es fa dels
individus.

1.1.3. Temporalitat8
L’any 2007 la població assalariada ha augmentat el 3,8% respecte del 2006, fins a assolir els 2.923 milers de persones, el 83,8% dels ocupats a Catalunya.
La temporalitat és un fenomen que afecta especialment les persones joves, i que va
perdent pes a mesura que augmenta l’edat de l’individu. En conjunt, l’any 2007 hi ha hagut
un descens notori de la temporalitat, amb 694 milers de persones assalariades amb contracte temporal, 52 milers de persones menys que l’any 2006 (el 7,0% menys). Aquest fet és
especialment destacable si es té en compte que el nombre d’individus assalariats ha crescut
per sobre del nombre d’individus ocupats.

7. Les dades que es mostren en aquesta taula s’han obtingut de la mitjana anual del nombre de persones afiliades
l’últim dia de cada mes, fet que explica les diferències respecte a la mitjana anual, obtinguda de les mitjanes mensuals.
8. En l’anàlisi de la temporalitat s’analitzen només les persones treballadores assalariades.
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Això ha representat una reducció de la taxa de temporalitat del 26,5% l’any 2006 al
23,7% el 2007, és a dir, 2,8 punts percentuals menys. El descens ha estat especialment
rellevant entre les persones més joves (16-24 anys) i les dones, amb 3,6 i 3,7 punts percentuals menys de temporalitat que l’any 2006, respectivament. La reducció de la temporalitat
de les dones ha permès també reduir el diferencial de gènere en 1,7 punts percentuals, fins
a situar-lo en 1,4 punts percentuals més de temporalitat entre les dones que entre els
homes.
TAULA 108. TEMPORALITAT PER GRUPS D’EDAT (16-64 ANYS)
I SEXE. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007
Valor

D

H

Var. 2006-2007 (%)
Total

D

H

Total

16-24

81

97

178

-12,1

1,6

-5,1

25-34

118

147

265

-5,6

-9,4

-7,8

35-44

75

84

159

-7,3

-7,6

-7,5

45-54

39

29*

68

-9,8

-6,8*

-8,6

55-64

9*

14*

23*

-22,7*

12,5*

-4,9*

Total

323

371

694

-8,8

-5,4

-7,0

2007

Var. 2006-2007 (dif.)

Taxa (%)

D

H

Total

D

H

Total

16-24

56,2

55,1

55,6

-7,3

-0,4

-3,6

25-34

27,6

29,2

28,5

-2,2

-4,0

-3,2

35-44

20,5

19,0

19,7

-3,3

-2,4

-2,7

45-54

14,7

9,3*

11,8

-3,0

-1,0*

1,8

55-64

8,5*

7,8*

8,1*

-3,6*

0,9*

-0,7*

Total

24,5

23,1

23,7

-3,7

-2,0

-2,8

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
* No hi ha prou mostra per garantir que la mitjana sigui estadísticament significativa.

El col·lectiu d’individus de nacionalitat estrangera està afectat per una taxa de temporalitat del 43,5%, molt per sobre de la població de nacionalitat espanyola, amb una taxa del
19,2%. Malgrat aquest diferencial, convé destacar la important reducció que s’ha produït
en la temporalitat entre les persones de nacionalitat estrangera, que l’any 2006 se situava
en el 55,3%, 11,8 punts percentuals més que l’any 2007.
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TAULA 109. TEMPORALITAT PER GRUPS D’EDAT (16-64 ANYS)
I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (%)

Valor

N

E

Total

N

E

Total

16-24

138

40*

178

-4,7

-6,5*

-5,1

25-34

159

106

265

-5,6

-10,9

-7,8

35-44

95

64

159

2,0

-18,6

-7,5

45-54

46

21*

68

-13,6

4,5*

-8,6

55-64

18*

5*

23*

-12,0*

31,1*

-4,9*

Total

456

238

694

-5,0

-10,7

-7,0

2007

Var. 2006-2007 (dif.)

Taxa (%)

N

E

Total

N

E

Total

16-24

55,5

56,0*

55,6

-1,2

-13,7*

-3,6

25-34

22,9

44,8

28,5

-1,5

-9,5

-3,2

35-44

14,6

40,6

19,7

-0,1

-17,8

-2,7

45-54

9,1

34,3*

11,8

-1,9

-4,0*

-1,8

55-64

6,6*

32,8*

8,1*

-1,0*

-3,1*

-0,7*

Total

19,2

43,5

23,7

-1,4

-11,8

-2,8

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
* No hi ha prou mostra per garantir que la mitjana sigui estadísticament significativa.

S’aprecien unes diferències rellevants entre el sector públic i el sector privat pel que fa
a la temporalitat, especialment pel que fa a la tendència. Així, la temporalitat al sector
públic ha estat l’any 2007 del 25,0%, superior a la del sector privat, que ha estat del 23,5%.
La diferència principal, però, s’ha situat en la tendència, amb un augment de la temporalitat al sector públic, que ha comptabilitzat uns increments del 9,9% de persones treballadores amb contractes temporals i 2,0 punts percentuals de la taxa de temporalitat.
Contràriament, el sector privat ha reduït el 9,2% el nombre de persones treballadores amb
contractes temporals i 3,5 punts percentuals en la taxa de temporalitat. El major pes del
sector privat, que ha ocupat el 87,4% de les persones assalariades, ha fet que el resultat
global sigui d’una reducció en el total de persones treballadores amb contractes temporals
i en la taxa de temporalitat.
La temporalitat s’ha concentrat especialment a la construcció, amb una taxa del 42,2%.
L’any 2007 la temporalitat s’ha reduït de forma apreciable en els sectors d’altres serveis
col·lectius, que han passat d’una taxa del 37,6% a una del 26,6%, i en la construcció de
maquinària, materials elèctrics, material de transport i indústries manufactureres diverses,
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que han baixat del 19,4% l’any 2006 al 14,3% l’any 2007, situant-se com el sector on hi ha
un menor percentatge de temporalitat. En altres sectors la temporalitat ha augmentat moderadament, com és el cas de la indústria química, del cautxú i del metall, o l’Administració
pública, l’educació i les activitats sanitàries.
TAULA 110. TAXA DE TEMPORALITAT (16-64 ANYS) PER BRANCA
D’ACTIVITAT. CATALUNYA 2006-2007
Unitats: percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (dif.)

Agr., ram., sil. i pesca

36,3*

0,5*

Alim., tèxtil, fusta, paper, ed.

16,4*

0,9*

Energ., quím., cautxú, metall

18,0

0,4

Maq., mat. elèctr. i de trans.

14,3

-5,1

Construcció

42,2

-,38

Com., hostaleria i reparac.

23,9

-3,2

Transports i telecomunic.

19,9*

-4,2*

Serv. fin. a empreses i llog.

17,9

-4,1

Adm. públ., educ. i sanitat

24,9

0,2

Altres serveis col·lectius

26,6

-11,0

Total

23,7

-2,8

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
* No hi ha prou mostra per garantir que la mitjana sigui estadísticament significativa.

Entre les ocupacions en què més ha disminuït la temporalitat, destaquen les de persones
treballadores no qualificades, que han passat d’una taxa de temporalitat del 44,8% al 35,1%
l’any 2007, tot i que segueix sent el col·lectiu que presenta una taxa més alta. La segona
reducció en importància s’ha produït entre les persones treballadores del comerç i la restauració, que han passat del 31,2% l’any 2006 al 26,6% l’any 2007.
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TAULA 111. TAXA DE TEMPORALITAT (16-64 ANYS) PER TIPUS D’OCUPACIÓ.
CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (dif.)

Directiu d’adm. i empresa

4,4*

0,2*

Tèc. i prof. cient. i intel·lect.

20,7

0,2

Tèc. i prof. de suport

17,5

-1,0

Empleats administratius

18,1

-0,1

Treb. serv. rest. pers. i com.

26,6

-4,6

Treb. qual. agraris i pesq.

28,3*

3,3*

Treb. qual. manuf. i constr.

29,8

-1,9

Operadors instal·lació i maq.

17,9

-2,3

Treballadors no qualificats

35,1

-9,7

Total

23,7

-2,8

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
* No hi ha prou mostra per garantir que la mitjana sigui estadísticament significativa.

Finalment, s’observa una relació entre treball a temps parcial i temporalitat. Així, entre
les persones assalariades que han treballat a temps complet, la temporalitat ha estat del
21,6% l’any 2007, mentre que per a les que ho han fet a temps parcial, la temporalitat ha
estat del 38,7%, malgrat una reducció de 8,5 punts percentuals en la taxa per a aquest collectiu durant l’any 2007.

1.1.4. El treball a temps parcial
El treball a temps parcial s’ha concentrat sobretot en les dones, fins al punt que no hi
ha mostra suficient per analitzar els homes en els diferents trams d’edat. Així, les dones han
presentat una taxa del 22,2% de treball a temps parcial, per només el 4,1% dels homes, amb
taxes de creixement del nombre d’individus que treballen a temps parcial l’any 2007 molt
superiors entre les dones: el 8,1%, per només el 0,9% dels homes. Per edats destaca l’increment del treball a temps parcial entre les dones de 35 a 64 anys, amb valors pròxims al
14,0%.
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TAULA 112. TREBALL A TEMPS PARCIAL PER GRUPS D’EDAT (16-64 ANYS)
I SEXE. CATALUNYA, 2006-20079
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (%)

Valor

D

H

Total

D

H

Total

16-24

49

34

83

-8,6

10,2

-1,7

25-34

77

23

100

5,7

-1,8

3,9

35-44

93

11

104

14,2

1,1

12,6

45-54

69

6

75

14,0

1,9

12,8

55-64

42

8

50

13,8

-20,9

6,0

Total

331

82

413

8,1

0,9

6,6

2007

Var. 2006-2007 (dif.)

Taxa (%)

D

H

Total

D

H

Total

16-24

32,6

17,8

24,6

-2,8

1,6

-0,4

25-34

16,9

3,9

9,6

0,6

-0,2

0,1

35-44

22,5

2,0

10,8

1,8

-0,1

0,8

45-54

22,4

1,5

10,3

2,0

0,0

0,9

55-64

27,3

3,3

12,3

0,5

-0,9

0,3

Total

22,2

4,1

11,8

0,9

-0,1

0,4

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

Per nacionalitats, s’observa que el gruix de l’increment de les treballadores a temps
parcial prové majoritàriament de la població de nacionalitat estrangera, amb un creixement
del 31,7%, molt per sobre de l’1,4% entre la població de nacionalitat espanyola.
TAULA 113. TREBALL A TEMPS PARCIAL (16-64 ANYS) PER NACIONALITAT.
CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (%)

N

E

Total

N

E

Total

Valor

326

86

413

1,4

31,7

6,6

Taxa (%)

11,3

14,4

11,8

0,1

2,0

0,4

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

9. Les dades de la taula no són estadísticament significatives per als diferents trams d’edats dels homes en no disposar de prou mostra, però sí que ho són per al conjunt dels homes.
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Els motius de treballar a temps parcial tenen a veure amb el vincle amb les obligacions
familiars o personals en la majoria dels casos, fruit de la doble presència de la dona en el
treball (remunerat i familiar o domèstic). El segon i tercer motius en importància han estat
no trobar feina a temps complet i no desitjar-la.

GRÀFIC 54. MOTIUS PER NO TREBALLAR A TEMPS COMPLET PER GRUPS
D’EDAT (16-64 ANYS) I SEXE. CATALUNYA, 200710
Unitats: milers de persones.
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Dones
Homes

Estudis

No
Obligacions
No
familiars o trobar-ne desitjar-lo
personals

Altres

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

Aquest fet, vinculat amb el creixement del treball a temps parcial entre les dones, podria
resultar d’unes polítiques de conciliació entre la vida familiar i laboral insuficients, i d’una
mancança de serveis de proximitat.

1.1.5. Desocupació
Atur estimat
El nombre de persones desocupades a Catalunya l’any 2007 s’ha incrementat en 4,6
milers d’individus (9,2 milers d’homes més i 4,6 milers de dones menys), cosa que representa un augment de l’1,9% respecte de l’any 2006. Això ha deixat el nombre de persones
desocupades l’any 2007 en una mitjana de 246 milers de persones.

10. Les dades per als homes no són estadísticament significatives en cap dels motius en no disposar de prou
mostra.
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Tot i aquest increment del nombre de persones desocupades, el creixement en el nombre de
persones actives ha mantingut la taxa de desocupació en el 6,6%. De nou, els efectes han estat
diferents entre homes i dones. En el cas dels homes, la taxa d’atur s’ha incrementat 0,3 punts
percentuals, fins al 5,6%. En canvi, la taxa d’atur femenina ha baixat 0,5 punts percentuals fins
a situar-se al 7,9%. Ambdós fets combinats han ajudat a reduir el diferencial de gènere de forma
considerable, que ha passat d’una diferència de 3,1 punts percentuals l’any 2006 a una de 2,3
punts el 2007. Per edats, la desocupació s’ha reduït entre les persones menors de 35 anys i ha
augmentat moderadament entre les persones majors de 35. Malgrat això, les diferències entre
les persones joves i adultes segueixen sent ben visibles, amb el 13,5% d’atur entre les persones
menors de 25 anys, davant de taxes del 5-6% a partir dels 25 anys.
TAULA 114. POBLACIÓ DESOCUPADA PER GRUPS D’EDAT (16-64 ANYS), SEXE
I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

Edat:

2007

Var. 2006-2007 (%)

Taxa (%)

Var. 2006-2007 (dif.)

16-24

53

-9,6

13,5

-1,2

25-34

64

-4,4

5,8

-0,4

35-44

61

7,3

6,0

0,2

45-54

45

9,1

5,9

0,3

55-64

22*

30,9*

5,1*

1,0*

Dones

127

-3,5

7,9

-0,5

Homes

119

8,4

5,6

0,3

Espanyola

166

-1,4

5,4

-0,1

Estrangera

80

9,7

11,7

-0,4

Total

246

1,9

6,6

-0,1

Sexe:

Nacionalitat:

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
* No hi ha prou mostra per garantir que la mitjana sigui estadísticament significativa.

Per províncies ha destacat el descens de l’atur a Lleida, que ha reduït la taxa de desocupació en 3,3 punts percentuals respecte a l’any 2006, fins a situar-la al 3,0%, amb una
reducció de més del 50,0% del nombre d’aturats. A la província de Girona ha estat on més
ha crescut l’atur, amb 1,5 punts percentuals més que l’any 2006, fins a situar-se en el 8,1%,
la taxa més elevada del conjunt de les províncies catalanes, i amb un 27,0% més de persones aturades que l’any 2006. Les províncies de Barcelona i Tarragona s’han situat en la
mitjana catalana del 6,6% en la taxa d’atur, amb variacions de 0,1 punts percentuals negatius a Barcelona i de 0,3 punts percentuals positius a Tarragona, i un creixement de l’1,2%
i el 10,1% en el nombre d’individus aturats, respectivament.

212

MERCAT DE TREBALL

El nombre de persones estrangeres desocupades ha augmentat en 7 milers de persones,
mentre que entre les persones de nacionalitat espanyola s’ha reduït en 2,4 milers. La taxa
de desocupació de les persones de nacionalitat estrangera ha estat de l’11,7%, molt per
sobre de la de la població amb nacionalitat espanyola, del 5,4%, i en ambdós casos ha
disminuït respecte de l’any 2006, tot i que de forma moderada.
Entre les persones desocupades a Catalunya l’any 2007, el 91,5% han estat persones
ocupades anteriorment, mentre que el 8,5% han buscat feina per primer cop, una distribució
de les persones desocupades similar a la que existia l’any 2006. Entre les que havien estat
ocupades anteriorment, la taxa d’atur de llarga durada11 s’ha situat l’any 2007 en l’1,9%,
0,1 punts percentuals per sota de la taxa estimada l’any 2006, amb un decreixement
d’aquest col·lectiu del 2,7%.

Atur registrat
L’any 2007, el nombre de persones registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) ha estat de 256 milers de mitjana, 4,4 milers menys que l’any 2006. La principal
reducció s’ha produït entre les persones menors de 20 anys i, en menor mesura, entre els
individus de 20 a 30 anys. Les persones registrades al Servei d’Ocupació, en canvi, han
crescut entre els individus de més de 45 anys.
Les dades mostren, en comparació amb les de l’Enquesta de població activa, un major
nombre d’individus aturats, amb més dones en situació d’atur, més individus de més de 45
anys desocupats, menys individus amb nacionalitat estrangera aturats i més individus amb
nacionalitat espanyola inscrits al Servei12.

11. Percentatge de població de 16 a 64 anys que porta un any o més desocupada sobre el total de població activa.
12. Les diferències anteriors podrien indicar una menor assistència al Servei d’Ocupació per part de la població
amb nacionalitat estrangera, especialment si no tenen la documentació en regla per treballar en territori espanyol.
En els altres casos, les diferències podrien explicar-se per la inscripció al Servei d’Ocupació de persones inactives,
fet que afectaria especialment les persones de més de 45 anys en una transició cap a la jubilació.

213

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

TAULA 115. POBLACIÓ DESOCUPADA PER GRUPS D’EDAT, SEXE
I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

Edat

2007

Var. 2006-2007 (%)

Menys de 20

7

-20,3

20-24

17

-7,4

25-29

31

-6,5

30-44

94

-1,0

Més de 45

107

1,7

Dones

150

-1,1

Homes

106

-2,5

224

-1,6

32

-2,1

256

-1,7

Sexe

Nacionalitat
Espanyola
Estrangers
Total
Font: elaboració a partir de dades del SOC.

Per grans sectors, els individus desocupats segueixen la distribució de l’estructura productiva, amb un major pes de les persones desocupades en els serveis, que l’any 2007 s’han
mantingut en 159 milers de persones, creixent el seu pes percentual sobre el conjunt. El
sector amb major augment de la desocupació ha estat la construcció, amb el 3,4%, fins a
situar-se en 23,3 milers de persones desocupades. Per contra, la davallada en el nombre
total de persones desocupades s’explica pel menor nombre d’individus sense ocupació
prèvia, que s’han reduït el 18,4%, situant-se en 11,4 milers. Així mateix, també s’han reduït les persones desocupades a la indústria, el 4,1%, i en menor mesura a l’agricultura, el
2,1%.
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GRÀFIC 55. DISTRIBUCIÓ DE LA DESOCUPACIÓ PER SECTORS
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: percentatges.

4,5

2007

1,3

2006
62,1

5,4
1,3
61,1 23,6
8,7

23,0

9,1
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sense ocupació anterior

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

1.2. AVALUACIÓ DELS PRINCIPALS RESULTATS DE L’APLICACIÓ DE LES
DIRECTRIUS D’OCUPACIÓ CONTINGUDES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMES (PNR) DINS DEL CONTEXT DEL MERCAT EUROPEU
El Programa nacional de reformes (PNR) s’emmarca dins de l’Estratègia europea de
Lisboa i s’estructura en set eixos, el sisè dels quals tracta sobre mercat de treball i diàleg
social. Entre els objectius que estableix destaquen una major participació de la dona i de
les persones treballadores de més de 55 anys, així com una reducció de l’atur juvenil i el
de llarga durada, o la reducció de la temporalitat i la sinistralitat. Entre les mesures concretes per assolir els objectius que fixa el Programa en matèria laboral destaquen la Llei de la
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, la
Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei per a la millora i el creixement de l’ocupació.13
A escala europea, els objectius inicials de Lisboa per a l’any 2010 es van fixar en una
taxa d’ocupació del 70%, una taxa d’ocupació femenina del 60% i una taxa d’ocupació dels
individus de 55 a 64 anys del 50%.

13. L’impacte d’aquesta llei s’analitza a l’apartat següent.
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Per tal d’assolir aquests objectius a escala estatal, el PNR estableix diferents objectius
per a les diferents regions espanyoles. Fixa per a Catalunya un objectiu del 74% en la taxa
d’ocupació. L’any 2007 Catalunya ha assolit una taxa d’ocupació del 71,9%, per sobre del
nivell fixat inicialment per la Unió Europea, però per sota del que estableix el PNR a escala regional.14 Entre les dones, la taxa d’ocupació ha arribat al 62,3%, 2,3 punts per sobre
de l’objectiu de la UE, mentre que la taxa per als individus de 55 a 64 anys l’any 2007 a
Catalunya ha estat del 51,7%, 1,7 punts superior a l’objectiu del 2010 fixat per la UE.
La taxa d’atur a Catalunya s’ha situat en el 6,6%, una taxa superior als objectius fixats
per la UE, del 5,0% per a l’any 2010. En qualsevol cas, s’ha apreciat una lleugera millora,
amb una reducció de la taxa de 0,1 punts percentuals. Pel que fa a la taxa d’atur juvenil,15
a Catalunya s’ha situat en el 13,5% l’any 2007, un valor inferior al que estableix el PNR
com a objectiu estatal per a l’any 2010: el 18,6%. Així mateix, tot i que no està quantificat,
s’estableix com a objectiu la reducció de l’atur de llarga durada, que ha disminuït lleugerament fins a situar-se en l’1,9% l’any 2007, 0,1 punts percentuals menys que l’any 2006.
Tot i que el PNR no estableix un objectiu concret en la taxa de temporalitat, sí que
apunta a una reducció d’aquesta com a fet desitjable. La temporalitat a Catalunya l’any
2007 ha estat del 23,7%, amb una reducció de 2,8 punts percentuals respecte de l’any 2006,
cosa que concorda amb el que estableix el PNR.

1.3. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE L’APLICACIÓ DE LA LLEI 43/2006,
PER A LA MILLORA I EL CREIXEMENT DE L’OCUPACIÓ
La Llei 43/2006, per a la millora i el creixement de l’ocupació, pretén impulsar la contractació indefinida per reduir les taxes de temporalitat fins a nivells similars als de la UE i
millorar l’ús de la contractació temporal. Les mesures se centren especialment en les dones,
les persones joves menors de 30 anys, les persones majors de 45 i les persones amb algun
tipus de discapacitat. S’estableixen bonificacions per la contractació indefinida de membres
d’aquests col·lectius, així com la limitació de disposar de treballadors amb contractes temporals encadenats durant més de 24 mesos dels últims 30 de relació contractual.

14. Els objectius de la UE s’estableixen per a la població de 15 a 64 anys. L’EPA ofereix dades de 16 a 64 anys,
motiu pel qual no es disposa de la taxa d’ocupació per a aquest agregat. En qualsevol cas, la previsiblement menor
taxa d’ocupació dels individus joves de 15 anys implicaria una reducció de la taxa agregada del 71,9% per a l’any
2007. L’objectiu del PNR del 74% sí que es fixa sobre la base de la població de 16 a 64 anys.
15. Persones menors de 25 anys.
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Tot i que ja s’ha dut a terme una aproximació a la temporalitat en aquest capítol, a continuació s’analitzen específicament els col·lectius als quals fa referència la Llei 43/2006.
Així, s’observa com la Llei ha tingut un impacte diferenciat entre homes i dones, amb una
millor resposta entre les dones. Entre aquestes, destaquen les dones de menys de 30 anys,
així com les de més de 45, que han reduït el col·lectiu de treballadores temporals a un ritme
superior al 10,0% en ambdós casos, fet que es correspon amb les mesures incloses a la Llei
43/2006. Entre els homes, en canvi, les principals reduccions s’han produït entre els individus de 30 a 44 anys, la qual cosa no es correspon amb les mesures adoptades d’afavorir
la contractació indefinida entre els menors de 30 i entre els més grans de 45.
TAULA 116. TEMPORALITAT PER GRUPS D’EDAT (16-64 ANYS) I SEXE.
CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones i percentatges.

2007

Var. 2006-2007 (%)

Valor

D

H

Total

D

H

Total

16-29

145

177

322

-10,4

-2,5

-6,2

30-44

129

151

280

-5,3

-9,7

-7,7

45-64

49

42

91

-12,6

-1,3

-7,7

Total

323

371

694

-8,8

-5,4

-7,0

Taxa (%)

D

H

Total

D

H

Total

16-29

42,0

42,5

42,3

-4,5

-2,2

-3,3

30-44

21,8

21,4

21,6

-2,7

-3,2

-2,9

45-64

12,9

8,7

10,6

-3,2

-0,3

-1,4

Total

24,5

23,1

23,7

-3,7

-2,0

-2,8

2007

Var. 2006-2007 (dif.)

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

Pel que fa al temps des de l’inici o la renovació del contracte, la Llei estableix que
s’inicia el període de càlcul a partir del contracte vigent en data 15 de juny del 2006, amb
una concatenació de contractes amb un límit superior de 24 mesos en un període de 30
mesos. El gràfic següent mostra una reducció dels treballadors amb contracte temporal de
més de 24 mesos d’antiguitat a l’inici del 2007, però un increment a partir del tercer trimestre, cosa que no es correspon amb el límit que fixa la Llei, en què els contractes amb una
antiguitat superior als 24 mesos haurien de desaparèixer en convertir-se tots en indefinits.
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GRÀFIC 56. TEMPS DES DE L’INICI O LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE
DELS TREBALLADORS AMB CONTRACTE TEMPORAL (16-64 ANYS).
CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones.

600
513

526

551

523

503

500

497

495

479
De 0 a 6 mesos

400

De 13 a 24 mesos
300

De 7 a 12 mesos
Més de 24 mesos

200
100
0

90
53
50
I 06

120
59
49
II 06

118
57
45
III 06

115
64
51
IV 06

113

83
49
45
I 07

51
42
II 07

103
54
47
III 07

97
64
51
IV 07

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

La principal davallada s’observa en els contractes de sis mesos o menys d’antiguitat, fet
que mostra un cert fre en la utilització del contracte temporal com a forma de contractació
inicial.
Així mateix, el temps a l’empresa mostra una evolució similar a la que presenta la
durada del contracte, amb una proporció més gran, però, de les persones treballadores amb
una relació de més de sis mesos amb l’empresa.
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GRÀFIC 57. TEMPS EN MESOS A L’EMPRESA DELS TREBALLADORS AMB
CONTRACTE TEMPORAL (16-64 ANYS). CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones.
460
410

419

375

360

400

372

365

360

377

347

310

De 0 a 6 mesos

260

De 13 a 24 mesos

210

De 7 a 12 mesos

160

165

137

119
95

116
93

110

161
112
79

60
I 06

II 06

III 06

136
119
114

122
95

IV 06

76
I 07

143

132 144

107
89

99
91

II 07

III 07

Més de 24 mesos

106
93
IV 07

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

L’evolució dels diferents tipus de contracte mostra un increment dels contractes temporals per circumstàncies de la producció i una reducció dels contractes per obra i servei i
d’altres tipus de contractes temporals, entre els quals s’inclouen els contractes estacionals,
de proves, de formació, aprenentatge o pràctiques, de substitució temporal o parcial d’una
persona treballadora, els verbals, els que no ho saben i els altres.
GRÀFIC 58. EVOLUCIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE CONTRACTE
TEMPORAL (16-64 ANYS). CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: milers de persones.
350
330

Circum s tà ncie s
de la producció

326
316

310

Obra i se rve i

299

290

286
280

270

281
260
246

256

250

Altres

279

273
255

234

230

225

225
218

210
190
170

199

191

187

183

181

218

175

164

150
I 06

II 06

III 06

IV 06

I 07

II 07

III 07

IV 07

Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA.
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2. 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 comparativa de la situació del mercat de treball entre les
regions que configuren els quatre motors d’Europa: Baden-Württemberg, Roine-Alps,
Llombardia i Catalunya. Així mateix, s’analitzen alguns dels principals indicadors per al
conjunt de la Unió Europea a fi d’establir la posició del mercat de treball de Catalunya
respecte al de la Unió.
Les dades d’Eurostat amb què s’ha elaborat aquest apartat es refereixen a la població
de 15 a 64 anys, en lloc de a la població de 16 a 64 anys. Així mateix, Eurostat ofereix les
dades per als diferents trams d’edat, però no les taxes d’activitat i ocupació de 15 a 64 anys
agregades. Això ha fet necessari calcular-les sobre la base de la població en data 1 de gener
de l’any d’anàlisi, fet que repercuteix en unes taxes lleugerament superiors a les que s’obtindrien si s’hagués fet l’anàlisi sobre la base de la població mitjana, dada no disponible
durant la redacció d’aquesta Memòria. Finalment, Eurostat sí que proporciona dades per a
la població de 15 o més anys, que, tot i diferir de les taxes emprades en l’apartat anterior,
permeten una comparació entre regions, motiu pel qual han estat incloses en l’anàlisi.

Activitat
A la Unió Europea, la taxa d’activitat dels individus de 15 anys o més va créixer l’any
2006 0,5 punts percentuals, fins a situar-se en el 57,5%. El creixement fou especialment
acusat entre els individus de 55 a 64 anys i les dones, ambdós col·lectius amb taxes d’activitat inferiors a la mitjana de l’any 2005.
TAULA 117. TAXA D’ACTIVITAT PER EDATS. UE, 2005-200616
Unitats: percentatges.

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

15 o més

UE-27

43,9

84,0

86,6

81,6

46,3

57,5

Var. 2005-2006 (dif.)

-0,2

0,3

0,5

0,7

1,2

0,5

UE-25

45,0

84,3

86,7

81,8

46,5

57,7

Var. 2005-2006 (dif.)

-0,2

0,2

0,4

0,5

1,0

0,5

UE-15

47,7

84,4

86,4

48,2

48,2

57,9

Var. 2005-2006 (dif.)

0,0

0,4

0,5

0,7

1,1

0,4

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

16. Eurostat no ofereix dades de la població de la UE-15 i la UE-25, la qual cosa impedeix calcular-ne les taxes
d’activitat per al col·lectiu de 15 a 64 anys.
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Catalunya presentava l’any 2006 el 3,5% més d’actius entre 15 i 64 anys que el 2005,
un creixement molt per sobre de la mitjana europea (pròxima a l’1,2% a la UE-15) i de la
resta de regions dels quatre motors. Aquest major creixement s’explica per l’augment més
elevat del nombre de dones actives a Catalunya, el 4,5% més que l’any 2005.
Així, a Catalunya la taxa d’activitat de les persones de més de 15 anys es va situar en
el 61,4%, 0,8 punts percentuals més que el 2005, que és la taxa més elevada del conjunt
dels quatre motors i obté el creixement més important del conjunt de regions.
Com a trets distintius de Catalunya respecte de la resta, van destacar la major participació al mercat de treball dels joves menors de 24 anys i dels adults de 55 a 64 anys, amb
taxes superiors al 50% en ambdós casos, per sobre de la mitjana dels quatre motors. En
canvi, la participació entre els individus de 45 a 54 anys es trobava per sota de la resta de
regions.
TAULA 118. TAXA D’ACTIVITAT PER EDATS. REGIONS EUROPEES
DELS QUATRE MOTORS, 2005-2006
Unitats: percentatges.

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

15-64*

15 o més

Baden-Württemberg

52,3

86,2

90,1

88,6

59,0

76,3

61,3

Var. 2005-2006 (dif.)

0,1

0,6

0,1

0,0

2,3

0,4

-0,1

Catalunya

52,4

88,7

86,9

81,1

53,2

76,0

61,4

Var. 2005-2006 (dif.)

-1,2

0,6

0,8

1,5

2,1

0,8

0,8

Roine-Alps

40,2

86,2

89,3

87,4

41,2

66,8

58,1

Var. 2005-2006 (dif.)

-0,8

-0,3

-0,3

0,2

1,9

-1,2

-0,4

Llombardia

39,2

87,7

87,6

81,0

31,2

68,9

54,6

Var. 2005-2006 (dif.)

-1,3

0,4

0,4

1,9

1,6

0,8

0,4

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat.
* Dades calculades sobre la base de la població en data 1 de gener de 2005 i 2006.
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Ocupació
L’any 2006 la taxa d’ocupació entre les persones més grans de 15 anys a la UE-27 va
experimentar un creixement considerable de 0,9 punts percentuals, concentrat en l’ocupació femenina i els adults entre 45 i 64 anys, que va permetre assolir una taxa d’ocupació
del 52,8% al conjunt de l’Europa dels 27.
TAULA 119. TAXA D’OCUPACIÓ PER EDATS. UE, 2005-200617
Unitats: percentatges.

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

15 o més

UE-27

36,2

76,6

80,8

76,3

43,4

52,8

Var. 2005-2006 (dif.)

0,4

1,0

0,9

1,1

1,2

0,9

UE-25

37,2

76,8

80,8

76,6

43,6

53,0

Var. 2005-2006 (dif.)

0,5

0,9

0,8

1,1

1,1

0,9

UE-15

40,0

77,2

80,9

77,6

45,2

53,3

Var. 2005-2006 (dif.)

0,3

0,7

0,8

0,8

1,1

0,5

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

Catalunya va ser la regió que més va créixer l’any 2006 en nombre de persones ocupades, el 3,8%, enfront de l’1,7% a la UE-15. Tal com passava amb l’activitat, aquest augment s’explica sobretot pel major creixement de dones ocupades, que va ser del 4,5% l’any
2006.
La taxa d’ocupació per a les persones de més de 15 anys es va situar en el 57,4%, una
taxa similar a la de Baden-Württemberg, la que millors resultats presentava entre els quatre
motors l’any 2006. Catalunya va ser, però, la regió on més va créixer la taxa, amb 1,0 punt
percentual més que l’any 2005.
L’any 2006, per al conjunt dels quatre motors, va destacar la reducció de la taxa d’ocupació entre els joves menors de 25 anys (exceptuant-ne Baden-Württemberg) i el creixement de la taxa d’ocupació dels adults entre 55 i 64 anys. En ambdós col·lectius, la taxa
d’ocupació catalana va ser superior a la mitjana dels quatre motors.

17. Eurostat no ofereix dades de la població de la UE-15 i la UE-25, fet que impedeix calcular-ne les taxes d’activitat per al col·lectiu de 15 a 64 anys.
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TAULA 120. TAXA D’OCUPACIÓ PER EDATS. REGIONS EUROPEES
DELS QUATRE MOTORS, 2005-2006
Unitats: percentatges.

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

15-64*

15 o més

Baden-Württemberg

47,7

80,4

85,7

83,4

54,2

71,4

57,5

Var. 2005-2006 (dif.)

1,2

0,8

1,0

0,5

2,1

0,9

0,4

Catalunya

44,7

83,2

81,9

76,6

51,0

70,9

57,4

Var. 2005-2006 (dif.)

-0,4

1,4

0,4

1,0

2,4

1,0

1,0

Roine-Alps

31,9

78,9

84,4

82,9

38,8

61,6

53,6

Var. 2005-2006 (dif.)

-1,5

0,8

0,6

0,5

1,8

-0,8

0,0

Llombardia

34,4

83,9

85,2

79,2

30,6

66,3

52,5

Var. 2005-2006 (dif.)

-0,8

0,4

0,9

2,0

1,8

1,0

0,5

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat.
* Dades calculades sobre la base de la població en data 1 de gener de 2005 i 2006.

Entre altres dades de la població ocupada, destaca el baix percentatge d’individus que
treballen a temps parcial a Catalunya l’any 2006, l’11,7%, enfront del 26,7% de BadenWürttemberg, o el 18,7% de Roine-Alps. Les diferències s’expliquen principalment pel
percentatge de dones que treballen a temps parcial, el 48,6% a Baden-Württemberg o el
33,5% a Roine-Alps, enfront del 21,6% a Catalunya.

Desocupació18
La taxa d’atur per a les persones de més de 15 anys es va reduir al conjunt de la Unió
Europea, especialment en els països d’incorporació més tardana, que partien d’unes taxes
més elevades, fet que evidencia un cert procés de convergència en aquest aspecte. Pel que
fa a la taxa d’atur per gèneres, aquesta es va reduir de forma similar entre homes i dones.
TAULA121. TAXA D’ATUR. UE, 2005-2006
Unitats: percentatges.

2006

Var. 2005-2006 (dif.)

UE-27

8,2

-0,8

UE-25

8,3

-0,7

UE-15

7,8

-0,4

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

18. Totes les dades d’atur que es mostren a continuació fan referència als individus de 15 anys o més.
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En termes absoluts, Catalunya és la regió on menys es va reduir el nombre d’aturats,
amb l’1,7% menys de desocupats que l’any 2005, enfront del 3,7% menys a la UE-15 o del
7,4% menys al conjunt de la UE-25, i lluny de la resta de regions dels quatre motors, totes
amb decreixements per sobre del 7,5%.
La taxa d’atur a Catalunya es trobava al 6,6%, un nivell similar al de Baden-Württemberg
i pròxim a la mitjana dels quatre motors. Per gènere, l’atur es va reduir més entre els homes
que entre les dones, a excepció de Llombardia.19

GRÀFIC 59. TAXA D’ATUR DE LES REGIONS EUROPEES DELS QUATRE
MOTORS, 2005-2006
Unitats: percentatges.

9,0
8,4
7,8
8,0
7,0
7,0
7,0
6,6
6,3
6,0
5,0
4,1 3,7
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Baden-Württemberg Catalunya Roine-Alps Llombardia

2005
2006

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

3. LA INTERMEDIACIÓ LABORAL PÚBLICA I LES POLÍTIQUES ACTIVES
D’OCUPACIÓ
A continuació es fa un repàs de les línies bàsiques de les polítiques actives d’ocupació,
que comprenen el conjunt de mesures i programes que tenen per objectiu millorar les possibilitats d’inserció de les persones aturades al mercat de treball, adaptar la formació i
qualificació per a l’ocupació de les persones treballadores, i fomentar l’esperit empresarial
i l’economia social.

19. No disposem de dades de l’atur per edats.
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L’any 2007 ha estat el darrer de vigència de les Directrius integrades per l’ocupació per
al cicle 2005-2007, que s’agrupen a l’entorn de tres prioritats d’acció: atraure més persones
al mercat laboral i retenir-les, augmentar l’oferta de mà d’obra i modernitzar els sistemes
de protecció social; millorar la capacitat d’adaptació tant de les persones treballadores com
de les empreses i augmentar la flexibilitat dels mercats laborals, i, finalment, augmentar les
inversions en capital humà, millorant l’educació i les qualificacions. Després del procés
d’avaluació de la implantació d’aquestes Directrius en els diferents estats membres, el
Consell de la Unió Europea ha conclòs que aquestes segueixen sent vàlides i que cal seguir
executant-les i desenvolupant-les.20
D’altra banda, entre les recomanacions21 que el Consell de la Unió Europea ha fet a
Espanya després de l’anàlisi de l’Informe d’execució 2007 sobre el seguiment del Programa
nacional de reformes 2005-2008, s’indica que cal adoptar les mesures necessàries per
seguir modernitzant la política de protecció de l’ocupació, per reforçar la flexiseguretat en
el mercat laboral, per lluitar contra la segmentació i fer més atractiu el treball a temps parcial; incrementar la productivitat augmentant els nivells de qualificacions i innovació, i,
finalment, prosseguir la tasca d’integració dels immigrants en el mercat de treball.
Finalment, cal tenir en compte el procés de revisió i impuls de les polítiques actives
d’ocupació iniciat arran de l’Acord per a la millora del creixement de l’ocupació22 i el seu
desplegament normatiu posterior, que s’ha centrat de moment en la política d’incentius
econòmics a la contractació indefinida i en la limitació de la contractació temporal. Només
la modernització dels serveis públics d’ocupació ha tingut per ara un reflex normatiu, si bé
amb caràcter limitat respecte al previst per l’Acord, atès que es concreta en un mandat al
Govern per elaborar un pla global de modernització del servei públic d’ocupació estatal.
Per tant, bona part del contingut de l’Acord en relació amb les polítiques actives d’ocupació
(centrat a desenvolupar polítiques destinades a potenciar i revalorar l’orientació i la formació per impulsar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones aturades) queda condicionat al desenvolupament de grups de treball, ja sigui per la naturalesa dels compromisos,
que implicaven una anàlisi i reflexió a curt termini, per la dificultat de realització o per la
falta de prioritat, atès que la majoria de comunitats autònomes han assumit les competències executives en matèria de polítiques actives.

20. En aquest sentit, el Consell de la Unió Europea ha aprovat, el març del 2008, les noves Directrius comunitàries
en matèria d’ocupació per al període 2008-2010, que no presenten canvis substancials respecte a l’etapa precedent
i en què s’aposta per reforçar els mecanismes ja existents i per aprofundir en el desenvolupament de les polítiques
posades en marxa des de l’aprovació de l’Estratègia de Lisboa, l’any 2000.
21. Reunió de 4.3.2008. 7275/08. http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/08/st07/st07275.es08.pdf
22. Signat el 9.5.2006 entre el Govern, CEOE, CEPYME, CCOO i UGT.
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Finançament de les polítiques actives d’ocupació
Les fonts bàsiques de finançament de les polítiques actives d’ocupació són els recursos
propis del Departament de Treball, el Fons Social Europeu, les transferències del Ministeri
de Treball i Immigració23 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.
Destaquen, pel seu import, les transferències provinents del Ministeri de Treball i
Immigració, que es fan en funció de les taxes d’atur registrat i dels demandants no ocupats,
i que el 2007 han sumat un total de 392.882.268 euros.24
D’altra banda, cal tenir en compte que el 2007 s’inicia un nou període de suport financer del Fons Social Europeu, previst fins al 2013. A Catalunya, inclosa dins l’objectiu de
competitivitat i ocupació, per al període 2007-2013 es destinen en conjunt, incloent-hi el
Programa operatiu de Catalunya i els programes operatius pluriregionals (adaptabilitat i
ocupació; lluita contra la discriminació i assistència tècnica), un total de 609.863.972 euros.
El Programa operatiu del Fons Social Europeu per a Catalunya per al període 2007-2013
s’articula a l’entorn de dos grans criteris: la qualitat de l’ocupació i el repte de la formació,
incloent-hi tant la reglada com l’aprenentatge al llarg de la vida professional.
L’any 2007 el pressupost de la Generalitat ha destinat 396.895.700 euros a polítiques de
foment de l’ocupació, definides com aquelles 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 l’1% més que la previsió feta l’any anterior.

23. Fins a la reestructuració dels departaments ministerials feta pel Reial decret 432/2008, de 12 d’abril, era el
Ministeri de Treball i Afers Socials.
24. D’aquest total, 2.205.156 euros es destinen a ajuts previs a la jubilació.
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TAULA 122. FOMENT DE L’OCUPACIÓ. PRESSUPOST PER PROGRAMES.
CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: euros i percentatges.

PROGRAMA

2006

2007

Var. 2006-2007 (%)

Modernització servei públic d´ocupació

31.324.020,0

13.600.764,0

-56,6

Promoció de l´ocupació

178.918.857,3

119.510.210,0

-33,2

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

62.419.801,0

146.103.448,4

134,1

Qualificació professional

99.098.238,3

93.966.442,0

-5,2

Formació professional agrària
i pesquera

2.843.628,0

3.704.000,0

30,3

Relacions laborals, condicions de treball
i riscos laborals

18.325.512,2

20.010.835,2

9,2

FOMENT DE L´OCUPACIÓ

392.930.056,8

396.895.699,5

1,0

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

El programa “Modernització del servei públic d’ocupació” té per objectiu modernitzar
les oficines de treball de la Generalitat i la seva gestió, mitjançant el disseny i la implantació de polítiques d’atenció i acompanyament per als treballadors i treballadores i per a les
empreses, per tal d’aconseguir el màxim nivell d’ocupabilitat i millorar la competitivitat
del teixit empresarial català.
L’objectiu del programa “Promoció de l’ocupació” és apropar els serveis i les polítiques
actives del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a la ciutadania, així com convertir el
conjunt de polítiques actives d’ocupació en eines susceptibles de poder adaptar-se a les
necessitats ocupacionals que demani en cada moment el mercat de treball, les empreses, els
territoris i les persones treballadores.
El programa “Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació” té per objectiu facilitar la
incorporació dels col·lectius amb especials dificultats d’inserció al conjunt de polítiques
actives d’ocupació, per tal de situar-los en la igualtat de condicions en la seva intermediació
en el mercat de treball.
El programa “Qualificació professional” se situa en el context de les actuacions orientades a
garantir l’aprenentatge permanent al llarg de la vida i té per objectiu millorar la qualificació professional mitjançant accions formatives i complementàries, incidint especialment en l’adequació
d’aquestes al mercat de treball, per millorar l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores i la
competitivitat de les empreses catalanes, en especial les pimes, i fent èmfasi en la igualtat d’oportunitats, la prevenció de riscos laborals i les bones pràctiques mediambientals.
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Al programa “Formació professional agrària i pesquera” hi participa el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural impartint formació inicial reglada i formació contínua.
Al programa “Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals” s’inclouen,
entre d’altres, programes que tenen com a objectiu reduir la taxa de temporalitat i millorar
la igualtat en el treball entre homes i dones.
En el conjunt de la política de foment de l’ocupació, l’import més alt, 146,1 milions
d’euros, correspon al programa “Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació”, al qual
s’ha destinat el 134,1% més que l’any anterior.
El programa “Formació professional agrària i pesquera” també ha tingut un increment
destacable (30,3%), i l’augment menor, del 9,2%, correspon al programa “Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals”.
La resta de programes que el pressupost inclou en la política de despesa de foment de
l’ocupació disminueixen. Ho han fet significativament els programes “Modernització del
servei públic d’ocupació” i el de “Promoció de l’ocupació”, que s’han reduït el 56,6 % i el
33,2%, respectivament. La disminució és menor, el 5,2%, per a la despesa inclosa en el
programa “Qualificació professional”.
El 60% de la política de despesa de foment de l’ocupació ha estat desenvolupada pel
SOC.
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TAULA 123. PARTICIPACIÓ DEL SOC EN LA POLÍTICA DE DESPESA
DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ, 2007
Unitats: euros i percentatges.

Programa

Pressupostos
Generalitat

Pressupostos
SOC

Participació (%)

Modernització servei públic d´ocupació

13.600.764

13,600.774

100

Promoció de l´ocupació

119.510.210

107.420.440

90

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

146.103.448

21.689.918

15

Qualificació professional

93.966.442

93.966.442

100

Formació professional agrària i pesquera

3.704.000

0

0

Relacions laborals, condicions de treball
i riscos laborals

20.010.835

0

0

TOTAL

396.895.700

236.677.574

60

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

La intermediació laboral dels serveis públics
Pel que fa al conjunt d’ofertes gestionades pel SOC, s’ha detectat una disminució del
2% respecte de l’any anterior, ja que s’ha passat de 47.494 ofertes gestionades l’any 2006
a 46.398 l’any 2007.
El col·lectiu d’ajudants, auxiliars i especialistes és, com l’any anterior, el que més ofertes ha registrat, el 32%. Han augmentat les ofertes gestionades que afecten comandaments
intermedis, encarregats d’instal·lacions, directors d’àrea i caps d’equip, mentre que ha disminuït significativament el nombre de les que afecten oficials de tercera, oficials de segona
i aprenents, el 31%, el 19% i el 15%, respectivament.
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TAULA 124. OFERTES GESTIONADES PEL SOC PER NIVELLS D’OCUPACIÓ.
CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: nombre d’ofertes i percentatges.

2006

2007

Var. 2006-2007 (%)

16.421

15.691

-4

Directors i gerents

14

14

0

Comandaments intermedis, encarregats d´instal·lacions, directors
d´àrea, etc

285

334

17

Caps d´equip

631

698

11

Oficials de 1ª

6.214

6.515

5

Oficials de 2ª

1.440

1.169

-19

Tècnics i sense categoria laboral
determinada

Oficials de 3ª

1.055

732

-31

Ajudants, auxiliars i especialistes

14.634

15.099

3

Peons (no qualificats)

5.587

5.109

-9

Aprenents

1.213

1.037

-15

Total

47.494

46.398

-2

Font: Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.

Cal fer una referència particular a la intermediació pública en el sector agrari, i, en
particular, a la tasca relativa a la Campanya agrària, que permet constatar la consolidació
del model de gestió en les relacions laborals entre els empresaris agraris i el personal temporer, iniciat l’any 2005.25
En aquest sector, el conjunt del sistema ha gestionat 8.790 demandes i 3.547 ofertes,
que han cobert 12.744 llocs de treball, amb la realització de 14.028 contractes de treball.
Tot i la disminució del 2,8% del nombre de demandes, la resta de factors han augmentat
respecte de l’any 2006. Així, són superiors les ofertes (augment del 30%), els llocs de treball (augment del 41%) i els contractes (augment del 21%).

25. El 5.2.2007 s’ha reeditat l’Acord marc de col·laboració entre el SOC i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del sector agrícola català (Unió de Pagesos, JARC, ASAJA, Institut Agrícola Català de
Sant Isidre, CCOO i UGT). També s’ha signat un conveni entre el SOC i els ajuntaments afectats per la Campanya
i que han disposat de personal a través de plans d’ocupació, per muntar un dispositiu organitzatiu i de col·laboració
per dur a terme accions prèvies a la gestió de la intermediació. Així mateix, el SOC i la Tresoreria General de la
Seguretat Social a Lleida han signat un acord de col·laboració que ha facilitat atansar també aquest servei a les
empreses agràries i així poder oferir un servei integral que inclou les altes del personal temporer al règim especial
agrari.
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Pel que fa a la Xarxa Eures, s’han registrat 336 llocs de treball com a oferta Eures, 169
menys que l’any anterior. A través de la Xarxa Eures, s’han cobert 103 ofertes, 95 menys
que l’any anterior.
Pel que fa als perfils i al tipus d’ocupacions cobertes a Catalunya mitjançant la Xarxa
Eures, mentre que l’any 2006 van destacar les ocupacions relacionades amb l’hostaleria i
la restauració, el 2007 han augmentat els conductors i han davallat les relacionades amb
l’hostaleria.26
A continuació s’analitzen les actuacions principals de les polítiques d’ocupació a
Catalunya l’any 2007, partint de la constatació prèvia de la seva dispersió i pluralitat, que
fa que l’anàlisi sigui particularment complexa. D’altra banda, val a dir que, atès que les
dades relatives a l’any 2007 a partir de les quals s’ha fet aquesta anàlisi no són definitives,
la comparació amb l’any 2006 és poc orientativa.

Informació i orientació professional
Les accions d’informació i orientació professional s’inclouen dins del Programa de
modernització del servei públic d’ocupació. Destaquen els itineraris personals d’inserció,
que comprenen les accions d’orientació professional per a l’ocupació i l’assistència per a
l’autoocupació, que s’articulen de forma personalitzada, als quals s’han destinat 9.167.893
euros i han beneficiat 7.136 persones, enfront de les 19.972 de l’any anterior.
S’inclouen també dins el Programa de modernització dels serveis públics d’ocupació els
projectes d’orientació i acompanyament a la inserció (als quals s’han destinat 1.683.176 euros
entre 32 destinataris), i els ajuts destinats al foment de l’ocupació estable i de qualitat de les
persones joves mitjançant la transformació en indefinits dels contractes de durada temporal.

Formació professional per a l’ocupació
Fruit de l’Acord de formació professional per a l’ocupació,27 s’ha aprovat el Reial
decret 395/2007,28 que regula, per primera vegada de manera conjunta, els dos subsistemes
de la formació professional no reglada (formació contínua i formació ocupacional) i crea
un únic subsistema de formació professional per a l’ocupació. Amb aquest Reial decret es
dóna un tracte conjunt a la formació adreçada a la població activa.

26. Dades provisionals en el moment de redactar aquest apartat.
27. Signat el 7.2.2006 pel Govern, CEOE, CEPYME, CCOO i UGT, amb l’objectiu final de configurar la formació
com a element estratègic clau per reforçar la productivitat i la competitivitat de les empreses.
28. Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació. BOE núm. 87, d’11.4.2007.
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L’objectiu final d’aquesta norma és convertir l’aprenentatge permanent en un element
fonamental no només per a la competitivitat i l’ocupació, sinó també per al desenvolupament personal i professional dels treballadors.
El nou subsistema s’estructura en quatre grans àmbits de formació: la formació de
demanda (que inclou les accions formatives de les empreses i els permisos individuals de
formació finançats totalment o parcialment amb fons públics); la formació d’oferta (que
engloba els plans de formació per a treballadors ocupats i les accions formatives destinades
als treballadors aturats); la formació en alternança amb l’ocupació (integrada per les accions formatives dels contractes per a la formació i pels programes públics d’ocupació-formació), i, finalment, les accions de suport i d’acompanyament a la formació.
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha gestionat, d’ençà del 2004, la
formació d’oferta per a treballadors ocupats29 a través dels contractes programa per a la
formació i les accions complementàries i d’acompanyament de la formació. Hi ha quatre
modalitats de contractes programa de formació, adreçats a treballadors ocupats: els plans
de formació intersectorials de qualificació en competències transversals i horitzontals a dos
o més sectors de l’activitat econòmica; els plans de formació sectorials per millorar la
capacitació i la qualificació professional dels ocupats i per donar resposta a necessitats
específiques dels diferents sectors d’activitat; els plans de formació adreçats a treballadors
de l’economia social per atendre demandes formatives derivades de la seva naturalesa
jurídica o de necessitats de caràcter transversal, i els plans de formació adreçats als treballadors autònoms.
L’any 2007 s’han pressupostat 66.000.000 euros per als contractes programa30 i
5.000.000 euros per a les accions complementàries i d’acompanyament de la formació.

29. Formació contínua, en la terminologia anterior al Reial decret 395/2007.
30. 45.000.000 euros per a contractes programa intersectorials; 1.000.000 euros per als contractes programa relatius a l’economia social i 20.000.000 euros per als contractes programa sectorials.
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Pel que fa a la formació de demanda,31 les iniciatives que la integren es financen mitjançant l’aplicació d’un sistema de bonificacions a les quotes de la Seguretat Social que
ingressen les empreses.32 En la nova regulació del subsistema de formació per a l’ocupació,
la Generalitat de Catalunya assumeix les funcions d’avaluació, seguiment i control de la
formació que realitzin les empreses que tinguin tots els seus centres dins el seu territori.
Pel que fa a la formació d’oferta destinada als treballadors aturats,33 l’any 2007,
segons dades del Departament de Treball,34 s’hi han destinat 102.175.574 euros distribuïts
en diferents actuacions, entre les quals destaca el Pla FIP 2007, per un import de 65.324.729
euros.
Altres actuacions incloses en les accions de formació d’oferta dels treballadors aturats
són les accions amb compromís de contractació; les accions adreçades a noves qualificacions; el reciclatge a les empreses; el programa Forma’t, i els convenis amb diferents
departaments de la Generalitat per desenvolupar accions per a la formació professional.
Pel que fa al nombre de persones beneficiàries d’actuacions de formació ocupacional,
el 2007 s’han computat un total de 45.182 alumnes (31.441 pel Pla FIP), amb una dedicació
conjunta de 1.208.046 hores.
Per acabar, en relació amb la formació per a l’ocupació, cal dir que l’any 2007 el
Departament d’Educació ha convocat, per al curs acadèmic 2007-2008, un procés d’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació
professional del sistema educatiu,35 que en el moment d’elaborar aquesta Memòria està
en tramitació.

31. Desenvolupada per l’Ordre TAS/2307/2007, de 27 de juliol, que desplega parcialment el Reial decret 395/2007,
pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació de demanda i el
seu finançament i es crea el corresponent sistema telemàtic, així com els fitxers de dades personals de titularitat del
Servei Públic d’Ocupació estatal. BOE núm. 182, de 31.7.2007.
32. Les empreses que realitzin formació per al seu personal i que cotitzin per la contingència de formació professional a la Seguretat Social disposen d’un crèdit anual que es determina aplicant a la quantia ingressada per l’empresa durant l’any anterior, en concepte de quota de formació professional, un percentatge que estableix la Llei de
pressupostos generals de l’Estat segons el nombre de treballadors de l’empresa. Aquest crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions a les cotitzacions de la Seguretat Social.
33. Corresponent a la formació ocupacional.
34. Dades facilitades l’abril del 2008.
35. Per Resolució EDU/2736/2007, de 7 de setembre, per la qual es convoca, per al curs acadèmic 2007-2008, el
procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els
títols de tècnic i tècnic superior, de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, i es
convoca una prova restringida d’accés als esmentats cicles formatius.
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Promoció de l’ocupació
Pel que fa a les actuacions incloses dins el programa pressupostari de promoció de
l’ocupació, en el moment d’elaborar la present Memòria no es disposa d’informació relativa als programes d’escoles taller, que generalment representen una part important de la
despesa en promoció de l’ocupació. Així mateix, tampoc es disposa de la informació relativa als programes experimentals en matèria d’ocupació.
Als programes de cases d’oficis36 s’han destinat 5.151.705 euros entre 29 destinataris,
i als programes de tallers d’ocupació37 19.854.961 euros entre 112 destinataris. D’altra
banda, als programes d’escoles taller i cases d’oficis en l’àmbit de la comarca del Gironès
s’han destinat 268.434 euros entre dos destinataris.38
El programa que concentra una major despesa és el dels plans d’ocupació, que són
projectes destinats a la contractació (per part d’entitats locals, supracomarcals o entitats
sense afany de lucre) de persones aturades per a la realització d’obres i serveis d’interès
general i social en els quals el SOC subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social.
L’import destinat al conjunt d’aquests projectes ha estat, segons les dades facilitades pel
Departament de Treball, de 59.428.530 euros, repartits en un total de 868 accions. L’import
més elevat correspon als plans d’ocupació en col·laboració amb entitats locals.
Als projectes adreçats a facilitar la contractació de tècnics de desenvolupament local
per tal de dinamitzar, promoure i executar programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica s’han destinat 14.170.756 euros, que, distribuïts en 429 accions, han representat la contractació de 487 persones.
Els pactes territorials per a l’ocupació, que consisteixen en accions innovadores i experimentals complementàries que no tenen regulació específica, han concentrat 13.941.358
euros,39 distribuïts en 530 accions.
Pel que fa a les accions qualificades com a empreses qualificades d’innovació i ocupació, estudis de mercat i campanyes per a la promoció local, i nous jaciments d’ocupació,
s’hi han assignat 1.416.955, 2.729.749 i 2.4246.859 euros, respectivament.

36. Programes mixtos de formació i treball per a persones aturades menors de 25 anys.
37. Programes d’ocupació i formació per millorar les possibilitats d’ocupació de persones aturades més grans de
25 anys.
38. Resolució TRE/1621/2008, de 16 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió durant l’any 2007 de
subvencions per al desenvolupament dels programes de cases d’oficis, escoles taller i tallers d’ocupació.
39. Resolució TRE/1001/2008, de 14 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions destinades a desenvolupament local que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant pactes territorials per a
l’ocupació l’any 2007.
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TAULA 125. PRINCIPALS PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ.
CATALUNYA, 2007
Unitats: euros.

Projecte

Import 2007

Agents d´ocupació i desenvolupament local

14.170.756

Estudis i campanyes per a la promoció local

2.729.749

Empreses qualificades d´iniciatives d´ocupació

1.416.955

Plans d´ocupació

59.428.530

Pactes territorials

13.771.520

Nous jaciments

13.771.520

Cases d´oficis

5.151.705

Tallers ocupació

19.854.961

Font: Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.
Les dades sobre escoles taller no estaven disponibles en el moment de redactar aquest apartat.

Amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral i millorar les possibilitats d’ocupació de
les persones, el SOC promou també diversos programes transversals que combinen diferents accions com ara la informació, l’orientació, la formació, la cerca de treball, les pràctiques a empreses, la tutoria i el seguiment. Les mesures principals són les destinades a
col·lectius amb dificultats especials d’inserció sociolaboral40 i les accions dirigides a
fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones,41 a les quals s’han destinat
1.145.985 euros.
Finalment, cal fer una breu referència a les actuacions del Departament de Treball que
poden ser classificades com a polítiques actives d’ocupació, que s’enquadren en els programes de promoció de l’ocupació, de relacions laborals i d’igualtat d’oportunitats.
Així, dins el Programa de promoció de l’ocupació, cal esmentar les subvencions a la
promoció de l’ocupació autònoma, als processos d’assessorament i a les actuacions del
Servei de Creació d’Empreses. L’anàlisi d’aquestes actuacions es tracta en el capítol IV de
la present Memòria.

40. Accions adreçades a persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial, a persones en tractament de salut
mental i a persones en situació de risc d’exclusió sociolaboral.
41. Accions que tenen com a finalitat millorar l’ocupació entre les dones i que es concreten en les accions següents:
dispositius de formació i inserció sociolaboral, formació professional en sectors on les dones es troben subrepresentades, formació en sectors emergents, for-mació i assessorament per a la creació de negocis propis.
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Dins el Programa d’igualtat d’oportunitats, el Departament de Treball ha desenvolupat actuacions destinades a la inserció laboral de persones amb disminució i dificultats d’inserció, i actuacions per establir itineraris d’inserció per als beneficiaris de la renda mínima d’inserció. Així
mateix, dins el Programa de relacions laborals i condicions de treball, cal fer referència a les actuacions adreçades a la formació dels treballadors afectats per un expedient de regulació d’ocupació
amb efectes de suspensió del contracte de treball, i a les actuacions destinades a donar suport a les
empreses (de més de 100 treballadors) que promocionin la figura de l’agent per a la igualtat
d’oportunitats i a aquelles (de més de 30 treballadors) que vulguin implantar un pla d’igualtat.

4. LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
En aquest apartat es fa una anàlisi de la negociació col·lectiva, la seva estructura i el
model de la negociació, així com de les persones treballadores i les empreses afectades.
Les dades referents a Catalunya de l’any 2007 per elaborar l’apartat corresponen al
Departament de Treball, i estan actualitzades en data 31 de març del 2008. Les dades estatals s’han extret del web del Ministeri de Treball i Immigració.
Cal tenir en compte que la font d’informació emprada és el full estadístic que han d’emplenar les comissions negociadores després de signar l’acord i que forma part de la documentació exigida per registrar els convenis davant de l’autoritat laboral. 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
2007 i que han estat registrats fins al mes de març del 2008.
També s’ha d’indicar que s’analitzen tant els acords col·lectius que tenen la vigència
dels efectes econòmics durant l’any 2007 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 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. ESTRUCTURA, ÀMBITS D’APLICACIÓ I VIGÈNCIA
Les dades del Departament de Treball recullen tres tipus de convenis o pactes, els quals
són anomenats genèricament acords col·lectius. En primer lloc, els convenis col·lectius estatutaris, que estan integrats pels convenis col·lectius pròpiament dits, pels convenis d’adhesió,
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pels acords per 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. D’altra banda, 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 nombre total d’acords col·lectius l’any 2007 ha estat de 1.166, tal com es pot observar a la taula següent.
Pel que fa als convenis col·lectius estatutaris, l’any 2007 n’hi ha 1.053, la qual cosa
representa el 90,3% sobre el total d’acords. Els convenis col·lectius són els que tenen un
major pes ja que representen el 98,1% dels convenis col·lectius estatutaris. En canvi, només
s’ha registrat un acord per mediació o laude arbitral. Pel que fa als convenis d’adhesió,
l’any 2007 n’hi ha 19, la qual cosa representa l’1,8% sobre els convenis col·lectius estatutaris. L’any 2007 no hi ha cap conveni d’extensió.
Quant als convenis col·lectius extraestatutaris, o pactes d’eficàcia limitada, l’any 2007
no n’hi ha hagut cap.
L’any 2007 hi ha hagut 113 acords o pactes de funcionaris. Entre aquests, els acords de funcionaris són els que tenen un pes major ja que representen el 77,9% d’aquest tipus d’acords. Cal
destacar que, enguany, tots els acords o pactes de funcionaris són acords de l’àmbit institucional.
TAULA 126. NOMBRE D’ACORDS COL·LECTIUS SEGONS LA NATURALESA
DE L’ACORD. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre d’acords.

2007
Conveni col·lectiu

1.033

Adhesió

19

Acord per mediació o laude arbritral

1

Pacte d´eficacia limitada

0

Acord de funcionaris

88

Pacte de funcionaris

25

TOTAL

1.166

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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Una segona classificació dels acords col·lectius es pot establir segons els àmbits de
negociació, en què es distingeixen els acords d’empresa i els acords sectorials.
Tal com es pot observar a la taula següent, l’any 2007 hi ha hagut 983 acords d’empresa, la qual cosa representa el 84,3% sobre el total dels acords. El 15,7% dels acords restants
són sectorials.
Seguint la tendència observada en els anys anteriors, com es veu a la taula següent, la
major part d’empreses i persones treballadores estan afectades per acords d’àmbit sectorial.
Així doncs, els acords sectorials afecten el 99,4% del total d’empreses afectades per la
negociació col·lectiva i el 89,1% del total de persones treballadores afectades per la negociació col·lectiva l’any 2007.
Quant a la naturalesa dels acords, pel que fa als acords estatutaris, aquests han afectat
175.383 empreses i 2.039.054 persones treballadores. Respecte dels acords i pactes de
funcionaris, es pot destacar que, de la mateixa manera que els anys anteriors, el nombre
d’empreses afectades coincideix amb el nombre d’acords, és a dir, 88 i 25, respectivament.
Pel que fa a les persones treballadores afectades, els acords de funcionaris n’han afectat
9.189 i els pactes de funcionaris, 1.861.
TAULA 127. NOMBRE D’ACORDS, D’EMPRESES I PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES SEGONS EL NIVELL DE NEGOCIACIÓ.
CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre d’acords, empreses i persones treballadores.

Nombre d´acords

Acords d´empresa

Acords de sector

TOTAL

983

183

1.166

Empreses afectades

1.076

174.420

175.496

Treballadors afectats

223.200

1.826.904

2.050.104

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

Pel que fa a l’anàlisi segons el sector d’activitat econòmica, i com es pot observar a la taula
següent, el sector serveis és el que disposa d’un nombre més elevat d’acords, 824, que representa el 70,7% sobre el total d’acords registrats. Les activitats econòmiques que disposen d’un
nombre més elevat d’acords són l’administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria,
amb 224 acords; les activitats de sanejament públic, amb 98 acords; la indústria de productes
alimentaris i begudes, amb 82 acords, i les activitats culturals i esportives, amb 58 acords.
El segon sector amb el nombre més elevat d’acords és el de la indústria, al qual s’han registrat 322 acords l’any 2007. En els sectors de la construcció i l’agricultura el nombre d’acords és
menor ja que representen el 0,9% i el 0,8%, respectivament, sobre el total dels acords.
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Segons el nombre d’acords en els diversos sectors d’activitat econòmica, com es desprèn de la taula, el nombre d’empreses i persones treballadores afectades també varia. Així
doncs, els sectors serveis i indústria són els que tenen un nombre més elevat d’empreses i
persones treballadores afectades.
TAULA 128. NOMBRE D’ACORDS, I D’EMPRESES I PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES PER SECTOR D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre d’acords, empreses i persones treballadores.

Nombre d´acords

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

TOTAL

9

322

11

824

1.166

Empreses afectades

1.999

41.564

25.608

106.325

175.496

Treballadors afectats

11.309

618.250

235.695

1.184.850

2.050.104

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

Quant a l’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.42 Tal com es desprèn de la taula següent, Barcelona és la província amb un nombre
més elevat tant d’acords com de persones treballadores afectades per aquests. Contràriament,
Lleida és la província que té un nombre menor d’acords i de personal afectat.
TAULA 129. NOMBRE D’ACORDS I DE PERSONES TREBALLADORES
AFECTADES SEGONS L’ÀMBIT TERRITORIAL. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre d’acords i persones treballadores afectades.

Nombre d´acords

Treballadors afectats

Barcelona

887

1.611.617

Girona

268

154.114

Lleida

202

104.230

Tarragona

317

180.143

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

Pel que fa a la vigència dels acords, l’any 2007 hi ha hagut 63 acords de vigència anual
i 1.103 acords de vigència plurianual. El 5,6% dels acords d’empresa i el 4,4% dels acords
sectorials tenen vigència anual. Per tant, es pot observar que la majoria dels acords tenen
vigència plurianual.

42. No s’ha fet esment de les empreses afectades pels acords ja que el Departament de Treball no disposa d’aquestes dades.

239

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades, tal com es pot observar a
les taules següents, els acords sectorials de vigència anual afecten un nombre major d’empreses i persones treballadores que els acords d’empresa de vigència anual. No obstant
això, la majoria d’empreses i persones treballadores estan afectades per acords de vigència
plurianual.
TAULA 130. NOMBRE D’ACORDS D’EMPRESA I DE SECTOR, I D’EMPRESES I
PERSONES TREBALLADORES AFECTADES SEGONS LA SEVA VIGÈNCIA.
CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre d’acords, empreses i persones treballadores.

Anuals

Plurianuals

Acords

ACORDS D´EMPRESA

55

928

Empreses

59

1.017

Treballadors
ACORDS DE SECTOR
Acords
Empreses
Treballadors

12.855

210.345

Anuals

Plurianuals

8

175

8.551

165.869

62.795

1.764.109

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

4.2. EL TEMPS DE TREBALL: LA GESTIÓ I L’ORDENACIÓ
Segons les dades del Departament de Treball, actualitzades en data 31 de març del 2008,
la jornada anual mitjana pactada a Catalunya ha estat de 1.755,8 hores per al total dels
convenis negociats l’any 2007, el 0,42% menys que la jornada mitjana pactada a l’Estat
espanyol (1.748,4 hores).
Tal com es pot observar al gràfic següent, i atenent a l’àmbit funcional dels acords, les
hores pactades són superiors en els acords sectorials que en els acords d’empresa.
Així, a Catalunya, la jornada anual mitjana pactada en els acords d’empresa és de
1.695,2 hores, 68 menys que en els acords sectorials. A l’Estat espanyol també s’observa
aquesta tendència ja que la jornada mitjana anual pactada en els acords sectorials ha estat
de 1.755,3 hores, 63,4 més que en els acords d’empresa.

240

MERCAT DE TREBALL

GRÀFIC 60. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER ÀMBIT
FUNCIONAL. CATALUNYA I ESPANYA, 2007
Unitats: nombre d’hores.

1.780,0

Catalunya

1.760,0
1.740,0

Espanya

1.720,0
1.700,0
1.680,0
1.660,0
1.640,0
Total Acords

Acords
d´empresa

Acords
del sector

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

Segons la naturalesa, els acords de funcionaris de l’àmbit d’empresa són els que pacten
un nombre menor d’hores (1.612,5 hores de mitjana anual, enfront de 1.699,5 hores dels
estatutaris). En canvi, els acords sectorials estatutaris són els que tenen la jornada anual
mitjana pactada més elevada, 1.763,2 hores, 63,7 hores més, en termes absoluts, que els
acords d’empresa estatutaris.
Per sectors d’activitat, a Catalunya, l’agricultura és el sector en què la jornada anual
mitjana pactada és més elevada (1.801,6 hores). Contràriament, el sector de la construcció és el que té el nombre d’hores menor de jornada mitjana anual pactada, 1.746, la qual
cosa representa 55,6 hores menys, en termes absoluts, que les pactades en el sector de
l’agricultura i 13,1 hores menys, en termes absoluts, que les que s’han pactat en el sector
dels serveis.
Pel que fa a les hores pactades, el sector serveis és el que té la diferència més rellevant
entre les hores pactades a l’àmbit d’empresa i a l’àmbit sectorial, ja que aquesta és de 90,3
hores.
Pel que fa al sector de la indústria, la jornada mitjana anual pactada és 27,4 hores superior en els acords sectorials que en els acords d’empresa.
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TAULA 131. JORNADA MITJANA ANUAL PACTADA PER SECTOR D’ACTIVITAT
I ÀMBIT FUNCIONAL. CATALUNYA I ESPANYA, 2007
Unitats: nombre d’hores.

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

CATALUNYA

ESPANYA

Empresa

1802,6

1.729,3

Sector

1801,6

1.761,1

Total

1801,6

1.760,9

Empresa

1728,0

1.711,8

Sector

1755,4

1.758,9

Total

1752,4

1.752,8

Empresa

1745,6

1.760,4

Sector

1746,0

1.745,0

Total

1746,0

1.745,1

Empresa

1680,6

1.682,0

Sector

1770,9

1.755,0

Total

1759,1

1.745,5

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

Pel que fa a la jornada pactada a l’Estat espanyol per sectors d’activitat, aquesta és més
reduïda que en el cas de Catalunya. La diferència més destacada entre Espanya i Catalunya
la trobem en el sector de l’agricultura, ja que aquesta és de 40,7 hores. En els sectors dels
serveis i la construcció, la diferència és de 13,6 hores i, finalment, al sector de la indústria
es pacten 0,4 hores menys que a Catalunya.
Si analitzem la jornada anual tenint en compte la vigència dels acords col·lectius, i tal
com es pot observar a la taula següent, cal destacar que l’any 2007 s’han pactat més hores
en els acords de vigència anual que en els acords de vigència plurianual. Aquesta diferència
ha estat de 15,8 hores, en termes absoluts, respecte als acords de vigència plurianual de
primer any de vigència i de 12,1 hores respecte als acords de vigència plurianuals en els
quals el 2007 no és el primer any de vigència.
D’altra banda, el nombre d’hores pactades en els acords sectorials és més elevat que en
els acords d’empresa, tant en els acords de vigència anual com en els acords de vigència
plurianual (vegeu la taula).
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TAULA 132. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA SEGONS LA VIGÈNCIA
DE L’ACORD. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre d’hores.

Total

Acords d´empresa

Acords de sector

Vigència anual

1.769,0

1.715,0

1.789,0

Plurianual 1r any

1.753,2

1.719,6

1.754,0

Plurianual 2n o més anys

1.756,9

1.691,1

1.770,2

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

4.3. SALARIS
En l’apartat 2.1 del capítol primer d’aquesta Memòria es fa una anàlisi exhaustiva dels
salaris, els preus, els costos i la productivitat. En aquest apartat s’incideix en els increments
salarials pactats en els acords col·lectius i en la clàusula de revisió salarial.
L’increment salarial mitjà pactat l’any 2007 en la totalitat d’acords col·lectius a
Catalunya ha estat del 2,9% i, un cop revisat, ha estat del 3,8%.
Atenent a la naturalesa dels acords, cal indicar que tant l’increment salarial pactat com
el revisat són superiors en els acords col·lectius estatutaris que en els de funcionaris. Així,
en els acords col·lectius estatutaris l’increment salarial pactat és del 2,9% i el revisat del
3,9%. En canvi, en els acords de funcionaris l’increment salarial pactat és del 2,1% i el
revisat del 2,4%.
Segons l’àmbit funcional de negociació, com es pot observar a les taules següents, es
pot destacar que l’any 2007 l’increment salarial, tant pactat com revisat, és superior en els
acords sectorials (3% i 3,9%, respectivament) que en els acords d’empresa (2,6% i 3,6%,
respectivament).
El 51,9% dels acords col·lectius d’empresa no tenen clàusula prevista. Pel que fa als
acords amb clàusula prevista (48,1%), tenen més pes els acords amb clàusula retroactiva ja
que aquests representen el 83,7% dels acords amb clàusula prevista.
Pel que fa als acords d’àmbit sectorial, els que tenen un pes major respecte al total són
amb clàusula prevista, ja que en representen el 66,1%. Entre aquests, el 55,2% tenen una
clàusula no retroactiva.
Pel que fa a les persones treballadores afectades pels acords, cal indicar que els acords
amb clàusula prevista, tant d’àmbit empresarial com sectorial, són els que afecten un major
nombre de persones treballadores amb relació a la resta. Així, els acords d’empresa amb
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clàusula de revisió salarial retroactiva afecten el 64,4% de les persones treballadores afectades
per acords d’àmbit empresarial, i els acords d’àmbit sectorial amb clàusula de revisió salarial
retroactiva afecten el 77,7% de les persones treballadores afectades per acords d’aquest àmbit.
Els acords d’empresa i sectorials que tenen un increment salarial més elevat són els
acords amb clàusula prevista retroactiva, ja que el seu increment salarial revisat assoleix el
4,4% i el 4,3%, respectivament. No obstant això, són aquests acords els que tenen un increment salarial pactat menor amb relació a la resta, 2,4% i 2,6%, respectivament.
TAULA 133. INCREMENTS SALARIALS PACTATS I PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES EN ACORDS D’EMPRESA. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i percentatges.

Acords

Treballadors afectats

Increments salarials (%)

Nombre

%

Pactats

Revisats

Sense clàusula prevista

510

79.938

35,8

2,8

2,8

Amd clàusula prevista

473

143.262

64,2

2,5

4,0

No retroactiva

77

42.966

19,2

2,8

2,8

Retroactiva

396

100.296

44,9

2,4

4,4

983

223.200

100,0

2,6

3,6

TOTAL

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

TAULA 134. INCREMENTS SALARIALS PACTATS I PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES EN ACORDS DE SECTOR. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i percentatges.

Acords

Treballadors afectats

Increments salarials (%)

Nombre

%

Pactats

Revisats

Sense clàusula prevista

62

406.849

22,2

3,7

3,7

Amd clàusula prevista

121

1.420.055

77,7

2,7

3,9

No retroactiva

20

409.724

22,4

3,0

3,0

Retroactiva

101

1.010.331

55,3

2,6

4,3

183

1.826.904

100,0

3,0

3,9

TOTAL

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

Per àmbit territorial, cal indicar que l’any 2007 la província de Lleida és la que té un
increment salarial pactat més elevat. Aquest és del 3,8% i correspon als acords sense clàusula prevista. Pel que fa a aquest tipus d’acords, Girona és la província que té l’increment
salarial pactat menor (3%). En el cas de Barcelona i de Tarragona, l’increment salarial
pactat és del 3,7% i del 3,6%, respectivament.
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Amb relació als increments salarials, un cop revisats, Tarragona és la que té un increment salarial més alt. Aquest és del 2,8% i correspon als acords amb clàusula prevista
retroactiva. Tal com hem observat en els acords sense clàusula prevista, en aquest cas
també és Girona la província que té un increment salarial revisat menor (4%). En el cas de
Lleida i de Barcelona, l’increment revisat és del 4,5% i del 4,3%, respectivament.
Pel que fa als acords amb clàusula prevista no retroactiva, Lleida, Girona i Tarragona
tenen un increment salarial pactat del 3,2%. Aquest és del 3% en el cas de Barcelona.
Per acabar, l’increment salarial revisat en els acords amb clàusula prevista no retroactiva és del 3,2% a Lleida i Girona, i del 3% a Tarragona i a Barcelona.
Amb relació als sectors d’activitat econòmica, cal destacar que l’any 2007 el sector de
la construcció és el que té un increment salarial més elevat, tant el pactat com el revisat.
L’increment salarial pactat és del 3,5% i, un cop revisat, del 5,7%. Contràriament, a l’agricultura és on l’increment salarial, pactat i revisat, és menor, del 2,8% i del 2,9%, respectivament.

4.4. LA CONFLICTIVITAT LABORAL
En aquest apartat s’analitzen, en primer lloc, les vagues dutes a terme durant l’any 2007
a Catalunya. D’altra banda, s’analitzen els expedients de regulació d’ocupació que ha autoritzat l’autoritat laboral. 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, les conciliacions col·lectives i les mediacions dutes
a terme per l’autoritat laboral. Finalment, s’analitza l’activitat duta a terme pel Tribunal
Laboral de Catalunya.
Les dades utilitzades per fer l’anàlisi de Catalunya han estat facilitades pel Departament
de Treball. Pel que fa a les empreses sotmeses al procediment concursal, les dades s’han
extret del web de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), concretament de l’Estadística del
procediment concursal en què les dades es presenten com a provisionals per trimestres. Les
dades analitzades sobre l’activitat del Tribunal Laboral de Catalunya s’han extret de la
informació estadística anual que facilita el mateix Tribunal.

4.4.1. Vagues i tancaments patronals
Vagues
L’any 2007, a Catalunya el nombre de vagues realitzades ha augmentat el 14,5% respecte
de l’any anterior. No obstant això, s’ha reduït significativament el nombre de persones treballadores que hi han participat, i també s’han reduït el nombre de jornades i hores no treballades.
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Així, l’any 2007, a Catalunya s’han fet 126 vagues en les quals han participat 58.965
persones treballadores, el 74,9% menys que l’any anterior. Pel que fa a les jornades i les
hores no treballades per vaga, aquest any s’han reduït el 68,8% respecte de l’any 2006. A
la taula següent es pot observar la comparació interanual de les jornades i les hores no
treballades, en nombres absoluts.
TAULA 135. JORNADES I HORES NO TREBALLADES PER VAGUES.
CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: nombre de jornades i hores.

Jornades no treballades

Hores no treballades

Hores no treballades/treballador

2006

333.457

2.667.619

11

2007

104.138

832.815

14

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

Pel que fa als sectors d’activitat, tal com es pot observar al gràfic següent, s’ha produït
un increment de 25 vagues en el sector de la indústria i un decrement de 9 vagues en el
sector serveis.

GRÀFIC 61. VAGUES PER SECTORS A CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: nombre de vagues.
79
2006
2007

54

54

45

0

2

0

Agricultura

Indústria

2

Construcció

Serveis

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

El sector dels serveis és on més persones treballadores han participat en les vagues, a
diferència de l’any 2006, en què va ser el sector de la construcció el que va tenir més persones treballadores participants en les vagues. No obstant això, i tal com es pot observar a
la taula següent, és el sector amb l’índex d’incidència menor (24,2%).
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Pel que fa a les hores no treballades, el sector de la construcció és el que en té un nombre més alt respecte de la resta. En canvi, l’any 2006 va ser el sector de la indústria el que
va registrar un nombre més elevat d’hores no treballades.
TAULA 136. VAGUES, PERSONES TREBALLADORES, HORES NO
TREBALLADES I ÍNDEX D’INCIDÈNCIA PER SECTOR ECONÒMIC.
CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre de vagues, persones treballadores, hores i percentatges.

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Nombre vagues

0

79

2

45

Treballadors participants

0

26.453

830

31.682

Hores no treballades/treballador

0

16

88

11

Index incidència

0

69,2%

69,2%

24,2%

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

Pel que fa als subsectors d’activitat econòmica, el de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs ha estat enguany el més conflictiu, amb 20 vagues; el sector de la metal·lúrgia el segueix,
amb 18 vagues. Aquest sector era el més conflictiu els anys precedents però l’any 2007 s’hi
observa un decrement pel que fa al nombre de vagues, ja que aquestes disminueixen el 40%
respecte de l’any 2006. En el sector de les indústries químiques s’han fet 15 vagues, i en el
sector de correus i telecomunicacions se n’han fet set, la meitat que l’any 2006. Per acabar, en
els sectors de l’educació i de la sanitat i serveis socials se n’han fet cinc a cadascun.
Segons l’àmbit funcional, el 92,8% de les vagues han estat d’àmbit d’empresa, de les
quals el 27,3% han afectat algun dels centres d’una empresa i el 72,6% han afectat tots els
centres d’una empresa. L’any 2007 no s’ha dut a terme cap vaga que afecti el conjunt d’empreses d’un grup, a diferència de l’any 2006, que se’n va fer una. El 7,2% restant han estat
vagues d’àmbit sectorial.
L’índex d’incidència de les vagues aquest any ha estat del 35%, la qual cosa representa
un decrement respecte de l’any anterior, que va ser del 51,2%. Per àmbit funcional, en les
vagues convocades en algun centre d’empresa és on l’índex d’incidència és més elevat
(63,3%), seguint la tendència de l’any anterior. En les vagues realitzades a tots els centres
d’una empresa, l’índex d’incidència ha estat del 23,8%, i a les vagues d’àmbit sectorial
l’índex d’incidència ha estat del 39,3%.
Els motius de les vagues han estat els següents: 35 vagues s’han fet com a mesura de
pressió en cas d’anunci de tancament patronal; 16 vagues com a mesura de pressió per la
negociació d’un conveni; 14 vagues per incompliment d’acords o normes laborals; 13 vagues
amb motiu de la presentació d’un expedient de regulació de l’ocupació; 9 vagues per deman-
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da d’impagament de salaris, i 6 vagues per millores independents del conveni. Les 33 vagues
restants han estat motivades per altres causes laborals, com ara els acomiadaments, les sancions o altres mesures disciplinàries (5 vagues); les millores de col·lectius sense conveni (3
vagues); la pressió negativa per negociar conveni (5 vagues); la pressió per revisar conveni
(5 vagues); la interpretació de les clàusules de conveni vigent (1 vaga); la reconversió industrial (1 vaga); els conflictes relacionats amb causa sindical (1 vaga); els conflictes de solidaritat (1 vaga), i altres mesures de caire polític, econòmic i social (1 vaga).
Segons l’àmbit territorial on s’han desenvolupat les vagues, com es pot observar a la
taula següent, la majoria de vagues, el 74,6%, són d’àmbit municipal, i les que han estat
participades per un nombre més elevat de persones treballadores han estat les vagues d’àmbit estatal (26.437 persones treballadores).
TAULA 137. VAGUES I PERSONES TREBALLADORES PARTICIPANTS SEGONS
L’ÀMBIT TERRITORIAL. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre de vagues i persones treballadores.

Nombre de vagues
Treballadors/es participants

Provincial

Comunitari

Estatal

Municipal

Comarcal

7

8

17

94

0

7.262

2.314

26.437

22.952

0

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

Per províncies, enguany, a Barcelona s’han fet 120 vagues; a Girona se n’han dut a
terme 23; a Lleida, 16, i a Tarragona, 17.43
Pel que fa a la finalització de les vagues, de les 126 vagues que s’han dut a terme
enguany, n’han acabat 124. Els motius d’acabament de la vaga han estat diversos: 80
vagues han acabat per finalització del temps fixat en la convocatòria; 20 vagues han acabat
per negociació directa entre les parts; 13 vagues han acabat per mediació de tercers, i 11
vagues han acabat per decisió de les persones treballadores.
Pel que fa als resultats de la vaga, el 31,4% han acabat amb acord de les parts i el 68,6%
sense acord.
De les 39 vagues finalitzades amb acord, el 84,6% han estat sense predomini de cap de
les parts.

43. Cal tenir en compte que les vagues es comptabilitzen a cadascuna de les províncies on es duen a terme.
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Tancaments patronals
L’any 2007 ha tingut lloc un tancament patronal a Catalunya, a diferència de l’any
2006, en què no va haver-n’hi cap. Aquest s’ha produït sense preavís i ha afectat 909 persones treballadores. Pel que fa a les hores no treballades, han estat 7.272, i l’índex d’incidència ha estat del 90,9%.

4.4.2. Expedients de regulació d’ocupació
L’any 2007, a Catalunya ha augmentat el nombre d’expedients de regulació d’ocupació
(ERO) que s’han tramitat davant l’autoritat laboral i s’ha incrementat considerablement el
nombre de persones treballadores afectades per aquests.
Així doncs, enguany s’han tramitat 521 expedients de regulació d’ocupació, els quals
han afectat 22.628 persones treballadores. D’aquests expedients, l’autoritat laboral n’ha
autoritzat 468, que han afectat 7.728 persones treballadores. En comparació amb l’any
2006, cal indicar que, pel que fa al nombre d’expedients autoritzats, hi ha hagut un increment del 5,9%. En canvi, quant a les persones treballadores implicades, hi ha hagut un
decrement del 8,7%.
Dels 468 expedients autoritzats, el 93,8% han estat pactats entre els representants de
l’empresa i els representants de les persones treballadores, la qual cosa significa un increment del 6,3% respecte de l’any anterior. En canvi, el nombre de persones treballadores
afectades pels expedients autoritzats pactats ha baixat el 7,4% respecte de l’any anterior.
L’any 2007 hi ha hagut el mateix nombre d’expedients autoritzats per l’autoritat laboral
que no han estat pactats que l’any anterior. El nombre de persones treballadores implicades
ha baixat el 36,2%.
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TAULA 138. NOMBRE D’EXPEDIENTS I PERSONES TREBALLADORES
AFECTADES SEGONS EFECTES I TIPUS D’EXPEDIENT. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre d’expedients i persones treballadores.

Pactats
Total

Extinció contracte

Reducció jornada

Suspensió contracte

439

334

7

98

7.488

6.236

42

1.210

Homes

4.772

3.974

17

781

Dones

2.716

2.262

25

429

Expedients
Treballadors afectats

No pactats
Total

Extinció contracte

Reducció jornada

Suspensió contracte

Expedients

29

18

1

10

Treballadors afectats

240

88

18

134

Homes

156

62

17

77

Dones

84

26

1

57

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

Atenent als efectes dels expedients pactats, els que han autoritzat l’extinció de les relacions laborals han augmentat el 3,1% respecte de l’any 2006, mentre que el nombre de persones
treballadores afectades ha disminuït el 16,8%. Cal destacar que, amb relació als altres efectes,
l’extinció de contracte és el que té un nombre més elevat tant d’expedients com de persones
treballadores afectades. Pel que fa als expedients que han autoritzat la reducció de la jornada,
ha augmentat tant el nombre d’expedients (25%) com el nombre de persones treballadores
afectades (23,3%). Quant als expedients que han autoritzat la suspensió del contracte, han
augmentat el 12% respecte de l’any anterior. No obstant això, s’ha produït un decrement del
29,9% pel que fa al nombre de persones treballadores afectades per aquests expedients.
De l’anàlisi de les persones treballadores afectades, cal destacar que el 63,8% són
homes i el 36,2% són dones.
Segons els motius que s’han al·legat per presentar els expedients de regulació d’ocupació a Catalunya, respecte del nombre de persones treballadores afectades, cal assenyalar
que en el 67,1% del total de casos s’al·lega l’aplicació de mesures econòmiques; en el
26,2% dels casos s’al·leguen causes organitzatives, i en el 2,4% dels casos, força major. La
resta de motius, com la restricció de demanda o consum i les causes tècniques i/o tecnològiques, tenen un pes inferior al 2%.
Pel que fa a les persones treballadores afectades pels expedients segons els sectors
d’activitat econòmica, cal destacar que les que tenen un percentatge més elevat sobre el
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total (87,6%) pertanyen al sector industrial. El 10,7% de les persones treballadores pertanyen al sector dels serveis, l’1,3% al sector de la construcció i el 0,4% al sector de l’agricultura.
Quant a l’àmbit territorial al qual pertanyen les persones treballadores, cal destacar la
província de Barcelona ja que és on treballa la majoria de persones treballadores afectades
per expedients de regulació d’ocupació (94,8%). El 2,2% pertanyen a Girona, l’1,3% a
Lleida i l’1,7% a Tarragona.
Pel que fa a les persones treballadores afectades per expedients en els quals s’ha autoritzat l’extinció de la relació laboral, el 66,3% pertanyen al sector industrial, el 29,8% al
sector serveis, el 3,8% al sector de la construcció i el 0,1% al sector de l’agricultura.
En el sector de la indústria, seguint la tendència dels anys anteriors, el nombre més
elevat d’extincions de contractes ha tingut lloc al sector del tèxtil, amb 929 persones afectades. No obstant això, s’observa un decrement del 20,8% respecte de l’any 2006, que hi
va haver 1.122 persones treballadores afectades. D’altres sectors amb major nombre de
persones treballadores afectades han estat el dels vehicles de motor, remolcs i semiremolcs,
amb 606 persones treballadores, i el de la indústria del cautxú i matèries plàstiques, amb
582 persones treballadores afectades.
Dins del sector dels serveis, destaquen els correus i les telecomunicacions, amb 333
persones treballadores afectades, i les activitats culturals i esportives, amb 328.

4.4.3. Empreses sotmeses a procediment concursal
Segons les dades facilitades per l’INE, l’any 2007 a Catalunya hi ha hagut 202 empreses sotmeses a un procediment concursal, i al conjunt d’Espanya les empreses concursades
han estat 880. En comparació amb l’any anterior, s’observa un increment de les empreses
concursades, tant a Catalunya (8,4%) com al conjunt d’Espanya (3,1%).
Pel que fa a la naturalesa jurídica de les empreses concursades, el 61,9% són societats
de responsabilitat limitada, el 33,2% són societats anònimes, el 2% són persones físiques
amb activitat empresarial i el 3% tenen una altra forma jurídica. D’altra banda, hi ha 22
persones físiques sense activitat empresarial que han estat sotmeses a un procediment concursal en el decurs de l’any 2007.
Pel que fa a l’activitat econòmica principal de l’empresa, de les 202 empreses concursades a Catalunya, 70 tenen com a activitat principal la indústria i l’energia, 42 empreses
es dediquen al comerç, 37 a la construcció, 9 a les immobiliàries i altres serveis empresarials, 5 a l’agricultura i a la pesca, 1 a l’hoteleria, 1 al transport i emmagatzematge, 8
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empreses tenen com a activitat la resta de serveis i, finalment, no s’ha classificat l’activitat
de les 29 empreses restants.
Quant a la grandària de l’empresa, 49 empreses concursades tenen fins a 5 persones
assalariades; 66 empreses en tenen de 6 a 19; 37 empreses concursades en tenen de 20 a
49; 10 empreses concursades en tenen de 10 a 99, i 11 empreses concursades tenen més de
100 persones treballadores. No s’ha classificat el nombre de persones treballadores de les
29 empreses restants.

4.4.4. Solució extrajudicial de conflictes
En aquest apartat s’analitzen les conciliacions individuals i col·lectives, les mediacions
dutes a terme per l’Administració autonòmica i l’estatal, i l’activitat del Tribunal Laboral
de Catalunya.

4.4.4.1. Conciliacions individuals i col·lectives
Pel que fa a les conciliacions individuals, l’any 2007 Catalunya n’ha dut a terme
66.156, el 0,2 més que l’any 2006. Aquesta dada representa un canvi respecte a la tendència
observada els dos anys anteriors, en què el nombre de conciliacions interanuals van disminuir (l’1,7% l’any 2005 i el 9,9% l’any 2006).
Quant als motius principals per presentar les conciliacions i acudir davant l’autoritat
laboral, s’observa un augment considerable respecte de l’any 2006 pel que fa a les conciliacions per sancions, ja que l’any 2007 n’hi ha el 83% més. També s’observa un augment
del 13,9% de les conciliacions per motius diversos. En canvi, hi ha un descens tant de les
conciliacions per acomiadament com de les conciliacions per reclamació de quantitat.
Aquest és del 4,7% i del 2,7%, respectivament.
En la taula següent es mostra el nombre de conciliacions segons els motius que les han
provocades i la seva forma d’acabament.
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TAULA 139. NOMBRE DE CONCILIACIONS INDIVIDUALS SEGONS MOTIUS
I FORMA D’ACABAMENT. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: nombre de conciliacions individuals.

Acomiadaments

Sancions

2006

2007

2006

2007

Amb avinença

18.109

16.776

214

187

Sense avinença

6.239

6.362

1.121

1.013

Sense efectes

6.180

6.036

702

2.626

No presentades

1.147

1.083

98

128

696

591

57

58

32.371

30.848

2.192

Desistides
TOTAL

Reclamacions de quantitat
Amb avinença

4.012
Diversos

2006

2007

2006

2007

2.624

1.951

553

349

Sense avinença

8.490

9.129

2.106

2.467

Sense efectes

14.318

13.286

1.232

1.563

No presentades

1.140

1.423

193

299

Desistides
TOTAL

681

741

100

88

27.253

26.530

4.184

4.766

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

Pel que fa a la forma d’acabament, cal indicar que el 35,5% de les conciliacions han
acabat sense efectes, és a dir, la part demandada no ha comparegut. El 29,1% de les conciliacions acaba amb avinença, el 28,7% acaba sense avinença, el 4,4% no són presentades
i, finalment, el 2,2% són desistides.
Tanmateix, s’observa que el 54,4% de les conciliacions per acomiadament acaben amb
avinença; en les conciliacions per sancions, el 65,5% acaben sense efectes, i en les reclamacions de quantitat, el 50,1% també acaba sense efectes.
Segons el sector d’activitat econòmica al qual pertany la persona treballadora afectada
per la conciliació, es pot indicar que en 502 conciliacions l’empresa pertany al sector agrari; en 18.753 conciliacions, al sector industrial; en 10.208, l’empresa és del sector de la
construcció, i en 32.067, l’empresa és del sector dels serveis. En 4.626 conciliacions no
consta el sector al qual pertanyen les empreses.
Atenent a l’àmbit territorial, cal destacar que l’any 2007 s’han fet 56.183 conciliacions
a Barcelona, el 0,4% menys que l’any anterior; a Girona se n’han fet 3.258, la qual cosa
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implica un augment del 7,5% respecte de l’any 2006; a Lleida s’han dut a terme 2.879
conciliacions, el 9,9% menys que l’any anterior, i, finalment, a Tarragona s’han fet 3.680
conciliacions, l’11,2% més que l’any 2006.
Pel que fa a les conciliacions individuals per motiu d’acomiadament, cal indicar que de
les 30.848 conciliacions realitzades, el 53,1%, és a dir, 16.379, s’han convertit en acomiadaments efectius que s’han registrat en el mateix acte de conciliació.
Segons l’àmbit territorial, Barcelona és la província amb més acomiadaments efectius,
14.732. A Girona els acomiadaments efectius han estat 702, a Tarragona 662 i a Lleida n’hi
ha hagut 283.
Tal com es pot observar al gràfic següent, de l’anàlisi dels acomiadaments efectius
segons el sector econòmic es desprèn que la indústria és el que en té un nombre més elevat,
seguit del sector serveis. En canvi, el sector de l’agricultura és el que en té menys. Cal
indicar també que en 890 acomiadaments efectius no consta el sector al qual pertanyen.

GRÀFIC 62. ACOMIADAMENTS EFECTIUS EN L’ACTE DE CONCILIACIÓ
PER SECTORS. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre d’acomiadaments.

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

85

6.722

7.575

1.057

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

Pel que fa als subsectors d’activitat on s’han produït els acomiadaments efectius, els
que han tingut un nombre més elevat d’acomiadaments són els següents: el 9,2%, 1.515
acomiadaments, pertanyen a les indústries químiques; el 6,6%, 1.084, s’han produït en el
sector de la metal·lúrgia; en el sector de la construcció n’hi ha hagut 1.057, i en el sector
del comerç al detall, 823.
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Quant a l’evolució dels expedients i de les persones treballadores amb acomiadament
efectiu en l’acte de conciliació, cal indicar que l’any 2007 s’ha mantingut la tendència
observada els anys anteriors, és a dir, un descens tant pel que fa als acomiadaments efectius
com als expedients per acomiadament.
Amb referència a les conciliacions col·lectives realitzades a Catalunya l’any 2007, n’hi
ha hagut 183, la qual cosa representa un decrement del 10,3% respecte a les conciliacions
de l’any 2006. Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades per aquestes,
s’observa un augment del 34,9% quant a les empreses i un descens del 38,8% de persones
treballadores afectades.
Com es pot observar a la taula següent, les conciliacions col·lectives que tenen més pes
són les que acaben amb acord entre les parts, de la mateixa manera que l’any 2006.
Aquestes representen el 68,8% sobre el total de conciliacions col·lectives. D’altra banda,
s’observa un decrement considerable pel que fa a les persones treballadores afectades per
les conciliacions que acaben amb avinença, ja que l’any 2007 n’hi ha 16.538 menys que
l’any 2006.
TAULA 140. CONCILIACIONS COL·LECTIVES EN VIA ADMINISTRATIVA
I EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AFECTADES SEGONS
EL RESULTAT DE LA CONCILIACIÓ. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre de conciliacions, empreses i persones treballadores.

Conciliacions

Empreses

Treballadors

Amb aviença

15

15

1.821

Sense aviença

126

148

48.322

Intentades sense efectes

27

28

4.132

No presentats a la conciliació

3

3

134

Desistides i altres

12

270

9.414

TOTAL

183

464

63.823

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

Atenent a l’àmbit territorial de les conciliacions, s’observa que el 84,1% del total s’han
fet a Barcelona, el 8,2% a Girona, el 6,5% a Tarragona i l’1,1% a Lleida. Pel que fa a les
empreses i persones treballadores afectades per les conciliacions col·lectives, a Barcelona
han afectat 435 empreses i 61.412 persones treballadores; a Girona han afectat 15 empreses
i 1.740 persones treballadores; a Tarragona, 12 empreses i 406 persones treballadores i, per
acabar, a Lleida, 2 empreses i 265 persones treballadores.
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4.4.4.2. Mediacions
A Catalunya, l’any 2007 s’han fet 437 mediacions, la qual cosa suposa un increment del
3% respecte a les mediacions dutes a terme l’any 2006.
El 53,1% de les mediacions s’han dut a terme com a conseqüència de la convocatòria
d’una vaga i el 33,9% s’han realitzat com a conseqüència d’un conflicte col·lectiu. La resta
de mediacions s’han fet a causa d’altres tipus de conflictes laborals.
De les mediacions que han tingut lloc als serveis territorials, Barcelona és la província que
té un pes més alt respecte al total (70,9%). A Girona s’han dut a terme el 7,3% de les mediacions; a Tarragona, el 4,1%; a Lleida, l’1,4%, i a les Terres de l’Ebre, el 0,2%. D’altra banda,
el 14,4% de les mediacions les ha dutes a terme l’autoritat laboral d’àmbit autonòmic.
TAULA 141. MEDIACIONS DUTES A TERME PER L’AUTORITAT LABORAL
CATALANA SEGONS EL TIPUS DE CONFLICTE I L’ÒRGAN MEDIADOR.
CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: nombre de mediacions.

Vagues

Conflictes col·lectius

Altres tipus

Total

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Direcció General de
Relacions laborals

52

54

7

7

4

9

63

70

Serveis territorials
de Barcelona

117

157

142

120

53

33

312

310

Serveis territorials
de Girona

8

9

9

11

3

12

20

32

Serveis territorials
de Lleida

2

4

4

1

0

1

6

6

Serveis territorials
de Tarragona

7

8

7

8

4

2

18

18

Serveis territorials
de Terres de l´Ebre

1

0

3

1

1

0

5

1

187

232

172

148

65

57

424

437

TOTAL

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

4.4.4.3. Activitat del Tribunal Laboral de Catalunya
En aquest apartat s’analitza l’activitat duta a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya
(TLC), mecanisme per a la solució extrajudicial i administrativa de conflictes laborals.
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Segons les dades d’informació estadística anual que publica el mateix TLC, l’any 2007
el TLC ha tramitat 807 expedients, els quals han afectat 1.194 empreses i 175.331 persones
treballadores. Respecte de l’any 2006, els expedients han disminuït el 7,03%. També s’ha
produït un decrement interanual pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades
pels expedients. Així, l’any 2007 hi ha hagut 2.513 empreses afectades, en termes absoluts,
menys que l’any 2007. Pel que fa a les persones treballadores afectades, l’any 2007 n’hi ha
hagut 27.332 menys que l’any anterior.
L’activitat del TLC es tradueix en arbitratges i conciliacions. Els arbitratges de l’any
2007 representen el 2,85% de la totalitat i les conciliacions, el 97,15%. El nombre d’arbitratges ha implicat un decrement del 45,2% respecte de l’any anterior. Pel que fa a les
conciliacions, cal assenyalar que hi ha hagut un descens del 5,08% respecte de l’any
2006.
Pel que fa al nombre d’empreses i persones treballadores afectades, els 23 arbitratges
de l’any 2007 han afectat 26 empreses, 19 menys que l’any 2006. Pel que fa a les persones
treballadores afectades pels arbitratges, n’hi ha hagut 2.122, la qual cosa representa un
decrement del 57,5% respecte de l’any 2006.
Les 784 conciliacions que s’han realitzat l’any 2007 han afectat 1.168 empreses, menys
de la meitat que l’any anterior, en què hi va haver 3.662 empreses afectades. Les persones
treballadores afectades per les conciliacions han estat 173.209, el 15,1% menys que l’any
anterior.
D’aquestes conciliacions, 108 han estat individuals i 676 han estat col·lectives; d’aquestes darreres, 53 s’han tramitat perquè hi havia convocada una vaga. El 51% d’aquestes
conciliacions han acabat amb avinença i s’han desconvocat.
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GRÀFIC 63. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA,
2006-2007
Unitats: nombre d’arbitratges i conciliacions.

718

786 807
676

2006
2007

108 108
42 43
ArbitratgesConciliacions Conciliacions Total
col.lectives individuals

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

Pel que fa al resultat de les conciliacions, el 41,2% han acabat amb avinença entre les parts;
el 41,2% han acabat sense avinença, i en l’1,3% de les conciliacions hi ha hagut una avinença
parcial. Aquestes conciliacions esmentades són les que han estat tramitacions efectives, i representen el 83,7% del total de les conciliacions. El 16,2% han estat tramitacions no efectives, a
causa que s’han intentat sense efecte (l’11,1% del total de conciliacions), s’han desistit (el 2,5%
del total de conciliacions) o bé s’han arxivat (el 2,7% del total de conciliacions).

GRÀFIC 64. RESULTATS DE LES CONCILIACIONS REALITZADES PEL TLC,
ANYS 2006 I 2007
Unitats: percentatges.
.
16,3
15,4

No efectives

41,2

Sense acord

Amb acord parcial

37,4
1,3
1,6

Amb acord

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 d’acord amb la
tendència observada l’any 2006, el 79,6% de l’activitat del TLC correspon a Barcelona.
En segon lloc, la província de Girona té el 10,6% de la totalitat dels expedients,
Tarragona en té el 2,3%, i, finalment, a la província de Lleida s’han dut a terme el 0,5%
dels expedients.
TAULA 142. EXPEDIENTS, EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES
AFECTADES PER L’ACTIVITAT DEL TLC PER ÀMBIT TERRITORIAL
Unitats: nombre d’expedients, empreses i persones treballadores.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

691

92

4

20

Empreses afectades

1.068

102

4

20

Treballadors afectats

164.904

8.385

314

1.728

Expedients

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

La classificació dels procediments per temes indica que la majoria de conflictes, el
20,2%, han sorgit a causa de temes salarials. El 17,6% dels casos han estat per resoldre
discrepàncies en temes de jornada, el 9,4% dels casos per incompliment del conveni collectiu, acord o pacte d’empresa i el 7,8% per conflictes sorgits durant la negociació collectiva o pacte d’empresa. Altres causes que han motivat els expedients conciliatoris al
TLC han estat controvèrsies relatives a l’organització del treball (6,3%), a la categoria
professional (6,1%) i a qüestions de vaga (4,5%).
Atenent als sectors econòmics a què pertanyen les empreses afectades pels procediments, cal destacar que els sectors amb un nombre més elevat de procediments són: el
sector del metall (30,2%), el sector de la sanitat (15,7%), el sector de les químiques
(11,1%), el de la neteja (5,6%) i el de l’alimentació (4,2%).
En relació amb la grandària de l’empresa, cal indicar que les empreses de 50 a 100
persones treballadores són les que tenen més casos tramitats (25,3%). En el 23,9% dels
casos, les empreses tenen menys de 50 persones treballadores; en el 24,3%, en tenen de 101
a 250; en el 13,1% dels casos, en tenen de 251 a 500, i en el 13,4% dels casos tramitats, les
empreses en tenen més de 500.
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5. SEGURETAT I SALUT LABORAL
5.1. AVALUACIÓ DELS RESULTATS DEL PLA DE GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE PREVENCIÓ DE RISCOS 2005-2008
El 16 de febrer del 2006 es va signar el Pla de govern per a la prevenció de riscos laborals
(PGPRL) per al període 2005-2008, fruit del compromís establert a l’Acord estratègic per a
la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.
Malauradament, no es disposa d’informació que permeti una avaluació conjunta de l’aplicació del Pla de govern per a la prevenció de riscos laborals en el moment actual. Tot i així,
a continuació s’analitzen, per la seva rellevància, algunes de les mesures previstes a l’esmentat Pla que s’han dut a terme.
El Pla de govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 recull dintre del seu
objectiu estratègic primer l’elaboració de l’Enquesta de condicions de treball de Catalunya
(ECTC). Concretament, aquest objectiu estableix “la creació i el desenvolupament d’un
sistema d’informació i registres que permetin una anàlisi qualitativa i quantitativa de les
pràctiques preventives de les empreses i orienti les actuacions de les administracions públiques”. Amb aquesta finalitat s’ha creat l’ECTC, que, a més, disposa per primera vegada
d’una desagregació de les dades obtingudes per raó de gènere, d’una anàlisi de les dades
relatives a la conciliació de la vida familiar i laboral, i d’una altra sobre la satisfacció dels
treballadors i treballadores respecte de les seves condicions laborals.
L’Enquesta ha estat elaborada amb la participació de 3.128 persones treballadores i
1.518 centres de cotització, que responien uns qüestionaris independents,44 i constitueix un
pas endavant per a l’anàlisi de la situació a Catalunya en l’àmbit de la prevenció de riscos.
Un fet que, sens dubte, propiciarà l’assumpció de polítiques de prevenció de riscos més
ajustades a la realitat actual. A continuació s’exposen, a grans trets, els seus resultats.
La modalitat d’organització preventiva que apliquen les empreses més freqüentment
és el servei de prevenció aliè a l’empresa (el 76,5%). A les activitats realitzades a les
empreses en relació amb la prevenció de riscos laborals s’observen quatre nivells diferents:
les activitats preventives i d’informació, en què destaca l’elaboració del pla de prevenció
(78,0%); la formació i la informació dels treballadors i treballadores (el 76,5%, encara que
no s’ha impartit a la totalitat de la plantilla); la consulta i la participació (67,6%), que es
duu a terme a través dels representants del personal, i les activitats sanitàries i de vigilància
de la salut (73,8%), que han estat principalment els reconeixements mèdics específics periòdics d’acord amb els riscos detectats.

44. Les entrevistes a les persones responsables de les empreses es van fer entre els mesos de novembre del 2006 i
gener del 2007. Les entrevistes als treballadors i les treballadores van tenir lloc entre els mesos de maig i novembre
del 2005.
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Destaca també que el 80% de les empreses manifesten que no han elaborat cap anàlisi
econòmica dels costos dels accidents, tot i que el percentatge baixa a mesura que s’incrementa el volum de treballadors que té l’empresa (el 55,6% en empreses de 50 a 249 treballadors, i el 51,2% en empreses de més de 250 treballadors). Les inversions realitzades en
l’àmbit de la prevenció són en general molt baixes (el 45,4% han efectuat una despesa entre
l’1% i el 5% del conjunt de despeses, el 21,0% hi han invertit menys de l’1% i el 12,1% no
hi han invertit res). El 21,5% desconeixen la quantia de la inversió realitzada.
Respecte a les condicions de seguretat als centres de treball, el 77,3% dels treballadors
i les treballadores declaren que la maquinària o els equips de treball que utilitzen estan
protegits. S’observa que els homes estan més exposats a àrees de treball insegures que les
dones, especialment pel que fa a espais amb risc de caigudes d’alçada, possiblement per
una ocupació més alta al sector de la construcció, que és on aquest tipus de risc és més
elevat (el 27,2% a la construcció davant del 7,3% del conjunt de branques). Les dues situacions de risc que es valoren com a més probables que succeeixin són el contacte amb
corrent elèctric, foc, temperatures o substàncies perilloses (47,1% de les valoracions), i el
contacte amb un material tallant, punxant, dur o rugós (47,5%). Però, de nou, aquests riscos
són percebuts com a més probables en el cas dels homes, atesa la seva major ocupació en
sectors amb més risc com la construcció o la metal·lúrgia, que en el cas de les dones.
Un altre conjunt de factors analitzats són els que s’agrupen dins de les condicions
ambientals. En general, s’observa que l’exposició a condicions ambientals adverses de les
persones treballadores és molt baixa. Els agents químics als quals estan més exposades són:
pols, fums, aerosols i vapors nocius o tòxics (16,2% de respostes amb exposicions “moltes
vegades” o “sempre”). Els agents biològics perillosos són declarats per el 3,8% dels treballadors i treballadores, que diuen estar-hi exposats moltes vegades o sempre. Els agents
físics més comuns són les vibracions per eines manuals, maquinària, etc. (20,5%); el volum
de soroll elevat (22,3%), i les altes temperatures (19,0%).
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Altres dades molt significatives són les que es desprenen del bloc de les condicions
ergonòmiques. L’anàlisi dels resultats mostra que el 49,0% dels treballadors i treballadores
declaren que han de fer, sempre o moltes vegades, moviments repetitius de curta durada a
la feina, seguit d’estar asseguts (el 31,6%), estar drets sense desplaçar-se (29,2%), forçar la
vista (21,9%) i mantenir postures forçades (21,0%). Aquest percentatge tan elevat dels
moviments repetitius és molt rellevant, atès que moltes vegades aquests tipus de moviments estan relacionats amb l’aparició de problemes musculoesquelètics, que són la primera causa d’accident laboral 45 i, tot i que no assoleixen un nivell de gravetat alt, es caracteritzen per la possibilitat de patir recaigudes. La freqüència amb què homes i dones estan
sotmesos a aquestes situacions es mostra molt igualada. En relació amb l’ús d’instruments
o mitjans materials, en destaquen les eines manuals (34,6%) i els equips informàtics amb
teclats (33,5%).
De les condicions psicosocials destaquen les exigències de les feines pel que fa a haver
de treballar molt ràpidament. Les dones responen que han de treballar més de pressa, amb
una intensitat més elevada que els homes (37,8 i 32,2%, respectivament). Pel que fa als
aspectes emocionals, també són les dones les que responen amb una major freqüència que
han d’amagar les seves emocions a la feina (28,6% les dones i 19,6% els homes). Sobre el
factor de marge d’autonomia, s’observa que un alt percentatge de persones, el 30,0%,
declara no tenir-ne. Respecte al desenvolupament i el grau d’informació i delimitació de les
feines, la població manifesta un nivell de satisfacció prou elevat. També es donen valoracions positives en les relacions amb els superiors immediats i els companys, i en el grau de
reconeixement de les tasques realitzades. Per a l’anàlisi de les preocupacions pel futur es
consideren quatre ítems: no trobar feina si es queden a l’atur, canvis no desitjats en l’horari, modificació de les tasques que duen a terme i variacions en el salari. En conjunt, l’aspecte que més preocupa són les variacions en el salari. Les diferències de gènere es manifesten amb una preocupació més elevada de les dones en tots els ítems i, especialment, en
el canvi d’horari.
D’altra banda, l’objectiu segon del PGPRL és promoure conductes adreçades a valorar
la vida i la salut dels treballadors com un valor social de primer ordre. Per assolir aquest
objectiu, el 2007 s’han realitzat diverses accions. En l’àmbit d’intervenció previst per
desenvolupar actuacions de sensibilització en matèria preventiva en tots els àmbits de la
societat, s’han fet campanyes publicitàries com ara l’anomenada “Els accidents no avisen”,
que s’ha dut a terme a la televisió, la ràdio, la premsa i en tanques publicitàries. També
s’han fet altres accions de sensibilització com ara concursos de cartells i fotografies o la
gira del bus de la prevenció de riscos laborals. A més, s’han editat noves publicacions de
matèries preventives i fullets informatius.
45. Segons nota de premsa del Departament de Treball, els trastorns musculoesquelètics són la primera causa
d’accident laboral a Catalunya, ja que suposen el 37,1% del conjunt d’accidents amb baixa. Oficina de Premsa del
Departament de Treball, 13.03.2008.
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Una altra mesura inclosa al segon objectiu del PGRL han estat els ajuts econòmics per donar
suport a la inversió en maquinària i equips que millorin les condicions de treball. 46 A aquesta
mesura s’han acollit 73 empreses, de les quals 13 pertanyen al sector de la construcció, 30 a la
indústria metal·lúrgica, 22 a la indústria de la fusta i el moble i 8 al sector del comerç. Les subvencions s’han destinat a inversions per incorporar equips que serveixin per evitar o minimitzar
tres tipus de risc molt concrets: els sobreesforços físics sobre el sistema musculoesquelètic
relacionats amb la manipulació de càrregues i els moviments repetitius, els aixafaments resultat
d’una caiguda i el contacte amb materials tallants, els atrapaments i els xocs.47
També el 2007 s’ha presentat el Programa de vigilància postocupacional de la salut dels treballadors i treballadores que han estat exposats a l’amiant, que constitueix un dels àmbits d’intervenció recollit al segon objectiu del PGPRL, una iniciativa que beneficiarà prop de 6.000 persones.
D’altra banda, per donar compliment a l’objectiu quart, que pretén la potenciació de
mecanismes de coordinació i cooperació entre institucions amb competències en seguretat
i salut laboral, s’han establert acords amb altres departaments, com ara el de Salut i el
d’Interior, entre d’altres.

5.2. BALANÇ DE LA SINISTRALITAT
5.2.1. Evolució de la sinistralitat
La sinistralitat a Catalunya mostra un lleuger descens enfront de les dades registrades
el 2006. El nombre d’accidents en jornada laboral amb baixa s’han reduït l’1,2% i el 2,2%
els in itinere, és a dir, aquells que tenen lloc a l’anada o la tornada del centre de treball o a
l’inici o finalització de la jornada.
Cal tenir en compte que el descens de la sinistralitat adquireix més força si es considera que el nombre de persones ocupades ha crescut el 2,7%, segons dades de l’EPA (el 2,0%
en el cas dels homes i el 3,6% en el cas de les dones). 48

46. Ordre TRE/259/2007, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir el sistema
d’ajuts econòmics per donar suport a la inversió en maquinària i equips que millorin les condicions de treball, i
s’obre la convocatòria per a l’any 2007. BOE, núm. 4932, de 24.7.2007.
47. Segons nota de premsa del Departament de Treball, 4.01.2008.
48. El nombre de persones ocupades de 16 a 64 anys ha crescut, segons l’EPA, el 2,9%; el 2,4% en el cas dels
homes i el 3,7% en el cas de les dones.
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TAULA 143. EVOLUCIÓ DE LA SINISTRALITAT A CATALUNYA, 2007
Unitats: valors absoluts i percentatges.

Nombre
d´accidents

Variació absoluta
2006-2007

Variació relativa
2006-2007

% Dones sobre el
total

ACCIDENTS EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA
Nombre
d´accidents total

161.073

-1.906

-1,2%

23,7%

-1,2%

23,8%

Segons gravetat
Lleus

159.676

Greus

1.292

42

3,4%

12,3%

105

-38

-26,6%

3,8%

Mortals

-1.910

Segons sector econòmic
2.732

54

2,0%

13,4%

Indústria

47.165

-2.971

-5,9%

17,1%

Construcció

35.515

-223

-0,6%

1,1%

Serveis

75.661

1.234

1,7%

38,8%

Agricultura

Segons tipus de contracte
Fix

97.354

2.390

2,5%

25,0%

Eventual

63.109

-4.621

-6,8%

21,8%

325

114,0%

12,5%

-2,4%

-

Sense especificar

610

ACCIDENTS IN ITINERE
Lleus

18.239

Greus

401

43

12,0%

-

Mortals

45

-14

-23,7%

-

18.685

-425

-2,2%

-

Total

-454

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i el Ministeri de Treball i Immigració.

El nombre d’accidents sense baixa el 2007 ha estat de 144.709, i s’ha registrat un increment de l’1,3% respecte a l’any anterior. Tot i això, la tendència registrada els darrers set
anys mostra, amb lleugeres fluctuacions, una reducció gradual.
El sector econòmic que més ha reflectit percentualment la disminució de l’accidentalitat
és la indústria. Per contra, el que més l’ha augmentat és l’agricultura.
Les persones accidentades amb un tipus de contracte de caràcter eventual són les que
presenten un descens més significatiu respecte a l’any anterior (-6,8%), mentre que aquelles
persones que disposen d’un contracte fix han incrementat la seva accidentalitat el 2,5%.
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Enguany, aproximadament el 60% dels accidents s’han concentrat en vuit branques
d’activitat econòmica: la construcció (18,0%), altres activitats empresarials49 (7,7%), productes metàl·lics (7,6%), comerç al detall (6,8%), comerç a l’engròs (5,5%), sanitat i serveis socials (5,4%), Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (4,7%) i
hoteleria (4,0%).
Tant en els accidents en jornada laboral amb baixa com en els accidents in itinere el
nombre més elevat de registres es dóna 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
mortals, que han registrat una reducció del 26,6% i del 23,7%, respectivament. Per contra,
els accidents greus mostren un increment, més intens en el cas dels in itinere (12,0%).
Les malalties professionals, segons les dades registrades, mostren un cert descens
(-35,7%). Enguany s’han registrat 3.546 malalties, 2.585 amb baixa i 961 sense baixa. Però
cal tenir en compte que el 2007 s’ha produït un canvi en el procediment de notificació50 que
pot provocar que les dades siguin provisionals fins que es normalitzi el procés. Per aquest
motiu, enguany no es pot fer una anàlisi de les malalties professionals de forma específica.
Tot i això, cal remarcar que el 2007 ha estat un any en què es detecten alguns assoliments importants en matèria de malalties professionals, com ara l’entrada en vigor l’1 de
gener del Reial decret que regula el quadre de malalties professionals i la seva notificació;
51 l’establiment d’un nou model de notificació; l’elaboració d’un procediment52 adreçat als
metges d’atenció primària per tal de definir i homogeneïtzar l’actuació en el supòsit que un
treballador o treballadora sol·liciti assistència sanitària i se li hagi de prescriure una baixa
laboral en la qual existeixin indicis raonables que la causa és de base professional, i l’entrada en vigor del Reglament europeu que regula el registre, l’avaluació i l’autorització de
substàncies i preparats químics, que es preveu que redueixi l’aparició de malalties
professionals,53 entre d’altres.

49. Aquesta branca inclou activitats molt diverses a les empreses com ara les consultories jurídiques o de comptabilitat, els serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, els assaigs tècnics, els serveis de selecció i col·locació del
personal, o d’investigació i de seguretat, entre d’altres.
50. La normativa que desplega la nova forma de notificació és l’Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual
s’estableix el model de notificació de malaltia professional, es dicten les normes per a la seva elaboració i transmissió i es crea el corresponent fitxer de dades personals. BOE núm. 4, de 4.01.2007. Enguany, la informació de
les malalties professionals procedeix de l’explotació realitzada per la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, sobre la base de les comunicacions efectuades mitjançant el sistema CEPROSS. L’obligació de portar a
terme la comunicació de la malaltia professional, a partir de gener del 2007, la té l’entitat gestora o col·laboradora
de la Seguretat Social que assumeix les contingències professionals.
51. Reial decret 1299/2007, de 10 novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema
de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre. BOE núm. 302, de 19.12.2007.
52. Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM). Instrucció 01/2007 de valoració de la contingència professional.
53. El Reglament REACH (CE) núm. 1907/2006, del Parlament Europeu i del Consell, va ser aprovat el 18 de
desembre del 2006 i ha entrat en vigor el dia 1 de juny del 2007.

265

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

5.2.1.1. Evolució dels accidents laborals amb baixa
a) Accidents en jornada de treball
Segons el gènere
L’accidentalitat dels homes és més elevada que la de les dones, com es pot observar al
gràfic següent. A més, a mesura que el nivell de gravetat s’incrementa, el pes relatiu dels
accidents de les dones disminueix. Aquesta accidentalitat més gran dels homes, que pateixen tres de cada quatre accidents lleus o quasi la totalitat dels mortals, no guarda relació
amb la seva participació en el mercat de treball, on sis de cada deu persones treballadores
són homes.

GRÀFIC 65. DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL
AMB BAIXA SEGONS EL GÈNERE. CATALUNYA, 2007
Unitats: percentatges.
.

Lleus

76,2%

23,8%

Greus 12,3%

87,7%
96,2%

Mortals 3,8%
Total
Població ocupada assalarida

76,3%

23,7%

57,5%

42,5%
Dones

Homes

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i l’Institut Nacional d’Estadística.

L’exposició a riscos que poden ocasionar accidents físics és més elevada en alguns
sectors o branques econòmiques en què els homes estan més representats, com ara la construcció (amb 34 accidents mortals el 2007) o el transport (amb 17 accidents mortals),
mentre que el risc d’accident greu o mortal és menor a les oficines o al comerç al detall, on
predominen més les dones. D’altra banda, un risc al qual els homes tenen una major exposició que les dones és el soroll i, com a conseqüència, la pèrdua d’audició. I on tenen lloc
nivells de soroll que sovint superen el límits recomanats és a l’agricultura, la construcció,
l’enginyeria, la indústria de l’alimentació i les begudes, i la indústria metal·lúrgica. De nou,
són branques on la presència masculina, en general, és més alta.
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Segons la gravetat
Una altra via d’anàlisi de la sinistralitat és l’estudi dels índexs d’incidència. Els índexs d’incidència indiquen el nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors exposats amb les contingències professionals cobertes.54 D’aquesta manera, permeten una anàlisi més ajustada de la
realitat de la sinistralitat laboral que les xifres absolutes, perquè, com s’ha esmentat, tenen en
compte les fluctuacions de la població afiliada que puguin tenir lloc d’un període a un altre.
Enguany, els índexs d’incidència han baixat per als accidents lleus i, de forma rellevant, per
als accidents mortals. Els accidents greus presenten un lleu repunt (vegeu el gràfic següent).

GRÀFIC 66. EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA SEGONS LA
GRAVETAT. CATALUNYA, 2000-2007
Unitats: nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals
cobertes * 100.000.
.
8.222

8.149
7.588
6.860
6.163
5.745

Lleus

5.899
5.674

2000

67,0

2001

2002

74,0

71,0

2003

2004

65,2

64,1

2005

2006

2007

54,1

Greus

45,6

45,9

Mortals
6,8

6,8

7,8

6,2

5,9

3,9

5,2

3,7

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

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

54. S’hi 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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Segons el tipus de contracte
Tal com es pot observar en el gràfic següent, en principi la sinistralitat afecta més les
persones que tenen contractes fixos. Del total d’accidents en jornada laboral amb baixa, el
60,4% són patits per persones que tenen un contracte fix. Aquesta proporció es manté equivalent en qualsevol dels nivells de gravetat, excepte per als accidents greus (57,5%).
La major incidència de la sinistralitat entre el col·lectiu de persones amb contracte fix
és lògica, atès que, segons dades de l’EPA, el 76,3% de la població ocupada assalariada té
aquest tipus de contracte. El 23,7% restant tenen un contracte eventual, però destaca que el
39,2% del total d’accidents es produeix en aquest col·lectiu.
La construcció és una branca d’activitat on la taxa de temporalitat encara es presenta
molt més rellevant, del 42,2%, i on l’exposició a riscos laborals és de les més elevades. En
aquesta branca el 60,7% dels accidents registrats són de persones amb contracte eventual.
En el cas dels serveis, aquest percentatge es redueix fins al 38,2% (dada molt propera a
l’estimada per al total d’accidents); a l’agricultura, fins al 32,8%, i a la indústria, fins al
24,9%.

GRÀFIC 67. ACCIDENTS EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA SEGONS EL
TIPUS DE CONTRACTE I LA GRAVETAT. CATALUNYA, 2007
Unitats: nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals
cobertes * 100.000.
.
0,4%

1,9%

60,5%

57,5%

60,0%

60,4%

39,2%

40,6%

40,0%

39,2%

Mortals

Total

Lleus
Eventual

Greus
Fix

0,4%

Sense especificar

76,3%

23,7%
Població
ocupada
assalariada

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
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La proporció de dones amb contracte temporal que han patit un accident segons el sector també es mostra irregular. A la construcció, només l’1,0% dels accidents de persones
amb contracte eventual són patits per dones, atès que és un sector molt masculinitzat. A la
indústria i a l’agricultura el percentatge es mostra similar, 17,9% i 16,1%, respectivament.
Per contra, en el sector més feminitzat, els serveis, el percentatge de dones amb contracte
eventual sobre el total d’accidents del sector és més elevat, el 39,0%.

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 (75.661 en total; 75.116 de lleus, 496 de greus i 49 de mortals). El
segueix la indústria (47.165 accidents totals; 46.786 de lleus, 360 de greus i 19 de mortals).
Però, atenent a la gravetat, la construcció té més accidents greus i mortals respecte del seu
total (35.515 accidents totals; 35.085 de lleus, 396 de greus i 34 de mortals). L’agricultura
és el sector que registra menys accidents en jornada de treball amb baixa (2.732 accidents
totals; 2.689 de lleus, 40 de greus i 3 de mortals).

GRÀFIC 68. EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA SEGONS EL SECTOR
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2003-2007
Unitats: nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals
cobertes * 100.000.
.
15.658,6

9.474,7

13.505,2
9.160,1

Agricultura
12.281,1

12.719,5

8.746,8

9.163,9

12.212,7
8.565,8

Indústria
Construcció
Serveis

4.752,8

4.422,1

4.369,8

4.685,4

4.897,1

4.864,5

4.275,3

3.979,7

4.014,1

3.947,2

2003

2004

2005

2006

2007

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

Però, si s’analitzen els índexs d’incidència, s’observa una gradació totalment diferent.
La construcció presenta un risc més alt de patir un accident per cada 100.000 persones
afiliades amb les contingències professionals cobertes. Els seus índexs mostren valors quatre vegades per sobre dels observats als serveis. La indústria es manté en segon lloc.
L’agricultura, en darrer terme en nombre d’accidents, se situa en tercer lloc quan s’estudien
els índexs d’incidència.

269

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

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, tot i que al 2006 es va produir un trencament en aquesta tendència atès que tots els sectors van incrementar els seus índexs. Per
tant, un cas especial és el que té lloc a l’agricultura, que els dos darrers anys augmenta els
seus nivells d’accidentalitat.
El 68,2% dels accidents registrats lleus es concentren en 10 branques d’activitat, principalment de la construcció i dels serveis; el 62,8% dels greus es distribueixen entre 8
branques d’activitat, i el 48,6% dels mortals només en dues (construcció i transport terrestre i per canonades).
La branca d’activitat que destaca en primer lloc quant al nombre d’accidents registrats és, com s’ha vist, la construcció, que concentra el 22,0% dels accidents lleus, el
30,7% dels greus i el 32,4% dels mortals. En el sector dels serveis són les altres activitats
empresarials les que despunten amb un registre més alt (el 9,5% dels accidents lleus i el
6,3% dels greus). Les altres branques dels serveis amb nombres elevats d’accidents són
el comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, el transport terrestre i per canonades, la sanitat i els serveis socials i l’Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria.
En la indústria destaquen dues branques respecte als accidents lleus, la dedicada als productes metàl·lics i la indústria de productes alimentaris i begudes. La indústria de productes metàl·lics també destaca pel nombre d’accidents greus registrats (75 accidents,
que representen el 5,8% del total).
Les branques d’activitat que registren uns índexs d’incidència més elevats per als accidents lleus són: minerals d’urani i tori, petroli brut i gas natural, reciclatge, minerals metàllics, metal·lúrgia, silvicultura i explotació forestal, antracita, hulla, lignit i torba, transport
aeri i espacial, indústria de la fusta i el suro (llevat dels mobles), pesca i aqüicultura, minerals no metàl·lics ni energètics.
L’índex d’incidència d’accidents greus més elevat té lloc a la branca del petroli brut i
gas natural (3.787,8, enfront del 45,9 registrat per a tot Catalunya en el conjunt de les branques). Un altre índex molt rellevant té lloc a la indústria del tabac (2.336,4). Els segueixen
les branques següents: organismes extraterritorials (344,7), transport marítim, cabotatge i
vies de navegació interiors (327,1), mobles i altres indústries manufactureres (291,2),
indústria de la fusta i el suro (212,4), metal·lúrgia (168,2) i construcció (136,2).
Els índexs dels accidents mortals més alts tenen lloc a: lloguers de maquinària (34,7,
enfront del 3,7 registrat per a totes les branques a Catalunya), transport terrestre i per canonades (22,3), material electrònic, ràdio, TV i comunicació (20,3), energia elèctrica, gas i
aigua calenta (19,3), indústria de la fusta i el suro (16,3), indústria d’altres productes minerals no metàl·lics (13,5) i construcció (11,7).
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Per tant, destaca que, si bé la construcció aglutina el 30,7% dels accidents greus registrats i el 32,4% dels mortals, altres branques d’activitat mostren índexs d’accidentalitat per
cada 100.000 persones afiliades amb les contingències professionals cobertes més elevats.

Cost econòmic
Enguany, s’han reduït el nombre d’accidents lleus i la mitjana de dies de baixa. Per
contra, s’ha incrementat el nombre d’accidents greus (de 1.250 accidents amb una mitjana
de dies de baixa de 89 dies a 1.292 amb 121 dies) i el cost laboral mitjà per treballador i
mes. Amb tot, en termes globals, l’any 2007 s’observa una reducció del cost estimat de la
sinistralitat laboral, i del cost econòmic en sous i cotitzacions a la Seguretat Social, respecte a l’any anterior.
TAULA 144. COST ECONÒMIC EN SOUS I COTITZACIONS A LA SEGURETAT
SOCIALS DELS ACCIDENTS LABORALS AMB BAIXA. CATALUNYA 2007
I TOTAL 2006
Unitats: valors absoluts.

Accidents amb
baixa

Mitjana de
dies de baixa

Total

Total 2006

Lleus

159.676

17

2.714.492

3.070.134

Greus

1.292

121

156.332

111.250

Gravetat

Total dies de baixa

2.870.824

3.181.384

Total mesos de baixa (dies/30)

95.694,13

106.046,13

Cost laboral mig per treballador i mes (€)

2.445,37

2.322,80

234.007.562,83

246.324.223,62

Cost estimat sinistralitat laboral (€)

Nota: el càlcul del cost de la sinistralitat laboral no té en compte els accidents mortals, ni altres variables com la
despesa sanitària i farmacèutica que generen o la pèrdua de productivitat per haver de substituir treballadors experimentats per altres d’inexperts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i l’INE, Enquesta trimestral del cost laboral (ETCL) en què resten excloses les activitats econòmiques de l’Administració pública, el servei domèstic i els
organismes extraterritorials. Mitjana anual 2006.

b) 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.

271

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

Enguany, el nombre d’accidents in itinere a Catalunya ha disminuït lleugerament, el
2,2%. En total s’han registrat 18.685 accidents, dels quals 18.239 han estat lleus, 401 greus
i 45 mortals. Percentualment, respecte al 2006, la davallada més intensa i important ha estat
la dels accidents mortals, que han baixat el 23,7%, dels 59 accidents mortals registrats el
2006 als 45 registrats el 2007. Per contra, els accidents greus han sofert un increment del
12,0% (43 accidents més). En nombres absoluts, destaca el descens de 425 accidents lleus
menys (-2,4%).
El gràfic següent mostra l’evolució en el nombre d’accidents in itinere els darrers cinc
anys. En concret, l’accidentalitat in itinere s’ha incrementat el 33,3% des de l’any 2003 fins
al 2007 (4.667 accidents més).
Però l’evolució no ha tingut lloc de la mateixa manera en tots els nivells de gravetat.
Els accidents lleus són els que més han augmentat (34,9%) i els mortals els que més han
disminuït (-50,0%). Els accidents greus mostren oscil·lacions en tot el període de referència, però el pes relatiu que assoleixen respecte als altres nivells de gravetat és menor atès
que el nombre d’accidents lleus, a excepció del darrer any, presenta grans increments.

GRÀFIC 69. EVOLUCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT IN ITINERE SEGONS LA
SEVA GRAVETAT. CATALUNYA, 2003-2007
Unitats: valors absoluts.
.
90

411

66

456

52

59

423

358

13.517

16.819

17.432

2003

2004

2005
Lleus

Greus

45
401

18.693

18.239

2006

2007

Mortals

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

Per demarcacions territorials, el 81,9% dels accidents in itinere es concentren a
Barcelona, el 7,8% a Girona, el 6,6% a Tarragona i el 3,7% a Lleida. Barcelona ha registrat
15.307 accidents (14.972 de lleus, 310 de greus i 25 de mortals); Girona, 1.455 (1.416, 34
i 5, respectivament); Lleida, 694 (660, 26 i 8), i Tarragona, 1.229 (1.191, 31 i 7).
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La pauta respecte a l’any 2006 de descens del nombre d’accidents lleus i d’augment
dels greus es fa palesa a totes les demarcacions. Per contra, en els accidents mortals
s’observen diferències. Barcelona disminueix el seu nombre en 10 accidents i Girona en
5, mentre que Lleida es manté igual que l’any precedent i Tarragona els incrementa en
un més.
L’evolució dels índexs d’incidència segons la gravetat mostra que, proporcionalment al
nombre d’afiliats, el 2007 l’accidentalitat és menor en tots els nivells de gravetat. Aquest
fet, en principi, contrasta amb l’augment observat en l’anàlisi dels nombres absoluts d’accidents però és a causa que l’augment de l’afiliació que s’ha produït els darrers anys no ha
anat acompanyat d’un increment igual del nombre de sinistres.
TAULA 145. EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX D’INCIDÈNCIA DELS ACCIDENTS
IN ITINERE SEGONS LA GRAVETAT. CATALUNYA, 2003-2007
Unitats: nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes
* 100.000.

2003

2004

2005

2006

2007

Lleus

551,0

665,1

662,6

682,4

648,2

Greus

16,8

18,0

16,1

13,1

14,3

Mortals
Total

3,7

2,6

2,0

2,2

1,6

571,4

685,7

680,7

697,6

664,0

Nota: el càlcul es fa segons la fórmula: (nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la SS) * 100.000.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Si s’analitzen els índexs d’incidència dels accidents in itinere segons la demarcació i la
gravetat, Lleida és la demarcació que mostra uns nivells més elevats d’accidentalitat greu
i mortal respecte a la seva proporció d’afiliats. Barcelona, seguida per Girona, té l’índex
d’incidència més elevat respecte als accidents lleus.
TAULA 146. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA DELS ACCIDENTS IN ITINERE SEGONS LA
DEMARCACIÓ TERRITORIAL I LA GRAVETAT. CATALUNYA, 2007
Unitats:. nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes
* 100.000.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

Lleus

704,2

534,8

427,1

443,0

648,1

Greus

14,5

12,8

16,8

11,5

14,2

Mortals

1,1

1,8

5,1

2,6

1,6

720,0

549,6

449,1

457,1

664,0

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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6. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU I INICIATIVES PÚBLIQUES
6.1. ASPECTES DESTACABLES DE LA NORMATIVA APROVADA L’ANY 2007
RELACIONS LABORALS
Normativa
En primer lloc, en l’àmbit comunitari, cal destacar la Comunicació de la Comissió
Europea “El desplaçament de treballadors en el marc d’una prestació de serveis: optimitzar
els beneficis tot garantint la protecció dels treballadors”. La Comissió assenyala una sèrie
de problemes en la implementació, l’execució i el control transfronterer del compliment de
la Directiva sobre el desplaçament dels treballadors. La Comissió subratlla problemes com
ara la inexistència de cooperació administrativa, l’accés insuficient a la informació i els
problemes transfronterers de control d’aplicació de la legislació.
També s’ha publicat la Resolució del Parlament Europeu, de 10 de maig de 2007, sobre
l’enfortiment de la legislació comunitària en l’àmbit de la informació i consulta dels treballadors, en la qual el Parament insta la Comissió Europea a emprendre les accions necessàries per tal d’examinar la legislació comunitària relativa a la informació i consulta dels
treballadors per garantir un marc jurídic coherent i eficaç, evitar la inseguretat jurídica i
millorar el diàleg social a escala nacional i europea.
La Comissió Europea ha adoptat, el passat 10 de maig, una Comunicació titulada
“Promoure la solidaritat entre les generacions”, 55 amb l’objectiu d’ajudar els estats membres a fer front als reptes derivats de l’envelliment demogràfic. La Comunicació subratlla
tres àmbits en què els estats membres, els interlocutors socials, la societat civil i la UE
poden tenir un rol molt important. Aquests àmbits són el suport financer per fer front als
costos derivats del manteniment d’una família; l’establiment de serveis de guarda de qualitat, tant per als nens com per a les persones grans dependents, i, finalment, el foment del
temps de treball flexible, amb horaris adequats i facilitats en matèria de baixes.

55. COM (2007) 244 final.
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En l’àmbit estatal, i pel que fa a la negociació col·lectiva, s’ha aprovat la Resolució de 9 de
febrer del 2007, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord
interconfederal per a la negociació col·lectiva 2007.56 Aquest Acord s’ha subscrit entre CEOE i
CEPYME, d’una banda, i, de l’altra, CCOO i UGT. Aquest fixa els criteris, les orientacions i
les recomanacions per tal d’afrontar la negociació col·lectiva de l’any 2007, amb vigència des
de la data de la seva signatura (6 de febrer del 2007) fins al 31 de desembre del 2007. L’Acord,
a part de recollir una sèrie de consideracions sobre la seva naturalesa jurídica i els seus àmbits
funcional i temporal, estableix criteris sobre el manteniment i la creació d’ocupació; en matèria
de fixació de salaris; sobre la necessària conciliació entre l’estabilitat de l’ocupació i la flexibilitat de les empreses; sobre formació contínua i permanent dels treballadors; en qüestions relatives a la informació i consulta amb la representació dels treballadors; i, finalment, sobre el
foment de la igualtat de tracte i oportunitats i la seguretat i salut en el treball.
S’ha aprovat també el Reial decret 306/2007, de 2 de març, pel qual s’actualitzen les
quanties de les sancions que estableix el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions
en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.57
Així mateix, cal destacar l’aprovació de la Llei 7/2007, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic,58 la qual estableix els principis generals aplicables al conjunt de les relacions d’ocupació pública i regula allò que és comú al conjunt del personal funcionari de totes les administracions públiques més les normes legals específiques aplicables al personal laboral al seu
servei. Com a principals novetats, l’Estatut bàsic estableix una regulació general dels deures
bàsics dels empleats públics, regula la nova figura del personal directiu i reforça les garanties
de transparència en allò relatiu al nombre i les retribucions del personal eventual.
S’ha aprovat el Reial decret 902/2007, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret
1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en allò relatiu al temps de
treball de treballadors que realitzen activitats mòbils de transport per carretera. 59
D’altra banda, cal esmentar el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.60 Aquest decret especifica l’obligació de totes les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en un registre oficial d’empreses acreditades i estableix regles de
còmput dels percentatges de treballadors indefinits. També estableix que cada contractista ha
d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat, amb caràcter previ a la subcontractació.

56. COM (2007) 244 final.
57. BOE núm. 48, de 24.02.2007.
58. BOE núm. 67, de 19.03.2007.
59. BOE núm. 89, de 13.04.2007.
60. BOE núm. 171, de 18.07.2007.
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També s’ha publicat la Llei 38/2007, de 16 de novembre, per la qual es modifica el Text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de
24 de març, en matèria d’informació i consulta dels treballadors i en matèria de protecció
dels treballadors assalariats en casos d’insolvència de l’empresari. Aquesta Llei transposa
el contingut de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un
marc general relatiu a la informació i a la consulta dels treballadors a la Comunitat Europea,
i la Directiva del Consell sobre l’aproximació de les legislacions dels estats membres relatives a la protecció dels treballadors assalariats en cas d’insolvència de l’empresari.61 La
Llei incideix especialment en els drets i les competències del comitè d’empresa.
Finalment, s’ha aprovat el Reial decret 1763/2007, de 28 de desembre, pel qual es fixa
el salari mínim interprofessional62 en 600 euros o 20 euros/dia (segons si el salari està fixat
per dies o bé per mesos) per a qualsevol activitat en el sector de l’agricultura, la indústria
o els serveis.
Ja en l’àmbit autonòmic, cal destacar la Llei 1/2007, de 5 de juny, del Consell de
Relacions Laborals,63 la qual ha estat objecte de dictamen per part del CTESC (Dictamen
12/2007). El Consell és un òrgan de participació institucional, de diàleg i concertació social en matèria de relacions laborals entre les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat.
També s’ha aprovat l’Ordre TRE/244/2007, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica del contingut dels contractes de treball i les seves
còpies bàsiques, en l’àmbit de Catalunya.64 Les usuàries d’aquest servei són les empreses,
les administracions públiques i la resta d’entitats públiques i privades sobre les quals recau
l’obligació de presentar la notificació de la comunicació dels contractes de treball i les
seves còpies bàsiques davant el SOC.

Iniciatives públiques
La Comissió Europea ha publicat les respostes a la consulta pública que va obrir amb
la presentació del Llibre verd sobre la modernització del dret laboral per afrontar els reptes del segle XXI. L’objectiu que es persegueix és suprimir els obstacles innecessaris per a
la lliure prestació de serveis al mercat interior, sense deixar de garantir una protecció adequada dels treballadors desplaçats.

61. BOE núm. 276, de 17.11.2007.
62. BOE núm. 312, de 29.12.2007.
63. DOGC núm. 4902, de 12.06.2007.
64. DOGC núm. 4926, de 16.07.2007.
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En aquest sentit, el Parlament Europeu ha aprovat un informe sobre la reforma del dret
laboral amb vista als reptes del segle XXI, el qual incideix en el fet que la distribució de la
jornada de treball sigui suficientment flexible per garantir les necessitats de treballadors i
treballadores i empresariat, la qual cosa ha de permetre conciliar la vida laboral i familiar.
L’informe també assenyala que cal garantir la competitivitat i millorar la situació de l’ocupació a Europa sense perjudicar la salut dels treballadors.
També cal destacar que els interlocutors socials europeus han signat un acord marc
sobre l’assetjament i la violència en el treball per tal de proveir l’empresariat i els treballadors i treballadores dels mecanismes suficients per tal de prevenir l’assetjament i la
violència.

OCUPACIÓ
Normativa
En l’àmbit comunitari es pot destacar la Recomanació del Consell, de 27 de març de
2007, relativa a l’actualització de les orientacions generals de política econòmica 2007 dels
estats membres i de la Comunitat, i sobre l’execució de les polítiques d’ocupació dels estats
membres.65 Aquesta Recomanació es fa estat per estat, tenint en compte l’Informe anual
provisional 2007 de la Comissió i les Directrius integrades per al creixement i l’ocupació.
D’altra banda, s’ha aprovat la Decisió del Consell, de 10 de juliol de 2007, relativa a
les polítiques d’ocupació dels estats membres,66 per la qual s’estableix que les directrius
per a les polítiques d’ocupació dels estats membres que estableix la Decisió 2005/600/CE
del Consell es mantenen per a l’any 2007.
En l’àmbit estatal s’ha aprovat la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació
del règim d’empreses d’inserció,67 la qual té com a objectiu regular el règim jurídic de les
empreses d’inserció i establir un marc que promogui la inserció laboral de persones en
situació d’exclusió social a través d’aquest tipus d’empreses.
D’altra banda, tant en l’àmbit autonòmic com en l’estatal s’han aprovat diverses ordres
i resolucions, totes relacionades amb l’atorgament de subvencions en matèria d’ocupació.

65. DOUE L92, de 03.04.2007.
66. DOUE L183, de 13.07.2007.
67. BOE núm. 299, de 14.12.2007.
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SEGURETAT I SALUT LABORAL
Normativa
En l’àmbit estatal s’ha aprovat l’Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual s’estableix el
model de comunicat de malaltia professional, es dicten normes per a la seva elaboració i transmissió i es crea el corresponent fitxer de dades personals.68 Una innovació que s’introdueix en aquesta regulació rau en la utilització de les dades recollides als fitxers administratius de la Seguretat
Social, de manera que només es demana la gravació d’aquells camps que suposen una ampliació
de la informació que no es troba disponible a les bases de dades de la Seguretat Social.
D’altra banda, cal destacar el Reial decret 597/2007, de 4 de maig, sobre publicació de
les sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.69 Aquest
Reial decret desplega el que preveu el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions a
l’ordre social (Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost).
S’ha aprovat també l’Ordre TAS/2241/2007, de 10 de juliol, per la qual s’estableixen
les bases reguladores de concessió, per part de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en
el Treball, de subvencions per a projectes d’investigació, desenvolupament i innovació, en
matèria de prevenció de riscos laborals.
En l’àmbit autonòmic cal destacar el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de
mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.70 Aquest ha estat objecte de dictamen
per part del CTESC (Dictamen 4/2007).

Iniciatives públiques
En l’àmbit comunitari cal destacar l’Estratègia de la Comissió Europea sobre seguretat i salut
laborals (2007-2012), la qual té com a objectiu assolir una reducció global del 25% dels accidents
laborals i les malalties professionals a la Unió Europea, i estableix una sèrie de mesures a escala
europea i nacional en els àmbits següents: millorar i simplificar la legislació existent i reforçar-ne
l’aplicació mitjançant instruments sense caràcter vinculant; definir i aplicar estratègies nacionals
adaptades al context específic de cada Estat membre; integrar la seguretat i salut en el treball en
altres àmbits de les polítiques europees, i identificar i avaluar els possibles riscos mitjançant l’augment de la investigació, l’intercanvi de coneixements i l’aplicació pràctica dels resultats.

68. BOE núm. 3, de 03.01.2007.
69. BOE núm. 108, de 05.05.2007.
70. DOGC núm. 4963, de 06.09.2007.
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D’altra banda, l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball ha impulsat
una campanya anomenada “Alleugereix la càrrega” per combatre els trastorns musculoesquelètics en el lloc de treball. Aquesta campanya proposa un model de gestió integrat en el
qual l’empresari, el treballador i l’Administració pública han de cooperar per combatre
aquest tipus de trastorns.
En l’àmbit estatal, cal destacar que el Ministeri de Treball, la Fiscalia i el Consell
General del Poder Judicial han signat un protocol marc de col·laboració per lluitar contra
la sinistralitat laboral. L’objecte d’aquest protocol és establir mecanismes de cooperació,
així com canals de comunicació àgils entre les parts per tal de garantir la investigació eficaç
i ràpida dels delictes contra la vida, la salut i la integritat física dels treballadors i l’execució de sentències condemnatòries. També té la vocació de servir com a marc de referència
per a la subscripció de convenis a escala autonòmica que desenvolupin aquesta finalitat.
En l’àmbit autonòmic, el Departament de Treball ha posat en marxa el Pla d’inversions
en seguretat i salut, adreçat a les pimes, el juliol del 2007. Aquest Pla està dotat amb 1,5
milions d’euros ampliables, per adquirir, adaptar o substituir maquinària i equips de treball
que contribueixin a reduir o eliminar riscos laborals específics.

IMMIGRACIÓ
Normativa
En l’àmbit comunitari es pot destacar el Reglament (CE) núm. 182/2007 del Parlament
Europeu i del Consell, d’11 de juliol de 2007, sobre les estadístiques comunitàries en l’àmbit
de la migració i protecció internacional i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 311/76,
del Consell, relatiu a l’elaboració d’estadístiques de treballadors estrangers.71 Aquest
Reglament constata la necessitat d’informació estadística relativa a la professió, l’educació,
les qualificacions i el tipus d’activitat de les persones immigrants i, consegüentment, estableix
normes comunes en matèria de recollida i elaboració d’estadístiques comunitàries.
En l’àmbit estatal, s’ha aprovat el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada,
lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i
d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.72 Aquest Reial decret també
s’aplica als familiars del ciutadà o ciutadana d’un Estat membre de la Unió europea o d’un altre
Estat part en l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, quan l’acompanyin o s’hi reuneixin.

71. DOUE L199, de 31.07.2007.
72. BOE núm. 51, de 28.02.2007.
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També s’ha publicat l’Ordre PRE/1282/2007, sobre mitjans econòmics la disposició
dels quals hauran d’acreditar els estrangers per poder efectuar la seva entrada a Espanya.73
Les quanties econòmiques estaven determinades per l’Ordre del Ministeri d’Interior, de 22
de febrer de 1989. Amb la present Ordre es revisen aquestes quanties, en consonància amb
l’increment del nivell de vida, l’evolució de l’IPC i de l’SMI (salari mínim interprofessional), tenint en compte també el nombre de dies que es pretengui romandre a Espanya i el
nombre de persones que hi viatgin.
Mitjançant l’Ordre TAS/1763/2007, d’11 de juny,74 s’han convocat les subvencions
públiques per a actuacions dirigides a l’ordenació dels fluxos migratoris laborals dels treballadors migrants i la seva inserció sociolaboral.
També cal esmentar la Resolució de 2 de juliol de 2007, de la Secretaria General
Tècnica, per la qual es publica el Protocol pel qual es prorroga per a l’any 2007 el Conveni
de col·laboració entre el Ministeri de Treball i Afers Socials i la Comunitat Autònoma de
Catalunya per al desenvolupament d’actuacions d’acollida i integració de les persones
immigrants, així com del reforç educatiu.75

Iniciatives públiques
Cal destacar l’Acord del Consell de Ministres, de 16 de febrer de 2007, pel qual s’aprova el Pla estratègic de ciutadania i immigració 2007-2010. Aquest contribueix a assolir la
integració de les persones immigrants, que és un dels quatre pilars de la política integral
d’immigració posada en marxa pel Govern l’any 2004. Aquest Pla s’adreça al conjunt de
la població, autòctons i immigrants, i està orientat a potenciar la cohesió social a través de
les polítiques basades en la igualtat de drets i deures.

73. BOE núm. 113, d’11.05.2007.
74. BOE núm. 144, de 16.06.2007.
75. BOE núm. 169, de 16.07.2007.
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Capítol IV
SITUACIÓ DELS TREBALLADORS
I LES TREBALLADORES AUTÒNOMS
A CATALUNYA

1.

MARC NORMATIU

La novetat normativa més destacable és l’aprovació de l’Estatut del treball autònom1
(LETA), primer exemple de regulació sistemàtica i unitària del treball autònom a la Unió
Europea.
La LETA es configura com una norma bàsica, encarregada d’establir un marc general
i unitari de drets i deures relatius al règim professional del treballador autònom. Aquest
marc ha de ser compatible amb el manteniment de la diversitat jurídica que deriva de les
lleis especials reguladores dels col·lectius de treballadors autònoms concrets i de l’autonomia de la voluntat, que continua sent la font essencial per a la determinació dels drets i
deures professionals que vinculen el treballador autònom i el seu client.
La Llei estableix un concepte ampli de treballador autònom, centrat en la independència
professional, i que té per objectiu recollir les principals manifestacions de treball autònom,
fixant criteris d’inclusió i exclusió com a garantia de seguretat jurídica.2
L’aspecte més innovador de la LETA és la regulació dels anomenats treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE),3 un col·lectiu de treballadors autònoms que,

1. Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom. BOE núm. 166, de 12.07.2007. En vigor, amb
caràcter general, a partir del 12.10.2007.
2. Malgrat tot, la jurisprudència del Tribunal Suprem continuarà tenint un paper important en la delimitació
d’aquest col·lectiu.
3. El Ministeri de Treball i Immigració empra les sigles TAED.
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malgrat la seva autonomia funcional, exerceixen la seva activitat amb una forta i gairebé
exclusiva dependència econòmica de l’empresa o client que els contracta. Una altra característica que defineix els TRADE és que no tenen persones treballadores contractades.
La intenció del legislador és aportar seguretat jurídica i eliminar les zones grises frontereres entre el treballador autònom, l’autònom econòmicament dependent i el treballador per
compte aliè, motiu pel qual el concepte proposat és restrictiu. La LETA preveu l’adaptació
dels contractes vigents dels TRADE a les previsions del desplegament reglamentari previst.
La LETA institueix un règim especial per als TRADE, que es caracteritza per la implantació d’una sèrie de tècniques de tutela del contractant dèbil i que implica una moderació
del principi de l’autonomia de la voluntat a través de normes de caràcter imperatiu. Malgrat
això, els límits no són tan estrictes com els regulats per l’Estatut dels treballadors per als
treballadors per compte d’altri. Així, la regulació del temps de treball es deixa en la seva
major part a l’autonomia de la voluntat i, pel que fa a la finalització del contracte, s’estableix el dret a possibles indemnitzacions per danys i perjudicis.
D’altra banda, la LETA atribueix a la jurisdicció social la competència per resoldre els
conflictes relatius al règim professional dels TRADE. A Catalunya, cal fer referència a la
creació,4 per part de CCOO, UGT i Foment, del Tribunal TRADE com a organisme incardinat al Tribunal Laboral de Catalunya, que ha d’assumir les funcions que preveu la LETA
en matèria de solució no jurisdiccional de conflicte.
Una característica també destacable en relació amb els TRADE és la regulació dels
anomenats acords d’interès professional, concertats entre les associacions o els sindicats
que representin els autònoms econòmicament dependents i les empreses per a les quals
executin la seva activitat, als quals es dóna eficàcia personal limitada atès que vinculen els
seus signants i, si escau, els afiliats a les associacions d’autònoms o sindicats signants que
hi consentin expressament. Aquests acords, que es pactarien a l’empara del Codi civil,
poden establir condicions de mode, lloc i temps d’execució de l’activitat que es contracta,
així com condicions generals de contractació.
La LETA regula el règim professional comú dels treballadors autònoms, aplicable,
amb alguns matisos, als TRADE. La LETA enumera un catàleg de drets i obligacions professionals, i regula específicament els anomenats drets col·lectius del treballador autònom.
Pel que fa als drets col·lectius, a banda dels acords d’interès professional dels TRADE,
cal mencionar l’establiment d’un sistema per determinar la seva representativitat i el reco4. Desembre de 2007. Les organitzacions que componen l’AIC (CCOO, UGT i Foment) constituïren el Tribunal
TRADE com a organisme incardinat al TLC, amb reglament i funcions propis. Posteriorment, s’hi adhereixen
PIMEC i USOC.
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neixement del dret d’associació professional dels treballadors autònoms. En aquest punt, la
LETA opta per una total flexibilitat des de la perspectiva organitzativa i deixa oberta tant
l’opció sindical com l’associativa.
Es preveu, també, la creació del Consell Estatal del Treball Autònom com a òrgan de
participació institucional de les associacions d’autònoms i de les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives, i en el qual estaran presents també l’Administració general de l’Estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals.
En matèria de prevenció de riscos laborals, la LETA reconeix de manera específica el dret
dels treballadors autònoms a la integritat física i a una protecció adequada de la seva seguretat
i salut en el treball. En concret, la LETA complementa l’actual normativa de prevenció de riscos
laborals en relació amb els supòsits de concurrència del treballador autònom amb empreses, ja
sigui als centres de treball d’aquestes o no. D’altra banda, la LETA reconeix el dret del treballador autònom a interrompre l’activitat quan consideri que hi ha un risc greu i imminent per a la
seva salut i mana a les administracions públiques que assumeixin un paper actiu en relació amb
la prevenció de riscos laborals dels treballadors autònoms i la formació preventiva.
Quant a la protecció social, la LETA assenyala que el règim especial dels treballadors
autònoms (RETA) és el règim en el qual s’han d’incloure els treballadors autònoms amb
caràcter general, sense perjudici de reconèixer que alguns treballadors autònoms, atesa la
seva activitat, estiguin inclosos en un altre règim especial.
La LETA estableix mesures que tendeixen a afavorir la convergència del RETA amb el
règim general de la Seguretat Social. En aquest sentit, les mesures de la LETA van encaminades a permetre la reducció de les cotitzacions i a ampliar l’abast de l’acció protectora.
En relació amb la possibilitat de la reducció de la cotització en determinats supòsits,
s’indica que per llei podran establir-se bases de cotització diferenciades per als treballadors
autònoms econòmicament dependents i també reduccions o bonificacions en les bases de
cotització o en les quotes, en funció de les seves característiques personals o de les característiques de l’activitat. A banda d’aquesta previsió genèrica, la disposició addicional
segona concreta determinats col·lectius per als quals legalment s’han d’establir reduccions
o bonificacions en la cotització.
Pel que fa a l’abast de l’acció protectora, s’estableix l’obligatorietat de la cobertura per
incapacitat temporal i per contingències derivades de riscos professionals per als treballadors autònoms econòmicament dependents. Per a la resta de treballadors autònoms s’estableix la protecció obligatòria per incapacitat temporal excepte que ja es disposi d’aquesta
protecció en virtut de la inclusió en algun altre règim de la Seguretat Social. Quant a la
protecció de les contingències derivades de riscos professionals, es remet a la determinació,
per part del Govern, de les activitats amb un risc més gran de sinistralitat.
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La LETA estableix que els poders públics han de promoure polítiques que incentivin la
continuïtat en l’exercici de l’activitat, una vegada arribada l’edat ordinària de jubilació. No
obstant això, admet la jubilació anticipada, condicionant-la al desplegament reglamentari,
en atenció a la naturalesa tòxica, perillosa o penosa de l’activitat exercida.
Finalment, també en l’àmbit de la protecció social, cal fer una menció especial al compromís del Govern per proposar a les Corts Generals, sempre que estiguin garantits els
principis de contributivitat, solidaritat i sostenibilitat financera i que respongui a les necessitats i preferències dels treballadors autònoms, que estableixin un sistema específic de
protecció per cessament d’activitat, en funció de les seves característiques personals o de
la naturalesa de l’activitat exercida.
La LETA dedica també especial atenció a les mesures de foment de l’ocupació, que han d’anar
dirigides a promoure la cultura emprenedora i la formació professional, a reduir les despeses en
l’inici de l’activitat i a afavorir el treball autònom a través d’una política fiscal adequada.
Enguany s’han aprovat també altres normes en relació amb els treballadors autònoms,
a les quals també s’ha de fer referència.
En primer lloc, a través de la Llei 18/2007,5 s’adopten un conjunt de mesures per crear
les condicions bàsiques que garanteixin els drets socials dels agricultors per compte propi,
adequant la seva regulació a la nova realitat del camp espanyol i a la necessitat d’impulsar
la modernització del sector.
S’avança així en la línia marcada pel Pacte de Toledo i, amb efectes 1 de gener de 2008,
s’ordena la integració dels treballadors per compte propi inclosos al règim especial
agrari al règim especial de treballadors autònoms.
D’altra banda, s’estableix un Sistema especial per als treballadors agraris dins el règim
especial de treballadors autònoms, que recull els criteris bàsics de la normativa de modernització de les explotacions agràries i que va dirigit a reforçar les garanties socials dels
petits agricultors i a col·laborar en la millora de les perspectives de viabilitat del sector.
En segon lloc, a través de l’Ordre TAS/3553/2007,6 es flexibilitza la possibilitat de
canviar la base de cotització del règim especial dels treballadors autònoms, passant de la

5. Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es procedeix a la integració dels treballadors per compte propi del règim
especial agrari del la Seguretat Social al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o
autònoms. BOE núm. 160, de 5.07.2007.
6. Ordre TAS/3553/2007, de 30 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre de 24 de setembre de 1970, per la
qual es dicten normes per a l’aplicació i el desenvolupament del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms. BOE núm. 293, de 7.12.2007.
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possibilitat de fer un canvi voluntari de base de cotització a fer-ne fins a dos a l’any, a
l’inici de cada semestre, dins els límits mínim i màxim aplicables en cada exercici.
Finalment, cal esmentar l’Ordre TAS/1622/2007,7 que reformula el programa de promoció de l’ocupació autònoma, que s’incardina dins les polítiques actives d’ocupació i
que es va regular per primera vegada el 1986. Aquesta Ordre preveu subvencions per a
l’establiment com a autònom; subvencions financeres sobre préstecs; subvencions per a
assistència tècnica, i un nou tipus de subvencions per a formació. Els dos primers tipus de
subvenció es quantifiquen en atenció al col·lectiu al qual s’adrecen: persones aturades;
joves de 30 anys o menys; dones; persones amb discapacitat, i dones víctimes de violència
de gènere.
D’altra banda, l’Ordre també té per objectiu delimitar els continguts comuns del programa d’aplicació a tot l’Estat, sense perjudici que l’execució correspongui a les comunitats autònomes que hagin assumit les competències en matèria d’ocupació. En aquest sentit,
a les comunitats autònomes se’ls permet la regulació dels aspectes procedimentals i l’adequació a les seves peculiaritats organitzatives.

7. Ordre TAS/1622/2007, de 5 de juny, per la qual es regula la concessió de subvencions al programa de promoció
de l’ocupació autònoma. BOE núm. 136, de 7.06.2007.
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2.

ANÀLISI DEL COL·LECTIU DE TREBALLADORS
I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS TIPOLOGIES
I SECTORS D’ACTIVITAT A CATALUNYA

2.1. Evolució de la importància del treball autònom
en relació amb l’ocupació total a Catalunya
Segons l’EPA, l’any 2007, a Catalunya hi ha 576.725 persones que treballen per compte propi. Aquesta xifra representa el 2,3% menys que l’any 2006. Es tracta de la primera
disminució després d’un període relativament llarg de creixement sostingut del nombre
d’autònoms. La disminució del nombre d’autònoms ha tingut lloc, a més, en un context de
creixement de l’ocupació del 2,7%, i de la població assalariada (3,7%). L’evolució divergent de la població assalariada i l’autònoma ha implicat que l’any 2007 es produeixi una
reducció significativa del percentatge de persones ocupades per compte propi sobre el
conjunt total dels ocupats (vegeu el gràfic 70).
GRÀFIC 70. Nombre total de treballadors/ores autònoms
i percentatge d’autònoms sobre població ocupada.
Catalunya, 2000-2007

Unitats: nombre total d’autònoms (persones ocupades) i percentatges.

487.059

17,6

500.917

17,7

507.068

17,7

523.144

17,4

533.660

568.060

17,2

17,3

590.472

17,3

Persones ocupades

16,4

Percentatge d'autònoms sobre els ocupats/ades
2000

2001

2002

2003

2004

576.725

2005

2006

2007

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

Per tipologia del treball autònom, aquesta disminució del total d’autònoms s’explica per
les caigudes, d’una banda, de les ajudes familiars (que han aportat el -57,8%) i, de l’altra,
del nombre de cooperativistes (-11,3%). Es tracta de modalitats de treball autònom que els
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darrers anys han mantingut una tendència a la baixa. No obstant això, els empresaris amb
assalariats, que fins aquest moment havien augmentat i mostrat un dinamisme molt gran,
ara cauen i hi aporten també el -54,2%.

GRÀFIC 71. Aportació a la variació del nombre total
de treballadors/ores autònoms segons la tipologia del
treball autònom que es desenvolupa. Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Ajudes familiars

-57,8%

Cooperativistes

-11,3%
23,3%

Empresaris sense
assalariats
Empresaris amb
assalariats

-54,2%

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.
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GRÀFIC 72. Distribució del nombre total de treballadors/ores
autònoms segons la tipologia del treball autònom
que es desenvolupa. Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges.

Ajudes
familiars

Cooperativistes

5,5%

2006

4,3%

2007

1,0%
0,7%

Empresaris

62,4%

sense

64,4%

assalariats
Empresaris

31,1%

amb assalariats

30,6%

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

Aquesta evolució ha modificat la distribució del treball autònom segons les tipologies,
i ha provocat la reducció del percentatge d’ajudes familiars fins al 4,3%, el de cooperativistes fins al 0,7% i el d’empresaris amb assalariats fins al 30,6%. Per contra, els empresaris sense assalariats han augmentat el seu pes fins a situar-se en el 64,4% del conjunt del
treball autònom.

2.2. Evolució de l’ocupació autònoma segons gènere, edat,
nivell de formació assolida, tipus d’ocupació i sector
d’activitat principal
2.2.1. Evolució segons el sector d’activitat principal
Per branques d’activitat, la davallada del nombre de treballadors autònoms s’explica
principalment per les caigudes del nombre d’autònoms als sectors d’hoteleria (40,1%),
indústries manufactureres (49,8%) i agricultura (51,2%), atès que les aportacions més
modestes de la resta de sectors, que sí que han augmentat el nombre d’autònoms, no han
permès compensar-les. No obstant això, al conjunt de serveis format per sanitat, educació
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i serveis personals diversos, que no es mostren al gràfic perquè individualment no tenen
una mostra prou significativa, també hi cau el nombre d’autònoms.

GRÀFIC 73. Aportació a la variació del nombre total
de treballadors/ores autònoms segons l'ACTIVITAT.
Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).
Serveis

4,6%

immobiliaris i a les empreses
Transports i

19,9%

comunicacions
Hoteleria

-40,1%

Comerç i

13,3%

reparació de vehicles

15,8%

Construcció
Indústries
manufactureres
Agricultura

-49,8%
-51,2%

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

A l’agricultura i a la indústria, les reduccions del nombre d’autònoms (del 15% i el
10%, respectivament) es repeteixen, tot i que en menor mesura també en el cas de les persones assalariades, atès que disminueixen el 9% a l’agricultura i el 3% a la indústria. Al
sector de l’hoteleria el nombre d’autònoms baixa l’11%, mentre que el volum de persones
assalariades augmenta el 3%.
Per contra, en llocs on l’ocupació assalariada ha pujat molt, com ara els serveis immobiliaris i els serveis a les empreses (11%), el nombre de treballadors per compte propi no
s’ha incrementat tant (2%). De fet, per a tots els altres sectors també es repeteix la norma
d’un creixement més intens per al cas del treball per compte d’altri respecte del treball per
compte propi.
Si observem el gràfic 74, apreciem que el percentatge d’ocupació autònoma sobre el
total d’ocupats per compte propi ha augmentat per a les activitats de comerç i reparació de
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vehicles (fins al 22%), als serveis financers, immobiliaris i a les empreses (fins al 15,1%),
als transports i comunicacions (fins al 8,3%) i també a la construcció, on ha pujat fins al
17%. Per a les altres activitats més destacades ha baixat.

GRÀFIC 74. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS/ORES
AUTÒNOMS SEGONS L’ACTIVITAT QUE DESENVOLUPEN. CATALUNYA,
2006-2007
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

2.2.2. Evolució segons l’ocupació
Segons les ocupacions, la reducció observada l’any 2007 en el nombre d’autònoms
respon a les aportacions negatives que hi fan aquells que es dediquen a tasques de direcció
(-67%), als tècnics i professionals científics i intel·lectuals (-103%), als treballadors qualificats (-66%) i, finalment, als treballadors de la restauració, comerços i serveis personals
(-54%). La resta d’ocupacions augmenten més o menys el nombre de persones que hi treballen per compte propi, en especial els artesans i els muntadors, que fan aportacions força
intenses al creixement del treball autònom, del 86% i del 54%, respectivament.
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GRÀFIC 75. Aportació a la variació del nombre total
de treballadors/ores autònoms segons l'ocupació.
Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).
Personal directiu de les empreses i de les
administracions públiques

-67%

Artesans i treballadors qualificats de les indústries
manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels
operadors d'instal·lacions i maquinària

86%

Tècnics i professionals de suport

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals

9%

-103%

54%

Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors

Treballadors de serveis de restauració, personals,
protecció i venedors de comerços

-64%

Treballadors qualificats en activitats agràries i
pesqueres

-66%

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

La distribució que finalment trobem dels treballadors autònoms segons l’ocupació que
desenvolupen és la que reflecteix el gràfic 76. El personal directiu representa el 33,2% dels
autònoms, que han perdut pes respecte de l’any 2006. A continuació hi trobem els artesans
i treballadors qualificats de les indústries manufactureres (19,5%), que han guanyat pes en
la distribució. Aquests dos tipus d’ocupacions són les que desenvolupen la majoria dels
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autònoms. Els tècnics, tant científics o intel·lectuals com de suport, representen prop del
20% dels autònoms. Els operadors, muntadors i instal·ladors han augmentat el pes en la
distribució fins al 8,3%, mentre que els treballadors dels serveis personals, de restauració i
comerços l’han reduït fins al 7,1%. Els autònoms que realitzen activitats primàries han
reduït el seu pes en la distribució fins al 6%, d’acord amb la caiguda del nombre d’autònoms que treballen en aquest sector.
GRÀFIC 76. Distribució del nombre total de treballadors/ores
autònoms segons l'OCUPACIÓ. Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges.

34,0%

Personal directiu de les empreses i
de les administracions públiques

33,2%

Artesans i treballadors qualificats

17,0%

de les indústries manufactureres,
la construcció i la mineria, llevat

19,5%

dels operadors d'instal·lacions...
Tècnics i professionals de suport

9,5%
10,0%
12,1%

Tècnics i professionals científics i
intel·lectuals

Operadors d'instal·lacions i

9,9%
6,9%

maquinària i muntadors

8,3%

Treballadors de serveis de

8,4%

restauració, personals, protecció i
venedors de comerços
Treballadors qualificats en
activitats agràries i pesqueres

7,1%
7,4%
6,0%

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.
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2.2.3. Evolució segons el gènere
Si reproduïm aquesta anàlisi segons el gènere (gràfic 77), observem que, tot i que tant
els homes com les dones baixen en termes absoluts dins del col·lectiu d’autònoms, la disminució del nombre de dones és més pronunciada que la d’homes. En termes d’aportació
sobre la variació absoluta dels autònoms, les dones acaben, doncs, explicant el 80% de la
davallada, mentre que els homes només en signifiquen el 20%.
Aquesta disminució més intensa del nombre de dones (el -6% davant del -0,7%) fa que
el seu pes baixi 1,1 punts percentuals, que guanyen lògicament els homes. L’any 2007 les
dones, per tant, representen el 30,1% del col·lectiu i els homes, el 69,9%.
Aquesta reducció del nombre d’autònoms homes, i sobretot del de dones, no s’ha reproduït entre les persones assalariades, en què el volum de dones ha augmentat gairebé el
doble que el d’homes (el 5% de les dones davant del 2,7% dels homes).
GRÀFIC 77. Distribució de les persones que treballen per
compte propi segons el gènere i les aportacions a la variació
interanual del total. Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges i aportacions sobre la variació en termes absoluts.

2006-2007

2006
2007

31,2%

Dona

Dona

-80%

30,1%

68,8%
Home
69,9%

Home

-20%

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.
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2.2.4. Evolució per edats
Per edats, en general es produeix una davallada generalitzada del nombre d’autònoms
per a tots els trams d’edat. No obstant això, l’aportació més intensa a la reducció del nombre de treballadors autònoms és la que fan les persones entre 35 i 54 anys. Això no passa,
a més, pel simple fet que aquest sigui el tram d’edat més ampli, que evidentment hi influeix, sinó que succeeix pel fet que el decreixement és també més intens en aquesta franja,
atès que baixa el 3,3%, un descens tres vegades més intens que el dels altres grups d’edat.
GRÀFIC 78. Aportació a la variació del nombre total
de treballadors/ores autònoms segons l’edat. Catalunya,
2006-2007

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).
16-34

35-54

-11,0%

55 i més

-11,8%

-77,2%

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

Aquesta caiguda més intensa del nombre total d’autònoms compresos entre els 35 i els
54 anys té com a resultat que el percentatge d’autònoms d’aquestes edats sigui ara mig punt
percentual més baix, concretament del 54%, i que, tal com mostra el gràfic 79, la resta de
categories hagin guanyat pes, tot i que de forma molt lleugera.
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GRÀFIC 79. Distribució del nombre total de treballadors/ores
autònoms segons l’edat. Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).
54,5%

54,0%
2006
2007

23,1%

22,6%

22,4%

16-34

35-54

23,4%

55 i més

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

Segons el gènere, anteriorment havíem vist que les dones havien fet una aportació molt
intensa a la davallada del conjunt total del col·lectiu d’autònoms. Si desglossem els comportaments de cada gènere per edats (gràfic 80), podem observar com en el cas de les dones la
caiguda és deguda precisament a l’única aportació negativa d’aquesta franja central, entre 33
i 55 anys (-146%), atès que les altres categories mostren aportacions lleugerament positives.
En el cas dels homes passa justament al revés: creix únicament el nombre d’autònoms de les
franges centrals i el redueixen la resta de categories, especialment la dels més grans de 55
anys. No obstant això, cal recordar que el creixement dels homes autònoms ha estat només
del 0,7%, mentre que el de les dones que treballen per compte propi ha estat del 6%.
En termes de distribució, en el cas dels homes la franja central d’edat guanya pes fins
arribar al 55,3% del conjunt total d’autònoms homes, en detriment de la resta de categories.
En el cas de les dones, aquesta franja de mitjana edat perd pes (gairebé sis punts percentuals), fins a situar-se al 50,9%, a favor de les altres dues categories i, en especial, de la de
més edat, que guanya més pes i suposa poc més del 28% l’any 2007.
Tot plegat fa que es pugui entreveure a partir de les dades un cert envelliment del col·
lectiu de dones autònomes, que no es percep per al col·lectiu d’homes que treballen per
compte propi. A més, observem que la forta variació del nombre d’autònoms és principalment atribuïble a la disminució de treballadores per compte propi de mitjana edat.
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GRÀFIC 80. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL
DE TREBALLADORS/ORES AUTÒNOMS SEGONS L’EDAT I EL SEXE.
CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.
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GRÀFIC 81. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS/ORES
AUTÒNOMS SEGONS L’EDAT I EL SEXE. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

2.2.5. Evolució segons els estudis assolits
Finalment, cal analitzar també quina ha estat la contribució a la reducció del nombre
d’autònoms segons el nivell d’estudis assolits. Tal com s’observa al gràfic 82, la disminució
del nombre d’autònoms s’explica sobretot per l’aportació negativa del nivell d’educació
superior (-102,7%) i, en menor mesura, pel nivell de primària que, a diferència de la resta,
inclou també aquells que no han assolit aquest nivell. Els altres dos nivells mantenen una
aportació positiva, si bé modesta, especialment la dels estudis secundaris de primera etapa.
Aquesta evolució dels autònoms ha modificat també la seva distribució segons els estudis. D’aquesta manera, s’ha arribat a una lleugera caiguda del pes de les persones amb
estudis superiors dins del col·lectiu (que han passat a ser el 26,2%) i han augmentat les
persones amb estudis secundaris, tant de primera com de segona etapa, tot i que aquests
darrers han mostrat un augment relatiu més intens. Finalment, també han perdut pes de
forma lleugera les persones que només han assolit com a màxim el nivell de primària.
Aquesta evolució trenca amb l’augment del pes dins del col·lectiu d’autònoms d’aquells
amb estudis més elevats, que s’havia produït amb anterioritat. Aquest comportament no
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s’ha reproduït enguany i, de fet, cal atribuir-ho sobretot a la disminució del nombre de
persones que tenen estudis superiors dins del col·lectiu, ja que la resta, tot i que mantenen
variacions més moderades, hi fan aportacions cada cop més positives a mesura que augmenta el nivell d’estudis assolits.
Atès que, tal com s’ha vist, les dones han estat les que més han contribuït a la caiguda
del nombre d’autònoms, amb una disminució del 6%, cal analitzar quina ha estat també la
seva aportació en termes de capital humà dins del col·lectiu. De fet, aquesta reducció del
6% del nombre de dones que treballen per compte propi es concentra sobretot en el col·
lectiu de dones amb estudis superiors, que es redueix el 18,4%, i en menor mesura en les
que han assolit nivells de primària com a màxim (amb una caiguda del 4,1%) o de secundària de primera etapa (que només han disminuït el 0,6%). Aquesta evolució es reprodueix
de manera similar en el cas dels homes, en què el nivell d’estudis primaris es redueix el
4,9%, i els nivells d’estudis secundaris de primera i segona etapa augmenten el 0,3% i el
4,4%, respectivament. No obstant això, el nivell d’estudis superior no mostra la mateixa
intensitat en la caiguda, atès que només es redueix el 3,2%, davant de la contracció del
18,4% que han mostrat les dones.
Si aprofundim en l’anàlisi, podem veure com aquesta reducció del nombre de dones que
treballa per compte propi es concentra sobretot al sector serveis, atès que només aquest
sector explica el 89% de la davallada. D’altra banda, dins del sector serveis la caiguda
d’ocupades per compte propi s’explica únicament per la reducció del nombre de treballadores amb estudis superiors assolits (que signifiquen el 112% de la davallada al sector
serveis). Finalment, destaca que el 91% de la davallada d’aquest conjunt de dones que
treballen als serveis i que tenen estudis superiors s’explica per les caigudes que es distribueixen entre les activitats de comerç, restauració, reparació de vehicles, serveis immobiliaris, serveis a les empreses, serveis personals i sanitat.
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GRÀFIC 82. Aportació a la variació del nombre total
de treballadors/ores autònoms segons el nivell d’estudis
assolits. Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Educació superior

-102,7%

Educació secundària 2a etapa

43,6%

0,2%

Educació secundària 1a etapa

Educació primària

-41,1%

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

El nivell d’educació primària també inclou totes les persones que no l’han assolida.

En termes generals, tal com podem observar al gràfic 84, la reducció del nombre de
persones que treballen per compte d’altri es concentra sobretot en les dones amb estudis
superiors, que expliquen el 77% de la caiguda. Tot sembla indicar, doncs, que la disminució
del 2,3% del nombre total d’autònoms s’explicaria en bona part pel col·lectiu de dones,
amb estudis superiors i probablement de mitjana edat. No obstant això, si prenem les mateixes categories però comptabilitzem les persones assalariades, observem que han augmentat, en major o en menor mesura, els treballadors per a qualsevol nivell d’estudis i qualsevol
categoria de gènere. Per tant, resulta evident que aquest comportament no s’ha reproduït
entre les persones assalariades. A més, si comparem el volum dels augments de les persones
assalariades de cada categoria amb el de les autònomes, resulta que en tots els casos és
superior. Aquest fet fa que l’augment de les persones assalariades compensi sempre les
caigudes de les autònomes i que el nombre de persones ocupades també augmenti per a
cadascuna de les categories analitzades. Consegüentment, sembla que s’ha produït un efecte net de substitució d’autònoms per assalariats en totes aquestes categories on han caigut
el nombre de persones ocupades per compte propi.
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GRÀFIC 83. Distribució del total de treballadors/ores
autònoms segons el nivell d’estudis assolits. Catalunya,
2006-2007

Unitats: percentatges.

27,9%
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26,2%
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Educació secundària 1a etapa

28,0%
20,6%

Educació primària

20,1%
2007

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

El nivell d’educació primària també inclou totes les persones que no l’han assolit.
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GRÀFIC 84. Aportació al creixement del nombre total
de treballadors/ores autònoms segons el nivell d’estudis
assolits i el sexe. Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).
-77,8%
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

El nivell d’educació primària també inclou totes les persones que no l’han assolit.
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3.

Anàlisi del nombre de treballadors
i treballadores autònoms registrats
a la Seguretat Social segons tipologies
i sectors a Catalunya

La present anàlisi està feta a partir de les dades de la Secretaria General d’Ocupació del
Ministeri de Treball i Immigració,8 que, tot i que no coincideixen plenament amb les que
proporciona la Seguretat Social,9 permeten fer un estudi força més desagregat, en especial
en relació amb els autònoms pròpiament dits.
En data 31 de desembre del 2007, a Catalunya hi havia 598.204 persones afiliades a
algun dels règims de la Seguretat Social en els quals s’inclouen les persones que treballen
per compte propi,10 és a dir, el règim especial de treballadors autònoms (RETA), el règim
especial agrari (REA) i el règim especial de treballadors del mar (REM). Aquesta dada
representa el 17,4% del total d’Espanya.11
L’augment del nombre de persones incloses en aquests règims que s’ha produït respecte de l’any anterior (2,3%) s’explica per l’increment de les persones incloses dins el RETA
(2,5%), atès que tant en el REA com en el REM s’han produït disminucions del nombre
d’afiliacions, del 2,9% i del 6,6%, respectivament.
Pel que fa a la distribució per règims, segons les dades de la Seguretat Social, el 96,5%
de les persones han estat afiliades al RETA, el 3,3% al REA i el 0,1% al REM. Cal tenir en
compte que, a partir de l’1 de gener del 2008, els treballadors per compte propi inclosos al
REA s’han d’integrar al RETA.12
A continuació s’analitza el perfil de les persones classificades per la Direcció General
de l’Economia Social, del Treball Autònom i del Fons Social Europeu13 com a autònoms
pròpiament dits, és a dir, aquells que no estan integrats en societats mercantils, cooperatives
o altres entitats societàries, que tampoc són col·laboradors familiars ni estan registrats com
a part d’algun col·lectiu especial de treballadors.

8. En concret, de la Direcció General de l’Economia Social, del Treball Autònom i del Fons Social Europeu. http://
www.mtas.es/empleo/economia-soc/BaseDeDatos/TrabajAutonomos/indice.htm.
9. http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm.
10. 596.679 persones, segons les dades de la Seguretat Social. No s’hi inclouen els treballadors i treballadores
afiliats al règim especial de treballadors de la llar que presten serveis discontinus, 22.860 l’any 2007, si bé tenen
similituds amb el RETA des del punt de vista del procediment de cotització.
11. Tant el REA com el REM són règims mixtos, atès que també s’hi enquadren treballadors per compte d’altri.
En la present anàlisi es tenen en compte només les persones afiliades a aquests règims per al desenvolupament
d’una activitat per compte propi.
12. Llei 18/2007.
13. Adscrita a la Secretaria General d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració.
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L’any 2007, els autònoms pròpiament dits a Catalunya representen el 62% del total de
persones afiliades al RETA, al REM i al REA.
GRÀFIC 85. Proporció de persones afiliades classificades
com a autònoms pròpiament dits respecte del total de
persones afiliades a règims per compte propi. Catalunya, 20071

Unitats: percentatges.

38%
62%

Autònoms pròpiament
dits
Resta d'autònoms

Font: Ministeri de Treball i Immigració. Secretaria General d’Ocupació.
1 Dades

en data 31 de desembre.

Per sectors d’activitat, el 68,3% del total d’autònoms pròpiament dits s’enquadren al
sector serveis, el 17,1% a la construcció, el 7,6% a l’agricultura i el 7% a la indústria.
En relació amb l’any anterior, han augmentat tant els autònoms pròpiament dits del
sector de la construcció (5%) com els adscrits al sector serveis (0,73%). En canvi, tant en
el sector de l’agricultura com en el de la indústria s’han produït disminucions, del 3,4% i
del 4,1%, respectivament.
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GRÀFIC 86. Distribució d’autònoms pròpiament dits amb alta
a la Seguretat Social segons el sector d’activitat. Catalunya
20071

Unitats: percentatges.

7%
8%
17%
Serveis
Construcció
Agricultura
Indústria
68%

Font: Ministeri de Treball i Immigració. Secretaria General d’Ocupació.
1 Dades

en data 31 de desembre.

La majoria de treballadors autònoms pròpiament dits no tenen assalariats (81,5%) i no
exerceixen una altra activitat que impliqui la seva inclusió en un altre règim (94,7%).
Respecte de l’any anterior, es manté la tendència a l’augment de les persones que desenvolupen activitats que comporten la seva inclusió en més d’un règim de la Seguretat Social
(6,5%). En canvi, disminueixen els autònoms pròpiament dits que tenen assalariats (1,3%).
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GRÀFIC 87. Distribució d’autònoms pròpiament dits amb alta
a la Seguretat Social segons la situació professional.
Catalunya, 20071

Unitats: percentatges.

81,5%

94,7%

18,5%
5,3%
Sense assalariats

Amb assalariats

Sense
pluriactivitat

Amb
pluriactivitat

Font: Ministeri de Treball i Immigració. Secretaria General d’Ocupació.
1 Dades

en data 31 de desembre.

Del total del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits, el 69% són homes i el 31% són
dones. Respecte de l’any anterior, ha augmentat lleugerament més el nombre d’homes
(0,8%) que el de dones (0,5%).
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GRÀFIC 88. DISTRIBUCIÓ DE TREBALLADORS AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS AMB ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS EL SEXE. CATALUNYA,
2007
Unitats: percentatges.

31%

Homes
Dones
69%

Font: Ministeri de Treball i Immigració. Secretaria General d’Ocupació.
1 Dades

en data 31 de desembre.

En relació amb l’edat, el col·lectiu majoritari, el 41,8% del total, continua estant situat
en el tram entre 40 i 54 anys, amb una disminució molt lleugera respecte de l’any anterior
(0,2%). Destaca també el col·lectiu que té entre 25 i 39 anys, que representa el 31,3% del
total i ha augmentat el 2% respecte de l’any anterior.
El 24,7% del total té 55 anys o més i el 2,1% té menys de 25 anys. Ambdós col·lectius
han augmentat en relació amb l’any anterior, el 0,6% i el 3,5%, respectivament.
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GRÀFIC 89. Distribució d’autònoms pròpiament dits amb alta
a la Seguretat Social segons l’edat. Catalunya, 20071

Unitats: percentatges.
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Font: Ministeri de Treball i Immigració. Secretaria General d’Ocupació.
1 Dades

en data 31 de desembre.

Novament es manté un dels trets que caracteritzen el treball autònom, la cotització per
la base mínima. El 77% de les persones classificades com a autònoms pròpiament dits han
cotitzat per la base mínima, establerta per a l’any 2007 en 801,30 euros mensuals. Malgrat
això, cal posar de manifest que respecte de l’any anterior s’ha produït una disminució, del
0,33%, del nombre de persones que cotitzen per la base mínima i del 24,9% d’aquelles que
ho fan per la base reduïda.
Des del punt de vista quantitatiu, el col·lectiu següent pel que fa a la base de cotització és
el de les persones que cotitzen per una base compresa entre una, cinc i dues vegades la base
mínima, que han representat el 10,3% del total i han experimentat un augment del 4%.
D’altra banda, l’any 2007 s’ha constatat un augment del 40,5% de les persones que han
cotitzat per una base situada entre la base mínima i 1,5 vegades aquesta base, que representen gairebé el 6% del total. També han augmentat, si bé amb percentatges inferiors, les
persones que cotitzen per bases compreses entre el doble i el triple de la base mínima (augment del 13,9%) o el triple de la base mínima (augment del 12,3%).
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GRÀFIC 90. Distribució d’autònoms pròpiament dits amb alta
a la Seguretat Social segons la base de cotització.
Catalunya, 2007

Unitats: percentatges.
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Font: Ministeri de Treball i Immigració. Secretaria General d’Ocupació.
1 Dades

en data 31 de desembre.

Pel que fa a la nacionalitat dels treballadors autònoms pròpiament dits, el 92,5% del
total tenen nacionalitat espanyola. Malgrat això, respecte de l’any 2006, s’ha produït un
augment del 33,2% d’aquells que tenen nacionalitat estrangera.
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GRÀFIC 91. Distribució d’autònoms pròpiament dits amb alta
a la Seguretat Social segons la nacionalitat. Catalunya, 20071

Unitats: percentatges.
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Font: Ministeri de Treball i Immigració. Secretaria General d’Ocupació.
1 Dades

en data 31 de desembre.

En funció del temps que fa que poden ser considerats autònoms pròpiament dits, el
61,7% fa cinc o més anys. Aquest col·lectiu ha disminuït lleugerament respecte de l’any
anterior (1,61%). De la resta de supòsits, el col·lectiu que més ha augmentat és el que té
una antiguitat inferior a sis mesos.
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GRÀFIC 92. Distribució d’autònoms pròpiament dits amb alta
a la Seguretat Social segons l’antiguitat. Catalunya, 20071

Unitats: percentatges.
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Font: Ministeri de Treball i Immigració. Secretaria General d’Ocupació.
1 Dades

en data 31 de desembre.

En conclusió, d’acord amb les dades analitzades, el perfil majoritari entre els treballadors autònoms a Catalunya s’ha mantingut estable respecte de l’any anterior, i es resumeix
en els trets següents: un home, entre 45 i 54 anys, que treballa al sector serveis, sense assalariats al seu càrrec, de nacionalitat espanyola, que porta un mínim de cinc anys al negoci
i que cotitza per la base mínima.
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4

La protecció social dels treballadors
i les treballadores autònoms

4.1. Evolució de la situació de les persones afiliades amb
alta per règims de la Seguretat Social
En aquest apartat s’analitzen les dades de l’any 2007 relatives a les persones afiliades
amb alta en els diversos règims del sistema de la Seguretat Social que inclouen treballadors
per compte propi, així com la seva evolució al llarg del període comprès entre els anys 2003
i 2007. 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 propi i al règim especial de treballadors i treballadores del mar (REM) per compte propi
entre els anys 2003 i 2007 a Catalunya.
S’hi aprecia que el nombre d’afiliacions al RETA a Catalunya no ha deixat de créixer
al llarg del període de referència. L’any 2007 la mitjana de persones afiliades a aquest
règim és de 571.862, fet que suposa un increment del 2,9% respecte de l’any anterior i
trenca la tendència a la desacceleració del creixement que registrava aquest règim des de
l’any 2005.
Per contra, tant les persones afiliades al REA com al REM disminueixen en el període
de referència. L’any 2007 la mitjana de persones afiliades al REA és de 19.831, el 6%
menys que l’any 2006. Si bé es manté la tendència a la caiguda de l’afiliació en aquest
règim, el percentatge de disminució observat l’any 2007 és inferior al que s’apreciava l’any
2006. Pel que fa al REM, s’observa igualment una tendència a la caiguda de l’afiliació
entre els anys 2003 i 2007. La mitjana de persones afiliades a aquest règim l’any 2007 és
de 626, el 4,6% menys respecte de l’any anterior. Igual que en el cas del REA, aquesta
disminució és inferior a la que s’observava l’any 2006 (el 5,9%).
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GRÀFIC 93. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES AFILIADES AL RETA,
EL REA I EL REM. CATALUNYA, 2003-2007

Unitats: taxa acumulada de creixement del nombre de persones afiliades (base 2003).
RE TA

1 0 3 ,4
1 0 0 ,0

9 7 ,9
9 6 ,5

RE A
1 0 6 ,3

RE M
1 0 8 ,8

1 1 1 ,7

9 3 ,4
9 1 ,2

8 7 ,5

8 2 ,9

8 4 ,8
2003

2004

2005

2006

7 8 ,8
2007

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 amb alta al
sistema de la Seguretat Social a Catalunya l’any 2007, així com la seva evolució respecte
de l’any 2006. Igualment, s’hi pot apreciar quin és el pes de les persones afiliades a cada
règim sobre el total de l’afiliació a Catalunya l’any 2007.
La mitjana de persones afiliades amb alta l’any 2007 és de 3.420.380, i la seva evolució
respecte de l’any anterior ha estat positiva (el 2,3%). Aquesta tendència s’explica per l’increment de les persones afiliades al règim general i al RETA (el 3,0% i el 2,9%, respectivament), atès que el nombre de persones afiliades a la resta de règims ha disminuït en
termes interanuals, amb l’excepció de les persones afiliades al REM per compte aliè, que
augmenten l’1,5% en un any. Els decrements més elevats en l’afiliació s’aprecien en el
règim especial dels empleats i empleades de la llar (el 26,1% en el cas dels treballadors i
treballadores discontinus i el 20,5% en el cas dels continus), i en el règim especial de la
mineria i el carbó (el 21,3%). Les persones afiliades també disminueixen en el règim especial del mar per compte propi (el 4,6%) i en el règim especial agrari, tant per compte propi
(el 6,0%) com per compte aliè (el 5,8%).
Pel que fa al pes de cada règim respecte al total de l’afiliació, el 80,4% de les persones
afiliades amb alta a Catalunya l’any 2007 ho està al règim general. Respecte al pes dels règims
que incorporen persones treballadores per compte propi, s’observa que l’afiliació al RETA
representa el 16,7% del total de l’afiliació a Catalunya l’any 2007. El percentatge de persones
afiliades al REA i al REM per compte propi és del 0,6% i del 0,02%, respectivament.
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TAULA 147. DISTRIBUCIÓ PER RÈGIMS DE LES PERSONES AFILIADES
AMB ALTA. CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Règim general
RETA
RE agrari
RE mar

Total

Var. 2006-2007

% s/total

2.751.254

3,0

80,44

571.862

2,9

16,72

C. aliè

18.320

-5,8

0,54

C. propi

19.831

-6,0

0,58

C. aliè

6.128

1,5

0,18

626

-4,6

0,02

70

-21,3

0,00

Continus

27.367

-20,5

0,80

Discontinus

24.922

-26,1

0,73

3.420.380

2,3

100,00

C. propi

RE mineria i carbó
RE empleats/
ades llar

2007

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

D’acord amb el que s’observa al gràfic següent, el pes de les persones afiliades amb alta
a Catalunya l’any 2007, respecte al total estatal, és del 17,8%, un percentatge igual que el
de l’any 2006. Pel que fa als règims que incorporen treballadors per compte propi, les persones afiliades al RETA a Catalunya representen el 18,3% del total estatal d’afiliació a
aquest règim, un percentatge lleugerament inferior al registrat l’any 2006, que va ser del
18,4%. Respecte als treballadors i treballadores per compte propi afiliats al REA i al REM,
el percentatge anterior és del 8,0% i del 4,1%, respectivament. En ambdós casos, aquests
percentatges també disminueixen lleugerament respecte de l’any 2006.
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GRÀFIC 94. PES DE LES PERSONES AFILIADES A CADA RÈGIM
A CATALUNYA SOBRE EL TOTAL ESTATAL. CATALUNYA, 2007
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

4.2. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS CONTRIBUTIVES DE LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS
En aquest apartat s’analitzen les dades relatives a les pensions contributives percebudes
pels treballadors i les treballadores inclosos en el RETA i en el REA per compte propi. 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 aliè. Les dades analitzades es refereixen a pensions en vigor el 31 de desembre del 2007,
per la qual cosa no s’hi incorporen les pensions en fase de tramitació.
En data 31 de desembre del 2007, a Catalunya es perceben un total de 201.293 pensions
contributives en el marc del RETA, el 2,2% més que l’any 2006, seguint amb la tendència
a l’increment del nombre de pensions en aquest règim. Les pensions percebudes en el marc
del RETA representen el 13,5% del total de pensions contributives percebudes a Catalunya,
un percentatge similar al de l’any 2006. Respecte a Espanya, suposen el 19,4% de les pen-
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sions percebudes en el marc del RETA i el 2,4% del total de pensions contributives del
sistema de la Seguretat Social.
Per tipus de pensió, i tal com s’observa al gràfic següent, el 63,1% de les pensions que
es perceben en el marc del RETA són per jubilació, seguides per les pensions de viduïtat
(el 26,3%) i per les d’incapacitat permanent (el 8,2%). Els percentatges són més baixos en
el cas de les pensions d’orfenesa (el 2,4%) i en favor de familiars (el 0,04%).

GRÀFIC 95. PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL RETA PER TIPUS DE PENSIÓ.
CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

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

Favor familiars
Orfenesa
Incapacitat permanent
Viduïtat

6 3 ,1

Jubilació

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Respecte a l’evolució de les pensions en el marc del RETA per tipus, al gràfic següent
es constata que les pensions que més han augmentat entre l’any 2006 i el 2007 són les pen
sions d’incapacitat permanent (el 5,1%), seguides de les de jubilació (el 2,1%) i de les de
viduïtat (el 2,0%). Per contra, les pensions d’orfenesa i en favor de familiars han disminuït en termes interanuals (el 0,4% i el 2,2%, respectivament).
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GRÀFIC 96. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL RETA
PER TIPUS DE PENSIÓ. CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: percentatges.

Nombre de
pensions 2007

16.512
127.064

52.842

2,1

2,0

5,1

4.785

90

-0,4
-2,2
Jubilació

Viduïtat

Incapacitat
permanent

Orfenesa

Favors
familiars

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Per sexes, es constata que la majoria de persones perceptores de pensions en el marc del
RETA són dones (el 59,0%). Aquest fet s’explica perquè les dones són la majoria de les
persones beneficiàries de les pensions de viduïtat (el 89,4%) i de les pensions en favor de
familiars (el 76,7%).
D’acord amb el gràfic següent, els percentatges de persones beneficiàries de cada pensió varien en funció del sexe. Així, les pensions de jubilació predominen entre els homes
beneficiaris, el 77,9% dels quals perceben aquest tipus de pensió, seguides per les pensions
d’incapacitat permanent (el 12,3%). Els percentatges són més baixos en el cas de les pensions de viduïtat (el 6,8%), orfenesa (el 3,0%) i en favor de familiars (el 0,03%). Per contra,
encara que la majoria de les dones beneficiàries són perceptores d’una pensió de jubilació
(el 52,8%), aquest percentatge és bastant més baix que en el cas dels homes. Cal destacar
igualment que un percentatge bastant important de dones (el 39,8%) són beneficiàries de
pensions de viduïtat. Els percentatges són més baixos en el cas de la incapacitat permanent
(5,4%), l’orfandat (1,9%) i en favor de familiars (0,1%).
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GRÀFIC 97. PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL RETA PER SEXE I TIPUS
DE PENSIÓ. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

Dones

Homes

0,0

20,0

Incapacitat permanent

40,0
Jubilació

60,0
Viduïtat

80,0
Orfenesa

100,0
Favor familiars

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Respecte al REA per compte propi, el 31 de desembre del 2007 a Catalunya es perceben
un total de 70.683 pensions contributives, el 2,4% menys que l’any 2006, fet que coincideix
amb la caiguda de l’afiliació en aquest règim en el període de referència.
El nombre de pensions percebudes en el marc del REA per compte propi representa el
4,7% del total de pensions a Catalunya, el 9,2% de les persones beneficiàries del REA a
Espanya i el 0,8% del total de pensionistes del sistema de la Seguretat Social.
Per tipus de pensions, i tal com s’observa al gràfic següent, la majoria de pensions que
es perceben en el marc del REA per compte propi són per jubilació (el 67,2%), seguides de
les pensions de viduïtat (el 28,8%). Uns percentatges bastant inferiors s’observen en el cas
de les pensions per incapacitat permanent (el 2,5%), per orfenesa (l’1,4%) i en favor de
familiars (el 0,1%).
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GRÀFIC 98. PENSIONS DEL REA PER COMPTE PROPI PER TIPUS
DE PENSIÓ. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

0,1
1,4

2,5
Incapacitat permanent

28,8
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Viduïtat
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

4.2.1. Quantia de les pensions
L’import mitjà de les pensions percebudes en el marc del RETA a Catalunya en data 31
de desembre del 2007 és de 498,6 euros, el 5,2% més que la mitjana corresponent a l’any
2006. D’altra banda, l’import mitjà de les pensions percebudes en el marc del REA per
compte propi és de 427,7 euros, el 4,0% superior a la mitjana de l’any 2006. Ambdues
quanties són inferiors a l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que
per a l’any 2007 s’ha fixat en 531,7 euros mensuals.14
Així mateix, aquestes dues quanties són inferiors a l’import mitjà de les pensions percebudes al conjunt del sistema de la Seguretat Social a Catalunya en data 31 de desembre
del 2007, que és de 704,1 euros mensuals, i que suposa un augment del 5,5% respecte a
l’any 2006, superior als increments observats en el marc del RETA i del REA per compte
propi.
Al gràfic següent s’observa quina és l’evolució de l’import mitjà de les pensions percebudes en el marc del RETA, del REA per compte propi i en el conjunt del sistema de la
Seguretat Social, entre el 2006 i el 2007.

14. Disposició addicional novena de la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2007. DOGC núm. 4920, de 6.07.2007.
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GRÀFIC 99. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS.
CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: percentatges.

498, 6 €
5,2

Pensió mitjana
2007
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5,5

4,0
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REA c. propi
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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,
es constata que gairebé la meitat dels pensionistes, el 47,0%, han passat l’any 2007 amb
menys de 500 euros al mes. Aquest percentatge és encara més elevat en el cas del RETA i
del REA per compte propi. Així, el 64,4% de les pensions percebudes en el marc del RETA
són inferiors a 500 euros; pel que fa al REA per compte propi, el 74,7% de les pensions són
inferiors a aquesta quantia.
D’altra banda, només dos de cada deu pensionistes cobren més de 1.000 euros al mes.
Pel que fa al RETA, només el 4,0% dels pensionistes cobren una pensió superior a aquest
import. En el cas del REA per compte propi, aquest percentatge es redueix al 0,2%.
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GRÀFIC 100. PENSIONS PER TRAMS DE QUANTIA. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

2 0 ,6
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
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5

Foment de l’activitat emprenedora

5.1. Àmbit estatal
Tal com ja s’ha comentat en l’apartat dedicat al marc normatiu d’aquest capítol, durant
l’any 2007 destaquen dues normes d’àmbit estatal que preveuen mesures de foment de
l’activitat autònoma o emprenedora: la LETA i l’Ordre TAS/1622/2007, de 5 de juny, que
regula la concessió de subvencions al programa de promoció de l’ocupació autònoma.
Malgrat que s’ha aprovat aquesta convocatòria, no es disposa de les dades relatives a
l’atorgament de les subvencions gestionades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la
qual cosa en aquest apartat s’analitzen directament la capitalització de la prestació d’atur
de nivell contributiu, la creació de societats limitades nova empresa i les línies d’ajuts
impulsades per l’Institut de Crèdit Oficial.

5.1.1. Capitalització de la prestació d’atur a Catalunya
El nombre de persones beneficiàries de la prestació d’atur de nivell contributiu que la
capitalitzen creix any rere any, i ha arribat a les 31.416 persones el 2007 a Catalunya.
Aquesta xifra representa un increment del 25,7% respecte de l’any anterior, tal com es
constata en la taula següent. Aquest augment és més intens a escala catalana que espanyola. També, igual que els altres anys, es manté la tendència d’increment del pes de les persones que capitalitzen sobre el total, percentatge que l’any 2007 ha arribat al 21,3% a
Catalunya i al 19,8% a escala de tot l’Estat.
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TAULA 148. Persones beneficiàries de la prestació d’atur de nivell
contributiu. Espanya i Catalunya, 2005-2007

Catalunya

Espanya

Unitats: nombre de persones beneficiàries i percentatges.

2005

2006

2007

Var. 06/07

Persones beneficiàries totals

687.033

718.621

780.205

8,6

Persones beneficiàries que han
capitalitzat

90.468

125.944

154.473

22,7

13,2

17,5

19,8

2,3(*)

Persones beneficiàries totals

133.043

136.413

147.199

7,9

Persones beneficiàries que han
capitalitzat

17.226

24.983

31.416

25,7

12,9

18,3

21,3

3(*)

Percentatge de persones beneficiàries
que han capitalitzat sobre el total

Percentatge de persones beneficiàries
que han capitalitzat sobre el total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.
(*) Calculat com a diferència dels valors corresponents als anys 2006 i 2007.

En desglossar per tipus d’activitat l’increment del 25,7% en el nombre de persones que
capitalitzen la prestació d’atur, s’aprecia com aquest és degut a l’augment del nombre
d’autònoms (28%), mentre que el nombre de persones que capitalitzen per constituir-se
com a socis de cooperatives o de societats laborals davalla. A escala estatal són també les
persones que es constitueixen en treballadores autònomes les que expliquen la major part
d’aquest increment, mentre que, a diferència de Catalunya, els socis de cooperatives també
augmenten i davallen únicament les persones que es converteixen en sòcies de societats
laborals. La taula següent conté aquesta informació.
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TAULA 149. Persones beneficiàries de la prestació d’atur de nivell
contributiu pel tipus d’activitat que capitalitzen. Espanya
i Catalunya, 2005-2007

Catalunya

Espanya

Unitats: nombre de persones beneficiàries i percentatges.

2005

2006

2007

Var. 06/07

Autónoms
Tipus
Socis de cooperatives
d’activitat
Socis de societats laborals

78.869

114.776

143.573

25,1

3.260

3.380

3.598

6,4

8.339

7.788

7.302

–6,2

Total

90.468

125.944

154.473

22,7

Autónoms
Tipus
Socis de cooperatives
d’activitat
Socis de societats laborals

15.661

23.605

30.209

28,0

591

625

610

–2,4

974

753

597

–20,7

Total

17.226

24.983

31.416

25,7

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

L’increment de les persones que capitalitzen la prestació d’atur per constituir-se com a
autònomes i la davallada de les que ho fan per ser sòcies de cooperatives i societats laborals
fa que un any més augmenti el pes de les primeres, en detriment de la resta, en passar de
representar el 94,5% al 96,2%.
D’altra banda, cal tenir en compte que la capitalització de la prestació d’atur no es fa en
una única modalitat, sinó que es pot capitalitzar de manera total o parcial, i, en aquest darrer cas, també es pot sol·licitar capitalitzar-la per al pagament de la cotització a la Seguretat
Social. La taula següent separa el mode de capitalització en funció de l’activitat per la qual
es capitalitza. Cal tenir en compte que el nombre total de persones que opten per cada
modalitat no coincideix amb les xifres emprades fins ara, atès que gran part de les persones
que capitalitzen parcialment la prestació també en demanen el pagament de les cotitzacions
a la Seguretat Social.
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TAULA 150. Persones beneficiàries segons el mode
de capitalització i el tipus d’activitat per la qual es capitalitza.
Catalunya i Espanya, 2007

Unitats: nombre de persones beneficiàries.

Mode de capitalització

Autònoms
Tipus
d’activitat per
la que
les capitalitza

Socis cooperatives
Socis soc. laborals
Total

Capital
total

Capital
parcial

Cotització
a la SS (1)

Total

Cat.

17

7.136

28.235

35.388

Esp.

128

38.744

130.591

169.463

Cat.

130

350

172

652

Esp.

860

1.426

1.706

3.992

Cat.

30

288

329

647

Esp.

696

2.319

4.925

7.940

Cat.

177

7.774

28.736

36.687

Esp.

1.684

42.489

137.222

181.395

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 capitalització parcial.

La principal modalitat en la qual es capitalitza la prestació d’atur és el pagament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, tant a Catalunya (el 78,3% dels casos) com a Espanya (el
75,7%). Paral·lelament, la capitalització parcial ocupa el segon lloc (escollida pel 21,2% de
les persones que capitalitzen a Catalunya, i pel 23,4% a Espanya), mentre que la capitalització
total representa valors residuals (el 0,5% a Catalunya i el 0,9% a la resta de l’Estat).
L’increment general del nombre de persones que capitalitzen la prestació d’atur s’ha
reflectit majoritàriament en la modalitat de pagament de la cotització a la Seguretat Social,
atès que respecte de l’any 2006 el nombre de persones que han escollit aquesta modalitat
ha crescut el 32,2% a Catalunya (i el 27,7% a Espanya).
En funció de l’activitat per la qual es capitalitza la prestació d’atur, es constata com a
Catalunya gairebé el 80% de les persones que es constitueixen com a autònomes sol·liciten
el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, i la capitalització total és residual (el
0,05%). Aquest fet s’explica per la configuració legal de la capitalització, atès que únicament es pot capitalitzar l’import corresponent a la inversió necessària per desenvolupar
l’activitat, amb el límit màxim del 40% de l’import de la prestació pendent de percebre.
Pel que fa a les persones que es converteixen en sòcies de cooperatives, a Catalunya la
majoria opta per la capitalització parcial (el 53,7%), malgrat que aquest nombre disminueix
l’11,6% respecte del 2006. D’altra banda, el pagament de les cotitzacions a la Seguretat
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Social concentra el 26,3% dels nous socis de cooperatives, i la capitalització total el 19,9%.
Aquesta darrera modalitat de capitalització experimenta un increment important en relació
amb l’any anterior (del 62,5%), en passar de 80 persones beneficiàries a 130.
Finalment, pel que fa a les persones que es constitueixen com a sòcies de societats laborals, s’aprecia una davallada general del 20%, que és més acusada entre les que capitalitzen
totalment la prestació (que es redueixen el 60%, en passar de 169 el 2006 a 30 l’any 2007).
D’altra banda, el Servei Públic d’Ocupació Estatal disposa de dades relatives al sexe i
a l’edat de les persones que sol·liciten la capitalització de la prestació d’atur de nivell contributiu. La taula següent conté aquesta informació per a l’any 2007 i la variació que ha
experimentat respecte de l’any anterior. Els valors totals coincideixen amb els comentats al
principi de l’apartat, atès que només es tenen en compte les persones beneficiàries de la
prestació d’atur que la capitalitzen, i no hi ha errors de doble comptabilització.
TAULA 151. Persones que han capitalitzat la prestació d’atur,
per sexe i edat. Catalunya i Espanya, 2007 i variació respecte
del 2006

Unitats: nombre de persones que han capitalitzat i import expressats en euros.

Catalunya
Majors de 25 anys

Menors de 25 anys

Total

Espanya

2007

Var. 06/07

2007

Var. 06/07

Homes

23.105

27,9

115.921

24,0

Dones

7.078

22,1

31.503

20,9

Ambdós sexes

30.183

26,5

147.424

23,3

Homes

871

7,7

5.331

9,5

Dones

362

14,9

1.718

11,5

Ambdós sexes

1.233

9,7

7.049

10,0

Homes

23.976

27,1

121.252

23,3

Dones

7.440

21,7

33.221

20,4

Ambdós sexes

31.416

25,7

154.473

22,7

4.077,6

–9,9

3.887,6

–6,7

Import mitjà líquid capitalitzat
per beneficiari

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

En funció del sexe de la persona que capitalitza, les dades reflecteixen que els homes
representen més de les tres quartes parts del total (el 76,3% a Catalunya i el 78,5% a
Espanya), si bé entre els menors de 25 anys el pes relatiu de les dones s’incrementa, en
especial a Catalunya, on les dones representen el 29,4% del total.
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Pel que fa a l’edat de les persones que capitalitzen la prestació d’atur, es constata com
pràcticament totes tenen més de 25 anys (el 96,1% a Catalunya i el 65,4% a la resta de
l’Estat). En funció del sexe, aquesta distribució per edat es manté constant.
Comparant les dades de l’any 2007 amb les del 2006 relatives a Catalunya, s’aprecia
com l’increment general del nombre de persones que capitalitzen la prestació d’atur és més
intens entre les més grans de 25 anys que entre les més joves, i entre les que tenen més de
25 anys és més intens en el cas dels homes que en el de les dones. En canvi, en els menors
de 25 anys, les dones augmenten amb més intensitat que els homes. A escala estatal també
té lloc aquesta situació, si bé les variacions interanuals divergeixen lleugerament (són
menys intenses en tots els casos en comparació amb les registrades a Catalunya).
La taula anterior permet comentar l’import mitjà capitalitzat per persona: aquest és més
elevat a Catalunya que a Espanya, si bé en ambdós casos ha davallat respecte de l’any
anterior.

5.1.2. Societat limitada nova empresa
La societat limitada nova empresa (SLNE) és una modalitat d’SL destinada a projectes
empresarials petits per tal de facilitar-ne els tràmits de constitució i posada en funcionament. El portal CIRCE15 conté informació sobre aquesta modalitat societària i sobre els
tràmits que cal seguir per constituir-la.
Les darreres dades publicades únicament es refereixen a les SLNE constituïdes mitjançat el procediment telemàtic i són d’àmbit estatal. Segons aquestes dades, l’any 2007 s’han
constituït 1.114 SLNE per aquest procediment, dada que representa un increment del
46,5% respecte de l’any anterior. Des de l’any 2003 (any en què es va crear aquesta modalitat de societat), s’han creat un total de 3.507 SLNE pel procediment telemàtic.
Les dades referides a les comunitats autònomes s’han publicat en una nota de premsa16
i daten de mitjan 2007, però concerneixen a SLNE creades tant pel procediment telemàtic
com pel presencial. Tal com s’aprecia en la taula següent, se n’han constituït un total de
8.022, el 63,2% de les quals mitjançant el procediment telemàtic.
Catalunya té 602 SLNE, el 77,7% creades pel procediment presencial i el 22,3% restant
pel telemàtic. L’any passat aquesta proporció era diferent: 80,9% i 19,1%, respectivament.

15. Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa. Secretaria General d’Indústria. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Dades actualitzades en data 20.05.2008.
16. Nota de premsa de 09.07.2007.
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Per tant, s’ha registrat un increment de les societats creades telemàticament. A diferència
de Catalunya, hi ha altres comunitats autònomes on el procediment telemàtic registra un
major nombre de les empreses creades, com ara Galícia, la Comunitat de Madrid, la Rioja
i la Regió de Múrcia.
TAULA 152. Nombre d’SLNE constituïdes. Total i per comunitats
autònomes, 2003-2007

Unitats: nombre de societats.

Nombre de SLNE

Percentatges

Proc.
telematic

Proc.
presencial

Total

Proc.
telemàtic

Proc.
presencial

Com. de Madrid

948

1.128

2.076

45,7

54,3

Galicia

618

648

1.266

48,8

51,2

Andalusia

254

624

878

28,9

71,1

Com. Valenciana

276

592

868

31,8

68,2

Canàries

265

509

774

34,2

65,8

CATALUNYA

134

468

602

22,3

77,7

Castella i Lleó

158

245

403

39,2

60,8

Regió de Múrcia

131

182

313

41,9

58,1

Aragó

8

125

133

6,0

94,0

Principat d’Astúries

61

116

177

34,5

65,5

Castella La Manxa

39

108

147

26,5

73,5

Cantàbria

0

84

84

0,0

100,0

Illes Balears

0

64

64

0,0

100,0

La Rioja

45

60

105

42,9

57,1

Extremadura

19

45

64

29,7

70,3

Païs Basc

0

37

37

0,0

100,0

Navarra

0

28

28

0,0

100,0

Ceuta

0

2

2

0,0

100,0

Melilla

0

1

1

0,0

100,0

TOTAL

2.956

5.066

8.022

36,8

63,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades en la nota de premsa del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç.

Nota: de les comunitats autònomes de les Illes Balears, Cantàbria, Navarra, País Basc, Ceuta i Melilla no es disposa de dades sobre el nombre d’SLNE constituïdes pel procediment telemàtic.
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D’altra banda, les comunitats autònomes que concentren un major nombre d’SLNE
creades són la Comunitat de Madrid (el 25,9% del total), seguida de Galícia (el 15,8%),
Andalusia (el 10,9%), la Comunitat Valenciana (el 10,8%) i les Canàries (el 9,6%).
Catalunya ocupa el sisè lloc, igual que l’any anterior.

5.1.3. Línia d’ajuts impulsada per l’Institut de Crèdit Oficial
L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) és una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri
d’Economia i Hisenda, que treballa pel creixement i la millora de la distribució de la riquesa del país i fomenta aquelles activitats econòmiques que, per la seva transcendència social, cultural, innovadora i ecològica, mereixin una atenció preferent. L’ICO disposa de
diverses línies de finançament per tal d’impulsar i donar suport a les inversions productives
de les empreses espanyoles, entre les quals n’hi ha una d’específica adreçada als emprenedors, mitjançant la qual es financen persones autònomes i emprenedores que posin en
funcionament noves empreses o noves activitats professionals.
Tal com reflecteix el quadre següent, l’any 2007 les persones autònomes i emprenedores de Catalunya han rebut préstecs per un import total de 9.990.000 euros, l’11,1% més
que l’any anterior. Aquest import suposa el 20,5% de l’import total del préstec a escala
estatal (48.630.000 euros) i el seu creixement ha estat més intens que a la resta de l’Estat.
És també significatiu el nombre de llocs de treball creats amb aquesta línia de finançament: 921, el 22% dels quals correspon a Catalunya. Aquesta dada també s’ha incrementat
respecte de l’any anterior.
TAULA 153. LÍNIA ICO-EMPRENEDORS. ESPANYA I CATALUNYA, 2007
I VARIACIÓ RESPECTE DEL 2006

Unitats: imports en milions d’euros i variació en percentatges.

2007
Import global del prèstec
Inversió induïda estimada
Número d’operacions
Préstec mitjà
Núm. llocs de treball creats

Variació 2006-2007

Espanya

Catalunya

Espanya

Catalunya

48,6

10,0

9,7

11,1

66,3

14,6

4,8

9,1

1.363,0

287,0

10,9

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

921,0

202,9

4,8

9,1

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

Per demarcacions, Barcelona concentra la major part del préstec subvencionat (el 67%),
seguida de Tarragona (el 17,1%), Girona (el 12%) i Lleida (el 3,8%). L’única demarcació
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en què decreix l’import del préstec (i, per tant, la resta de variables) és Tarragona, on passa
d’1.960.000 euros a 1.710.000 euros, fet que significa una davallada del 12,8%.

5.2. Àmbit autonòmic
5.2.1. Servei de Creació d’Empreses
La taula següent resumeix les actuacions que ha dut a terme el Servei de Creació d’Empreses (SCE) al llarg dels dos darrers anys. Respecte de l’any anterior, al 2007 s’incrementa tant el nombre d’empreses creades com el nombre de persones emprenedores o que inicien projectes d’autoocupació, si bé el nombre de treballadors per compte d’altri que
contracten aquests emprenedors davalla el 13,3%.
Aquest creixement compensa una part de la davallada experimentada l’any 2006 respecte del nombre d’empreses creades i de llocs de treball creats l’any 2005 (del 15,8% i del
15,2%, respectivament), si bé encara no s’assoleixen les dades de l’any 2005 (2.406 empreses creades i 4.504 llocs de treball creats).
TAULA 154. Resum de les activitats del Servei de Creació
d’Empreses a Catalunya. Anys 2006-2007
2006

2007

Var. 06/07

Persones que inicien procés d’assessorament

23.588

nd

—

Empreses creades

2.026

2.201

8,6

Llocs de treball creats

3.818

3.916

2,6

Emprenedors

2.775

3.012

8,5

Treb. per compte d’altri

1.043

904

–13,3

nd

3.200

—

Plans d’empresa finalitzats

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
nd = dades no disponibles.

Malgrat la pauta general descrita, hi ha diferències significatives per demarcacions
territorials: així, cal destacar que a la de Girona tant el nombre d’empreses creades com el
nombre de llocs de treball creixen de manera significativa respecte del 2006 (el 63,2% i el
77,4%, respectivament), mentre que a les Terres de l’Ebre aquests conceptes davallen l’any
2007 (el 34,3% i el 47,1%, respectivament).
De manera coherent amb la davallada general dels treballadors per compte d’altri
(13,3%), més intensa que el creixement del nombre d’emprenedors o autònoms (8,5%), la
ràtio entre el nombre de llocs de treball creats i el de les noves empreses davalla una dècima, en passar d’1,8 l’any 2006 a 1,7 el 2007.
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Per sectors d’activitat, destaca l’agricultura, atès que passa de comptar 13 llocs de treball
creats el 2006 a 42 l’any 2007, la majoria de persones que han iniciat individualment el projecte d’autoocupació (39 de 42). En canvi, a la construcció, tot i créixer el nombre d’emprenedors o autònoms (el 15,6%), davallen els treballadors per compte aliè (el 32,1%), fet que
comporta que el nombre de llocs de treball creats davalli el 0,6% respecte del 2006. Així
mateix, a la indústria augmenten els emprenedors o autònoms (el 2,2%), mentre que davallen
els treballadors per compte d’altri (el 25%). En els serveis la situació és similar: davallen els
treballadors per compte aliè (8,9%) i creixen els emprenedors o autònoms (6,7%).

GRÀFIC 101. Llocs de treball creats, persones emprenedores
i persones treballadores per compte d’altri. Catalunya,
2006-2007

Unitats: nombre de llocs de treball, persones emprenedores i persones treballadores.
1.018

3.085
2.418

13 176

2006

746
3

125
30

541
42

169

Llocs de treball

184
0 40

416
39 139

Treb. compte d´altri

544

Llocs de treball

Emprenedors

360
13 136

Treb. compte d´altri

819

Emprenedors

2.266

2007

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
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Finalment, tal com reflecteix el gràfic, el sector que concentra un major nombre de llocs
de treball creats és el dels serveis (el 80,8%). En segon lloc se situa la construcció (el
13,8%), seguida de la indústria (el 4,3%) i l’agricultura (l’1,1%).
La forma jurídica majoritària de les empreses creades reflecteix també que la persona
individual és la principal usuària de l’activitat del SCE. Així, l’any 2007 la forma majoritària és la de l’empresari individual (que suposa el 68,7% del total), seguida de la societat
civil privada (14,3%) i la societat limitada (13%). Respecte de l’any anterior, el nombre
d’empresaris individuals creix l’1,3%, en passar de 1.373 a 1.391, mentre que les altres
dues formes jurídiques registren un nombre de noves empreses lleugerament inferior.
D’altra banda, cal destacar l’increment del nombre de societats limitades nova empresa,
atès que el tripliquen en passar de 4 a 13 el 2007.
La distribució territorial de les persones usuàries del SCE reflecteix, igual que els anys
anteriors, que la majoria es concentren a la demarcació de Barcelona (1.629, que representa el 74% del total), si bé l’any 2006 aquesta proporció era més elevada, del 78,3%. La
majoria dels llocs de treball creats també es concentren a la demarcació de Barcelona: el
74,9% l’any 2007.
En funció del sexe de la persona que crea l’empresa, les dades relatives a l’any 2007
trenquen la tendència detectada en anteriors edicions d’aquesta Memòria: una major proporció creixent d’homes que de dones. L’any 2006 hi va haver 788 dones emprenedores (el
38,9% del total), mentre que l’any 2007 aquesta xifra és superior, 929 (que representa el
42,2% del total).
La distribució sectorial de les noves empreses creades el 2007 és la mateixa que la de
l’any anterior: serveis, construcció, indústria i agricultura, per aquest ordre. Tot i això, cal
destacar que la importància relativa de les empreses del sector de l’agricultura creix, en passar
del 0,4% a l’1,04%, atès que l’any 2007 se n’han creat 23, i el 2006 se’n van crear 9.
D’altra banda, el Departament de Treball també atorga una línia d’ajuts destinada a
subvencionar les accions d’assessorament a les persones emprenedores o que inicien projectes d’autoocupació. L’any 2006 se’n van atorgar 326, per un import total d’1.148.048,2
euros, mentre que l’any 2007 s’han atorgat 201 subvencions, que suposen un import
d’1.027.620 euros (el 10,5% menys que l’any anterior).

5.2.2. Subvencions a la promoció de l’ocupació autònoma
Les subvencions a la promoció de l’ocupació autònoma tenen com a finalitat promoure
i ajudar el finançament d’aquells projectes que facilitin l’autoocupació a les persones que
estiguin aturades. Amb aquest objectiu l’any 2007 s’han atorgat 9.060.732,2 euros. Cal
tenir en compte, però, que la diferència significativa entre aquest import i l’atorgat en anys
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anteriors s’explica pel fet que l’any 2007 es comptabilitzen subvencions atorgades amb
càrrec al pressupost de l’any 2006.17
TAULA 155. Import atorgat en les subvencions a la promoció
de l’ocupació autònoma. Catalunya, 2005-2007

Unitats: imports en euros.

2005

2006

2007

Renda financera

3.246.201,5

750.731,0

7.029.522,5

Fons perdut

1.018.715,3

291.490,8

1.995.359,8

17.605,4

1.850,0

35.852,9

4.282.522,2

1.044.071,8

9.060.735,2

Assistència tècnica
TOTAL

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

Les subvencions amb més pes dins del total subvencionat són les de renda financera
(que acumulen el 77,6% del total) i les de fons perdut (22%). L’increment experimentat
respecte del 2006 es reparteix entre els ajuts de renda financera i els d’assistència tècnica.
Des del punt de vista territorial, l’any 2007 hi ha un canvi: la demarcació de Barcelona
passa a concentrar més del 70% de l’import subvencionat, mentre que el 2006 acumulava
el 46,2% dels ajuts per renda financera (i passa al 76,7% el 2007) i el 23,7% de l’ajut a fons
perdut (que passa a concentrar el 70% el 2007).
De manera conseqüent amb l’increment de l’import atorgat, el nombre de subvencions atorgades també ha augmentat, en passar de 314 a 2.625, de tal manera que l’import mitjà per subvenció
creix lleugerament respecte de l’any anterior, i passa de 3.325 a 3.417 euros. Les subvencions de
renda financera incrementen el seu import mitjà en les demarcacions de Girona i Tarragona, i
davallen a les de Barcelona i Lleida. En canvi, l’import mitjà de les subvencions a fons perdut és
el mateix a totes les demarcacions al llarg de tots dos anys analitzats (3.005 euros).
L’increment del nombre de persones beneficiàries és també coherent amb la situació
descrita, en passar de 214 a 1.976, i, igual que els anys anteriors, els homes són majoritaris.
Respecte del 2006, el seu pes sobre el total de beneficiaris s’ha incrementat en passar del
60,7% al 61,6%, tal com reflecteix el gràfic següent.

17. Aquest canvi en la comptabilitat s’explica pel fet que l’any 2006 es van modificar les bases reguladores del
programa de promoció de l’ocupació autònoma (Ordre TRI/380/2006, de 19 de juliol). Aquesta Ordre no estableix
un termini concret de presentació de sol·licituds, de tal manera que indirectament el termini de presentació de sol·
licituds és el 31 de desembre de cada any, atès que el sol·licitant podrà presentar l’ajut en l’exercici econòmic en
què causarà o ha causat alta a la Seguretat Social. Per tant, i atès que el termini de presentació és anual, la certificació de l’execució es refereix a les resolucions comptabilitzades anualment.
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GRÀFIC 102. Persones beneficiàries segons el sexe per import
subvencionat. Catalunya, 2006-2007

Unitats: percentatges.

70,0

42,4

22,6
49,8

46,7

41,0

38,3

34,6

39,3

38,4

50,2

53,3

59,0

61,7

65,4

60,7

61,6

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

77,4
57,6
30,0
2006

2007

Menys de
601,01

2006

De 601,02 a
1.502,53

De 1.502,54 a
3.005,06
Homes

De 3.005,07 a
6.010,12

Total

Dones

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

En funció de la quantia de la subvenció, hi ha diferències significatives per sexe i que
varien d’un any a l’altre: així, en les subvencions de menor quantia, les dones eren majoritàries el 2006, mentre que el 2007 ho són els homes. L’any 2007 es corregeix el desequilibri en les subvencions entre 601 i 1.500 euros, mentre que en les subvencions de més de
1.500 euros els homes són majoritaris tots dos anys analitzats. Tot i això, més de la meitat
dels beneficiaris reben més de 3.000 euros, ja siguin homes (el 64,7% del total d’homes
beneficiaris) o dones (en aquest cas, el 54,9% de les dones beneficiàries).
Respecte de l’any anterior, el nombre de persones beneficiàries s’ha multiplicat per 9 (tant
els homes com les dones), i aquest increment ha estat més intens a la demarcació de Barcelona.
Segons l’import subvencionat, els increments més intensos del nombre de persones beneficiàries es registren en el tram més baix (menys de 601 euros) i en el tram més elevat (de 3.005 a
6.010 euros), que passen a concentrar el 7,3% i el 60,9% dels beneficiaris, respectivament.

5.2.3. Empreses qualificades d’iniciatives locals d’ocupació (I+O)
La Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, estableix les bases reguladores de les
subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i l’ocupació en col·
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laboració amb entitats locals, i n’obre la convocatòria per a l’exercici 2007.18 Aquesta
Resolució defineix les iniciatives locals d’ocupació (I+O) com aquells projectes empresarials i empreses promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya en col·laboració amb una
entitat local, amb la finalitat de crear activitat econòmica i generar llocs de treball estables
al seu àmbit territorial.
Tal com s’aprecia a la taula següent, l’any 2007 s’han subvencionat un total de 130
accions, el 29,7% menys que el 2006 (que se’n van finançar 185). De manera paral·lela,
l’import atorgat també ha davallat respecte de l’any anterior (29,4%). Per demarcacions
territorials, Barcelona concentra més de les tres quartes parts de les accions subvencionades
(el 76,2%) i el 73% de l’import subvencionat.
En termes absoluts, el nombre de llocs de treball estables generats per empreses qualificades d’I+O també ha baixat respecte de l’any anterior, en passar de 326 a 231 el 2007
(fet que suposa una davallada del 29,1%).

18. DOGC núm. 4840, de 13.03.2007.
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TAULA 156. Subvencions a projectes empresarials i empreses
qualificats d’I+O, segons l’àmbit territorial. Catalunya, 2007

Total

Assistencia

Suport
gerencial

Financera

Cooperatives

Contractació

Unitats: nombre de subvencions, import en euros i nombre de llocs de treball creats.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

38

3

3

5

49

Import subvencionat

384.014,8

60.582,1

57.697.2

29.932,4

532.226,4

Llocs treball estables
generats

85

12

12

8

117

32

2

4

1

39

Import subvencionat

404.120,8

24.521,3

59.139,6

14.424,3

502.206,1

Llocs treball estables
generats

89

7

12

3

111

24

4

3

5

36

190.054,4

50.407,3

25.684,4

52.332,5

318.478,6

3

0

0

0

3

23.625,0

0,0

0,0

0,0

23.625,0

2

1

0

0

3

Import subvencionat

33.258,36

7.160,46

0,0

0,0

40.418,8

Llocs treball estables
generats

2

1

0

0

3

99

10

10

11

130

96.689,1

1.416.954,9

11

231

Nombre de
subvencions

Nombre de
subvencions

Nombre de
subvencions

Import subvencionat
Nombre de
subvencions

Import subvencionat
Nombre de
subvencions

Nombre de
subvencions

Import subvencionat

1.035.073,4

Llocs treball estables
generats

176

142.671,1 142.521,2
20

24

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

La davallada general del nombre de subvencions i del seu import es reflecteix en totes
les demarcacions, si bé a Girona l’import subvencionat s’incrementa el 72,2% respecte del
2006 i el nombre de llocs de treball estables generats també creix, el 42,9%. Tot i això, en
funció del tipus de subvenció i la demarcació territorial hi ha altres diferències significatives. Així, en les subvencions per contractar amb caràcter indefinit treballadors aturats, tot
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i la davallada general, a la demarcació de Girona augmenten de manera significativa tant
l’import subvencionat com el nombre de llocs de treball estables generats, que es tripliquen
respecte de l’any anterior.
Pel que fa a les subvencions per integrar socis treballadors desocupats en cooperatives
o societats laborals, l’any 2007 davalla tant el nombre de subvencions i el seu import com
els llocs de treball creats a les demarcacions de Girona i Tarragona, mentre que aquests
conceptes creixen a Barcelona i Lleida, en especial en aquest darrer cas, on tant l’import
subvencionat com el nombre de llocs de treball gairebé es dupliquen.
Les subvencions financeres per disminuir els interessos de préstecs per inversions destinades a la creació i la posada en funcionament de les empreses I+O no generen cap lloc
de treball per la seva mateixa configuració. Cal destacar que aquest tipus de subvenció i el
seu import davallen a la demarcació de Barcelona i a la de Tarragona, mentre que a Girona
creixen. A Lleida, en canvi, el nombre de subvencions s’incrementa (el 50%) però baixa el
seu import (el 17%).
L’any 2007 només s’han assignat a la demarcació de Barcelona el tipus d’ajuts destinats
a donar suport a la funció gerencial per ajudar al promotor o empresari en la presa de decisions empresarials. Lleida, que l’any passat havia rebut una subvenció d’aquest tipus (per
un import de 12.020,2 euros) tampoc n’ha rebut cap.
Igualment, les subvencions per a l’assistència tècnica per contractar personal expert tècnic
d’alta qualificació es concentren dues a la demarcació de Barcelona i una a la de Girona.
En funció del sexe de les persones que ocupen els llocs de treball creats, es constata com
l’any 2007 el 56,3% són homes i el 43,7%, dones. Només en el cas de la contractació indefinida d’aturats, les dones superen el nombre d’homes (representen el 52,1% del total).
L’any 2006 el pes de les dones que van ocupar un lloc de treball estable creat a partir d’una
empresa I+O era superior, ja que significaven el 48,8% del total.

5.2.4. Suport que reben les empreses un cop han iniciat la seva activitat
En el marc del Pla de dinamització del comerç urbà, el Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa ha atorgat una sèrie d’incentius en l’àmbit de la millora individual
de la competitivitat del sector comercial a Catalunya,19 entre els quals destaca el Programa
12, focalitzat en les estratègies de creixement i al qual poden accedir no només les pimes,
sinó també les persones emprenedores que defineixin noves fórmules comercials amb

19. Resolució IUE/708/2007, de 22 de febrer, sobre la convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit de la
millora individual de la competitivitat del sector comercial a Catalunya (DOGC núm. 4843, de 16.03.2007).
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vocació sucursalista. L’objectiu d’aquest Programa és definir estratègies de millora de
l’eficiència i la rendibilitat de les pimes detallistes tot afavorint la intel·ligència de mercat,
les noves segmentacions de clients, el desenvolupament de nous perfils professionals, el
creixement de l’empresa i la potenciació de la marca.
Tal com s’aprecia a la taula següent, s’hi van presentar un total de 179 expedients, la
majoria en la línia de definició de la fórmula comercial, seguida de la línia d’expansió del
nombre d’establiments i la d’optimització. D’aquests 179 expedients, alguns s’han canviat
de línia o de programa i d’altres s’han arxivat o denegat per manca de documentació o
desistiment de la persona interessada, de tal manera que finalment se n’han resolt 159. La
majoria dels expedients resolts es concentren en les mateixes línies en les quals es van
presentar un major nombre de sol·licituds.
TAULA 157. Resum dels expedients en el marc del Programa 12.
Catalunya, 2007

Unitats: nombre d’expedients.

Entrats

Canvi de línia
o programa

Entrats
definitius

Arxiu, denegació,
desistiment

Resolts

Fórmula comercial

65

6

59

8

51

Expansió

48

0

48

6

42

Optimització

46

2

44

6

38

Qualitat

7

0

7

0

7

Marca

4

1

3

0

3

Logística

7

0

7

0

7

Integració

2

0

2

1

1

179

9

170

21

149

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

5.3. Àmbit local
Les mesures de foment de l’emprenedoria en l’àmbit local que s’han dut a terme al llarg
de l’any 2007 segueixen les actuacions d’anys anteriors: tant els ajuntaments com les diputacions han previst una sèrie de subvencions per dinamitzar l’ocupació local, entre les quals
hi ha les mesures de foment de l’ocupació autònoma.
Complementàriament, s’han fet diferents actuacions com ara seminaris de generació
d’idees i de creació d’empreses, vivers d’empreses, ajuts específics per a dones emprenedores, concursos que premien les millors idees, etc.
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5.4. Microcrèdits
Pel que fa als microcrèdits concedits per la FUSM l’any 2007, es constata una davallada del 2,3%, en passar de 256 l’any 2006 a 250 el 2007. Cal tenir en compte que entre els
anys 2000 i 2005 el nombre de microcrèdits concedits va créixer any rere any, mentre que
l’any 2006 va baixar el 17,7%.20
Ara bé, l’import total concedit s’ha incrementat el 3,9% respecte de l’any anterior, i ha
assolit els 2.369.358 euros, fet que ha suposat a la vegada un augment de l’import mitjà per
microcrèdit (9.477,43 euros el 2007, en comparació amb els 8.906,31 euros del 2006).
Quant a la distribució segons el sexe dels beneficiaris dels microcrèdits, es constata que
el nombre d’homes es manté igual que l’any anterior (120), mentre que el nombre de dones
davalla en tres (passa de 146 a 143). Malgrat aquesta lleugera davallada, el pes de les dones
entre els beneficiaris és superior al dels homes (54,4% i 45,6%, respectivament).
Segons l’edat de les persones beneficiàries, s’aprecia com les de més de 50 anys s’incrementen, en passar de representar el 22,9% del total l’any 2006 al 26,6% el 2007, si bé
el grup majoritari (60,5%) té entre 30 i 50 anys.
El sector d’activitat que continua acumulant el major nombre de persones beneficiàries
de microcrèdits és el comerç minorista (el 35,4% del total), si bé el seu pes relatiu ha davallat respecte del 2006 (en què va representar-ne el 39,8%). El segon sector amb un major
pes és el dels serveis professionals, empresarials, immobiliaris i de lloguer (17,1%), seguit
dels serveis personals, d’activitats socials i serveis a la comunitat (12,2%), tal com es
reflecteix en el gràfic següent. Com a principal diferència respecte de l’any anterior, cal
destacar l’increment que ha experimentat el sector dels serveis empresarials (el 60,7% en
termes absoluts).

20. Vegeu: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (2007). Informe sobre la situació dels treballadors
autònoms a Catalunya. Barcelona: CTESC. Col·lecció “Estudis i informes”, 14, p. 125; i Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (2007). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2006. Barcelona: CTESC,
p. 466.
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GRÀFIC 103. DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DELS PROJECTES FINANÇATS
AMB MICROCRÈDITS CONCEDITS PER LA FUSM, 2006-2007
Unitats: nombre de projectes.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la FUSM.
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Capítol V
CONDICIONS DE VIDA

1.

DINÀMICA DEMOGRÀFICA

1.1. Marc europeu i espanyol
Les primeres estimacions demogràfiques del 20071 mostren que la població europea en
data 1 de gener del 2008 és de 497.198,7 milers de persones. L’increment relatiu de la
població, si ho comparem amb l’1 de gener del 2007, ha estat del 0,4%, fet que suposa un
augment de 2.070,2 milers de persones residents a la UE-27.
En la majoria de països l’augment ha estat possible a causa d’un increment del saldo
migratori. En general, el saldo migratori (diferència entre el nombre d’immigrants i el
d’emigrants) ha contribuït de forma notòria al creixement, aportant 1.647,7 milers de residents més a la UE-27, per sobre dels 422,5 milers de residents procedents del creixement
natural (diferència entre el nombre de naixements vius i el nombre de defuncions). Tot i
això, s’observen països on el creixement natural ha estat superior al migratori, com és el
cas de França, Polònia, Finlàndia i els Països Baixos.

1. Eurostat, Data in focus 3/2008.
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TAULA 158. Evolució de la població de la UE. 2007

Unitats: nombres absoluts en milers i variació relativa en percentatges.

UE-27

Bèlgica

Bulgària

Creix.
natural

Saldo
migratori

495.128,5

422,5

1.647,7

7.679,3

-40,5

-33,8

-74,2

-1,0%

5.447,1

8,1

24,5

32,6

0,6%

-1,8

-2,0

10.584,5

18,7

Rep. Txeca

10.287,2

Alemanya

82.314,9

-151,8

Iralanda

4.314,6

37,9

44.474,6

98,2

Dinamarcar

Estònia

Grècia

Espanya

França

Variació 07-08

Població a
1/1/07

1.342,4

11.171,7

63.392,1

11,2

4,5

286,9

57,5

47,5

Absoluta

Relativa

Població a
1/1/08

76,3

0,7%

10.660,8

2.070,2

58,7

37,0

-114,7

62,2

100,2

684,9

783,1

40,5

100,0

-3,8

45,0

387,0

Itàlia

59.131,3

-7,4%

454,4

447,1

Letònia

2.281,3

-10,3

-1,9

-12,2

Xipre

778,7

3,1

14,6

17,6

0,4%

497.198,7
7.605,1

0,6%

10.345,9

-0,1%

82.200,2

2,3%

4.414,8

-0,3%
0,4%

1,8%

0,6%

5.479,7

1.338,6

11.216,7

45.257,7

63.779,1

0,8%

59.578,4

-0,5%

2.269,1

2,3%

796,3

Lituània

3.384,9

-13,7

-5,7

-19,5

-0,6%

3.365,4

Hongria

10.066,2

-36,9

17,0

-19,9

-0,2%

10.046,3

P. Baixos

16.358,0

49,9

0,3%

16.402,0

Polònia

38.125,5

8,8

-138,1

-129,3

-0,3%

37.996,2

-41,8

-100,0

-141,7

-0,7%

21.423,4

Luxemburg

Malta

Austria

Portugal

476,2

407,8

8.298,9

10.599,1

Romania

21.565,1

Eslovàquia

5.393,6

Suècia

9.113,3

Eslovènia

Finlàndia

Regne Unit

2.010,4

5.277,0
60.852,8

1,7

-0,8
0,2

-0,5
0,5

-0,5

10,6

15,6

170,4

4,3

1,9

-5,8

28,1

34,5
11,7
5,6

9,3

52,5

247,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.
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6,0

2,7

44,0

28,3

33,9

12,2
5,2

19,8

68,4

417,5

1,3%

0,7%

0,3%

0,3%

0,6%
0,1%

0,4%

0,8%

0,7%

482,2

410,5

8.327,2

10.633,0
2.022,6
5.398,8

5.296,8

9.181,7

61.270,3

CONDICIONS DE VIDA

El creixement natural ha estat produït per 5.238,9 milers de naixements, amb una xifra
superior a la de defuncions (4.816,4 milers). Tanmateix, el 2006 s’observa una tendència a
la recuperació de la fertilitat en alguns països. Tot i això, tots els països de la UE-27 estan
per sota del nivell de recanvi de la població en edats actives, que correspon a 2,1 fills per
dona.
Si s’analitzen les variacions poblacionals registrades als diferents països, s’observa que
els majors creixements han estat registrats per Xipre, Irlanda i Espanya. A Espanya és on
les persones residents provinents de la immigració són més nombroses.
Per contra, hi ha països que han reduït el seu nombre de residents com ara Bulgària,
Alemanya, Letònia, Lituània, Hongria, Polònia i Romania. En tots, a excepció de Polònia,
el creixement natural ha baixat, i en els casos de Bulgària, Letònia, Lituània, Polònia i
Romania les xifres s’incrementen per una disminució del saldo migratori, generat per una
sortida dels seus nacionals vers altres països.
La taxa bruta de natalitat de la UE-27 és de 10,6 per cada 1.000 habitants. Els països
que superen aquesta mitjana són Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Irlanda,
Espanya (10,8), França, Xipre, Luxemburg, Països Baixos, Finlàndia, Suècia i Regne Unit.
Els països amb taxes de natalitat baixes mostren taxes de mortalitat superiors a la mitjana
de la UE-27, que se situa en 9,7 per cada 1.000 habitants. Són països com Bulgària,
Alemanya, Letònia, Lituània, Hongria, Polònia, Portugal, Romania i Eslovàquia.. Grècia,
Itàlia, Malta i Eslovènia tenen taxes baixes de natalitat i de mortalitat. La taxa de mortalitat
a Espanya és de 8,6.
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El gràfic següent mostra l’estructura d’edats dels països de la UE-27 en data 1 de gener
del 2007.
GRÀFIC 104. Estructura de la població segons l’edat i el país.
UE i Catalunya, 2007

Unitats: nombres absoluts en milers i variació relativa en percentatges.

UE-27
Bèlgica
Bulgària
Catalunya
Rep. Txeca
Dinamarca
Alemanya
Estònia
Irlanda
Grècia
Espanya
França
Itàlia
Xipre
Letònia
Lituània
Luxemburg
Hongria
Malta
P. Baixos
Àustria
Polònia
Portugal
Romania
Eslovènia
Eslovàquia
Finlàndia
Suècia
Regne Unit

15,8
17,0
13,4
14,5
14,4
18,6
13,9
14,9
20,3
14,3
14,5
18,6
14,1
17,9
14,0
15,9
18,3
15,2
16,7
18,1
15,6
15,8
15,5
15,4
14,0
16,1
17,1
17,0
17,6

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

15-24

18,3
18,5
20,4
17,0
21,2
20,0
18,4
17,9
15,5
18,0
16,8
18,2
18,4
16,9
17,6
16,6
17,1
20,4
20,6
19,4
17,6
18,9
18,0
17,8
19,6
18,4
21,1
19,7
17,9

38,6
35,4
35,6
41,5
38,9
34,7
36,3
34,7
38,3
37,6
40,5
34,2
37,3
37,3
35,6
36,2
38,8
35,7
34,6
36,1
37,6
36,0
37,4
37,0
37,8
38,0
32,9
33,2
35,1
25-49

50-64

65-79

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

4,3
4,6
3,5
4,6
3,3
4,1
4,6
3,5
2,7
3,9
4,5
4,8
5,3
2,8
3,4
3,1
3,3
3,6
3,0
3,7
4,5
2,9
4,1
2,7
3,4
2,5
4,2
5,4
4,5

Més de 80

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

S’hi observa que la distribució de les edats als diferents països mostra diferències, encara que tots mantenen el gruix de la seva població en les edats entre 25 i 49 anys, amb una
proporció que oscil·la entre el 32,9% de la població de Finlàndia i el 41,5% de Catalunya.
Els percentatges de població més envellida, de més de 80 anys, més elevats són els que
es registren a Suècia (5,4%) i a Itàlia (5,3%); i els menors, els d’Eslovàquia (2,5%) i els
d’Irlanda (2,7%). Els de la població jove, de menys de 15 anys, més alts són els d’Irlanda
(20,3%) i Xipre (17,9%); i els menors, els de Letònia (14,0%) i Itàlia (14,1%).
La relació entre les persones més grans de 65 anys i les menors de 15 anys es determina a l’índex d’envelliment de la població. L’índex d’envelliment de la UE-27 al 2007 se
situa en 107. Els països que presenten una població més envellida són: Alemanya (142),
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Itàlia (141), Grècia (130) i Bulgària (129). Per contra, els països que tenen una població
més jove són Irlanda (55), Xipre (69), Eslovàquia (73) i Dinamarca (82). A Espanya l’índex
d’envelliment de la població se situa en 114 i a Catalunya en 113.
L’1 de gener del 2007, el 51,2% de la població de la UE-27 són dones. Aquesta xifra
està propiciada per un increment del nombre de dones en les edats més elevades, nombre
que supera el dels homes. La població masculina és més nombrosa fins a la franja d’edat
entre 45 i 49 anys, on els dos gèneres s’equiparen (el 50,2% de dones). A més, cal tenir en
compte que l’esperança de vida en néixer entre els homes i les dones és diferent. En alguns
països la distància de l’esperança de vida entre un i altre sexe pot ser d’11 anys (Letònia,
Lituània i Estònia). Els països amb una esperança més alta per a les dones són Espanya i
França, amb 84,4 anys, i Finlàndia i Suècia, amb 83,1 anys. Per contra, els països amb una
esperança de vida més alta per als homes són Xipre i Suècia, amb 78,8 anys, i Espanya i
Holanda, amb 77,7 anys. En general, destaca que els països de l’Europa de l’est mostren
dades d’esperança de vida inferiors a les de l’Europa més occidental.

1.2. Principals indicadors poblacionals a Catalunya
1.2.1. Descripció de la població
La població de Catalunya, segons el padró continu d’habitants en data 1 de gener del
2007, és de 7.210.508 persones. És la segona comunitat autònoma amb més volum poblacional d’Espanya2 i assoleix el 16,0% de tota la població espanyola.

2. La comunitat autònoma amb un major nombre de persones és Andalusia, amb 8.059.461 persones empadronades i que concentra el 17,8% de la població. Després se situa Catalunya. Seguidament, es troba la comunitat de
Madrid amb 6.081.689 residents, el 13,5% sobre el total, i València amb 4.885.029 habitants, el 10,8%. Aquestes
quatre comunitats autònomes reuneixen el 58,0% de la població d’Espanya.
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GRÀFIC 105. Distribució relativa de la població segons les
comarques de residència. Catalunya, 2007
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.

La distribució relativa de la població arreu de Catalunya no és uniforme. Està marcada
per una concentració en determinades comarques i una alta dispersió poblacional en d’altres. El 53,1% de la població resideix en tres comarques: Barcelonès, Vallès Occidental i
Baix Llobregat. Si a les comarques anteriors s’afegeixen el Maresme i el Vallès Oriental,
s’assoleix el 64,1% de la població catalana. La resta de la població està repartida entre les
altres comarques, que registren unes proporcions de persones residents molt més baixes
que les anteriors, fet que mostra una distribució desigual de la població al territori.
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Des del punt de vista demogràfic, l’ocupació humana del territori s’expressa amb la
densitat de població, que és la relació entre el nombre de persones que viuen al territori i
la superfície d’aquest espai mesurada en quilòmetres quadrats. La densitat de la població a
Catalunya supera l’europea,3 en registrar 221,0 hab./km2.
La densitat de la població a Catalunya evoluciona cap a un augment constant (211,8
hab./km2 el 2004 i 216,3 hab./km2 el 2005) els darrers anys, producte del creixement natural de la població i de l’arribada de població procedent de l’estranger.
Aquesta densitat poblacional, com es pot desprendre de la seva distribució relativa
observada al gràfic anterior, no és igual en tot el territori. Les comarques del Barcelonès
(15.387,7 hab./km2 ), del Baix Llobregat (1.581,2 hab./km2) i del Vallès Occidental (1.433,7
hab./km2) són les que més densitat registren, i el Pallars Sobirà (5,1 hab./km2), el Pallars
Jussà (9,4 hab./km2) i l’Alta Ribagorça (9,5 hab./km2) les que en registren menys.
L’evolució de la població es caracteritza per un augment progressiu. La variació interanual respecte a l’1 de gener del 2006 ha estat de l’1,1%, corresponent a 75.811 persones
més. Aquest creixement percentual és lleugerament inferior al registrat als darrers anys.4
Catalunya és la comunitat autònoma que incrementa més el volum de les persones residents
en nombres absoluts en aquest període.
GRÀFIC 106. Evolució del nombre de persones residents a
Catalunya. 2001-2007

Unitats: valors absoluts.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.

3. La densitat mitjana de la UE-27 és de 114,8 hab./km2.
4. La variació interanual registrada el 2002 va ser del 2,2%, la del 2003 del 3,0%, la del 2004 de l’1,6%, la del 2005
del 2,7% i la del 2006 del 2,0%.
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El creixement demogràfic recent de Catalunya i de les comunitats autònomes amb més
habitants d’Espanya evidencia que la immigració ha tingut un paper important en el seu
increment poblacional.
La immigració ha tingut un creixement actiu els darrers anys a Catalunya,5 on la població de nacionalitat estrangera empadronada concentrava el 2001 el 4,0% de la seva població, mentre que el 2007 representen el 13,5% del seu total. Comparativament, a Espanya
ha passat de constituir el 3,3% de la població resident el 2001 fins al 10,0% el 2007.

1.2.2. Moviment natural de la població
Una altra explicació que pot determinar l’augment de la població resident és el creixement natural o vegetatiu,6 que estableix la relació entre els naixements i les defuncions en
un període de temps determinat. A Catalunya la diferència entre naixements i defuncions
ha donat un resultat positiu de 24.437 persones residents més.
La natalitat s’ha convertit en un dels factors clau del comportament demogràfic actual.
El seu retrocés a partir dels anys setanta ha contribuït a l’envelliment progressiu que s’observa a les piràmides d’edat. Actualment, la natalitat ha iniciat un procés de recuperació,
augmentant els seus valors anualment. L’increment total del nombre de naixements és
degut, en part, a la contribució de les mares estrangeres.
A Catalunya, el 2006, hi ha hagut 82.300 naixements, el 22,6% dels quals són fills i
filles de mares estrangeres. La taxa de natalitat continua la línia ascendent fins a assolir
l’11,76 per mil. L’entrada d’immigrants explica, fonamentalment, aquesta recuperació de
la fecunditat, que es constata amb una taxa global de fecunditat7 de 46,99 per cada 1.000
dones. Seguint aquesta tendència, també ha augmentat el nombre mitjà de fills per dona,
que s’ha incrementat fins a assolir el valor d’1,484, el més alt de totes les comunitats autònomes i que, per tant, està per sobre de la mitjana estatal, que se situa en 1,382 fills per
dona.
Però, tot i l’augment de la natalitat, el retard a la maternitat cada vegada és més pronunciat. L’edat mitjana a la maternitat és de 30,8 anys, una demora que s’amplia any rere any.8
L’edat mitjana al primer fill és de 29,6 anys.
5. L’estudi més detallat de les característiques de la població estrangera resident a Catalunya es desenvolupa a
l’apartat corresponent als moviments migratoris.
6. Cal tenir en compte que les darreres dades disponibles sobre els indicadors del creixement natural corresponen
a l’any 2006.
7. La taxa global de fecunditat estableix la relació entre nens i nenes nascuts per cada 1.000 dones entre 15 i 49
anys.
8. Al 1979, l’edat mitjana a la maternitat era de 27,8 anys. Des d’aleshores, l’edat ha anat augmentant progressivament i sense pausa fins a l’actualitat. INE.
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Un altre canvi generacional que s’està produint darrerament a la societat catalana es
constata amb les dades de nupcialitat. La taxa bruta de nupcialitat decreix cada any, i el
2006 és de 4,429 per cada 1.000 habitants. Aquesta taxa presenta algunes fluctuacions perquè va registrar valors molt baixos als anys vuitanta, que es van remuntar lleugerament fins
a l’any 2002, per tornar a decréixer. El 2006 s’han registrat 32.049 matrimonis.
També, en relació amb la nupcialitat, destaquen dues característiques més. La primera
fa referència a la possibilitat de contraure matrimoni entre persones del mateix sexe. A
Catalunya, regió capdavantera en aquesta opció, s’han registrat 1 de cada 4 matrimonis de
persones d’igual sexe realitzats a Espanya, el 25,0%. No obstant això, aquests representen
el 3,4% dels matrimonis contrets a Catalunya (1.079, en nombres absoluts). D’altra banda,
el canvi social i demogràfic de la població, reflectit en les baixes taxes de nupcialitat, propicia que s’augmenti el percentatge de nascuts de mare no casada. El 2006, el 31,2% dels
nascuts a Catalunya són de mare no casada, percentatge més alt que el que es registra a
Espanya, el 28,4%, i només superat per les Canàries (48,9%) i per les Balears (37,7%).
L’altre component del creixement natural el constitueixen les defuncions. L’any 2006
s’han registrat 57.863 defuncions.10 Les defuncions de persones estrangeres al territori
català han estat 1.027.11 La taxa de mortalitat ha baixat fins a 8,3 defuncions per cada 1.000
habitants. La mortalitat en els països desenvolupats està directament relacionada amb l’envelliment de la població i es comporta de forma més inestable que la taxa de natalitat,
registrant fluctuacions contínues els darrers anys. La taxa bruta de mortalitat infantil,
defuncions de menors d’un any per cada 1.000 nens i nenes nascuts, ha estat de 2,8 per cada
1.000 nascuts i nascudes (el 3,0 ‰ en el cas dels nens i el 2,6%0 en el cas de les nenes).
L’esperança de vida en néixer a Catalunya era al 2005, darrera dada disponible, de 77,2
anys per als homes i de 83,8 anys per a les dones.
Per tant, de les dades exposades es pot desprendre que, tot i alguns indicadors demogràfics que influeixen en el creixement natural de la població, com ara que la fecunditat o
la natalitat augmentin o les taxes de mortalitat disminueixin, l’augment del nombre de
persones residents a Catalunya està molt condicionat a l’arribada de persones estrangeres.

9. A partir del 2005 el càlcul dels indicadors de nupcialitat es refereix únicament a matrimonis amb cònjuges de
diferent sexe, amb l’objecte de mantenir l’homogeneïtat de la sèrie.
10. El 15,6% de les 371.478 registrades a Espanya.
11. El 10,4% de les 9.856 registrades a Espanya.
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1.2.3. Estructura demogràfica
Tal com ja s’ha vist, la població resident a Catalunya l’1 de gener del 2007 és de
7.210.508 persones, segons el padró continu d’habitants. D’aquestes, 3.632.332 són
dones, el 50,4%, i 3.578.176 són homes. La població masculina és més nombrosa que la
femenina fins a l’edat de 45 anys, però després es constata un augment creixent del nombre de dones respecte al d’homes en cada quinquenni d’edat. Així, en la franja d’edat
entre 75 i 79 anys, les dones assoleixen el 58,0% del total i el 70,4% dels més grans de
85 anys. En conseqüència, la piràmide d’edat és lleugerament més ampla en el costat dels
homes en els grups d’edat més jove i clarament més ampla al costat de les dones en els
grups d’edat més elevats.
GRÀFIC 107. Piràmide poblacional segons la nacionalitat.
Catalunya, 2007

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

El grup més nombrós és el constituït per les persones que tenen entre 25 i 39 anys, que
absorbeixen el 26,5% de la població. Les persones d’aquestes edats van néixer entre els
anys 1968 i 1982, fet que les situa en anys propers però en algunes ocasions posteriors al
baby boom, i corresponen a persones que van néixer als anys seixanta. A més, cal tenir en
compte que en aquests grups d’edat l’aportació de la immigració és més rellevant.
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Els naixements en els anys posteriors als vuitanta mostren un descens en el nombre que
tanca el període demogràfic expansiu produït als anys seixanta. A partir d’aleshores, es
configura una població marcada per una disminució de les taxes de mortalitat, que afavoreix una major esperança de vida, i reduïdes taxes de natalitat, malgrat l’esmentada incipient recuperació d’aquesta última els darrers anys.
La descomposició segons les nacionalitats de la població resident mostra algunes diferències. L’equilibri entre els dos sexes té lloc en una edat més primerenca en el cas de les
persones residents de nacionalitat espanyola, que assoleixen l’equitat a partir dels 40 anys
i, definitivament, al voltant dels 45 als 49 anys, mentre que les persones residents de nacionalitat estrangera no l’assoleixen fins als 55 i 59 anys.
D’altra banda, el col·lectiu entre 25 i 39 anys, el més nombrós amb caràcter general,
constitueix el 23,7% del total de les persones residents nacionals i el 45,0% de les estrangeres. Per tant, es podria dir que una de cada quatre persones de nacionalitat espanyola té
entre 25 i 39 anys, mentre que n’és una de cada dues en el cas de les persones residents
estrangeres.
Malgrat les diferències que hi pugui haver, la contribució al creixement demogràfic a
Catalunya de les persones estrangeres és molt notòria.
El gràfic següent mostra les variacions en cadascun dels grups d’edat que s’han produït entre els anys 2001 i el 2007, segons la nacionalitat.
Amb caràcter general s’observa que tots els quinquennis d’edat registrats han augmentat el nombre d’efectius, amb l’excepció dels quinquennis corresponents a les edats de 15
a 19 anys, de 20 a 24 anys i de 65 a 69 anys. En conjunt, la població resident a Catalunya
s’ha incrementat el 13,3%. Especialment rellevants són els increments registrats a les
cohorts d’edat més joves, del 21,0% (el 36,3% per als menors de 4 anys, el 20,5% per als
de 5 a 9 anys i el 6,8% per als joves entre 10 i 14 anys). Per contra, les persones més grans
de 65 anys incrementen el seu nombre el 6,9%, per sota de la mitjana per al conjunt de
Catalunya.
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GRÀFIC 108. Variació de la població segons l’edat, el gènere i
la nacionalitat. Catalunya, 2001-2007

Unitats: nombres absoluts.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.

La contribució de la població estrangera al creixement es demostra clarament en el
gràfic anterior, amb l’aportació d’efectius que genera valors positius en cadascuna de les
franges d’edat adultes, especialment entre 15 i 49 anys. En els quinquennis entre 10 i 14
anys i entre 25 i 29 anys, la seva aportació comporta un augment de les persones d’aquestes edats malgrat una disminució de les persones de nacionalitat espanyola. També destaca
que la contribució de les persones estrangeres a les franges d’edat més elevades és pràcticament inexistent.
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Independentment de les nacionalitats, la piràmide d’edat, clarament regressiva, mostra
una població envellida. Les persones més grans de 65 anys concentren el 16,4% de la
població, mentre que les joves, menors de 15 anys, representen el 14,5% de la població. Tot
i això, les dades són encoratjadores perquè presenten una distribució de la població menys
orientada a l’envelliment que fa uns anys.12 Així, l’envelliment de la població creix (el
6,9% entre el 2001 i el 2007) però de forma més alentida, encara que les projeccions estadístiques s’orienten cap a una societat més envellida en el futur.
En nombres absoluts, la població resident a Catalunya el 2007, més gran de 65 anys, és
de 1.183.628 persones, el 58,0% de les quals són dones. Els homes més grans de 65 anys
són 496.636 i les dones, 686.992.
La distribució de les persones grans segons les franges d’edat mostra que n’hi ha una
major proporció a les cohorts d’edat entre 70 i 74 anys, el 26,0% del seu total. L’altra franja molt nombrosa és la de 65 a 69 anys (24,1%), seguida de la de 75 a 79 anys (21,8%), la
de 80 a 84 anys (15,9%) i, finalment, la de 85 anys i més (12,3%). La concentració de
persones en cadascuna de les franges es mostra diferent en funció del gènere. Els homes
estan més presents a les franges d’edat inferiors, de 65 a 69 anys, mentre que les dones
tenen una major presència en les franges superiors, 85 i més.
Evolutivament, el repartiment entre les franges d’edat de les persones més grans presenta diferències. L’any 2001 la franja d’edat entre 65 i 69 anys era la predominant, tant
per al còmput general com en el cas dels homes o les dones. Actualment aquesta franja,
com ja s’ha vist, ha estat relegada per la de 70 a 74 anys.

12. L’any 2001 les persones més grans de 65 anys assolien el 17,4% de la població i les menors de 15 anys el
13,6%.
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GRÀFIC 109. Distribució de la població més gran de 65 anys
segons la franja d’edat i el gènere. Catalunya, 2001-2007

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

Aquest fet pot manifestar un sobreenvelliment més intens de la població perquè, si bé
el grup de les persones més grans de 65 anys s’ha incrementat el 6,9%, la variació entre els
anys de referència més important ha estat la registrada pel grup d’edat entre 80 i 84 anys,
que ha augmentat el 34,2% (el 44,6% en el cas dels homes). Un altre augment rellevant és
el de les persones més grans de 85 anys, que s’incrementen el 21,3%. Per contra, les persones entre 65 i 69 anys han disminuït la seva presència el 13,0%, però cal tenir en compte que aquesta cohort d’edat correspon a les persones nascudes entre 1938 i 1942, que són
les que van patir especialment els efectes de la Guerra Civil espanyola en els seus primers
anys de vida.
No obstant això, una causa de l’augment del nombre de persones grans és l’ampliació
de l’esperança de vida. L’any 2005 l’esperança de vida era de 77,2 anys per als homes i de
83,8 anys per a les dones.
Tot i això, un indicador que registra la relació estructural entre les edats de la població
és l’índex d’envelliment. L’índex d’envelliment estableix la relació entre les persones més
grans de 65 anys i les menors de 15 anys. Aquest és un indicador del tipus de serveis que
cada territori pot necessitar en el futur, que seran majoritàriament educatius com més petit
sigui, o sanitaris i/o de serveis geriàtrics i/o d’oci si s’obtenen valors elevats.
L’índex d’envelliment a Catalunya el 2006 ha estat de 111, fet que ha consolidat la
tendència positiva de reducció registrada els darrers anys. Els anys 2000 i 2001 se’n van
registrar els valors més elevats, 126, i des d’aleshores ha anat disminuint. Aquest descens
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ha estat provocat per un increment dels efectius en edats més joves, tant nacionals com
estrangers, gràcies a un augment de la fecunditat, amb una taxa del 46,4‰,13 i una disminució de la mortalitat infantil, que situa la seva taxa al 2,8‰.
GRÀFIC 110. Índex d’envelliment segons les comarques.
Catalunya, 2006
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Aquest indicador, però, no es manifesta amb la mateixa intensitat en totes les comarques catalanes. El mapa anterior mostra aquelles comarques que tenen els índexs d’envelliment més elevats, com ara la Terra Alta (249), el Pallars Jussà (245), el Priorat (232), les
Garrigues (214) o el Ripollès (208).

13. Dades del 2006, Idescat.
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A més, destaca que aquestes són les comarques que tenen uns índexs de dependència
senil14 més alts i uns índexs de sobreenvelliment15 també elevats. Aquests dos trets poden
provocar en aquestes comarques uns reptes derivats de l’atenció a la dependència més
intensos. Tanmateix, l’atenció a la dependència presenta dificultats perquè en aquests casos
estarà condicionada per un territori amb una alta dispersió poblacional, amb una menor
concentració relativa de la població respecte al conjunt de Catalunya i menys densitats,
com ja s’ha esmentat en l’anterior apartat.

1.3. Moviments migratoris: perfil de la població
estrangera
1.3.1. Revisió del padró en data 1 de gener del 2007
Segons el pes relatiu
La població resident a Catalunya de nacionalitat estrangera és de 972.507 persones,
segons el padró continu d’habitants. Enguany hi ha 58.750 persones residents més de nacionalitat estrangera, fet que percentualment suposa un increment del 6,4%.
Un aspecte que cal remarcar és que, si bé la variació interanual de la població estrangera supera sobradament l’augment de la població total a Catalunya, de l’1,1%, l’ascens que
significa aquest percentatge és molt reduït si es compara amb els increments d’anys anteriors.16 No obstant això, com que aquest augment excedeix l’augment de la població de
nacionalitat espanyola, el valor que estableix la proporció o el pes relatiu d’un i altre col·
lectiu també s’incrementa concentrant les persones de nacionalitat estrangera, el 13,5% de
la població resident.17

14. Índex de dependència senil: quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de persones de
15 a 64 anys. Els índexs de dependència senil d’aquestes comarques són: 43, 45, 40, 39 i 36, respectivament,
mentre que per al conjunt de Catalunya és de 24. Idescat, 2006.
15. Índex de sobreenvelliment: quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més i el nombre de persones de
65 anys i més. Els índexs de sobreenvelliment d’aquestes comarques són: 17, 18, 17, 18 i 17, respectivament,
mentre que per al conjunt de Catalunya és de 12. Idescat, 2006.
16. La variació de l’any 2001 respecte al seu precedent va ser del 41,7%; la del 2002, del 48,5%; la del 2003, del
18,4%; la del 2005, del 24,3%, i la del 2006, del 14,4%.
17. L’any 2000 les persones de nacionalitat estrangera representaven el 2,9% de la població total, el 4,0% el 2001,
el 5,9% el 2002, el 8,1% el 2003, el 9,4% el 2004, l’11,4% el 2005 i el 12,8% el 2006.
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GRÀFIC 111. Pes relatiu de la població de nacionalitat
estrangera a les comarques de Catalunya

Unitats: percentatges.

18,8
11,5

14,1

15,9
12,4

23,7

6,9

10,6

13,2
13,2

8,0
12,7

12,7

17,8

13,1
9,3

20,6
13,7

15,5

14,8

9,0
12,4
10,1

9,1
16,3

10,3

8,4

10,1
10,6

11,3
14,2

16,0

17,0

19,3

18,2

9,9
9,9

11,2
15,2

14,2
Menys del 10%
Entre el 10 i el 13,5%
Entre el 13,5 i el 18%
Més del 18%

18,0

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

La fixació de la residència de les persones estrangeres a Catalunya pot estar determinada, principalment, per factors econòmics, per les possibilitats d’accés al treball i per les
xarxes informals que hi hagi prèviament a la regió, fets que ocasionen que la distribució al
territori català no sigui uniforme. D’aquesta manera, a Catalunya hi ha comarques on la
proporció de persones estrangeres és superior a la mitjana calculada per a tot el territori.
Les comarques amb un major nombre relatiu de persones de nacionalitat estrangera
enfront de la població total resident són l’Alt Empordà (23,7%), el Baix Empordà (19,3%),
la Segarra (20,6%), la Selva (18,2%), la Vall d’Aran (18,8%) i el Montsià (18,0%). En
nombres absoluts, les comarques amb una major quantia de residents estrangers i estrangeres són el Barcelonès (345.611 persones), el Vallès Occidental (83.790) i el Maresme
(46.259).
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Percentualment, les comarques amb una proporció més gran d’estrangers que l’any
precedent són el Pallars Jussà (3,2%), l’Alt Empordà, la Vall d’Aran i el Montsià (totes tres
el 2,3%); el Baix Camp (2,2%), i el Baix Ebre (2,1%).
En un altre grau de les delimitacions territorials es troben els municipis, que, tal com
passa a les comarques, presenten diferències quant a la concentració de persones de nacionalitat estrangera. El gràfic següent mostra els municipis que tenen una proporció d’estrangers i estrangeres empadronats més elevada. A més, cal tenir en compte que el pes d’algunes de les nacionalitats d’aquestes persones és diferent entre un municipi i un altre. Per
exemple, a Castelló d’Empúries i a Sitges, el 57,5% i el 57,6% de les persones estrangeres
són comunitàries, respectivament; mentre que el 82,5% de les persones estrangeres residents a Manlleu i el 64,1% de les que viuen a Vic són africanes, i el 61,0% de les persones
estrangeres residents a l’Hospitalet de Llobregat són sud-americanes.
GRÀFIC 112. Municipis amb el pes relatiu de la població
estrangera més elevat. Catalunya, 2007

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

Segons les nacionalitats i els països
La distribució de la població de nacionalitat estrangera resident a Catalunya mostra que
la major part són americans, el 36,8%. Seguidament, el gruix més significatiu de residents
prové de nacionalitats africanes, el 26,0%. Les persones asiàtiques i oceàniques concentren
el 9,1%. Cal fer un esment especial de les persones comunitàries, que enguany assoleixen
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el 23,7%, i de les procedents de la resta d’Europa, que concentren el 4,5% del total d’estrangers i estrangeres. Aquestes darreres proporcions mostren diferències molt rellevants
respecte a l’any precedent. El motiu és que a partir de l’1 de gener del 2007 es va fer efectiva l’adhesió a la UE de Romania i Bulgària com a països membres de ple dret. Per tant,
aquests dos països, que tenien un pes significatiu al conjunt de nacionals de la resta d’Europa, ara formen part de la UE-27, fet que genera que estadísticament es produeixi un
“trencament” en les sèries de dades, com es pot observar al gràfic següent.
GRÀFIC 113. Evolució del nombre de persones estrangeres
segons el continent de la seva nacionalitat. Catalunya, 2000-2007

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

L’evolució del nombre d’estrangers i estrangeres empadronats segons el continent de les
seves nacionalitats mostra que, des de l’any 2003, les nacionalitats predominants són les
d’Amèrica del Sud, que, a més, mostren una tendència creixent any rere any. L’augment de les
persones nacionals d’Àfrica també és continu però més lent que el de les seves predecessores.
Percentualment, respecte a l’any 2006, el nombre de persones amb nacionalitat comunitària ha augmentat el 73,7% (per la raó assenyalada prèviament), les africanes l’1,7%, les
d’Amèrica Central el 2,5% i les sud-americanes el 5,2%. Per contra, les persones amb
nacionalitat de l’Europa no comunitària han disminuït el 57,5% (per la mateixa raó assenyalada prèviament), i les d’Àsia i Oceania l’1,9%.
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Per països, les persones nacionals del Marroc, l’Equador i Romania són les que concentren els col·lectius més nombrosos de residents a Catalunya. El Marroc absorbeix el 19,7%
(davant del 20,6% del 2006) del total d’estrangers i estrangeres residents; l’Equador, el
8,4% (enfront del 9,5%), i Romania, el 6,5% (davant del 5,6%).
La combinació entre els continents i els països que agrupen mostra que els i les residents comunitaris amb més presència a Catalunya són: Romania, que representa el 27,5%
del seu grup; Itàlia, el 16,4%; França, el 12,8%, i Alemanya, el 9,1%. D’altra banda, els i
les nacionals d’Ucraïna concentren el 30,1% dels no comunitaris, i els i les russes, el
28,9%. De les nacionalitats africanes, en destaca el Marroc (75,7%), seguida, amb molta
diferència, de Gàmbia (5,6%) i el Senegal (5,2%). Per part d’Amèrica del Sud, el pes relatiu dels països està més repartit: l’Equador, el 26,6%; Bolívia, el 16,7%; Colòmbia, el
13,9%; l’Argentina, l’11,2%, i el Perú, el 9,8%. Xina és el país amb més proporció del
continent asiàtic, amb el 38,7% del seu grup, seguida del Pakistan (29,1%).

Segons el gènere
De les 972.507 persones amb nacionalitat estrangera, el 45,4% són dones. En nombres
absoluts, la població estrangera està constituïda per 531.019 homes i 441.488 dones.
La distribució entre els gèneres es mostra diferent de la que té la població de nacionalitat espanyola a Catalunya, on el 51,2% de la població són dones. Aquest fet pot estar
generat perquè les immigracions en funció del continent d’origen no tenen un caràcter
homogeni pel que fa al seu repartiment entre els sexes. Aquest argument es pot observar al
gràfic següent, en què destaca el baix pes relatiu de les dones de nacionalitat africana o
asiàtica, que contrasta amb la major proporció de dones americanes en les seves respectives
agrupacions.
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GRÀFIC 114. Població segons el continent de la seva
nacionalitat i el gènere. Catalunya, 2007

Unitats: percentatges i nombres absoluts.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.

Per tant, tot i que les persones nacionals dels països d’Amèrica (del Nord, Central i del
Sud) i les nacionals de l’Europa no comunitària tinguin una major proporció de dones, si
s’agrupen els continents amb una menor proporció de dones es constata que, en conjunt,
són els que tenen un pes més elevat a Catalunya, el 58,8%. Per aquest motiu preval la seva
distribució entre els gèneres.

Segons l’edat
La descomposició segons les edats de les persones de nacionalitat estrangera mostra
una població més jove que la de nacionalitat espanyola. En aquest cas, el pes més important
el tenen els adults joves amb edats entre 15 i 44 anys, que concentren el 68,1% del seu total
(661.917 persones). Els i les menors també constitueixen un grup important, que en representa el 16,5% (160.568 persones). Les persones entre 45 i 64 anys en representen el 13,0%
(126.295) i, finalment, les més grans de 65 anys n’assoleixen el 2,4% (23.727). Respecte a
l’any 2006, les persones de menys de 15 anys i el col·lectiu entre 45 i 64 anys són els que
han guanyat pes, mentre que les persones entre aquestes dues franges l’han reduït lleugerament.
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L’estructura de les edats, segons el continent al qual pertany cadascuna de les nacionalitats de les persones estrangeres residents a Catalunya, també mostra diferències entre
elles. Les nacionalitats del continent africà destaquen per ser les que tenen un gruix més
important de joves i adults joves, fins als 29 anys. Per contra, mantenen una proporció molt
baixa quant a les persones de més de 45 anys, i és quasi inexistent la quantitat de les més
grans de 60 anys. En canvi, hi ha una presència més alta de persones d’edats més avançades
entre els col·lectius procedents d’Europa, principalment el comunitari i el d’Oceania.
Aquesta distribució es manifesta en les edats mitjanes de la població estrangera. En
conjunt, la mitjana d’edat de la població estrangera se situa en els 30,5 anys, més de deu
anys per sota de l’edat mitjana de les persones de nacionalitat espanyola (41,7 anys). Les
persones amb nacionalitats africanes són les més joves, 27,3 anys, i les d’Oceania, les més
grans, amb 36 anys de mitjana. Les persones europees, comunitàries o no, tenen una edat
prop dels 33,8 anys, i les americanes, de 30,4 anys.
El càlcul de la mitjana d’edats desagregat en funció del gènere mostra uns valors molt
similars, 30,3 anys per a les dones i 30,5 per als homes. Aquesta similitud en conjunt entre
les edats de les dones i dels homes és contrària amb la distància existent en el cas de les
persones de nacionalitat espanyola. En aquest cas, les dones tenen una mitjana d’edat superior (43,1 anys) que els homes (40,1 anys). Per contra, les dones estrangeres són més joves
(entre 1 i 4 anys de diferència) que els homes, a excepció de les que tenen nacionalitats
d’Amèrica Central i del Sud, fet que fa que en darrer terme s’igualin les distàncies.

GRÀFIC 115. Distribució de la població estrangera segons el
continent de la seva nacionalitat i l’edat. Catalunya, 2007
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El gràfic següent mostra l’estructura segons l’edat de les 15 nacionalitats d’estrangers
més nombroses a Catalunya,18 que concentren el 71,9% de la població estrangera. S’hi
observa com les nacionalitats europees destaquen per ser les més envellides, especialment
el Regne Unit i Alemanya, mentre que el Marroc, Bolívia, Brasil, Romania i l’Equador
tenen el gruix de les seves poblacions en edats joves.
GRÀFIC 116. Estructura segons l’edat de les 15 nacionalitats
d’estrangers més nombroses a Catalunya. 2007

Unitats: percentatges.

0,0%
Alemanya
França
Itàlia
Regne Unit
Romania
Marroc
Rep. Dominicana
Argentina
Bolívia
Brasil
Colòmbia
Equador
Peru
Xina
Pakistan

30-44

15-29

0-14

25,0%

50,0%

9,3% 17,6%
24,1%
11,4%
29,0%
10,3%
11,6% 15,0%
14,6%
39,2%
32,2%
23,0%
16,7%
34,6%
14,7%
28,7%
40,4%
14,9%
43,4 %
11,2%
30,3%
14,2%
31,9%
18,4%
11,8%
27,7%
17,5%
31,0%
10,3%
32,4%

45-59

75,0%

60 i més

100,0%
18,6%
19,3%
13,8%
15,6%
7,7%
14,0%
14,7%
23,5%
10,0% 1,0%
35,3%
9,2% 2,1%
33,5%
35,9%
9,9% 2,9%
6,3%
36,7%
13,7%
35,7%
8,0% 0,9%
36,7%
7,7% 1,0%
12,2% 2,7%
40,6%
37,5%
11,0% 1,3%
5,6%
40,3%
14,7%
8,9% 1,5%
41,1%
9,5% 0,6%
47,2%

35,2%
35,1%
39,0%
35,2%

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

De nou, les mitjanes d’edat dels països esmentats reflecteixen el seu tipus de població.
Les persones nacionals del Marroc es mantenen com les més joves, amb una mitjana d’edat
de 26,9 anys. En joventut les segueixen les de Bolívia (28,1 anys) i Romania (28,4 anys).
La població més envellida és la d’Alemanya, amb una mitjana d’edat de 40,8 anys.
Lleugerament més joves són les persones nacionals del Regne Unit (39,7 anys) i les de
França (37,1 anys).
18. Les 15 nacionalitats més nombroses empadronades a Catalunya, seguint l’ordre de major a menor, són: el
Marroc (191.652 persones), l’Equador (81.831), Romania (63.534), Bolívia (51.584), Colòmbia (42.797), Itàlia
(37.750), l’Argentina (34.528), la Xina (33.689), el Perú (30.144), França (29.561), Pakistan (25.362), Alemanya
(20.937), Brasil (20.194), el Regne Unit (18.673) i la República Dominicana (17.063).

367

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

1.3.2. Revisió dels certificats de registre o targetes de residència en vigor en data 31
de desembre del 2007
Una altra font que permet l’anàlisi de la població estrangera a Catalunya prové de
les dades que facilita el Ministeri de Treball i Immigració sobre el nombre de certificats de registre o de targetes de residència en vigor.19
Al final del 2007, a Catalunya hi ha concedits 860.575 certificats de registre o
targetes de residència en vigor. D’aquests, 621.670 pertanyen al règim general i
238.905 al comunitari, del qual formen part els nacionals de països de l’Europa
comunitària,20 així com els seus familiars i els familiars d’espanyols nacionals de
tercers països. Per tant, el 72,2% de les persones estrangeres de Catalunya pertanyen
al règim general. Aquesta situació és molt comuna a la resta de comunitats autònomes, amb l’excepció de les Canàries, les Balears, Galícia, Astúries i Ceuta, en què
predominen les incloses al règim comunitari.
La variació percentual respecte a l’any anterior es manifesta en un increment del
33,9%. Aquest augment ha afectat més el règim comunitari, que mostra una pujada
del 75,6%, que el règim general, amb un increment del 22,7%. En nombres absoluts,
el 2007 hi ha 217.746 certificats de registre o targetes de residència més que l’any
anterior, dels quals 114.902 són del règim general i 102.844 del comunitari.
Catalunya, com ja succeïa els darrers anys, és la comunitat autònoma amb més
certificats de registre i autoritzacions de residència d’Espanya, ja que en concentra
el 21,6% del total. Madrid, la segona comunitat més nombrosa (712.011 persones),
absorbeix el 17,9% del total. Però, en aquest cas, la proporció de persones acollides
al règim general és menor, el 60,6%.

19. Les dades que es mostraran a continuació seran distintes a les analitzades fins ara. En primer lloc, cal tenir en
compte que les dades del padró continu d’habitants es refereixen a principis d’any, mentre que aquestes fan referència al final del mateix any. Però la diferència més important és que, si bé l’empadronament el fa directament la
persona estrangera sense tenir regularitzada la seva situació a Catalunya, les dades que s’obtenen a l’Observatori
provenen de tots els registres de les persones en situació regular segons els fitxers de la Direcció General de la
Policia i de la Guàrdia Civil. D’altra banda, en aquesta relació s’exclouen les dades de les persones que tenen caducada la documentació de residència i l’estan renovant, les que tenen una autorització d’estada d’un màxim de
tres mesos, les que tenen autorització d’estada per causa d’estudis, treballs d’investigació o de formació, les treballadores temporals del contingent i les sol·licitants d’asil o les que han obtingut l’estatut de refugiat o d’apàtrida.
20. Inclou les persones nacionals dels països de la Unió Europea, les nacionals dels països que integren l’Espai
Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i les nacionals de la Confederació Suïssa.
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Segons el tipus de targeta
De les 621.670 targetes corresponents al règim general, 70.273 són inicials, 201.032
són de primera renovació, 75.382 de segona renovació i 268.966 són de residència permanent. El baix pes relatiu de les targetes inicials (l’11,3% del total del règim general) respecte a targetes de durada més llarga, com les permanents (43,3%), mostra que el procés de la
immigració a Catalunya no és producte d’un efecte recent. Aquesta mateixa situació és
viscuda per altres comunitats receptores d’immigració els darrers anys, com ara Múrcia,
València o Madrid.

Segons el motiu d’expedició
Segons el motiu d’expedició, el 26,7% de les targetes (230.047) són del règim general
per motiu de treball per compte aliè; el 14,1%, de residència no lucrativa (121.427); el
31,3%, de residència permanent (268.966), i el 27,8% pertanyen a certificats del règim
comunitari. A aquesta distribució, cal afegir-hi les targetes del règim general de treball per
compte propi, que destaquen per la poca quantitat que se n’ha concedit, 1.230 targetes, que
representen el 0,1%. Catalunya és la comunitat que té un nombre més elevat de targetes de
residència permanent, 268.966 targetes. Tot i així, el pes relatiu d’aquestes sobre el total de
targetes de la comunitat és més alt a Extremadura (el 33,8%) i a Múrcia (el 33,7%).
D’altra banda, cal destacar que el 2006 (darreres dades disponibles) s’han concedit
1.529 autoritzacions de residència temporal per arrelament a Catalunya. D’aquestes, 57
corresponen a arrelament laboral, 1.455 a arrelament social i 17 a arrelament per ser fills
de pares d’origen espanyol. Així, una de cada cinc autoritzacions concedides a Espanya ho
ha estat a Catalunya (20,6%). Aquesta proporció augmenta si es consideren les autoritzacions concedides amb motiu d’arrelament laboral, ja que una de cada quatre corresponen a
Catalunya (25,6%).

Segons el lloc de naixement
Catalunya és la comunitat amb un percentatge més alt de persones de nacionalitats
estrangeres que han nascut a Espanya. La proporció dels nascuts a Espanya és del 7,4%.
Aquesta circumstància pot reflectir l’efecte de l’establiment de part de la immigració a
Catalunya, ja que són fills de pares que van arribar prèviament. La distribució d’aquesta
proporció segons les demarcacions encara ofereix dades més singulars, perquè el percentatge dels nascuts a Espanya augmenta fins al 10,2% en el cas de Girona. Les altres demarcacions situen aquest pes relatiu sobre el 6,7% a Tarragona i el 6,9% a Barcelona i Lleida.
Respecte a les altres dades referents al lloc de naixement, s’observa que les persones estrangeres que van néixer al país de la seva nacionalitat són el 88,4% i les que van néixer en un
altre continent el 3,6%. Resta el 0,6% de les persones que van néixer en un altre país del
seu propi continent.
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Segons la nacionalitat
Dels 860.575 certificats de registre o targetes de residència en vigor el 31 de desembre del
2007, 204.055 corresponen a persones estrangeres de l’Europa comunitària,21 28.108 són de la
resta d’Europa, 266.542 d’Àfrica, 266.436 de Llatinoamèrica, 3.431 d’Amèrica del Nord, 91.408
d’Àsia i 319 d’Oceania.
Enguany destaca perquè és el primer any en el qual el nombre de targetes de residència de
persones de nacionalitat americana (Llatinoamèrica i Amèrica del Nord) supera les de nacionalitat
africana.
El 76,0% dels certificats de registre o targetes de residència es concentra en 15 països. El
Marroc destaca perquè és el país del qual el nombre d’estrangers que disposa de targeta és més
elevat, ja que absorbeix una de cada quatre targetes (211.475 persones). Seguidament, se situen
l’Equador amb 80.055 targetes, Romania amb 74.659 i Colòmbia amb 41.682. Aquests quatre
països concentren el 47,4% de les targetes a Catalunya.
La distribució de la població amb nacionalitat estrangera i amb certificat de registre o targeta
de residència és la següent: el 66,9% de persones estrangeres són a la demarcació de Barcelona;
el 14,1%, a Girona; el 12,4%, a Tarragona, i el 6,7%, a Lleida. Les nacionalitats assentades a les
quatre demarcacions i a Catalunya no mostren una relació homogènia. Prenent com a referència
els 15 països amb un major nombre de registres o targetes, com es pot observar al gràfic anterior,
les dades indiquen una prelació entre els països molt diversa. Per al conjunt de Catalunya, les
nacionalitats predominants són les africanes (26,4%), seguides de les americanes (25,1%), les
europees (17,6%) i, finalment, les asiàtiques (7,0%). A Barcelona22 predominen les nacionalitats
americanes, mentre que a Girona i Lleida ho fan les africanes, i les europees a Tarragona. A
Barcelona també destaca l’alta proporció d’asiàtics. D’altra banda, a Tarragona el 51,2% dels
estrangers i estrangeres es concentren en els dos primers països amb més presència (el Marroc i
Romania), mentre que a Barcelona s’evidencia més disparitat perquè els dos països majoritaris (el
Marroc i l’Equador) només en representen el 34,4%.
Si es comparen aquestes 15 nacionalitats més nombroses amb les analitzades segons el
padró continu d’habitants, s’observa que, mentre que en aquesta relació apareixen els països de Gàmbia i Ucraïna, al padró hi constaven el Regne Unit i Brasil.

21. A les taules que publica el Ministeri de Treball i Immigració, encara que els búlgars i els romanesos estiguin
integrats en el règim comunitari des de l’1 de gener del 2007, encara n’hi figura un cert nombre al règim general
perquè quan va tenir lloc l’adhesió aquests encara disposaven d’una targeta de residència en vigor corresponent a
aquest règim. A mesura que aquestes targetes caduquin s’aniran incorporant al règim comunitari.
22. A Barcelona, l’ordre de les nacionalitat en funció del nombre és: americanes (30,6%), africanes (22,1%), europees (14,4%) i asiàtiques (10,4%). A Girona és: africanes (41,0%), europees (22,4%), americanes (9,0%) i asiàtiques (5,1%). A Lleida: africanes (37,1%), europees (32,6%), americanes (11,3%) i asiàtiques (2,3%). A Tarragona:
europees (32,3%), africanes (31,6%), americanes (13,5%) i asiàtiques (4,1%).
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3,8%

2,7%

2,5%

2,3%

2,1%

2,1%

1,8%

1,6%

1,5%

Itàlia

Argentina

Pakistan

Rep. Dominicana

Bolivia

França

Gàmbia

Alemanya

Ucraïna

Barcelona

Totes nacionalitats

Nacionalitats
amb
més població

Total %

Regne Unit

Filipines

Alemanya

França

Bolivia

Rep. Dominicana

Argentina

Pakistan

Itàlia

Romania

Colòmibia

Perú

Xina

Equador

Marroc

575.315

445.294

77,4%

1,3%

1,5%

1,6%

2,1%

2,4%

2,7%

2,9%

3,4%

4,7%

4,8%

4,9%

5,3%

5,5%

12,3%

22,1%

Girona

Totes nacionalitats

Nacionalitats
amb
més població

Total %

Rùssia

Senegal

Regne Unit

Alemanya

Ucraïna

Itàlia

Xina

Argentina

Índia

Equador

França

Colòmbia

Gàmbia

Romania

Marroc

121.207

93.935

77,5%

1,8%

1,8%

1,9%

2,0%

2,0%

2,3%

2,5%

2,5%

2,7%

2,8%

3,3%

3,7%

7,4%

9,2%

31,8%

Lleida

Totes nacionalitats

Nacionalitats
amb
més població

Total %

Brasil

Guinea

Portugal

Rep. Dominicana

Mali

Gàmbia

Xina

Bolgaria

Equador

Senegal

Algélia

Ucraïna

Colòmbia

Romania

Marroc

57.316

47.744

83,3%

1,4%

1,5%

1,5%

1,7%

1,8%

2,0%

2,3%

2,6%

2,8%

3,3%

4,3%

4,9%

5,%

23,7%

24,2%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Permanent de la Immigració. Ministeri de Treball i Immigració.

860.575

3,9%

Perú

Totes nacionalitats

4,5%

Xina

76,0%

4,8%

Colòmbia

654.037

8,7%

Romania

Nacionalitats
amb
més població

9,3%

Equador

Total %

24,6%

Marroc

Catalunya

Unitats: percentatges.
Tarragona

Totes nacionalitats

Nacionalitats
amb
més població

Total %

Rep.Dominicana

Senegal

França

Alemanya

Pakistan

Bulgària

Ucraïna

Regne Unit

Xina

Argentina

Itàlia

Equador

Colòmbia

Romania

Marroc

106.737

86.884

81,4%

1,4%

1,4%

1,5%

1,6%

1,7%

1,8%

1,9%

2,0%

2,4%

2,5%

2,5%

3,9%

5,7%

21,0%

30,2%

GRÀFIC 159. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL NOMBRE DE TARGETES EN FUNCIÓ DE LES 15 NACIONALITATS AMB MÉS
NOMBRE DE CERTIFICATS DE REGISTRE O TARGETES DE RESIDÈNCIA A CATALUNYA I SEGONS LA DEMARCACIÓ. 2007
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2.

SALUT

2.1. CONTEXT
2.1.1. Context mundial
La salut mundial ha experimentat importants canvis d’ençà de l’any 1951, quan l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar el seu primer conjunt de reglaments jurídicament vinculants per preveure la propagació de les malalties. 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 fet augmentar els determinants i les conseqüències mundials de les emergències sanitàries, així com el nombre d’actors interessats en l’agenda de la seguretat sanitària.
En la seva edició del 2007, l’Informe sobre la salut en el món23 es fa ressò d’aquesta
preocupació i alerta sobre la necessitat de promoure la seguretat en matèria de salut
pública,24 amb la finalitat de reduir la vulnerabilitat de les poblacions davant la possible
emergència d’amenaces sanitàries agudes. L’amplificació dels riscos sanitaris en un món
mòbil i interconnectat planteja la necessitat de superar els mecanismes tradicionals de previsió i reacció centrats en l’actuació contra les malalties “quarentenables” (el còlera, la
pesta, la febre recurrent, la verola, el tifus i la febre groga) en les fronteres, els aeroports i
els ports marítims. El Reglament sanitari internacional revisat (RSI 2005), en tant que instrument jurídic internacional, ofereix en aquest sentit un nou marc de possibilitats en ampliar el radi d’acció de la defensa col·lectiva. D’una banda, el nou Reglament inclou qualsevol
emergència sanitària25 susceptible de tenir repercussions internacionals (malalties emergents i epidemiològiques, malalties de transmissió alimentària i desastres naturals, químics
i radionuclears, tant accidentals com deliberats). De l’altra, adopta una estratègia de gestió
dels riscos de tipus proactiu, en la qual l’objectiu de detectar i subjugar els esdeveniments
en el seu origen és una responsabilitat compartida per tots els països.

23. OMS (2008). Informe sobre la salud en el mundo 2007. Un porvenir más seguro. Protección de la salud pública mundial en el siglo XXI. Ginebra.
24. La seguretat mundial en matèria de salut pública es defineix com “el conjunt d’activitats proactives i reactives
necessàries per reduir tant com sigui possible la vulnerabilitat a incidents aguts de salut pública capaços de posar
en perill la salut col·lectiva de poblacions que s’estenen per diverses regions geogràfiques i a través de les fronteres
internacionals” (OMS 2008: ix).
25. L’RSI (2005) defineix una emergència sanitària com un “esdeveniment extraordinari” que podria propagar-se
a altres països o exigir una resposta internacional coordinada. Una de les novetats més radicals de l’RSI (2005) és
que permet a l’OMS tenir en compte fonts d’informació no oficials, atès que, en ocasions, aquestes s’avancen a les
notificacions governamentals.
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En efecte, les amenaces a la salut pública poden passar desapercebudes des d’una òptica nacional, per la qual cosa l’RSI (2005) insisteix en la necessitat d’enfortir no només els
sistemes sanitaris de cada país, sinó també les aliances internacionals, la transferència de
coneixement, les tecnologies capdavanteres, la gestió dels esdeveniments i les comunicacions estratègiques enfront de la diversitat i magnitud dels principals riscos sanitaris als quals
s’enfronten actualment les poblacions: les malalties epidemiològiques, les malalties transmeses per l’alimentació i els brots patògens per alliberament accidental o intencionat. Les
amenaces de tipus epidemiològic a la seguretat sanitària mundial es concentren actualment
en tres fronts: la reaparició de malalties anteriorment controlades, l’emergència de virosis
i la propagació de la resistència als antimicrobians. Les amenaces a la seguretat sanitària
mundial derivades de les malalties transmeses pels aliments tenen el seu origen en la contaminació dels productes a través de microorganismes, substàncies químiques i toxines.
Finalment, quant als brots de patògens perillosos, la vigilància mundial en protecció de la
salut requereix intensificar la col·laboració i la capacitat de resposta davant la possibilitat
d’accidents ocasionats per l’alliberament de substàncies químiques tòxiques, d’accidents
radionuclears i de desastres.

2.1.2. Context europeu
Des d’una òptica europea, la nova Estratègia sanitària “Junts per la salut: una estratègia
per a la Unió Europea (UE), 2008-2013”26 té com a objectiu general millorar la salut de la
població dels estats membres mitjançant l’establiment d’un marc d’actuació més global en
els àmbits de les amenaces sanitàries transfrontereres, la mobilitat de les persones pacients
i la reducció de les desigualtats sociosanitàries. Una de les prioritats de la nova estratègia
europea consisteix a millorar els mecanismes de recollida i difusió de la informació en
matèria de salut tal com ja s’havia fet en el marc del Programa comunitari de salut pública
2003-2007. Aquest Programa constitueix el rerefons institucional de l’enquesta
Eurobaròmetre27 Health in the European Union, realitzada per la Comissió Europea (CE)
per conèixer l’opinió pública europea en matèria de salut general, i que s’utilitza en aquest
apartat de la Memòria per donar a conèixer l’estat de salut de la població europea.

26. Vegeu l’apartat 2.3. sobre normativa i iniciatives públiques.
27. Comissió Europea (setembre de 2007). Health in the European Union. Eurobaròmetre especial 272e/Onada
66.2.
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Com s’observa en la taula següent, una àmplia majoria de la població europea considera que el seu estat de salut general és bo o molt bo. Tot i això, segons dades addicionals de
l’Eurobaròmetre, el 6% de les persones afirma que el seu estat de salut és dolent i l’1% que
és molt dolent. L’autopercepció de l’estat de salut no és, però, homogènia dins de la UE:
en els deu estats membres nous, el 61% de la població el descriu com a bo en comparació
amb el 76% de la resta de països. En el conjunt d’Espanya, el 75% de les persones enquestades considera que el seu estat de salut és bo o molt bo, mentre que el 7% afirma que és
dolent o molt dolent.
TAULA 160. ESTAT DE SALUT I MALALTIES CRÒNIQUES. UNIÓ EUROPEA, 2006
Unitats: percentatges.

Total

Sexe

Homes

Dones

15-24

25-39

Edat

40-45

55 i més

Estat de salut bo o
molt bo (autoapreciació)

73

75

71

91

87

75

52

Tractament per malaltia
crònica

29

26

31

11

15

26

50

25

22

28

6

10

21

49

Malalties cròniques

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eurobaròmetre 272e/66.2, Comissió Europea.

D’altra banda, gairebé un terç de la població europea afirma que té malalties o problemes de salut crònics, mentre que una quarta part rep actualment tractament mèdic com a
conseqüència de les malalties de llarga durada, una xifra molt similar a la registrada en una
enquesta de l’any 2003.28 En termes generals, la població europea dels països nòrdics i
bàltics refereix més problemes d’aquest tipus que no pas la dels països de l’Europa mediterrània, tot i que la diferència regional tendeix a reduir-se a causa de l’augment dels problemes crònics en els països del sud. La principal raó per rebre tractament mèdic de llarga
durada entre la població europea és la hipertensió:29 més d’un terç de les persones entrevistades que tenen problemes crònics són ateses regularment a causa d’aquesta malaltia.
Segueixen els tractaments per problemes musculars, d’ossos i articulacions30 (el 24%), per
diabetis (el 15%) i per ansietat i depressió (el 10%).

28. Comissió Europea (desembre de 2003). Health, Alcohol and Food Safety. Eurobaròmetre especial 186.
29. La hipertensió és, certament, la principal causa dels tractaments mèdics de llarga durada a la UE, per la qual
cosa l’Eurobaròmetre 272e/66.2 dedica un apartat específic a aquesta malaltia crònica. Destaca el fet que només el
50% de les persones diagnosticades amb hipertensió hagi fet canvis en el seu estil de vida per tal de reduir la pressió arterial.
30. De fet, el 32% de les persones enquestades assegura que la setmana anterior a la realització de les entrevistes
va experimentar malestar musculoesquelètic fins al punt d’afectar el desenvolupament normal de les activitats diàries. El problema més comú reportat per les persones entrevistades és el mal d’esquena, el qual va afectar l’11%
de la població europea la setmana abans de la realització de l’enquesta.
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Les dades de l’Eurobaròmetre Health in the European Union també permeten aproximar-se
a les pautes de distribució sociodemogràfiques de l’estat de salut. En aquest sentit, es constata
que els segments poblacionals més susceptibles de reportar un estat de salut dolent (les dones,
les persones velles i les que tenen un nivell d’estudis més baix) són també els que registren una
prevalença més gran de malalties cròniques i de tractaments de llarga durada. A banda de confirmar-se la rellevància general del nivell d’estudis sobre l’estat de salut de les persones, les
dades de l’Eurobaròmetre posen de manifest la influència que exerceix l’edat sobre la probabilitat de desenvolupar problemes d’hipertensió i diabetis.31 De la mateixa manera, el sexe condiciona en gran mesura la possibilitat d’experimentar problemes crònics de tipus ossi i muscular
(particularment l’osteoporosi),32 així com ansietat crònica o depressió.

2.2. LA SALUT A CATALUNYA
2.2.1. Esperança de vida i mortalitat
Tal com es comenta en l’apartat sobre dinàmica demogràfica, l’esperança de vida (EV)
en néixer l’any 2005 a Catalunya era de 77,2 anys en els homes, de 83,8 anys en les dones
i de 80,6 anys per a tots dos sexes. D’acord amb les estadístiques de mortalitat del
Departament de Salut,33 aquestes xifres són lleugerament inferiors a les de l’any 2004, tant
per al conjunt de la població (EV 80,8) com per a cadascun dels sexes (EV 77,4 en els
homes i EV 84 en les dones). Cal destacar també que en cadascun dels grups d’edat la
probabilitat de morir dels homes és més gran que la de les dones.
L’any 2005 es van produir 62.533 defuncions a Catalunya,34 4.003 més que l’any anterior i 3.900 més que la mitjana corresponent al període 1999-2003, fet que està estretament
relacionat amb l’envelliment de la població. La distribució de les defuncions per grups
d’edat i sexe posa de manifest una freqüència absoluta més elevada entre els homes en tots
els grups d’edat excepte a partir dels 85 anys, interval en què el nombre de defuncions entre
les dones és més elevat. De fet, el grup d’edat que registra un nombre més elevat de defuncions en els homes és el de 80 a 84 anys, mentre que en les dones és el de 85 a 89 anys.

31. Encara que no apareguin relacionades a la taula, cal destacar que l’asma i les al·lèrgies són les raons principals
per les quals les persones joves entre 15 i 24 anys reben tractament mèdic de llarga durada. Ambdós problemes
redueixen la seva presència relativa a mesura que s’incrementa l’edat.
32. El 12% de les dones europees que reben tractaments mèdics de llarga durada és a causa de l’osteoporosi (enfront del 2% dels homes), però els exàmens d’aquesta malaltia continuen sent els menys freqüents entre les mesures preventives específiques per a dones segons l’Eurobaròmetre 272e/66.2: el 14% de les dones europees va fer-se
un examen d’osteoporosi l’any anterior a la realització de l’enquesta, el 30% es va fer exploracions ovàriques, el
31% mamografies, el 41% citodiagnosis i el 43% exploracions manuals del pit.
33. Departament de Salut (2007). Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2005. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
i edició 2006 amb dades de l’any 2004.
34. Per a les anàlisis es consideren les 61.106 defuncions de persones residents a Catalunya, amb el municipi de
residència i l’any de naixement informats.
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La taxa bruta de mortalitat a Catalunya va ser l’any 2005 de 8,9 per cada 1.000 habitants
(9,3 en els homes i 8,6 en les dones), una xifra molt semblant a la registrada els anys anteriors. Les malalties del sistema circulatori i els tumors es mantenen com a primera i segona
causa de mort proporcional, respectivament, entre la població de Catalunya, seguides amb
distància per la resta de problemes de salut. En els homes, la primera causa de mort són els
tumors (31,9%), seguits de les malalties del sistema circulatori (26,9%); mentre que en les
dones l’ordre s’inverteix, i les malalties del sistema circulatori són la primera causa de mort
(32,2%) i els tumors la segona (24,8%). Segueixen, per a tots dos sexes, les malalties del
sistema respiratori (13,1% i 8,7% en homes i dones, respectivament); les causes externes i
les malalties del sistema digestiu, en els homes, i les malalties del sistema nerviós (sobretot
a causa de l’Alzheimer) i els trastorns mentals i del comportament (principalment per causa
de les demències) en les dones.
Finalment, segons estimacions del Departament de Salut,35 a Catalunya es van perdre
l’any 2005 191.408 anys de vida entre la població d’1 a 70 anys per morts prematures.
D’aquestes, el 71% corresponien a homes i el 29% restant a dones. Les causes prematures
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 de vehicles de motor (33,3 anys), la sida (26,1
anys) i els suïcidis i les autolesions (26 anys). De la mateixa manera, sobre la base de la
nova llista de causes de mort considerades innecessàriament prematures i sanitàriament
evitables, a Catalunya hi van haver durant l’any 2005 8.788 morts evitables (5.912 homes
i 2.876 dones), un 14,4% de totes les defuncions.

2.2.2. Indicadors de morbiditat: malalties de declaració obligatòria (MDO)
Els sistemes de vigilància epidemiològica estan dissenyats per conèixer el comportament de les malalties transmissibles que són rellevants des del punt de vista de la salut
pública, tant per la seva freqüència com per la possibilitat d’aplicar mesures que permetin
disminuir-ne la incidència. A continuació es presenten les principals dades referents a les
MDO que tenen un impacte més gran en la salut de la població.

35. Departament de Salut (2007). Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2005. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
i edició 2006 amb dades de l’any 2004.
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La síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida)
Catalunya ocupa un dels primers llocs entre les comunitats autònomes amb una incidència més gran de la sida, com ho fa Espanya amb relació als països europeus. La vigilància
epidemiològica de la sida es coordina i dirigeix a través del Centre d’Estudis Epidemiològics
sobre les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i la Sida de Catalunya (CEESCAT), amb
la participació de diverses institucions sociosanitàries. Des del mes de gener de l’any 1981
fins al desembre del 2007 s’han diagnosticat 15.846 casos de sida entre les persones residents a Catalunya, dels quals 9.701 (el 61,2%) han acabat en defuncions.
Per sexes, el 80,5% de les persones diagnosticades de sida van ser homes i el 19,5%
restant, dones. La proporció de casos diagnosticats en dones ha disminuït progressivament
des de l’any 2004, les quals han passat de representar el 24,9% de les notificacions d’aquell
any al 15,6% del desembre del 2007. Per edats, l’1,4% dels casos diagnosticats són pediàtrics (persones de menys de 13 anys d’edat) i gairebé la meitat (el 47,7%) fan referència a
persones de 25 a 34 anys.
En la distribució acumulada dels casos de sida no pediàtrics s’observa que el grup de
transmissió més freqüent entre l’any 1981 i el 2007 ha estat el de les persones usuàries de
drogues per via parenteral (UDVP) (55,8%). El segon lloc l’ocupa, entre els homes, el grup
infectat per relacions homosexuals o bisexuals (24,2%) i, entre les dones, l’infectat per les
relacions heterosexuals (36,2%). El nombre de contagis posttransfusionals és de 53 (0,3%);
per recepció de productes sanguinis es van produir 95 contagis (0,6%), i per trasplantaments, plasmafèresi, tatuatges i exposicions accidentals, 21 (0,1%). La resta (864, el 5,6%)
són d’origen desconegut. Entre els casos de sida pediàtrics destaca la transmissió vertical,
amb un total de 204 contagis registrats al llarg dels darrers vint-i-sis anys (els quals representen el 91,9% del total).
Finalment, tal com es posa de manifest a través del gràfic següent, entre els anys 2000
i 2007 es va produir una davallada en el nombre de nous casos diagnosticats de sida a
Catalunya. Aquest fet està relacionat amb un increment del temps entre el contagi del virus
d’immunodeficiència humana (VIH) i el desenvolupament de la sida com a conseqüència
de la introducció del tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA). D’acord amb el
CEESCAT,36 si bé és cert que la prevalença de la infecció pel VIH ha experimentat una
disminució en les poblacions amb menys activitats de risc, també ho és que s’està estabilitzant i fins i tot incrementant en d’altres amb més activitat de risc.

36. CEESCAT (2005). Vigilància epidemiològica reforçada de la infecció pel VIH/sida.
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GRÀFIC 117. CASOS DE SIDA SEGONS L’ANY DE DIAGNÒSTIC I EL SEXE.
CATALUNYA, 2000-2007
Unitats: nombres absoluts.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEESCAT, Departament de Salut.

La tuberculosi
Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, l’any 2006 es van registrar a
Catalunya 1.539 casos de tuberculosi, és a dir, 92 casos menys que l’any anterior. Del total
de persones infectades, el 62,1% eren homes i el 37,9% dones. El volum més gran de casos
de tuberculosi va tenir lloc en la població de 15 a 44 anys, tram d’edat en el qual hi havia
873 persones malaltes les quals representaven el 56,7% del total. En el cas dels homes, el
segon interval d’edat quant a nombre de casos de tuberculosi (229) era el de 45 a 64 anys,
mentre que en el de les dones era el de més de 64 anys (107).

L’hepatitis
L’any 2006 es van notificar a Catalunya 291 casos d’hepatitis vírica de tipus A, segons
les dades del Departament de Salut, xifra que supera en 85 unitats la que es va registrar el
2005. Del total de casos, el 56% corresponen a homes, principalment d’edats infantils (fins
a 9 anys, amb el 33,7% dels casos) i d’edats joves-adultes (de 20 a 39 anys, amb el 36,8%),
i el 44% restant a dones, les quals presentaven una pauta de distribució de la malaltia
segons l’edat similar a la dels seus homòlegs masculins. Pel que fa a l’increment dels casos
notificats d’hepatitis A entre el 2005 i el 2006, la major part d’aquests es van concentrar en
les edats infantils en el cas dels homes, mentre que les dones presentaven una pauta de
distribució més repartida entre els diferents intervals d’edat.
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Per la seva banda, l’hepatitis vírica de tipus B va donar lloc a 180 notificacions al llarg
del 2006, és a dir, 8 casos més que els produïts el 2005. L’hepatitis B també va afectar un
volum més important d’homes (137 casos, el 76,1% del total) que de dones (43 casos, el
23,9%). Quant a la pauta de distribució en funció dels grups d’edat, s’observa que, tant en
el cas dels homes com en el de les dones, la major part de les notificacions es van produir
en edats compreses entre els 20 i els 49 anys d’edat. Aquestes són precisament les edats que
van concentrar l’increment dels casos d’hepatitis B entre els anys 2005 i 2006.
Finalment, s’ha de tenir present que l’increment més gran de casos d’hepatitis entre
l’any 2005 i el 2006 es va produir en relació amb el tipus C. Concretament, es va passar de
59 casos notificats a 95, fet que representa un augment del 61%.

La legionel·losi
La legionel·losi és una altra MDO que ha adquirit rellevància els últims anys. Segons
les dades del Departament de Salut, l’any 2006 se’n van notificar 392 casos, xifra que
representa una reducció de més del 20% en relació amb el nombre de casos del 2005 (501).
Per sexes, els homes van concentrar la major part de les notificacions, en total 286 o el
73%. Tal com es destaca en la Memòria de l’any passat, la incidència de la legionel·losi
s’incrementa a mesura que ho fa l’edat de les persones, especialment entre aquelles que
tenen 60 anys o més, les quals van aplegar poc més de la meitat de les notificacions (el
53,3%) registrades al llarg del 2006.

2.2.3. Altres indicadors de salut
Les cesàries
Segons dades de la Direcció General de Salut Pública (DGSP) del Departament de
Salut, l’any 2006 es van practicar un total de 22.247 cesàries a Catalunya, és a dir, 635 més
que l’any anterior. Aquesta xifra representa el 28,7% del conjunt dels parts, percentatge que
es manté estable amb relació al 2005. La probabilitat de practicar cesàries augmenta amb
l’edat, de manera que el 34,8% dels parts en dones de 35 anys d’edat o més tenen lloc
mitjançant aquest tipus d’intervenció.

Els avortaments
Com s’observa en el gràfic següent, el nombre d’avortaments legals practicats a
Catalunya ha experimentat un creixement sostingut entre els anys 1997 i 2006. L’any 1997
es van fer 10.913 avortaments legals, i deu anys més tard, 21.976. El punt d’inflexió més
accentuat de la sèrie històrica va tenir lloc entre els anys 2005 i 2006, moment en què el
nombre d’avortaments legals va créixer el 19,2%.
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GRÀFIC 118. AVORTAMENT LEGAL. CATALUNYA, 1997-2006
Unitats: nombres absoluts.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Registre d’interrupció voluntària de l’embaràs, Servei d’Informació i Estudis, Direcció General de Recursos Sanitaris, Departament de Salut.

2.2.4. Hàbits i factors determinants de la salut
L’obesitat
Una part important de la població de Catalunya no practica un nivell d’activitat física
suficient ni segueix les recomanacions alimentàries saludables de forma adequada.37
Aquests fets es troben a la base de l’augment de la prevalença del sobrepès i l’obesitat entre
la població infantil i adulta de Catalunya. La prevenció d’aquest problema de salut, especialment entre la població més jove, s’ha convertit en una prioritat en molts països occidentals, entre els quals Catalunya, on el Departament de Salut ha dut a terme diverses estratègies de promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable al llarg del 2007, en el marc
del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació
saludable (PAAS).

37. Salvador, Gemma i Castell, Conxa (2007). “Plan integral para la promoción de la salud mediante la actividad
física y la alimentación saludable (PAAS)”. Actividad dietética, núm. 36. Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas.
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Tot i així, la prevalença de l’obesitat —considerada per l’OMS com una epidèmia global— ha crescut al llarg dels últims anys a Catalunya, com també ho ha fet consegüentment
el risc d’aparició d’altres trastorns o malalties (malalties cardiovasculars, diabetis, hipertensió arterial i diferents tipus de càncer). Segons les dades de les enquestes dels hàbits
nutricionals,38 la prevalença de sobrepès entre les persones de 15 anys i més ha passat del
38,9% al 39,6% entre els anys 2003 i 2006, mentre que la prevalença de l’obesitat ho ha
fet del 15,6% al 16,5%.
Per sexes, la prevalença de l’obesitat és lleugerament més gran entre els homes (17,3%)
que no pas entre les dones (15,9%), llevat de les persones amb edats compreses entre els
55 i els 74 anys, en què la tendència s’inverteix en detriment de les dones, les quals pateixen obesitat en el 35,8% dels casos enfront del 25,4% dels homes. Per edats, la prevalença
de l’obesitat creix a mesura que ho fa l’edat, tot i que entre les persones de 18 a 34 anys
d’edat aquesta epidèmia assoleix una presència relativa del 7,5% (el 10,5% entre els homes
i el 4% entre les dones).

Els trastorns de la conducta alimentària (TCA)
Els TCA, com poden ser l’anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa i els seus quadres
atípics, són un greu problema de salut amb conseqüències nutricionals, biològiques, psicològiques i socials. Hi ha pocs estudis epidemiològics sobre els TCA, i els seus resultats són
dispars a causa de la diversitat de criteris diagnòstics utilitzats i l’ampli espectre de patologies conductuals. Tot i això, les dades del Departament de Salut convenen que l’any 2006
van ser ateses a Catalunya un total de 1.128 persones amb diagnòstic principal de TCA en
els centres ambulatoris de salut mental, 61 persones menys que l’any anterior.
Del total, 513 persones (el 45,5%) van ser ateses per anorèxia i 615 (el 54,5%) per
bulímia. La immensa majoria de les persones pacients van ser dones (92,2%) i el grup
d’edat que va concentrar la freqüència més elevada de casos va ser el de 18 a 39 anys
(56,4%). S’ha d’emfasitzar que els TCA, en tant que patologies d’etiologia multifuncional,
també afecten els i les adolescents, així com cada vegada més homes joves. L’any 2006 es
van atendre 315 casos de persones de menys de 18 anys d’edat amb diagnòstic principal
TCA (el 27,9% del total), dels quals 41 van ser d’homes (el 13%).

38. Vegeu: Departament de Salut (abril 2008). Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
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El consum d’alcohol i les drogoaddiccions
Tal com es destaca en la Memòria socioeconòmica i laboral de l’any passat,39 el 4,5%
de la població catalana de 15 anys d’edat i més afirma l’any 2006 que fa un consum d’alcohol de risc,40 amb una incidència especialment elevada entre els grups més joves. L’any
2006, l’Àrea d’Alcoholisme de la Subdirecció General de Drogodependències va estimar
la taxa d’abstinència del consum d’alcohol41 en el 5,5% de la població de 15 a 64 anys de
Catalunya. Entre els homes aquesta taxa era del 4,9%, mentre que entre les dones pujava
fins al 6,2%. Entre l’alumnat d’educació secundària de 14 a 18 anys d’edat la taxa d’abstinència del consum d’alcohol l’any 2006 era del 17,6%, amb només una diferència entre
nois i noies d’una dècima percentual.
Les dades més recents sobre el consum de drogues entre la població de Catalunya provenen de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues de l’any 2005.42 Segons aquesta
font, la droga amb una prevalença més elevada entre les persones de 15 a 64 anys és l’alcohol, seguida, a distància, pel cànnabis i la cocaïna. El 94,5% d’aquest grup poblacional
assegura que ha provat l’alcohol alguna vegada a la vida, percentatge que baixa fins a un
no menyspreable 35,9% en el cas del cànnabis o al 10% en el de la cocaïna. Segueix el
consum de drogues com l’èxtasi i les drogues de síntesi (6,9%), els al·lucinògens (5,5%),
les amfetamines i l’speed (4,6%), els inhalants (1,5%), i la base/crack, l’heroïna i els altres
opiacis (amb una prevalença entre el 0,4 i el 0,5%).
Quant a la prevalença en els darrers 12 mesos i 30 dies, es pot destacar que el 81,3% de
la població de 15 a 65 anys assegura que ha consumit alcohol alguna vegada al llarg de
l’any anterior a la realització de l’enquesta i que el 70,9% afirma haver-ho fet al llarg del
mes anterior. El cànnabis també està present com a droga de consum entre el 13,9% de la
població, que assegura que l’ha pres alguna vegada en els 30 últims dies. Segueix, amb
molta distància, la cocaïna, però destaca pel fet de ser la tercera droga més consumida, amb
una prevalença de l’1,7% en els últims 30 dies.

39. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (2007). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
2006. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 518-519.
40. El criteri de consum de risc fa referència al consum igual o superior a 28 unitats estàndard de consum de beguda per setmana en el cas dels homes i 17 en el de les dones, o a cinc consumicions seguides almenys un cop al
mes.
41. S’entén per “taxa d’abstinència del consum d’alcohol” la prevalença de la població que no ha begut mai alcohol.
42. Observatori Espanyol sobre Drogues (2005). Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues 2005. Madrid:
Subdirecció General de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública.
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TAULA 161. PREVALENÇA I CONTINUÏTAT EN EL CONSUM DE DROGUES
ENTRE LA POBLACIÓ DE 15 A 64 ANYS D’EDAT. CATALUNYA, 2005

Unitats: percentatges.

Prevalença

Continuïtat entre
les persones que
han consumit (1)

Alguna vegada
en els darrers 12
mesos

Alguna vegada
en els darrers 30
dies

35,9

17,1

13,9

38,7

6,9

1,8

0,8

11,6

Cocaïna (pols)

10,0

4,1

1,7

17,0

Al·lucinògens

5,5

1,0

0,4

7,3

4,6

1,4

0,6

13,0

Alguna vegada a
la vida
Alcohol

Cànnabis

Èxtasi / drogues
síntesi

Base / crack

Amfetamines /
speed

Inhalants

Heroïna

94,5

0,4

1,5

0,5

81,3

0,1

0,2

0,0

70,9

0,0

0,1

0,0

Alguna vegada
en els últims 30
dies
75,0

0,0

6,6

0,0

Altres Opiacis

0,5

0,1

0,1

20,0

Hipnòtics (3)

-

1,3

-

-

Tranquil·litzants (2)

-

1,1

-

-

Nota: (1) La continuïtat en el consum de drogues fa referència a les persones que han provat alguna droga i la continuen consumint en els 30 dies següents. (2) Pel que fa a la prevalença del consum de tranquil·litzants i hipnòtics
sense prescripció mèdica, l’enquesta se centra exclusivament en l’ús d’alguna vegada en els darrers 12 mesos.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues 2005, Observatori
Espanyol sobre Drogues.

Tal com s’observa en la taula anterior, les persones estableixen relacions diferents amb
les drogues en termes de continuïtat dels consums al llarg del temps. Així, l’alcohol és la
droga més habitual entre la població de Catalunya i també la que més continuïtat enregistra
al llarg dels últims 30 dies, mentre que els altres opiacis, amb una incidència poblacional
petita (el 0,5% de les persones afirma haver-los consumit alguna vegada a la vida), també
generen una continuïtat de consum relativament elevada (del 20% en els darrers 30 dies),
encara que els motius principals de les freqüentacions puguin ser diferents. També s’ha de
destacar la continuïtat de consum que genera el cànnabis, atès que el 38,7% de les persones
que l’han pres asseguren haver-lo continuat consumint en els 30 dies següents.
Per sexes, el consum de les diferents drogues és més habitual entre els homes que no
pas entre les dones, a excepció dels hipnosedants, els quals han estat utilitzats alguna vega-
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da sense prescripció mèdica al llarg dels 12 mesos anteriors a la realització de l’enquesta
pel 3,1% de les dones enfront de l’1,7% dels homes. Per edats, s’observen diferències en
les pautes de consum de drogues entre les persones més joves i les més grans. Entre les
persones de 55 a 64 anys, per exemple, els consums de drogues realitzats alguna vegada a
la vida es limiten fonamentalment a l’alcohol (el 94,1% de les persones enquestades). En
canvi, a mesura que disminueix l’edat, s’amplia el radi d’acció amb la presència addicional
de substàncies que adquireixen certa rellevància entre els hàbits de consum de drogues de
la població. Això succeeix de manera molt particular amb el cànnabis, el qual ha estat
consumit alguna vegada a la vida pel 54,8% dels i les joves de 15 a 24 anys d’edat i pel
49% de les persones de 25 a 34 anys; però també amb altres drogues com la cocaïna (consumida alguna vegada pel 16,8% dels i les joves de 15 a 24 anys i pel 16,7% dels de 25 a
34 anys), les drogues de síntesi (el 14,2% i l’11,9%, respectivament), els al·lucinògens (el
9,7% i el 10,1%, respectivament) i les amfetamines com l’speed (el 8,4% i el 8,5%, respectivament).
Finalment, pel que fa als tractaments iniciats als centres ambulatoris de la Xarxa
d’Atenció a les Drogodependències de Catalunya (XAD) l’any 2006, s’ha de destacar que
l’alcohol és la primera droga que causa aquests tractaments, amb el 43,8% dels casos, entre
els quals predominen les persones de 35 a 49 anys. Segueix, en segon lloc, la cocaïna, que
aplega el 26,7% dels tractaments iniciats l’any 2006, principalment entre persones de 25 a
34 anys, i, en tercer lloc, l’heroïna, la qual, amb una presència relativa del 13,6% dels
tractaments, afecta sobretot les persones de 30 a 39 anys.
REqUADRE IV. EL CONSUM DE DROGUES ENTRE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA A CATALUNYA
L’any 2007 es va publicar l’Enquesta estatal sobre ús de drogues en estudiants d’educació secundària 2006200743. Pel que fa a Catalunya, s’observa que les tres drogues a les quals s’accedeix amb més freqüència per

part dels i les joves de 14 a 18 anys són, en primer lloc, l’alcohol (el 82,5% de les persones entrevistades n’ha
consumit alguna vegada a la vida); en segon lloc, el cànnabis (45,8%), i, en tercer lloc —a diferència de la

població adulta—, els hipnosedants (tranquil·litzants i hipnòtics) (10,1%). Tot i això, s’ha de destacar que
l’heroïna, amb un accés comparativament baix de l’1,1%, és la substància que més continuïtat genera al llarg

dels últims 30 dies entre les persones que l’han provada (72,7%), llevat de l’alcohol (just per sobre amb el

74,5%). Per sexes, destaca el fet que el consum de drogues sigui més elevat entre els nois que entre les noies,
a excepció dels hipnosedants, i, per edats, la presència relativament elevada de l’alcohol i el cànnabis entre els
consums realitzats en els últims 30 dies entre la població jove de 14 anys, amb unes taxes de penetració del
39,6% i el 12,6%, respectivament.

43. Observatori Espanyol sobre Drogues (2005). Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues 2005. Subdirecció
General de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública.
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2.3. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES
2.3.1. Normativa
En l’àmbit comunitari pot destacar-se la Decisió de la Comissió, de 12 de febrer de
2007, per a l’aplicació del Programa d’acció comunitària en l’àmbit de la salut pública
(2003-2008), en el qual s’inscriu el pla de treball anual en matèria de subvencions.44 El
Programa s’aplica a través d’un pla de treball anual que determina les prioritats i les accions que cal emprendre, així com l’assignació de recursos. A partir de l’anàlisi dels plans de
treball corresponents al període 2003-2006, s’han racionalitzat les activitats de l’any 2007,
amb la finalitat que s’abordin els àmbits no tractats prèviament i, per tant, que es completi
el programa actual. L’any 2007 ha estat l’últim any d’execució de la Decisió del
Programa.
En aquest sentit, s’ha aprovat la Decisió núm. 1350/2007/CE, del Parlament Europeu i
del Consell, per la qual s’estableix el segon Programa d’acció comunitària en l’àmbit de la
salut (2008-2013).45 Els objectius que es persegueixen amb les accions impulsades pel
Programa són els següents: millorar la seguretat sanitària dels ciutadans, promoure la salut,
incloent-hi la reducció de les desigualtats en matèria de salut, i generar i difondre informació i coneixements sobre la salut.46
En aquest àmbit també cal fer esment a la Recomanació del Consell, de 31 de maig de
2007, relativa a la prevenció de lesions i la promoció de la seguretat,47 la qual estableix que
els estats membres, amb la finalitat de garantir la salut pública, haurien de millorar les
dades existents, establir plans nacionals de prevenció o mesures equivalents, i fomentar que
la prevenció de les lesions i la promoció de la seguretat s’introdueixin a les escoles i en la
formació dels professionals.
En l’àmbit estatal s’ha aprovat la Llei 15/2007, d’investigació biomèdica,48 l’objecte de
la qual és regular, amb ple respecte a la dignitat i la identitat humanes, la recerca biomèdica. Entre les innovacions que introdueix la Llei, destaca l’autorització i la regulació de les
tècniques de transferència nuclear, la creació del Comitè de Bioètica d’Espanya, l’establiment de les bases per a la carrera professional investigadora i la regulació de les proves
genètiques i dels biobancs.
D’altra banda, s’ha aprovat el Reial decret 1269/2007, de 21 de setembre, pel qual es
regula la concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes per a la implantació
44. DOUE L46, de 16.02.2007.
45. DOUE L301, de 21.11.2007.
46. COM (2007) 279 final.
47. DOUE C164, de 18.07.07.
48. BOE núm. 159, de 04.07.2007.
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dels registres de professionals sanitaris.49 Les dades d’aquest registre s’integren en el Sistema
d’Informació del Sistema Nacional de Salut (tal com estableix l’Acord del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre els registres de professionals sanitaris).
En l’àmbit autonòmic s’ha aprovat el Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals,50 el qual ha estat
objecte de dictamen per part del CTESC (Dictamen 27/2006). El Decret, impugnat pel
Ministeri de Consum i suspès per resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
definia les teràpies naturals, creava la Comissió Assessora per a la regulació d’aquestes i
establia els requisits de l’activitat en els establiments on aquestes es duen a terme. D’altra
banda, regulava l’avaluació de competències i els centres de formació en teràpies naturals.
El Decret també creava el Registre d’Establiments de Pràctica de Teràpies Naturals.
Pel que fa a les teràpies naturals, també s’ha publicat la Resolució SLT/1799/2007, de
7 de juny, per la qual s’aproven les guies d’avaluació de competències en teràpies naturals,51
previstes, com s’ha esmentat anteriorment, al Decret que les regula.
D’altra banda, s’ha aprovat l’Ordre SLT/46/2007, de 5 de març, per la qual es regula el
contingut i el model de la targeta sanitària individual.52
A través del Decret 125/2007, de 5 de juny,53 es regula l’exercici del dret a obtenir una
segona opinió mèdica, amb la finalitat de contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d’especial gravetat.
També cal destacar el Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta
electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català
de la Salut,54 la qual suposa que les dades de la prescripció s’incorporin automàticament en
una base de dades integrada en un sistema informàtic, de tal manera que es pugui disposar
d’aquesta informació quan el o la pacient s’adreci a una oficina de farmàcia per demanar
la dispensació dels productes inclosos en la prestació farmacèutica.

49. BOE núm. 244, d’11.10.2007.
50. DOGC núm. 4812, d’1.02.2007.
51. DOGC núm. 4907, de 19.06.2007.
52. DOGC núm. 4839, de 12.03.2007.
53. DOGC núm. 4899, de 07.06.2007.
54. DOGC núm. 4934, de 26.07.2007.
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En l’àmbit autonòmic és destacable també l’aprovació de la Llei 8/2007, de l’Institut
Català de la Salut,55 la qual ha estat dictaminada pel CTESC (Dictamen 1/2006). La missió
de l’Institut Català de la Salut és desenvolupar una organització sanitària pública de la
Generalitat que sigui un referent i un model de provisió de serveis de salut a Catalunya. Un
dels propòsits de la Llei és la descentralització territorial de la institució. L’Institut deixa de
ser exclusivament un ens gestor de la Seguretat Social per convertir-se en l’instrument de
referència de la política sanitària de la Generalitat.

2.3.2. Iniciatives públiques
En l’àmbit comunitari s’ha publicat el Llibre blanc, de 30 de maig de 2007, Estratègia
europea sobre problemes de salut relacionats amb l’alimentació, el sobrepès i l’obesitat, el
qual està basat en altres iniciatives que ha emprès la Comissió, com el Llibre verd titulat
Fomentar una alimentació sana i l’activitat física: una dimensió europea per a la prevenció de l’excés de pes, l’obesitat i les malalties cròniques.
Per tractar els problemes de salut relacionats amb l’alimentació, la Comissió és partidària d’un enfocament integrat de les polítiques en matèria d’alimentació i de consum, però
també en l’àmbit de l’esport, l’educació i el transport. Es destaca també la dimensió socioeconòmica del problema, ja que són els grups desafavorits els que estan més afectats per
l’obesitat.
També cal destacar la iniciativa proposada per la Comissió Europea pel que fa a la
recerca en medicaments (IMI), la qual té l’objectiu de vèncer els obstacles en el procés de
desenvolupament dels medicaments. Aquesta iniciativa proposa un nou enfocament per
investigar amb el finançament europeu, fons públics i privats, i amb la participació de la
indústria i les institucions de recerca sense afany de lucre.
Tanmateix, cal fer menció del Llibre blanc Junts per la salut: un plantejament estratègic
per a la Unió Europea (2008-2013), el qual pretén definir les bases per a una estratègia comunitària en matèria de salut, la qual orienti les activitats de la Unió Europea en aquest àmbit.
El Llibre blanc estableix una estratègia amb l’horitzó temporal el 2013 i estableix mecanismes d’implementació per a la cooperació, reforçant la fórmula “La salut a totes les polítiques”
i potenciant una major visibilitat i comprensió de la sanitat a escala comunitària.

55. DOGC núm. 4940, de 03.08.2007.
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En l’àmbit estatal, es pot destacar el Marc estratègic per a la millora de l’atenció primària a Espanya 2007-2012 (Projecte AP 21), impulsat pel Ministeri de Sanitat i Consum. En
aquest projecte hi han col·laborat experts de societats científiques, comunitats autònomes i
associacions de pacients, amb l’objectiu d’elaborar una eina estratègica perquè les comunitats autònomes, en funció de les seves competències, puguin desenvolupar els seus plans
específics de millora de l’atenció primària.
En l’àmbit autonòmic s’ha publicat l’Acord GOV/238/2006, de 10 d’octubre, pel qual
s’aprova el Pla director d’immigració i cooperació en l’àmbit de la salut 2005-2007,56 en
el qual es proposen una sèrie de mesures per tal de millorar l’atenció sanitària de les persones refugiades que viuen a Catalunya. Algunes d’aquestes mesures són: Pla d’acollida als
centres d’atenció primària, previsió d’un circuit ràpid de medicina legal i circuit de salut
mental específic per a aquests col·lectius.
D’altra banda, el 13 de juliol de 2007, s’ha signat el Pacte per al celíac i el diabètic entre
empreses de la distribució i del sector alimentari, el Govern de la Generalitat i l’Agència
Catalana del Consum, per tal de millorar l’etiquetatge dels productes alimentaris.
La Generalitat de Catalunya ha endegat la campanya multimèdia “Amb la sida, fem la
nostra feina”, amb l’objectiu principal de combatre l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH/sida en el món laboral.
El Departament de Salut ha presentat el Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC)
per al 2007-2008. El PIUC és un dispositiu per reforçar els recursos assistencials habituals,
en les èpoques de més demanda d’atenció, que s’aplica durant el període que va de l’1 de
desembre al 31 de març.

56. DOGC núm. 4825, de 20.02.2007.
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2.4. SISTEMA SANITARI
2.4.1. Percepció social
El Servei Català de la Salut (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. Aquest instrument té com a objectiu
avaluar l’acceptabilitat dels esforços de planificació i provisió de cada línia de servei (atenció primària, atenció hospitalària, atenció psiquiàtrica i salut mental ambulatòria d’adults),
per tal de complementar els aspectes d’eficiència i efectivitat dins un marc de competència
regulada. Els anys 2006 i 2007, el CatSalut ha dut a terme la segona Enquesta de satisfacció
d’assegurats utilitzant una metodologia coincident amb la de l’edició del 2003, que permet
establir comparacions d’ordre temporal. Els resultats més rellevants d’aquest estudi es
presenten en la taula següent.
TAULA 162. SATISFACCIÓ GLOBAL DE LES PERSONES ASSEGURADES SEGONS LA LÍNIA DE SERVEI. CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: satisfacció global (percentatge); puntuació mitjana (valor mitjà absolut).

Línia de servei
Atenció primària (2006)

Atenció hospitalària (2006)

Atenció sociosanitària (2007)

Atenció psiquiàtrica i
salut mental ambulatòria (2006)

At. psiq. i salut mental
amb internament (2007)

Elevada
56,1

Satisfacció global
Regular

Puntuació mitjana
dels ítems

3,1

7,6

37,9

12,3

8,2

60,3

33,8

5,8

7,6

71,1

22,1

6,7

7,3

73,4

49,8

40,7

Baixa

24,2

2,4

8,2

Nota: l’atenció hospitalària es refereix a l’hospitalització d’aguts. L’atenció sociosanitària es refereix a l’internament de mitjana i llarga estada, convalescència i cures pal·liatives. L’atenció psiquiàtrica i salut mental ambulatòria s’ofereix en els centres de salut mental ambulatòria d’adults (CSMA). L’atenció psiquiàtrica i salut mental amb
internament fa referència a la institucionalització de mitjana i llarga estada (MILLE).
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de satisfacció d’assegurats del CatSalut 2006-2007, Departament de
Salut.

La línia de servei del CatSalut que obté la proporció més elevada de puntuacions en la
banda alta de l’escala de valoració (de 8 a 10 punts) és l’atenció hospitalària, la qual iguala l’atenció sociosanitària en la puntuació mitjana dels ítems avaluats en l’enquesta, encara
que aquesta última línia de servei obté la proporció més elevada de puntuacions en l’escala de valoració baixa (de 0 a 4 punts) i la proporció més reduïda en la banda alta. Segueix,
per ordre decreixent, l’atenció psiquiàtrica i de salut mental amb internament, amb el 71%
de les persones usuàries que expressen un nivell de satisfacció elevat respecte de la prestació dels serveis, però amb un percentatge relativament alt d’insatisfacció general (6,7%).
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Els proveïdors de serveis d’internament psiquiàtric estan posicionats en el darrer lloc del
rànquing en termes de puntuació mitjana, just per sota de l’atenció psiquiàtrica i de salut
mental de tipus ambulatori i de l’atenció primària. L’atenció primària és certament la línia
de servei amb una proporció més elevada de persones usuàries que expressen un nivell de
satisfacció regular (de 5 a 7 punts), però cal relativitzar aquest resultat específic tant amb
el nivell de satisfacció general expressat per les persones entrevistades (equivalent a 7,6
punts en una escala de 10 posicions) com amb la baixa proporció que rep la banda baixa de
l’escala de valoració (el 3,1%).
En termes generals, l’edat, el nivell d’estudis i l’autopercepció de l’estat de salut són
variables que influeixen sobre el nivell de satisfacció que tenen les persones, en el sentit
que a mesura que augmenta l’edat, disminueix el nivell d’estudis i millora l’experiència de
la salut es tendeix a expressar una valoració més positiva sobre els serveis proporcionats
pels proveïdors del CatSalut. Al mateix temps, l’Enquesta de satisfacció d’assegurats permet identificar quins són els factors predictors57 de la satisfacció més rellevants segons el
punt de vista de les persones assegurades. Aquesta informació resulta de gran interès per
poder completar la composició de lloc de les àrees de millora en la prestació dels serveis.
El factor amb un pes relatiu més gran en la determinació de l’avaluació global de l’atenció sociosanitària amb internament de mitjana i llarga estada, convalescència i cures pal·
liatives és l’adaptació de l’hospital a les necessitats de les persones malaltes (atès que
explica una quarta part de la variància total del model), seguit perquè les explicacions del
metge s’entenguin i el fet d’“estar en bones mans”. Els aspectes relacionals també s’erigeixen com a factors predictius de la satisfacció en el cas de l’atenció psicològica i de salut
mental amb internament, línia de servei en relació amb la qual també destaca la importància relativa de l’adequació del tractament farmacològic i diversos aspectes de tipus material com ara el repartiment de diners i tabac i la qualitat del menjar.

57. Segons s’expressa a CatSalut (juliol 2007). Pla d’enquestes de satisfacció d’assegurats del CatSalut. Metodologia general. Barcelona: Departament de Salut, p. 13, “es tracta d’estimar els paràmetres d’una equació predictora de la satisfacció prenent com a factors explicatius les respostes dels assegurats a les preguntes del qüestionari
que es refereixen als aspectes de l’atenció sanitària rebuda. [...] Els coeficients de la regressió resultant mostren en
quina mesura un augment d’una unitat en un dels ítems, controlant els efectes de les variacions en els altres ítems,
repercuteix en augments de la satisfacció global”.
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Finalment, s’hi ha d’afegir que, en comparació amb l’any 2003, l’atenció primària obté
ara millors resultats, fins i tot pel que fa als ítems més mal valorats per les persones usuàries: els temps d’espera quan es truca per telèfon, la facilitat per obtenir un dia de visita i
la puntualitat per entrar en consulta. També s’observa una millora general de l’atenció
sociosanitària amb internament de mitjana i llarga estada, convalescència i cures pal·
liatives, especialment en els ítems que fan referència als aspectes relacionals: comunicació
i tracte amb el personal mèdic, encara que les persones entrevistades continuen queixant-se
del menjar, l’avorriment i del fet de no demanar autorització als i les pacients a l’hora
d’informar la família sobre la seva malaltia. En l’atenció hospitalària, la percepció de la
qualitat del servei és molt similar entre les dues edicions de l’enquesta, en les quals el
menjar de l’hospital, la disposició d’informació i el temps a la llista d’espera són els principals ítems a millorar. La valoració de l’atenció psiquiàtrica i de salut mental de tipus
ambulatori tampoc no experimenta grans canvis en relació amb l’any 2003, mentre que la
d’internament empitjora en el 50% dels ítems, i en són els aspectes més mal considerats les
explicacions sobre els efectes secundaris i la funció de la medicació, el menjar de l’hospital
i la por que algú prengui les coses de les persones ingressades.

2.4.2. L’atenció primària, l’especialitzada i les prestacions complementàries
El sistema sanitari català, caracteritzat per tenir un finançament públic i una cobertura
universal, fonamenta el seu funcionament sobre la base d’un model de provisió mixta, com
succeeix en la major part dels països europeus. El CatSalut és l’ens públic responsable de
garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. El conjunt de serveis sanitaris del CatSalut comprèn l’assistència que
es presta des de l’atenció primària i l’atenció especialitzada, així com un seguit de prestacions complementàries entre les quals destaquen els medicaments complexos, les pròtesis
i el transport sanitari.

L’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), els quals estan organitzats
territorialment en àrees bàsiques de salut (ABS). Quan els problemes de salut requereixen
altres atencions, els equips d’atenció primària (EAP) fan derivacions cap al recurs assistencial més oportú (proves diagnòstiques, atenció especialitzada, etc.).
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Segons les dades de la Memòria d’activitat 2006 del CatSalut,58 la dotació de recursos
humans per habitant dins l’atenció primària es va mantenir estable en relació amb l’any
anterior en totes les categories professionals, entre les quals es poden destacar els 5,6 metges generals, els 1,4 pediatres i els 6,8 infermers/eres que hi havia per cada 10.000 habitants. Quant a l’activitat, s’observa, respecte de l’any 2005, un increment general dels
indicadors assistencials en termes relatius i absoluts. Així, el nombre de visites per habitant
va experimentar un increment lleuger en termes relatius (de 6,7 a 6,9) i molt important en
termes absoluts pel que fa al nombre de visites de l’EAP registrades, les quals van passar
de 44.324.539 a 47.520.873. També va augmentar al llarg del 2006 el nombre de sol·
licituds d’anàlisis clíniques per cada 100 visites mèdiques respecte de l’any anterior (9,6,
enfront de 8,9), així com el nombre de sol·licituds de diagnòstic per la imatge (4,2 per cada
100 visites, enfront de 3,9) i el d’interconsultes (6,8 per cada 100 visites, enfront de 7,1).
Finalment, en relació amb la contractació de nous serveis, l’any 2006 es va produir un
increment de tres EAP gestionats per l’ICS (EAP Abrera, Corbera de Llobregat i Sant
Quirze del Vallès), com a conseqüència del desdoblament de les ABS Esparreguera,
Sabadell-5, Sant Andreu de la Barca i Vallirana.

L’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,59 l’atenció psiquiàtrica i
salut mental, l’atenció a drogodependències, l’atenció farmacèutica i altres recursos.60
L’assistència sanitària especialitzada a Catalunya es presta a través dels recursos d’internament, consultes ambulatòries especialitzades, hospitals de dia (HdD), urgències i hospitalització a domicili, i disposa del suport d’altres recursos, com ara les unitats funcionals
interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) i els programes d’atenció domiciliària-equips de
suport (PADES). La majoria d’aquests recursos s’organitzen funcionalment en xarxes com
la d’hospitals d’aguts de la Xarxa d’Utilització Pública (XHUP), la xarxa sociosanitària, la
xarxa de salut mental i la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD).

58. CatSalut (2007). Memòria d’activitat 2006. La xarxa sanitària d’utilització pública. Barcelona: Departament
de Salut.
59. L’atenció sociosanitària s’adreça a les persones dependents, no autosuficients a nivell funcional i que requereixen un ajut, vigilància o cura especial. El CatSalut garanteix l’atenció sociosanitària a través dels diversos recursos
d’internament destinats a les persones que necessiten una assistència sanitària de tipus geriàtric o psicogeriàtric.
60. Els altres recursos d’atenció especialitzada no hospitalària són els CAP II (centres d’atenció primària on es
presten especialitats mèdiques extrahospitalàries i que serveixen de suport i referència als CAP), la rehabilitació,
el tractament de la insuficiència renal crònica (diàlisi), els centres de prevenció i control de les malalties de transmissió sexual (MTS) i els centres de vacunacions i consells a viatgers i viatgeres internacionals.
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Segons els registres del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD),61 l’any 2006 es van
produir 1.144.997 contactes62 en els hospitals d’aguts (HA) de Catalunya, xifra que representa un increment de l’1,7% respecte de l’activitat notificada l’any 2005. L’augment més
rellevant es va produir en l’activitat agrupada en la categoria “altres tipus d’assistència”
(18,8%).63 La cirurgia major ambulatòria (CMA) i l’hospitalització de dia van augmentar
el 8,5% i el 4,2%, respectivament, mentre que l’hospitalització convencional no va experimentar variacions destacables (+0,1%).
Pel que fa a l’atenció sociosanitària, els registres CMBD confirmen un total de 70.661
episodis64 declarats al llarg del 2006, dels quals el 72,3% van ser atesos a través d’hospitalitzacions, el 19,6% a través de l’atenció domiciliària i el 8,1% restant a través de l’hospitalització de dia. La freqüentació més elevada dins l’atenció sociosanitària va tenir lloc a
les UFISS (17.451) i la més baixa, a les unitats de cures pal·liatives (4.361).
Quant a l’atenció psiquiàtrica i salut mental, els registres del CMBD referents a la salut
mental hospitalària (SMH) de l’any 2006 recullen un total de 22.419 contactes declarats,
xifra que ha anat augmentant any rere any, sobretot a costa de l’activitat dels hospitals
psiquiàtrics monogràfics, els quals van experimentar una taxa de variació del 3,8% respecte de l’any 2005, enfront d’una de l’1,7% corresponent als hospital generals amb servei de
psiquiatria. Pel que fa a la salut mental ambulatòria (SMA), l’activitat declarada als registres del CMBD durant l’any 2006 correspon a 196.700 pacients,65 el 35% dels quals van
ser atesos per primera vegada. El nombre de pacients que van ser atesos per primera vegada va experimentar un increment del 9,4% respecte de l’any 2005, mentre que l’augment
global només ha estat del 6,5% a causa dels pacients que van ser donats d’alta. Per grans
grups d’edat, s’observa un increment de pacients del 13,9% en els centres de salut mental
infantils i juvenils (CSMIJ) i del 4,8% en els d’adults (CSMA).

61. El CMBD és un registre sistemàtic de la morbiditat i de l’activitat assistencial que permet conèixer la patologia
atesa i com evoluciona en el temps, les característiques de l’atenció prestada i la distribució de l’activitat en el
territori. En aquest apartat de la Memòria s’han utilitzat les dades de la publicació següent: CatSalut (2007). Activitat assistencial de la xarxa sanitària de Catalunya 2006. Informe del registre del conjunt mínim bàsic de dades
(CMBD). Barcelona: Departament de Salut.
62. El concepte contacte s’utilitza per designar cada vegada que un malalt accedeix a un hospital d’aguts per rebre
qualsevol tipus d’assistència.
63. El concepte altres tipus d’assistència correspon a un tipus d’activitat amb diferències respecte de la l’hospitalització convencional i la cirurgia major ambulatòria (CMA), les quals comparteixen la condició o possibilitat
d’ingrés de les persones.
64. El concepte episodi fa referència a l’atenció a una persona pacient, 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.
65. A diferència del registre del CMBD-SMH, en el qual la unitat de mesura és el contacte, el registre del CMBDSMA recull informació agregada per pacient i generada durant un any (pacient/any).
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El Sistema d’Informació sobre Drogodependències va enregistrar un total de 407.067
visites individuals en els centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS)
durant l’any 2006, 7.015 desintoxicacions ambulatòries, 935 altes per desintoxicació hospitalària (el 37,3% de les quals eren per alcohol i el 29,4% per cocaïna) i 205.412 determinacions de drogues en l’orina. No es van dur a terme noves contractacions de centres
mancomunats de drogodependències durant l’any 2006, però es va incrementar la cartera
de serveis de l’atenció a la salut mental i a les addiccions amb l’inici progressiu del
Programa d’atenció a adolescents amb problemes de consum de substàncies en diversos
àmbits territorials.
Pel que fa als altres recursos, la Memòria d’activitats 2006 del CatSalut informa que es
van realitzar un total de 193.729 processos de rehabilitació en atenció ambulatòria, 21.927
en atenció domiciliària i 9.769 de logopèdia, i també que, en relació amb l’any 2005, la
contractació global del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (en centres
d’aguts i EAP) es va incrementar el 21,8%.

Les prestacions complementàries
Finalment, les prestacions complementàries són aquelles que suposen un element addicional però necessari en la consecució d’una assistència sanitària completa i adequada. A
Catalunya, aquest servei garanteix prestacions com ara l’ortoprotètica, la rehabilitació,66 els
tractaments amb productes dietoterapèutics complexos,67 l’oxigenoteràpia a domicili i el
transport sanitari.
Les prestacions ortoprotètiques engloben la prescripció i la renovació de pròtesis ortopèdiques permanents o temporals, els vehicles per a persones discapacitades, les ortesis i
les pròtesis especials. Segons les dades de la Memòria d’activitats del CatSalut,68 l’any
2006 es van prescriure 111.637 articles ortoprotètics per un import de 20,41 milions d’euros, xifra que representa un decrement del 0,8% respecte de l’any anterior. Les ortesis de
columna vertebral van representar el 19,8% de tots els articles prescrits, i les de membre
inferior, el 17,35%.

66. L’activitat dins l’àmbit de la rehabilitació ha estat comentada en l’epígraf anterior sobre atenció especialitzada
amb relació als “altres recursos”.
67. 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.
68. CatSalut (2007). Memòria d’activitat 2006. La xarxa sanitària d’utilització pública. Barcelona: Departament
de Salut.
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L’oxigenoteràpia i altres teràpies respiratòries a domicili, les duen a terme centres o
serveis especialitzats amb capacitat per practicar gasometries i espirometries. L’any 2006
es van practicar 2.632.841 sessions d’oxigenoteràpia domiciliària a 7.213 persones malaltes, 7.443.066 sessions CPAP (Continuous Positive Airway Pressure, per al tractament de
la síndrome de l’apnea obstructiva del son) a 20.391 persones, 469.343 sessions d’aerosolteràpia a 1.285 persones, 508.080 sessions de ventilació mecànica a domicili a 1.392 persones i 84.594 sessions de monitoratge a 231 persones.
El transport sanitari consisteix en el trasllat, en vehicles especialment condicionats i
amb personal amb formació adequada, de persones que no es poden desplaçar per elles
mateixes. Durant l’any 2006 s’ha dut a terme la separació, mitjançant concurs, de les
entitats que presten els serveis urgents, amb la compra d’estructura, coordinades pel
Centre Coordinador del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i les entitats que presten els serveis no urgents o programats, amb la compra d’activitat. Dins de la modalitat
urgent, l’any 2006 es van fer un total de 655.831 trasllats sanitaris. Per la seva banda, els
serveis de transport no urgent o programat van dur a terme un total de 1.918.537 trasllats
sanitaris.

2.4.3. Serveis d’urgències i emergències mèdiques
Els diferents dispositius sanitaris disposen de recursos per a l’atenció de les urgències i les emergències sanitàries: en l’atenció primària, els centres d’atenció primària amb
atenció continuada i els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP);69 i en l’atenció
especialitzada, les urgències hospitalàries a gairebé tots els hospitals d’aguts (HA) de la
XHUP. Les urgències psiquiàtriques que no poden ser resoltes en l’atenció ambulatòria
especialitzada i aquelles que requereixen l’ingrés s’atenen als serveis d’urgències dels
hospitals psiquiàtrics i als serveis d’urgències psiquiàtriques que tenen alguns HA amb
servei de psiquiatria.

69. Vegeu més endavant, en aquest mateix apartat, l’explicació dels CUAP i la unitat de provisió de serveis en la
qual s’insereixen.
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L’Atenció Continuada i Urgències de Base Territorial (ACUT)70 és la unitat territorial
elemental de prestació de l’atenció continuada i urgent en l’àmbit de l’atenció primària, i
està constituïda com a unitat de provisió de serveis del catàleg d’unitats productives del
CatSalut. L’àmbit territorial de l’ACUT pot incloure més d’una ABS i, a excepció dels
entorns urbans, no pot ultrapassar la dimensió territorial dels serveis d’atenció primària
(SAP). La prestació de serveis en l’ACUT es realitza mitjançant professionals amb places
específiques adscrites a l’ACUT i amb la participació dels i les professionals dels EAP del
seu àmbit territorial.
Segons dades del CatSalut,71 al final del 2005 hi havia en funcionament 5 CUAP (Sant
Ildefons, Mataró, Barcelona-Manso, Cerdanyola-Ripollet i Lleida-Rambla Ferran), que
donaven cobertura a 350.000 persones. L’horitzó temporal de referència per al desplegament dels 45 CUAP previstos pel Departament de Salut és l’any 2012, moment en què està
previst poder oferir aquest tipus d’assistència sanitària a més de la meitat de la població de
Catalunya.
D’altra banda, pel que fa a l’atenció a les emergències i les urgències extrahospitalàries
de Catalunya, cal assenyalar que el SEM és l’empresa pública encarregada de donar-hi
resposta assistencial. El SEM disposa des del 2006 d’una nova central de coordinació única
a l’Hospitalet de Llobregat on es reben totes les trucades del 061 i es coordina la recepció
de la demanda i la prestació del transport sanitari urgent per mitjà del General Packet Radio
Service (GPRS), que és una tecnologia digital de telefonia mòbil i d’orientació per satèl·lit
amb el sistema de posició global (GPS).
Durant l’any 2006, el SEM ha iniciat també una important etapa de creixement amb el
desplegament del nou model de transport sanitari urgent, que, a partir de l’1 de juliol, va
incrementar notablement la dotació de recursos per a l’atenció a la urgència i l’emergència
sanitària a Catalunya. El SEM disposa actualment de quatre tipus de recursos mòbils de
transport sanitari urgent: suport vital avançat (SVA) i suport vital intermedi (SVI) per a
l’assistència intensiva; suport vital bàsic (SVB) per a l’assistència tecnicosanitària, i helicòpters medicalitzats amb personal i equipament per a l’assistència intensiva.

70. Vegeu el Decret 258/2007, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen, amb caràcter provisional fins que s’aprovin els estatuts i normes de desplegament de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, normes
organitzatives de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5020, de 30.11.2007).
71. CatSalut (2006). Modernització de l’Institut Català de la Salut. Acords de Govern del dia 28 de febrer de 2006.
Barcelona: Departament de Salut.
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D’acord amb la Memòria d’activitat del CatSalut,72 el SEM va gestionar durant l’any
2006 1.606.060 trucades (una mitjana de 4.400 per dia), de les quals el 82% (1.319.708)
van generar un total d’1.319.708 incidents. La major part d’aquests (el 63%) es van haver
d’atendre mitjançant la mobilització de recursos, mentre que la resta (el 37%) només van
requerir atenció telefònica. El nombre d’urgències ateses en els HA va ser de 3.451.486
l’any 2006, fet que representa una reducció del 2,98% per al total de centres de Catalunya
amb relació a l’activitat realitzada l’any 2005.
Catalunya disposa des de l’any 1999 del Pla integral d’urgències (PIUC), un dispositiu
que té com a objectiu limitar l’impacte de les possibles epidèmies de grip i altres malalties
i complicacions associades que es produeixen durant els mesos més freds de l’hivern. Les
urgències ateses als hospitals l’any 2006 (1.116.598) es van incrementar el 6,7%, i els
ingressos d’aquestes urgències (110.829), l’1,3%, respecte del període anterior. Pel que fa
a les visites als CAP i als centres d’atenció continuada (CAC) (21.870.587), van augmentar
el 20,5% la seva activitat. Finalment, amb relació als mesos de més calor de l’estiu, existeix
un pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS). Aquest
pla es posa en marxa en tres fases: fase 0, al mes de juny, o informativa; fase 1, al juliol i
l’agost, o d’activació de mesures generals i específiques, i fase 2, que només es desplega
quan es preveu una pujada sostinguda de les temperatures i que inclou, entre d’altres, mesures com l’activació del Centre d’Emergències de Catalunya del Departament d’Interior
(CECAT), el PROCITAT (Pla territorial de protecció civil de Catalunya) i SEMSA.

2.4.4. Trasplantaments
Segons les dades de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT),73 el nombre
d’òrgans sòlids trasplantats a Catalunya l’any 2007 ha estat de 788. Aquest fet representa
un increment de l’11,5% respecte de l’any anterior, però no ha estat suficientment intens
per recuperar l’elevat ritme d’activitat assolit durant el 2005. Els ronyons han estat, amb
diferència, els òrgans sòlids més freqüentment trasplantats a Catalunya, amb un pes relatiu
del 59,6% respecte del total d’operacions practicades, seguits pels fetges amb un pes del
26,8%.

72. CatSalut (2007). Memòria d’activitat 2006. La xarxa sanitària d’utilització pública. Barcelona: Departament
de Salut.
73. L’OCATT és l’organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l’extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l’intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya, així com d’avaluar els resultats dels trasplantaments per a la presa de decisions
clíniques i administratives. L’OCATT és també l’organització encarregada de la coordinació de l’intercanvi d’òrgans entre els hospitals de Catalunya, així com amb la resta de l’Estat a través de l’Organització Nacional de
Trasplantaments (ONT), i és el centre de referència per a la coordinació de tot l’Estat amb les organitzacions estrangeres de trasplantaments. Per a més informació sobre l’OCATT, el marc polític i jurídic dels trasplantaments,
els antecedents històrics i el model organitzatiu, vegeu http:/www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/con_.htm
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Dins la sèrie estadística següent destaca especialment la reducció, primer, i l’estancament, després, del nombre de trasplantaments cardíacs, fins al punt que la dada dels dos
últims anys ha estat la més baixa d’ençà dels anys 1995 i 1996, moments en què també es
va assolir aquesta mateixa xifra després de diversos anys d’increments consecutius. Al
mateix temps, el ritme de trasplantaments pulmonars ha augmentat considerablement
durant l’any 2007. Aquesta tendència s’ha assolit gràcies a l’augment de la taxa de donació
pmp,74 la qual ha passat de 3,8 a 6 en només un any fent possible d’aquesta manera, entre
altres raons, que per primera vegada en cinc anys el nombre de persones en llista d’espera
per trasplantaments pulmonars hagi estat més baix que el nombre de trasplantaments duts
a terme (36 vs. 43, respectivament). Tot plegat suggereix la incidència que poden tenir
determinats factors conjunturals (campanyes de sensibilització, priorització d’intervencions, etc.) sobre la realització de trasplantaments.
TAULA 163. TRASPLANTAMENTS D’ÒRGANS SÒLIDS. CATALUNYA, 2005-2007

Unitats: nombres absoluts i taxa.

2005

2006

2007

Renals

489

408

470

Cardíacs

56

39

39

Hepàtics
Pulmonars

Pancreàtics

Total

227
34

24

830

205
27

28

707

211
43

25

788

Taxa de variació
2006-2007
15,2
2,9

0,0

59,3

-10,7
11,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’OCATT, Departament de Salut.

D’altra banda, i a diferència del que succeeix en el cas dels òrgans sòlids, les dades
sobre trasplantaments de teixits a Catalunya només estan actualitzades fins a l’any 2005,
moment en què es van practicar un total de 4.793 operacions, el 6,2% més que en l’exercici anterior. Aquesta tendència manté una línia de continuïtat amb la descrita per als trasplantaments d’òrgans sòlids l’any 2005, atès que l’increment respecte del 2004 havia estat
en aquesta ocasió del 12,6%. Els trasplantaments de teixits més freqüentment practicats a
Catalunya són els osteotendinosos, bé sigui provinents de cultius cel·lulars (41,9%), bé de
teixits liofilitzats (27,3%). Els segueixen els trasplantaments de còrnia (19,4%) i, amb distància, els provinents de la membrana amniòtica (6,7%).

74. Es refereix a la taxa per milió de població (pmp) de donants cadàver vàlids.

398

CONDICIONS DE VIDA

De la sèrie històrica disponible (2003-2005) destaca particularment l’important increment que van experimentar els trasplantaments de segments vasculars durant l’any 2005,
equivalent al 118,2%, així com el dels teixits provinents de pell i cultius cel·lulars, equivalent al 70%. Contràriament, només els trasplantaments de còrnia van disminuir el seu ritme
lleugerament el 5,3%. Caldrà esperar, però, fins a l’obtenció de dades addicionals abans de
conèixer amb precisió quina tendència es va consolidant a Catalunya dins l’àmbit dels
trasplantaments d’òrgans sòlids i teixits. Tot i això, les dades de l’OCATT75 posen de manifest l’existència d’un seguit de canvis, fins a cert punt interrelacionats, entre els anys 2005
i 2007, que podrien condicionar a la baixa el ritme de realització de trasplantaments: la
disminució del traumatisme cranioencefàlic per accident de trànsit entre les causes de mort
de les persones donants (35% vs. 29%), l’increment de la mitjana d’edat de les persones
donants (52,3 vs. 53,1), l’augment de les negatives a la donació expressades per la família
de les possibles persones donants (20,2% vs. 22,6%) i la disminució de la taxa de donació
pmp (37 vs. 33,1).
Finalment, és destacable que, malgrat tenir una de les taxes de donació més grans d’Europa (23,2 donacions per milió a França, 15,3 a Alemanya o 12,9 al Regne Unit l’any
2006), Catalunya —just per sota de la del conjunt de l’Estat (30,4 vs. 33,8)— no arriba a
cobrir la demanda actual d’òrgans sòlids.

2.4.5. Llistes d’espera
D’ençà de l’any 2001, el CatSalut ha treballat vers el control i la reducció de les llistes
d’espera quirúrgiques. Aquest fet ha possibilitat que, almenys des de l’any 2003, s’hagi
pogut disminuir progressivament el nombre de persones pendents de ser sotmeses a una
intervenció quirúrgica, així com el temps de resolució de les decisions mèdiques preses en
aquest sentit. Actualment hi ha una llista de setze patologies quirúrgiques76 que tenen un
temps d’espera màxim de sis mesos en el centre on estan programades, de manera que si la
intervenció no es pot fer dins d’aquest termini el CatSalut ha de proposar un altre centre on
es pugui dur a terme en un període màxim de trenta dies.

75. OCATT (2007). Activitat de donació i trasplantament a Catalunya 2007. Resum de dades. Barcelona: Departament de Salut. Les dades fan referència tant als trasplantaments d’òrgans sòlids com de teixits.
76. Les intervencions amb garantia de temps màxim en llista d’espera són: el quist pilonidal, l’hàl·lux valg, la
septoplàstia, l’amigdalectomia, la pròtesi de genoll, les varices, la vasectomia, la pròtesi de maluc, les cataractes,
l’herniorràfia femoral, l’artroscòpia, la circumcisió, la colecistectomia, la prostatectomia, l’alliberament del canal
carpià i la histerectomia.
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Les xifres del CatSalut posen en relleu que la taxa de persones en llista d’espera quirúrgica per cada 10.000 habitants ha disminuït de 72,8 a 70,1 entre els mesos de desembre del
2006 i el 2007, malgrat que s’ha incrementat el nombre d’inscripcions en el Registre
Central d’Assegurats (RCA) en 127.879 individus al llarg d’aquest mateix període de
temps (l’1,8% més). Aquesta tendència positiva pel que fa a la gestió de les llistes d’espera
ha estat afavorida per un increment de l’activitat quirúrgica quantificat en 1.735 intervencions respecte del tall de desembre del 2006, tal com es pot observar en la taula següent.
TAULA 164. LLISTES D’ESPERA EN INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES.
CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: nombres absoluts, percentatges, i mesos i fraccions.

Desembre 2006

Desembre 2007

Activitat quirúrgica

157.144

158.879

Temps de resolució

4,0

3,9

Llista d'espera

Taxes x 10.000 hab.

52.442
72,8

Diferència Des. 06 - Des. 07
N

1.735

%

1,1

51.385

-1.057

-2,0

70,1

-2,7

-3,7

-0,1

-3,0

Font: CatSalut (desembre de 2007). Llista d’espera quirúrgica i de proves diagnòstiques. Barcelona: Departament
de Salut.

Les llistes d’espera quirúrgiques més nombroses a Catalunya són, el desembre del 2007,
les relacionades amb les operacions de cataractes (amb 14.980 persones en llista d’espera,
el 6,4% més respecte del tall de desembre del 2006), de pròtesis de genoll77 (5.096 persones, el 12,5% menys), de galindons (5.017 persones, el 14,7% menys), les artroscòpies
(4.501 persones, el 17% més), les hèrnies (4.364 persones, el 4,6% menys) i les varices
(3.197 persones, el 3,3% menys). En total, a Catalunya hi havia 51.385 operacions amb
garantia de temps màxim en llista d’espera, xifra que representa una reducció menys intensa respecte del desembre del 2006 que la que es va produir entre els mateixos mesos dels
anys 2005 i 2006 (2% vs. 10,7%, respectivament).

77. Tal com s’expressa en el lloc web del CatSalut referent a les llistes d’espera (http:/www10.gencat.net/catsalut/
cat/servcat_espera.htm), el període de garantia de la pròtesi de genoll encara no ha aconseguit el temps d’espera
màxim de sis mesos, però es preveu anar assolint-lo progressivament.

400

CONDICIONS DE VIDA

En relació amb els temps d’espera, tampoc no ha estat possible mantenir al llarg del
2007 el ritme de disminució assolit entre els mesos de desembre del 2005 i del 2006
(l’11,5%), moment en què es va assolir un temps mitjà de resolució de quatre mesos que
ha perdurat amb modificacions poc significatives fins al tall de desembre del 2007. Tot i
així, val a destacar les reduccions que al llarg del darrer exercici s’han pogut aconseguir en
els temps d’espera d’algunes intervencions quirúrgiques: els galindons (18,3%), les colecistectomies (18,1%), les histerectomies (17%), els canals carpians (15,9%) i les pròtesis
de genoll (12,3%). De fet, una de les mesures de futur enunciades pel CatSalut respecte del
200878 consisteix precisament en l’adaptació de les unitats monogràfiques dedicades a les
pròtesis de genoll de l’Hospital Clínic i de l’Hospital de l’Esperança per tal de millorar el
temps d’espera d’aquest procediment (conjuntament amb les pròtesis de maluc), el qual,
com s’ha comentat en el paràgraf anterior, encara ocupa el segon lloc en el rànquing de
llistes d’espera malgrat tots els esforços que s’hi han realitzat. Pel que fa a les diferències
entres les set regions sanitàries, es pot destacar que el temps mitjà de resolució pot variar
entre els 1,3 mesos de l’Alt Pirineu i Aran i els 4,71 mesos de la Catalunya Central.
Amb referència als trasplantaments d’òrgans sòlids, segons dades de l’OCATT,79 l’any
2007 hi havia a Catalunya 996 persones en llista d’espera per a trasplantaments renals (el
6,4% menys que el 2006), 136 persones per a trasplantaments hepàtics (el 29,5% més), 39
persones per a trasplantaments pancreàtics (el 2,6% més), 36 per a trasplantaments pulmonars (el 25% menys) i 26 per a trasplantaments cardíacs (el 62,5% més).

78. CatSalut (desembre de 2007). Llista d’espera quirúrgica i de proves diagnòstiques. Barcelona: Departament
de Salut.
79. OCATT (2007). Activitat de donació i trasplantament a Catalunya 2007. Resum de dades. Barcelona: Departament de Salut.
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D’altra banda, l’any 2008 està previst publicar el decret que estableix els terminis
màxims d’accés a un conjunt de proves diagnòstiques o terapèutiques80 a càrrec del
CatSalut, de gran rellevància en la detecció a temps de malalties greus com el càncer. Amb
aquest objectiu, l’any 2006 es va iniciar l’elaboració d’un registre de tretze proves81 guiat
pel compromís de garantir un termini màxim d’espera per a la seva realització de noranta
dies en dotze casos i de cent vint dies en el cas restant. El desembre del 2007 totes aquestes
proves ja es realitzaven dins dels terminis màxims d’accés previstos en el futur decret,
moment en què hi havia exactament 134.148 persones esperant un temps mitjà de 48 dies
per a la realització d’una prova diagnòstica (en comparació amb les 180.377 que esperaven
51 dies de mitjana un any abans). Els temps mitjans d’espera, però, podien variar entre els
24 dies de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran i els 65 dies de la Catalunya Central.

2.5. LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA
El pressupost de despeses de l’Agrupació Salut és de 8.831.936 milers d’euros i ha
augmentat el 9,8% respecte de l’any 2006.82 Aquest creixement ha estat superior a l’augment del pressupost del conjunt del sector públic de Catalunya (8,5%), la qual cosa representa un increment del pes de la salut en el pressupost global de la Generalitat del 27,1%
al 27,4%. Les despeses de salut per càpita també augmenten (8,6%) i se situen en 1.260
euros per persona, encara lluny del valor objectiu de l’any 2011, que és de 1.680 euros per
càpita.83

80. S’entén per prova diagnòstica l’exploració complementària sol·licitada per un facultatiu o facultativa de qualsevol nivell assistencial, que no formen part de l’anamnesi i de l’exploració bàsica que es realitza en una consulta
a la persona pacient, i que requereix l’assignació d’un temps diferent al de la consulta. Les exploracions de control
o seguiment i les proves de cribratge no es consideren proves diagnòstiques que tinguin garantit un termini màxim
d’accés.
81. Les proves diagnòstiques amb garantia de temps màxim en llista d’espera de noranta dies quan es publiqui el
Decret són l’ecocardiografia, l’ecografia abdominal, l’ecografia ginecològica, l’ecografia urològica, la colonoscòpia, l’endoscòpia esofagogàstrica, la tomografia axial computada (TAC), la mamografia, la ressonància magnètica,
l’ergometria, l’electromiograma i la gammagrafia. Per la seva banda, la prova amb garantia de temps màxim de
cent vint dies és la polisomnografia.
82. L’Agrupació Salut està composta pel Departament de Salut i totes les entitats que en depenen, directament o
indirectament.
83. Segons informa la consellera de Salut, Sra. Marina Geli, a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya en
la sessió del dia 22 de novembre de 2007. Diari de sessions del Parlament de Catalunya, núm. 197.
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TAULA 165. PRESSUPOST DE DESPESES DE SALUT I DEL TOTAL DEL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2006 I 2007

Unitats: despeses consolidades en milers d’euros; pes i creixement en percentatges.

Agrupació Salut

Total Sector públic
Pes

Salut / càpita (euros)

2006

2007

Creixement

29.689.486

32.218.551

8,5

1.160

1.260

8.046.118
27,1

8.831.936
27,4

9,8
-

8,6

Font: resums dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 i el 2007, i Idescat.

El resum del pressupost de despeses per articles de l’Agrupació Salut (vegeu la taula de
la pàgina següent) mostra que la partida més important és la de béns corrents i serveis, que
representa el 46,4% del pressupost consolidat. El subsector que gestiona més despesa per
aquest concepte és el Servei Català de la Salut, el qual compra amb aquests diners serveis
sanitaris per a la col·lectivitat a través dels concerts.
La segona partida en ordre d’importància és la remuneració del personal, que representa el 29,8% del pressupost de salut. En aquest cas, els subsectors que executen més despesa són l’Institut Català de la Salut i la resta de subsectors. Aquests subsectors disposen de
personal sanitari propi.
La tercera partida en volum de despesa és la de transferències corrents, que representa
el 20,3% de les depeses totals. El subsector que gestiona més transferències és la
Generalitat, que alhora les traspassa al CatSalut perquè aquest les apliqui principalment al
finançament de l’ICS i dels productes farmacèutics que adquireixen les famílies.
Aquestes tres partides més les despeses financeres (que tenen una participació molt
baixa en el pressupost, el 0,2%) configuren el total de les operacions corrents, que representen el 96,7% del pressupost. La resta d’operacions fins arribar al 100% del pressupost
són les operacions de capital, que signifiquen el 3% del pressupost global i que estan explicades bàsicament per les despeses en inversions reals, i les operacions financeres, que
representen el 0,3% del pressupost consolidat de l’Agrupació Salut.

403

404
59.687
8.552.641

Operacions financeres (VIII+IX)

Total (no financeres+financeres)

120

0

672.924

1.801.756

ICS

21.000

0

21.000

1.103

0

1.103

8.422.695 2.496.903

59.806

0

59.806

8.362.889 2.495.800

177.850

34.476

143.374

8.185.039 2.474.800

4.159.077

0

4.001.510

24.452

CatSalut

1) Entitats autònomes administratives, entitats de dret públic, societats mercantils i consorcis.
Font: resums dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007.

0

IX. Variació de passius financers

8.492.954

Operacions no financeres (corrents+capital)
59.687

187.919

Operacions de capital (VI+VII)

VIII. Variació d’actius financers

181.687

VII. Transferències de capital

6.231

8.305.035

Operacions corrents (I+II+III+IV)

VI. Inversions reals

8.189.645

IV. Transferències corrents

0

42.558

II. Despesa de béns corrents i serveis

III. Despeses financeres

72.832

Generalitat

I. Remuneracions del personal

Unitats: imports en milers d’euros.

1.501.922

26.819

26.788

30

1.475.103

88.488

0

88.488

1.386.616

550

14.443

636.386

735.237

Resta
subsectors1

20.974.161

147.415

26.788

120.626

20.826.746

475.256

216.163

259.093

20.351.490

12.349.392

14.443

5.353.378

2.634.277

Total

12.142.225

119.334

0

119.334

12.022.891

213.661

198.894

14.766

11.809.230

10.556.889

0

1.252.341

0

Despeses
consolidables

TAULA 166. RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER ARTICLES
I SUBSECTORS DE L’AGRUPACIÓ SALUT PER AL 2007

8.831.936

28.081

26.788

1.293

8.803.855

261.596

17.269

244.327

8.542.260

1.792.503

14.443

4.101.037

2.634.277

100,0

0,3

0,3

0,0

99,7

3,0

0,2

2,8

96,7

20,3

0,2

46,4

29,8

Total consolidat
Import
%
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Els articles pressupostaris que més han crescut són les despeses financeres i la variació
de passius financers, augments que estan completament concentrats en la resta de subsectors. La partida que més ha disminuït és la de variació d’actius financers. Aquestes tres
partides són de baixa quantia en el pressupost de salut. Pel que fa a les partides de més
volum de despesa, s’observa que totes s’han incrementat respecte de l’any 2006; la remuneració del personal és la que més ha augmentat (20,4%), seguida de les despeses de béns
corrents i serveis (8,1%) i de les transferències corrents (0,8%).
GRÀFIC 119. TAXES DE CREIXEMENT DELS ARTICLES PRESSUPOSTARIS
DE L’AGRUPACIÓ SALUT PER A L’ANY 2007 RESPECTE DE L’ANY 2006

Unitats: percentatges.

20,4
8,1
74,5
0,8
10,0
5,3
24,5
6,3
9,9
-89,9
36,2
-13,4
9,8

I.
Remuneracions del personal
II. Despesa de béns corrents i...
III. Despeses financeres
IV. Trasferències corrents
Operacions corrents
VI. Inversions reals
VII. Transferències de capital
Operacions de capital
Operacions no financeres
VIII. Variació d´actius financers
IX. Variació de passius financers
Operacions financeres
Total

Font: resums dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 i el 2007.

En la presentació del pressupost de salut per a l’any 2008 a la Comissió de Salut del
Parlament del dia 22 de novembre del 2007, hi figura la classificació funcional de les despeses del pressupost de salut per a l’any 2007. L’atenció especialitzada és la principal
funció de despesa i representa el 49,1% del total. En segon lloc, es troben les transferències a les famílies en concepte de farmàcia i altres prestacions, amb el 19,7% del pressupost,
i en tercer lloc figura l’atenció primària, les despeses de la qual representen el 15,3% del
total.
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GRÀFIC 120. CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DE LES DESPESES DEL
PRESSUPOST DE SALUT PER A L’ANY 2007

Unitats: percentatges.

3,2% 2,9%
3,4%

0,9%
0,3%

5,3%

15,3%

49,1%

Atenció especialitzada
Farmàcia i prestacions
Atenció primària
Altres
Atenció sociosanitària
Salut mental
Altres serveis sanitaris
Salut pública
Recerca

19,7%
Font: pressupost de salut per a l’any 2008 del Departament de Salut (novembre de 2007).

Prestació farmacèutica
Els indicadors de prestació farmacèutica revelen un augment de l’import líquid per
habitant (2,12 euros) per sobre de l’augment del PVP per habitant (2 euros), la qual cosa
comporta una reducció del percentatge d’aportació dels usuaris sobre el PVP des del 5,66%
de l’any 2006 fins al 5,57% de l’any 2007. L’import líquid per habitant se situa en 247,22
euros. En canvi, l’import líquid per recepta disminueix 33 cèntims, tenint en compte que el
nombre de receptes per habitant ha augmentat de 17,97 a 18,75 entre els anys 2006 i
2007.
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TAULA 167. INDICADORS DE PRESTACIÓ FARMACÈUTICA. CATALUNYA,
2006 I 2007

Unitats: euros i percentatges.

2006

2007

Diferència

259,80

261,80

2,00

Percentatge d’aportació dels usuaris sobre el PVP

5,66

5,57

-0,09

Nombre de receptes per habitant

17,97

18,57

0,60

Import líquid per habitant (en €)

245,10

247,22

2,12

Import líquid per recepta (en €)

13,64

13,31

-0,33

% receptes pensionistes / total receptes

71,69

71,65

-0,04

Preu de venda públic (PVP) per habitant (en €)

Nota: l’import líquid i el PVP no consideren els descomptes a farmàcies, d’acord amb el RD 5/2000, ni sobre la
facturació AIU (absorbents d’incontinència urinària).
Font: Memòries CatSalut.

Atenent a la distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC,
s’aprecia que els medicaments més receptats són els que tracten les malalties de l’aparell
cardiovascular, el sistema nerviós i l’aparell digestiu i metabolisme. Aquests tres grups
representen més del 60% dels envasos farmacèutics.
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TAULA 168. DISTRIBUCIÓ DELS ENVASOS FARMACÈUTICS PER GRUPS DE LA
CLASSIFICACIÓ ATC (ANATÒMICA – TERAPÈUTICA – QUÍMICA). CATALUNYA,
2006 I 2007

Unitats: percentatges.

2006

2007

Diferència

Aparell cardiovascular

23,08

23,23

0,15

Sistema nerviós

23,29

22,95

-0,34

Tracte alimentari i metabolisme

14,43

14,78

0,35

Sistema musculo-esquelètic

9,59

9,58

-0,02

Sistema respiratori

7,56

7,68

0,12

Sang i òrgans hematopoètics

5,67

5,73

0,06

Òrgans dels sentits

4,28

4,26

-0,01

Antiinfecciosos per a ús sistèmic

4,36

4,25

-0,11

Sistema genito-urinària i hormones sexuals

2,77

2,66

-0,11

Dermatològics

2,50

2,40

-0,10

1,52

1,53

0,01

0,72

0,74

0,02

0,13

0,11

-0,02

0,09

0,09

0,00

100,00

100,00

0,00

Preparats hormonals sistèmics,
excloent hormones sexuals
Agents antineoplàstics i
inmunomoduladors
Varis

Productes antiparasitaris,
insecticides i repel·lents

Total envasos grups ATC
Font: Memòries CatSalut.

Per acabar aquesta secció de despesa sanitària pública es presenta el pressupost sanitari públic destinat als grups de malalties més prevalents per a l’any 2006. La suma dels
imports de les deu malalties que es ressenyen en el gràfic corresponent absorbeix el 67%
del pressupost de l’Agrupació Salut. La cura de les malalties relacionades amb el sistema
circulatori rep, amb diferència, la suma més important de diners, 968.556 milers d’euros.
Els trastorns mentals, amb 682.281 milers d’euros, i les neoplàsties, amb 641.276 milers
d’euros, segueixen al sistema circulatori en dotació pressupostària.
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GRÀFIC 121. PRESSUPOST SANITARI PÚBLIC DESTINAT ALS GRUPS DE
MALALTIES MÉS PREVALENTS PER A L’ANY 2006

Unitats: milers d’euros.

Sistema circulatori
Transtorns mentals
Neoplàsties
Sistema nerviós
Sistema respiratori
Sistema genitourinari
Traumatismes
Sistema digestiu
Aparell locomotor
Aparell endocrí

968.556
682.281
641.276
569.118
552.239
439.442
439.208
413.453
354.785
306.575

Font: salut en xifres del Departament de Salut (maig de 2007).
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3.

EDUCACIÓ

3.1. Context
Tal com constaten els experts, en els països europeus es detecta un canvi en el llenguatge i les polítiques educatives: fins fa pocs anys la columna vertebral de la política educativa europea era l’assoliment de la igualtat d’oportunitats, la integració i la cohesió social,
mentre que actualment aquesta se centra més en altres finalitats polítiques, principalment
la competitivitat i la competència econòmica.84
Partint d’aquesta situació, els sistemes educatius han de garantir un equilibri entre el
binomi equitat/excel·lència que no sempre és fàcil d’assolir. Pel que fa a Catalunya, diversos estudis i informes85 coincideixen amb el diagnòstic de l’estat del sistema educatiu
català i espanyol: si bé presenten uns resultats satisfactoris en termes d’equitat, la situació
és menys positiva en termes d’excel·lència.
La universalització de l’educació obligatòria i gratuïta ha permès que gairebé la totalitat
de la població entre els 6 i els 16 anys estigui escolaritzada. Aquest accés generalitzat a
l’educació primària i secundària s’ha traslladat també a l’educació superior, fet que l’OCDE ressalta en afirmar que Espanya és un dels països on l’accés a l’educació superior és
més equitatiu.86
L’informe PISA, que elabora l’OCDE, proporciona dades qualitatives sobre els resultats
dels sistemes educatius, en concret, del rendiment escolar de l’alumnat de 15 anys en tres
àmbits: ciències, matemàtiques i comprensió lectora. El darrer informe PISA (2006) ha
disposat de la participació de regions europees i comunitats autònomes, amb una mostra
ampliada, diferenciada de la dels respectius estats i suficient per obtenir resultats propis.
Atès que els resultats de l’informe PISA són indicadors, cal utilitzar-los amb prudència, a
més de relacionar-los amb altres indicadors de context i amb la història i la configuració de
cada sistema educatiu. Pel que fa a Catalunya, es constata87 que hi ha poc alumnat en els
nivells alts i molt en els nivells baixos.
84. Raventós, F. «La crisi dels sistemes educatius europeus». A: Prats, J. i Raventós, F. (dirs.). Els sistemes educatius europeus. ¿Crisi o transformació? Barcelona: Fundació “la Caixa”, 2005, p. 12-28.
85. Vegeu, entre d’altres: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2007). Estudi PISA 2006. Avançament de resultats. Barcelona: el Consell, 2007. Col·l. Quaderns d’Avaluació, 9; Fundació Jaume Bofill (2007).
Resum executiu de l’Informe-Anuari. L’estat de l’educació a Catalunya 2006-2007 [en línia]. Barcelona: la Fundació. [Consulta: gener 2008]; Prats, J. i Raventós, F. (dirs.). Els sistemes educatius europeus. ¿Crisi o transformació? Barcelona: Fundació “la Caixa”, 2005.
86. OCDE. Education at a Glance 2007. OECD Briefing note for Spain [en línia]. [Consulta: gener 2008].
87. Estudi PISA 2006. Avançament de resultats. Op. cit.
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D’altra banda, els resultats dels sistemes educatius també poden avaluar-se a partir
d’indicadors quantitatius. Al llarg de l’any 2007 s’han publicat diversos estudis que analitzen el rendiment escolar i que conclouen que els principals problemes es concentren en
l’educació secundària (atès l’elevat percentatge de no-graduació), fet que condiciona l’educació postobligatòria. En paraules de Jorge Calero, aquest és el principal coll d’ampolla del
sistema educatiu espanyol88 (i ateses les dades, també del català).
Així, per al curs 2003-2004, l’Informe per a la millora dels resultats del sistema educatiu de Catalunya del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu conclou que
només el 69,6% de l’alumnat matriculat va graduar-se en ESO. Si es calcula la mateixa taxa
sobre l’alumnat avaluat, resulta ser del 72%. D’altra banda, l’Informe-Anuari sobre l’estat
de l’educació a Catalunya 2006-2007, elaborat per la Fundació Bofill, presenta uns resultats similars.
Malgrat les diferències puntuals en els indicadors calculats, tots els estudis coincideixen a afirmar que hi ha una pluralitat de factors que influeixen en el rendiment escolar, i
que a la vegada estan interrelacionats entre si. Entre aquests factors cal destacar: el gènere; l’origen socioeconòmic de l’alumnat (el nivell de renda familiar, la formació assolida
pels pares, el capital social i cultural de la família, etc.); el país d’origen de l’alumnat i
el seu grau d’inserció en el país d’acollida; la diversitat de les necessitats de l’alumnat;
l’organització; la gestió, i la titularitat del centre. Aquest últim factor (la titularitat del
centre) entronca amb el debat obert entre les escoles públiques i privades o concertades,
i que no només es refereix al finançament, sinó també a la concentració de persones
d’origen immigrant.
Les conclusions dels diferents diagnòstics sobre l’educació a Catalunya l’han convertit
en un tema central del debat polític i social al llarg del 2007. A banda dels factors explicatius ja comentats, s’ha debatut també la importància de modernitzar els sistemes educatius,
amb especial incidència en la formació inicial i permanent del professorat, l’autonomia dels
centres i l’organització de les zones educatives, la importància de l’educació en el lleure,
l’oferta educativa de zero a tres anys, els serveis educatius de suport, i la introducció i l’ús
de les noves tecnologies en els mètodes educatius. Cal també situar aquest debat en els
treballs preparatoris de l’Avantprojecte de llei d’educació.

88. Citat a: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2007). Informe per a la millora dels resultats del
sistema educatiu de Catalunya. Barcelona: el Consell, 2007. Col·l. Informes d’Avaluació, 10, p. 22.
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D’altra banda, hi ha un consens generalitzat sobre el fet que el benestar econòmic i
social dels països depèn, en gran manera, del nivell d’estudis assolit per la seva població.
L’Informe anual sobre l’educació de l’OCDE (2007) destaca l’increment del nivell formatiu que ha tingut lloc a Espanya, en especial en les cohorts més joves (de 25 a 34 anys),
coherent amb l’extensió i la universalització de l’educació dels darrers vint anys. També a
Catalunya el principal increment s’ha registrat en els nivells formatius més alts (universitaris), fet que ha suposat que la població amb nivells formatius més baixos decreixi, però
no ha comportat un increment substancial dels nivells intermedis. La relació existent entre
el nivell formatiu i l’ocupabilitat de les persones permet concloure que el dèficit de població amb formació intermèdia (en especial de titulats en FP) pot llastar el creixement i el
desenvolupament econòmic del país.89
Finalment, cal fer referència als recursos i els reptes d’eficiència del sistema educatiu.
Per tal d’acomplir els objectius de tot sistema educatiu, la inversió en educació és una
condició necessària però no suficient. Així, el finançament públic en educació s’utilitza per
avaluar el compromís dels estats amb l’educació. Les dades demostren que, a Catalunya, la
despesa pública tendeix a incrementar-se, si bé presenta un dels nivells més baixos de
l’Estat i la UE.90
Tanca aquest apartat, dedicat al context de l’educació, un breu comentari sobre l’assoliment dels indicadors europeus de referència (fixats pel Consell el maig del 2003 en el
marc del Programa Educació i formació 2010). Pel que fa a Catalunya, tant el Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu91 com l’Informe-Anuari de la Fundació Bofill
coincideixen a afirmar que no s’assoliran clarament els cinc objectius relacionats amb el
rendiment escolar (comprensió lectora, abandonament prematur i finalització d’estudis
secundaris superiors entre la població de 20 a 24 anys, indicador que s’analitza a la taula
següent), mentre que, pel que fa als titulats científics i la formació permanent, les dades
semblen indicar que sí que s’assoliran els objectius l’any 2010. Ara bé, cal tenir en compte
que el comportament dels darrers anys d’alguna d’aquestes variables ha estat negatiu, allunyant-se de les fites marcades, com ara el percentatge de joves amb formació mínima
d’ESO i que no continua estudis superiors (ha passat del 29% l’any 2000 al 33% el
2005).

89. Homs, O. (2007). Diagnosi provisional de la situació de la Formació Professional a Catalunya. II Pla d’FP
(document de treball). Barcelona: Fundació CIREM, 2007.
90. Fundació Jaume Bofill (2007). Resum executiu de l’Informe-Anuari. L’estat de l’educació... Op. cit., p. 3.
91. Sistema d’indicadors d’educació de Catalunya. Barcelona: el Consell, 2007. Col·l. Quaderns d’Avaluació, 8.
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TAULA 169. Percentatge de persones de 20 a 24 anys que han
completat amb èxit com a mínim l’educació secundària
postobligatòria. UE, Espanya i Catalunya, 2003-2007

Unitats: percentatges.

Catalunya
Espanya

Unió Europea

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

66,0

65,0

63,7

62,2

61,2

61,8

61,6

-

67,9

76,6

65,4

76,6

65,0

76,7

60,9

76,9

59,4

77,2

61,2

77,5

65,7

77,9

61,2
-

Font: Idescat.
Nota: l’objectiu a assolir l’any 2010 és que el 85% de les persones de 20 a 24 anys tinguin com a mínim educació
secundària postobligatòria. Cal constatar que el repunt experimentat a Catalunya l’any 2006 probablement és degut als canvis experimentats per la població activa els darrers anys, com ara la incorporació d’un contingent molt
important d’immigració, fet que ha pogut tenir un impacte en la metodologia mostral de l’Enquesta de població
activa, font primària de les dades subministrades.

Seguiment del Pacte nacional per a l’educació
Al llarg de l’any 2007 s’han dut a terme diferents actuacions en compliment del Pacte
nacional per a l’educació, signat el 2006. En primer lloc destaca l’aprovació del Decret
75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics,92 i que, tal com afirma en el preàmbul, adapta la normativa vigent a les previsions de la LOE sobre l’escolarització en
centres públics i privats concertats, tot això amb l’objectiu final de garantir el dret de
l’alumnat a una educació de qualitat.
En segon lloc, cal destacar l’esforç fet pel Departament d’Educació per implantar la
sisena hora en els centres d’educació primària. Segons les dades del Departament,93 actualment aquesta hora complementària s’imparteix en 1.162 centres i ha comportat la contractació de 4.250 mestres durant els cursos 2006-2007 i 2007-2008, amb una inversió de
110.113.000 euros.
Segons els informes de la inspecció educativa,94 en el 95,4% dels centres supervisats
les activitats de la sisena hora són impartides pel tutor o pel mateix professorat que imparteix docència al grup; en el 89% dels centres es fan activitats per desenvolupar l’hàbit
lector, la comunicació oral, les matemàtiques i la sensibilitat artística, i també en el 35%
dels centres es fan activitats amb l’alumnat que presenta dèficits d’aprenentatge.
92. DOGC núm. 4852, de 29.03.2007.
93. Nota de premsa publicada al web del Departament d’Educació el 04.05.2008.
94. Subdirecció General de la Inspecció d’Educació. Informe de supervisió de la implantació de la sisena hora.
Curs 2006-2007. Secretaria de Polítiques Educatives. Departament d’Educació, abril de 2007. En aquest informe
es concreten els resultats de l’activitat inspectora a 1.003 centres sobre el total de centres que han implantat la sisena hora a la primària el curs 2006-2007 (1.033).
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3.2. Nivells d’estudis
3.2.1. Ensenyaments de règim general
El sistema educatiu català ha escolaritzat un total d’1.104.966 alumnes de règim general
durant el curs 2006-2007, xifra que representa un increment del 2,8% respecte del curs
anterior, i que és més intens en els centres públics que en els privats (4,1% i 0,8%,
respectivament).95 Aquest alumnat es distribueix per nivells educatius tal com ho representa el gràfic següent: els centres públics concentren el 61,6% d’aquests alumnes, el 31,9%
els centres privats concertats i el 6,5% restant els centres privats no concertats.
GRÀFIC 122. Distribució de l’alumnat per nivells educatius.
Catalunya, curs 2006-2007

Unitats: percentatges.

CFGM; 3,3
Batxillerat;
7,6

CFGS; 3,1

Total d´alumnes:
1.104.966
Educació
infantil; 26,1

ESO; 24

Ens.
Especial; 0,6

Educació
primaria; 35,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

El país d’origen de l’alumnat és una variable socioeconòmica que, com ja s’ha comentat, influeix en l’activitat docent, el rendiment escolar i l’enriquiment sociocultural dels
centres. Seguint la tendència iniciada els darrers anys, el curs 2006-2007 s’incrementa el
pes de l’alumnat d’origen estranger96 sobre el total de l’alumnat: passa del 10,3% del curs
anterior a l’11,4%. L’augment de l’alumnat estranger té lloc en tots els nivells educatius i
amb una intensitat superior a l’increment general del nombre d’alumnes.

95. Aquestes taxes no inclouen el nombre d’alumnes d’educació especial en no disposar d’aquesta dada per al curs
2005-2006.
96. Alumnes de la UE, de la resta d’Europa, d’Àfrica, d’Amèrica del Nord, d’Amèrica Central i del Sud, i d’Àsia
i Oceania.
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Tal com s’aprecia en el gràfic següent, el pes de l’alumnat immigrant en els centres
públics és més elevat que en els privats (concertats i no concertats). Les principals diferències tenen lloc a l’educació primària i a l’ESO, mentre que, en canvi, en els CFGS la distribució és pràcticament la mateixa.
GRÀFIC 123. Percentatge d’alumnat estranger sobre el total,
per titularitat del centre i nivell d’estudis. Curs 2006-2007

Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades al web del Departament d’Educació.

Educació infantil
El curs 2006-2007 l’alumnat de l’educació infantil ha estat de 288.104 nens i nenes de
0 a 5 anys. La majoria van a centres públics (60,5%), el 26,6% a centres privats concertats97
i el 12,8% restant a centres privats no concertats. Tot i això, aquesta distribució varia significativament en funció de l’edat, atès que més de la meitat dels menors de 2 anys van a
centres privats (entre el 53 i el 54%), i els centres privats no concertats són els majoritaris.
En canvi, a partir dels 3 anys el nombre d’alumnes que van a centres públics s’incrementa,
i passa a concentrar prop de dos terços del total de l’alumnat (65,7%).

97. Cal tenir en compte que en el primer cicle d’educació infantil no hi ha concert, si bé aquests centres reben una
subvenció de 7.850.808,57 euros.
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L’augment interanual de la població de 0 a 5 anys ha estat de 13.455 infants, que en
termes relatius suposa un increment del 3% respecte de l’any anterior. La població escolaritzada d’aquesta edat ha augmentat amb més intensitat, el 4,1% (11.361 infants). L’augment
de l’alumnat d’origen estranger en aquesta etapa ha estat més intens: del 8,2%.
La taxa d’escolarització98 global ha estat del 62,9% el curs 2006-2007 (el 62,2% el curs
anterior), si bé en el cas dels menors de 2 anys és del 31,1% i en els infants de 3 a 5 anys
és gairebé total (97,1%). Igual que es va constatar en la Memòria anterior, es compleix
l’objectiu fixat pel PNR que més del 30% dels infants de 2 anys tinguin plaça escolar.
D’altra banda, aquest percentatge s’ha incrementat respecte del curs 2005-2006, en passar
del 30,6% al 31,1%.
Respecte del curs anterior, el nombre d’alumnes en centres públics ha augmentat amb
major intensitat que en centres privats (6,1% i 1,1%, respectivament). A la vegada, el nombre de professors en l’educació infantil s’ha incrementat el 8% (1.510 professors), un
increment que és més elevat en els centres públics (11,6%) que en els privats (2,7%). Atès
que l’augment del nombre de professors ha estat més intens que el del nombre d’alumnes,
la ràtio d’alumnes per professor ha davallat respecte del curs anterior (que també va baixar). La taula següent conté aquestes dades.
TAULA 170. Evolució de l’alumnat, del professorat i de la ràtio
d’alumnes per professor a l’educació infantil per tipus de centre. Catalunya, cursos 2005-2006 i 2006-2007

Unitats: nombre d’alumnes, de professors i nombre d’alumnes per professor.

Alumnes
d´educ. Infantil

Professors
d´educ. Infantil

Alumnes per
professor

Total

Curs 2005-2006
C. públics

C. privats

Total

276.743

164.284

112.459

18.904

11.243

14,6

14,6

Curs 2006-2007
C. públics

C. privats

288.104

174.430

113.674

7.661

20.414

12.547

7.867

14,7

14,1

13,9

14,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: l’educació infantil incorpora les etapes de primer i segon cicle.

98. Taxa calculada com el quocient entre el nombre d’alumnes i la població de l’edat corresponent, segons el padró
continu d’habitants en data 1 de gener. Aquesta taxa també pot calcular-se sobre el nombre de nascuts. De tota
manera, les taxes no varien significativament. Per exemple, als 2 anys és del 57,4% (mentre que, sobre la base del
padró, la taxa és del 52,6%).

416

CONDICIONS DE VIDA

Un darrer indicador de l’educació infantil és el percentatge d’alumnes de segon cicle
(de 3 a 5 anys) que estudien anglès: el 21,3% en els centres públics i el 69,4% en els privats.
Si bé aquests percentatges s’incrementen cada curs, es mantenen les diferències entre els
centres públics i els privats.

Educació primària
A Catalunya, durant el curs 2006-2007 hi ha un total de 389.878 alumnes que cursen
educació primària, el 3,5% més que el curs anterior.99 La majoria d’aquest alumnat va a
centres públics (62,7%), el 35,9% a centres privats concertats i l’1,4% restant a centres
privats no concertats. L’increment de l’alumnat ha estat més intens en els centres públics
(5,1%) que en els privats (1%).
Igual que el curs anterior, enguany es registra un important augment del professorat (4.791
nous mestres), que en part respon a l’increment d’efectius per poder aplicar la sisena hora. Cal
tenir en compte que el curs anterior (2005-2006) aquest increment fou de 715 professors.
L’augment experimentat és més elevat en els centres públics (24,3%) que en els privats (2,3%),
fet que en termes absoluts es tradueix en 4.521 i 270 nous professors, respectivament.
Tal com reflecteix la taula següent, l’augment del nombre de professors (superior al del
nombre d’alumnes) comporta que la ràtio d’alumnes per professor davalli (de manera destacada en els centres públics, si bé cal tenir en compte, com ja s’ha comentat, l’increment
de professorat derivat de l’aplicació de la sisena hora).
TAULA 171. Evolució de l’alumnat, del professorat i del nombre
d’alumnes per professor a l’educació primària per tipus de
centre. Catalunya, cursos 2005-2006 i 2006-2007

Unitats: nombre d’alumnes, de professors i nombre d’alumnes per professor.

Alumnes d´educ.
Primària

Professors
d´educ. Primària
Alumnes per
professor

Total

Curs 2005-2006
C. públics

C. privats

Total

376.585

232.462

144.123

30.216

18.582

12,5

12,5

Curs 2006-2007
C. públics

C. privats

389.878

244.372

145.506

11.634

35.007

23.103

11.904

12,4

11,1

10,6

12,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

99. Aquest increment és del 14,6% en el cas dels alumnes d’origen estranger que cursen educació primària.
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Com ja s’ha observat, els indicadors de rendiment de l’alumnat han adquirit els darrers
anys una importància creixent com a reflex de la qualitat del sistema educatiu. Un d’aquests
indicadors és la taxa d’idoneïtat en una edat determinada. Tal com s’aprecia a la taula
següent, aquesta taxa davalla a mesura que s’incrementa l’edat de l’alumnat.
TAULA 172. Taxa d’idoneïtat per nivells educatius. Catalunya,
cursos 2005-2006 i 2006-2007

Unitats: percentatges.

Taxa d´idoneïtat a l´educació primària
Curs 2005-2006

Curs 2006-2007

7 anys

9 anys

11 anys

Taxa d´idoneïtat a l´ESO
(15 anys)

97,5%

94,2%

91,6%

68,2%

97,4%

94,0%

91,7%

68,4%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: la taxa d’idoneïtat és el percentatge d’alumnes d’una edat determinada que no han repetit cap curs al llarg de
la seva vida escolar. 7 anys és l’edat en la qual, si l’alumne/a no ha repetit cap curs, cursa 2n de primària, mentre
que als 9 anys cursarà 4t i als 11, 6è de primària.

Educació secundària obligatòria (ESO)
El curs 2006-2007 hi ha un total de 264.829 alumnes que cursen l’ESO, el 59% en centres
públics, el 38,6% en centres privats concertats i el 2,4% restant en centres privats no concertats.
En termes relatius, l’alumnat ha crescut l’1,5%, i aquest increment és més intens en els centres
públics que en els privats (2,2% i 0,4%, respectivament). L’alumnat d’origen estranger que
cursa l’ESO ha augmentat amb una major intensitat respecte del curs anterior: el 15,1%.
L’increment del nombre de professors respecte del curs anterior ha estat menys intens
que el registrat en els nivells educatius ja comentats, del 2,3%, és a dir, 927 professors. Una
altra diferència significativa entre el professorat de l’educació infantil i primària i el de
l’educació secundària100 és la seva feminització: les dones representen el 86,7% del total
de mestres en les primeres etapes, mentre que a l’ESO són el 56,6%.
Tal com ja s’ha comentat, l’ESO és l’etapa que presenta els pitjors resultats en termes
de rendiment escolar. Per analitzar-lo s’utilitzen els indicadors següents: la taxa d’idoneïtat
en l’edat, la taxa de graduació, la taxa de repetició, la taxa d’abandonament i l’assoliment
de competències bàsiques als 14 anys.

100. Cal tenir en compte que aquestes dades es refereixen a l’ESO i al batxillerat.
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En primer lloc, i tal com es constata a la taula anterior, la taxa d’idoneïtat als 15 anys
(edat en què l’alumne/a teòricament hauria de cursar quart d’ESO) és significativament
més baixa que en finalitzar la primària. D’altra banda, es constata també que aquesta taxa
és similar a la del curs anterior.
La taxa de graduació a l’ESO indica el percentatge de l’alumnat matriculat que supera
el quart curs i obté el títol de graduat en ESO. De l’alumnat que no l’obté, hi ha un percentatge que repeteix curs, mentre que la resta abandona definitivament la seva escolarització.
Tal com s’aprecia en el gràfic següent, la taxa d’abandonament ha davallat respecte del curs
anterior, en passar de l’11,9% a l’11,5%. En els centres públics també davalla (passa del
16,2% al 15,4%), mentre que en els privats s’incrementa lleugerament (del 6,6% al 6,9%),
tot i que continua sent significativament menor que en els centres públics.
GRÀFIC 124. Taxes del rendiment escolar de l’alumnat de l’ESO.
Catalunya, cursos 2005-2006 i 2006-2007

Curs 2005-2006

Curs 2006-2007

Unitats: percentatges.

C. privats
C. públics
Total centres
C. privats
C. públics
Total centres

6,9%
6,2%
15,4%
13,6%
11,5%
10,5%
6,6%
5,7%
16,2%
11,6%
11,9%
9,1%

86,9%

Taxa d´abandonament
Taxa de repetició 4rt ESO
Taxa graduació ESO

71,0%
78,0%
87,7%
72,2%
79,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: taxes calculades sobre l’alumnat matriculat.

Pel que fa a l’assoliment de competències bàsiques als 14 anys, les dades facilitades pel
Departament d’Educació reflecteixen com en els dos darrers cursos menys de la meitat de
l’alumnat de segon d’ESO ha aprovat les proves de l’àmbit lingüístic (el 43,4% el curs
2006-2007). En l’àmbit matemàtic aquests resultats són més positius (amb el 53,6%
d’aprovats), i més elevats en l’àmbit científic (el 68,6% d’aprovats).
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Batxillerat
En el curs 2006-2007 s’ha mantingut la tendència decreixent del nombre d’alumnes que
cursen batxillerat, en disminuir el 0,9% respecte del curs anterior, si bé l’alumnat d’origen
estranger s’incrementa el 17,6%. Del nombre total d’alumnes de batxillerat (84.442), el
63% el cursa en centres públics, el 14,6% en centres privats concertats i el 22,4% en centres
privats no concertats. Cal constatar que només en el batxillerat el pes dels centres privats
no concertats és superior al dels concertats. D’altra banda, la davallada de l’alumnat no
afecta aquests darrers centres, atès que el nombre d’alumnes es manté pràcticament estable
(creix el 0,3%), i baixa en els centres públics (1,2%) i en els concertats (1,6%).
La davallada general de l’alumnat de batxillerat també es reflecteix en l’alumnat que el
cursa en la modalitat a distància, que passa de 1.885 alumnes el curs 2005-2006 a 1.859 el
curs 2006-2007, fet que suposa una disminució de l’1,4%.
Pel que fa a la taxa de graduació, el curs 2005-2006 (darreres dades disponibles) va ser
del 73,4%, i més elevada en els centres privats (81,5%) que en els públics (67,7%). Aquests
percentatges són lleugerament superiors que els registrats el curs anterior (73,1%, 80,9% i
67,6%, respectivament).

Formació professional reglada
Dels i les 70.885 alumnes que han cursat formació professional reglada el curs 20062007, el 69,5% ho han fet en centres públics, el 24% en centres privats concertats i el 6,5%
restant en privats no concertats. Respecte del curs anterior, hi ha 2.505 nous estudiants (el
3,7% més), 1.567 en els cicles formatius de grau mitjà (que suposa un increment del 4,5%
en aquests cicles) i els 938 restants en els cicles formatius de grau superior (augment del
2,8% respecte del curs anterior). Aquest comportament creixent contrasta amb la davallada
del nombre d’alumnes de batxillerat ja comentada i pot interpretar-se com un primer pas
per assolir els objectius europeus en aquest àmbit (que el 85% o més de la població entre
20 i 24 anys tingui com a mínim formació secundària postobligatòria), i un reflex del major
interès que desperta l’FP entre els joves.
L’increment de l’alumnat és més intens en els centres públics que en els privats (4,3%
i 2,2%, respectivament) i a la vegada més intens en l’alumnat d’origen estranger, que augmenta el 31,9% i el 20,6% respecte del curs anterior en els cicles formatius de grau mitjà
(CFGM) i de grau superior (CFGS), respectivament. Paral·lelament, el professorat també
ha augmentat, tal com reflecteix la taula següent, si bé de manera més intensa en els centres
privats (129 professors) que en els públics, on hi ha 59 professors més. En conseqüència,
varia la ràtio de professor per alumne respecte del curs anterior: creix en els centres públics
(l’increment de l’alumnat ha estat més intens que el de professors) i davalla en els centres
privats.
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TAULA 173. Evolució de l’alumnat, del professorat i de la ràtio
d’alumnes per professor a l’FP reglada per tipus de centre.
Catalunya, cursos 2005-2006 i 2006-2007

Unitats: nombre d’alumnes, de professors i nombre d’alumnes per professor.

C. públics

C. privats

Total

68.380

47.205

21.175

Professors d´FP.
reglada

3.836

2.708

Alumnes per
professor

17,8

17,4

Alumnes FP
reglada

Total

Curs 2005-2006

Curs 2006-2007
C. públics

C. privats

70.885

49.240

21.645

1.128

4.024

2.767

1.257

18,8

17,6

17,8

17,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

La majoria de l’alumnat dels CFGM són nois (60,2%), mentre que en els CFGS la
distribució està molt més igualada: les noies en representen el 48,5%. Ara bé, aquesta distribució varia significativament si es tenen en compte les famílies professionals, tal com
reflecteix el gràfic següent, que també és aplicable als CFGS, si bé en aquest cas, en comerç
i màrqueting la distribució està completament igualada (50%-50%). Respecte del curs
anterior, no hi ha diferències significatives.
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GRÀFIC 125. Sexe de l’alumnat dels CFGM, per famílies
professionals. Catalunya, curs 2006-2007

Unitats: percentatges.

Home
Dona
39,8

TOTAL
Informàtica
Tèxtil, confecció i pell
Mant. i serveis a la prod.

9,7
96,2
1,7

Imatge personal

97,1

Serv. socioculturals

91,3
87,6

Sanitat
Química

55,4
1,6

Fabr. mecànica

2,2

Act. maritimopesqueres
37,0

Comunicació, imatge i so
Ind. alimentàries
Hoteleria i turisme

30,2
34,2

Fusta i moble

3,4

Elect. i electrònica

1,6
5,5

Edif. i obra civil
Comerç i màrqueting

62,7
1,2

Mant. vehicles autopropulsats
Arts gràfiques

31,6

Act. agràries
Administració
Act. fís. i esportives

17,0
75,1
24,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

Per famílies professionals, les especialitats que concentren un major pes de l’alumnat
són (en els CFGM): Administració (15,6% del total d’alumnes), Electricitat i electrònica
(12,7%), Sanitat (12%), Manteniment de vehicles autopropulsats (10,2%) i Informàtica
(9,8%). Més de la meitat de les noies es concentren en dos d’aquests cicles: Administració
(el 29,5% de les alumnes) i Sanitat (26,4%). En els CFGS aquesta distribució és lleugerament diferent: Administració continua en el primer lloc (concentra el 14,7% de l’alumnat),
seguit dels cicles de Serveis socioculturals (amb el 14,1%), Sanitat (10,5%), Informàtica
(9,9%) i Electricitat i electrònica (9,4%). El pes de l’alumnat en els cicles de Serveis socioculturals s’explica per l’elevat nombre de noies que els cursen (el 26,6% del total de
noies).
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L’increment de l’alumnat en els CFGM respecte del curs anterior es concentra principalment en els Serveis socioculturals (33,3%), en la Comunicació, imatge i so (22,5%) i en
les Activitats fisicoesportives (19,8%). D’altra banda, destaca també l’augment dels nois en
l’especialitat Edificació i obra civil (19,5%) i el de les noies a Informàtica (22,5%). Les
davallades més significatives tenen lloc en l’especialitat de Tèxtil, confecció i pell (13,1%)
i Fabricació mecànica (9,9%).
En els CFGS l’especialitat que més ha incrementat l’alumnat és la d’Activitats maritimopesqueres, amb el 21,1%, si bé en termes absoluts suposa 30 alumnes més. En segon i
tercer lloc se situen les Indústries alimentàries i el Manteniment de vehicles autopropulsats,
amb augments del 17,5% i el 17,1%, respectivament. Els principals decrements es registren
en Fusta i moble (9,3%) i Informàtica (9,2%).
Per acabar, cal fer un últim apunt sobre l’FP inicial a distància o no presencial, atès que,
tal com es comenta més endavant, enguany s’ha aprovat el Decret 67/2007, de 20 de març,
pel qual es regulen els ensenyaments d’FP inicial en la modalitat a distància, si bé aquesta
modalitat ja s’havia regulat amb caràcter experimental abans.101 Les dades publicades pel
Departament d’Educació mostren que el curs 2006-2007 aquesta modalitat ha tingut 705
alumnes, 167 en els CFGM i 538 en els CFGS.
En els CFGM a distància l’alumnat de 30 a 49 anys representa el 69,5%, i els homes
són més nombrosos que les dones (136 i 31, respectivament). En canvi, en els CFGS a
distància les franges d’edat que concentren un major percentatge d’alumnes són les compreses entre els 25 i els 39 anys (el 69,3%), i les dones representen el 82,7% del total. La
diferent distribució per gènere segurament s’explica per les modalitats dels cursos que
s’imparteixen102 i és un exemple més dels estereotips de gènere que encara romanen.

101. Resolució EDC/3353/2005, de 18 de novembre, per la qual s’implanta, amb caràcter experimental, l’oferta de
la modalitat de formació professional a distància en el curs 2005-2006 (DOGC núm. 4518, de 21.11.2005).
102. En CFGM: Explotació de sistemes informàtics i Equips electrònics de consum. En CFGS: Gestió comercial i
màrqueting, Secretariat, Prevenció de riscos professionals i Educació infantil.

423

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

REQUADRE V. Aportacions de l’estudi sobre “l’oferta formativa
de formació professional a catalunya i les qualificacions
requerides per les empreses” - síntesi de l’anàlisi de l’ajust en
la planificació de l’fp
L’estudi sobre “L’oferta formativa de formació professional a Catalunya i les qualificacions requerides per les
empreses” és el resultat d’un encàrrec del Departament d’Economia i Finances al Consell per analitzar els

desajustaments de l’oferta formativa d’FP i la demanda de qualificacions de les empreses a Catalunya. Per tal
de complir aquest encàrrec es va constituir un grup de treball integrat pels agents econòmics i socials que
integren el CTESC, que ha liderat i coordinat l’elaboració de l’estudi.

En aquest estudi s’analitza l’evolució de l’oferta d’FP i de l’ocupació a Catalunya tot assenyalant tendències

d’ajustament i desajustament entre totes dues, i a la vegada detectant els punts forts i febles de la situació
actual de l’FP i la seva planificació, que incideixen en l’ajustament entre l’oferta formativa i les necessitats de
les empreses i de la població activa.

A partir del treball dut a terme, es detecten una sèrie d’aspectes clau que afecten l’ajustament de la planificació
d’aquesta oferta formativa, entre els quals destaquen els següents:

a) Manca una planificació estratègica de l’FP. Possibles instruments: Observatori del mercat de treball; usar

metodologies estandarditzades d’integració i d’anàlisi de la informació; integrar els mecanismes de plani-

ficació dels tres subsistemes; assignar més valor a les prioritzacions de les meses locals; fer públiques les
necessitats d’un territori i que l’oferta la facin els millors centres, per tal d’afavorir les accions formatives
amb més inserció; i una major coordinació de les administracions competents.

b) Manca un dispositiu estable per coordinar i canalitzar les propostes de planificació que s’originen en el
sector/territori i per fer una planificació general. El sistema hauria de ser capil·lar i estructurar-se al voltant
de tres eixos: treball, formació i territori.

c) Disgregació del sistema (integrat per tres subsistemes i mecanismes dispersos d’informació i d’orientació
professional). La pluralitat d’administracions competents contribueix a incrementar aquesta disgregació.

d) Manca d’un desenvolupament ple i general del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació
Professional, que suposa que el sistema de l’FP no estigui estructurat de manera coherent amb el sistema
de qualificacions professionals.

e) Manca d’un model de sistema d’informació i orientació professional.

f)	Les necessitats formatives del sector productiu sovint no estan ben identificades.

g) El sistema d’FP, en col·laboració amb les empreses, els agents socials i la societat en general, hauria de
fomentar entre l’alumnat l’adquisició de les competències socials bàsiques i les professionals, les habilitats
que requereix el treball en equip i la capacitat d’aprenentatge.

h)	Les relacions tradicionals i estereotipades entre gènere i determinades ocupacions són un element que
impedeix avançar en l’ajustament de l’oferta i la demanda.

i)	La inversió en formació professional ha de revertir tant en la retenció del talent a l’empresa com en la
carrera professional del treballador.
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j)

Caldria incrementar el nivell de compromís de les empreses amb les actuacions que es duen a terme en els
diferents subsistemes d’FP, així com fomentar i reforçar les experiències de partenariat.

k)	L’FP inicial presenta importants mancances en la formació en noves tecnologies i en idiomes.
l)

En l’àmbit de l’FP inicial destaca una manca de correspondència entre la demanda del mercat de treball i
la demanda de l’alumnat en determinades famílies profesionals (manquen alumnes en famílies profesionals

del sector industrial i n’hi ha un excés en les del sector serveis), fet que a la vegada denota un dèficit
d’orientació.

m) Determinades rigideses del subsistema de l’FP inicial frenen el foment dels centres educatius, de referència
per als sectors productius, com ara el reciclatge dels professors amb especialitats obsoletes, les dificultats
de mobilitat de l’alumnat, les demandes d’ofertes formatives dels municipis, etc.

n) El sistema de convocatòria única anual provoca una sèrie de desajustaments en l’FP per la incapacitat de

donar respostes ràpides davant una nova necessitat formativa (per un ERO o per un tancament d’empresa)
o davant la impossibilitat d’introduir noves especialitats en el catàleg d’especialitats formatives. El sistema
de convocatòria única anual és també un escull per a l’organització d’un sistema integrat i presenta problemes de sincronització oferta/demanda formativa.

o) Manca d’una cultura d’avaluació i d’un sistema d’avaluació integrat dels tres subsistemes d’FP, que impe-

deix detectar els ajustaments i els desajustaments d’aquests subsistemes i les necessitats del mercat de

treball, fet que a la vegada comporta que no s’introdueixin o que s’introdueixin amb retard les correccions
pertinents.

Educació especial
Durant el curs 2006-2007 s’han escolaritzat 6.828 alumnes en l’educació especial, 49
més que el curs anterior. Més de la meitat d’aquest alumnat (el 56,6%) assisteix a centres
privats concertats específics, mentre que la resta va a centres públics. Cal tenir en compte
que aquest alumnat representa el 0,6% de l’alumnat en ensenyaments de règim general.

Programes de garantia social
La Resolució EDU/445/2007, de 5 de febrer, obre la convocatòria per a la presentació
de sol·licituds per impartir programes de garantia social durant el curs 2007-2008,103 tot i
que a partir de l’aprovació de la LOE aquests programes se substitueixen pels programes
de qualificació professional inicial (es preveu que aquesta substitució sigui efectiva a partir
del curs 2008-2009).
Tal com s’aprecia a la taula següent, el nombre de centres ha davallat respecte del curs
anterior, mentre que el nombre d’alumnes s’ha incrementat, amb més intensitat en els centres públics.

103. DOGC núm. 4829, de 26.02.2007.
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TAULA 174. Centres i alumnat en programes de transició a programes de qualificació professional inicial. Catalunya, cursos 20052006 i 2006-2007

Unitats: nombre de centres i nombre d’alumnes.

Curs 2005-2006

Centres

Alumnat

Curs 2006-2007

Total

Públic

Privat

Total

Públic

Privat

Total

5.175

3.127

2.048

5.355

3.295

2.060

3,5

208

124

84

203

122

81

-2,4

Variació
Públic

Privat

5,4

0,6

-1,6

-3,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

Serveis educatius de suport
Els ensenyaments de règim general disposen d’una sèrie de serveis educatius de suport
que complementen la tasca docent del professorat. La taula següent conté el personal adscrit als diferents serveis, en què els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica
són els que concentren un major nombre de personal (el 35,7% l’any 2006). En segon lloc,
destaquen els centres de recursos per a deficients auditius (CREDA), que aglutinen el 22%
del personal (l’any 2006). Tots els serveis han incrementat el nombre d’efectius respecte de
l’any anterior, de tal manera que el total de personal adscrit als serveis educatius de suport
ha crescut el 8,1%.
TAULA 175. Personal adscrit als programes i serveis educatius de
suport. Catalunya, 2005-2006
2005

2006

Variació 05-06

222

239

7,7

Equips d´Assessorament i Orientació
Psicopedagògica (EAP)

483

531

9,9

Centres de Recursos per a Deficients
Auditius (CREDA)

42

53

26,2

309

327

5,8

31

31

0,0

Centres de Recursos Pedagògics
(CRP)

Camps d´Aprenentatge

Centres de Recursos per a Deficients
Visuals

Programes educatius

Llengua i Cohesió Social (LIC)

Total

99

191

1.377

101

206

1.488

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: dades en data 31 de desembre.
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3.2.2. Ensenyaments de règim especial
Els ensenyaments de règim especial inclouen els ensenyaments artístics, d’idiomes i
d’esports, cadascun regulats per la seva normativa específica (tal com es comenta en l’apartat de les novetats normatives). L’alumnat format durant el curs 2006-2007 ha estat de
103.045 persones, el 81% de les quals en centres públics. En termes absoluts, hi ha 10.001
alumnes més en aquests ensenyaments que el curs anterior.
TAULA 176. Alumnat i ràtio d’alumnes per professor dels ensenyaments de règim especial. Catalunya, curs 2006-2007

Unitats: nombre d’alumnes i nombre d’alumnes per professor.

Alumnes

C. públics

C. privats

752

664

88

5.357

Música

39.640

28.732

10.908

Escoles oficials d´alumnes (1)

40.682

40.682

-

Estudis superiors de disseny
Dansa

Art dramàtic

Rest. i conservació de béns culturals

Esports

8.879
318

128

4.782

989

318

128

575

7.890
-

-

1.007

885

122

Estudis superiors de disseny

n.d.

n.d.

n.d.

Dansa

22,1

7,7

28,9

Art dramàtic

2,5

2,5

-

Arts plàstiques i disseny

Alumnes / Professors

Total

Arts plàstiques i disseny

Música

Escoles oficials d´alumnes (1)

Rest. i conservació de béns culturals
Esports

6,7
9,4

6,6
9,4

65,8

65,8

6,1

6,1

3,6

3,6

7,8
9,5
-

0,0
3,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota (1): alumnes presencials oficials. No s’hi inclouen 2.228 alumnes oficials no presencials ni 4.054 alumnes
lliures.
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3.2.3. Formació de persones adultes
La formació de persones adultes és el conjunt d’activitats d’aprenentatge pensat perquè
les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i
millorin les seves competències tècniques i professionals. Per accedir-hi cal tenir més de
18 anys. El curs 2006-2007 s’han format un total de 58.635 persones adultes, el 96,9% de
les quals en centres públics. Hi ha 1.321 professors i professores que es dediquen a aquesta formació, la gran majoria en centres públics (86,4%).

3.2.4. Ensenyament universitari
El curs 2006-2007 ha continuat la davallada del nombre d’alumnes del sistema universitari català (presencial, sense incloure-hi la UOC) registrada els cursos anteriors. Aquesta
davallada ha estat més intensa que la del curs anterior: el 2,3% (4.326 alumnes)104 en comparació amb l’1,2% (2.237 alumnes menys). Respecte del curs 2003-2004, la taxa de creixement anual acumulativa ha estat negativa, de l’1,9%.
En funció de la titularitat de la universitat, s’aprecien dues tendències diferenciades:
les universitats presencials del sistema públic perden alumnes respecte del curs anterior
(un total de 5.392), mentre que les del sistema privat n’incrementen (930). L’única
excepció és la UPF, que augmenta el seu alumnat (igual que els cursos anteriors): hi ha
136 alumnes més.

104. Les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa relatives als alumnes matriculats
el curs 2006-2007 són provisionals.
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TAULA 177. Nombre d’estudiants de les universitats catalanes i
taxes de variació. Catalunya, cursos 2003-2004 a 2006-2007

Unitats: nombre d’alumnes i variacions en percentatge.

Curs
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
UB

57.854

UPC

Tcaa Curs
03-04 a
06-07

Variació curs
2005-2006 a
2006-2007

-2,1

-4,6

56.111

55.044

53.684

34.541

33.242

32.634

31.468

UdG

12.903

12.680

12.328

URV

12.629

11.967

11.884

URL

13.210

13.140

13.371

13.436

UIC

2.466

2.406

2.494
762

2.840

1.038

48,5

36,2

196.800

192.386

190.131

185.805

-1,9

-2,3

227.567

226.364

227.062

226.318

-0,2

-0,3

UAB
UPF
UdL

UOC

UVIC

UAO

Total uni.
presencials

Total sistema
universitari

38.404
10.295
9.255

30.767
4.926
317

38.117

10.213
8.815

33.996
5.113
564

37.767

10.381
8.081

36.931
5.385

36.040

10.517

-2,5

-3,1
0,7

-2,5

-3,6
1,3

11.893

-2,7

-3,5

11.517

-3,0

-3,1

7.744

40.513
5.628

-5,8
9,6
0,6

4,5

4,8

-4,2
9,7

0,5

4,5

13,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
Nota: el nombre d’estudiants del curs 2006-2007 a la UB, UAB, UdG, UdL, URV, UOC, URL i UVIC és provisional. Per tant, el nombre total d’estudiants del sistema universitari també ho és.
Tcaa = Taxa de creixement anual acumulatiu.

Aquest comportament condiciona la distribució general de l’alumnat, que, si bé es continua
concentrant majoritàriament a les universitats del sistema públic (el 87,7%), ha davallat en percentatge respecte del curs anterior (que suposava el 88,4%). Per tant, les universitats presencials privades han concentrat el 12,3% de l’alumnat el curs 2006-2007 (l’11,6% el curs anterior).
Igual que els anys anteriors, la davallada de l’alumnat ha anat acompanyada d’un increment
del professorat (el 3,4% respecte del curs 2005-2006),105 fet que fa millorar la ràtio d’alumnes per
professor: passa de 12,1 a 11,5 el curs 2006-2007 a tot el sistema universitari presencial català.

105. De nou, cal tenir en compte que les dades relatives al professorat del curs 2006-2007 són provisionals.
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En l’anàlisi anterior s’ha exclòs la UOC, atès que el seu funcionament i configuració
com a universitat no presencial n’han motivat un creixement intens al llarg dels darrers
cursos. Així, el curs 2006-2007 ha tingut 3.582 alumnes matriculats més que el curs anterior (el 9,7% més) i s’ha convertit en la segona universitat amb un major percentatge de
matriculacions (el 17,9%), a continuació de la UB (que aglutina el 23,7% dels alumnes
matriculats) i per davant de la UAB (amb el 15,9%).

3.2.5. Política de foment de l’estudi, beques i ajuts
Al final de l’any 2007 s’ha aprovat el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’estableix el règim de beques i ajuts a l’estudi personalitzats,106 i que substitueix la
normativa anterior (Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol) que el TC va determinar que
envaïa les competències de gestió de les comunitats autònomes.107 Segons l’exposició de
motius del Reial decret, la modificació del règim de gestió centralitzat de les beques i els
ajuts a l’estudi vers un règim descentralitzat permet reconèixer les competències que han
assumit totes les comunitats autònomes en matèria d’educació, a la vegada que dóna compliment a les prescripcions establertes en alguns dels seus estatuts d’autonomia recentment
modificats.108 Tot i això, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat presentar un
conflicte de competència davant el TC contra aquest Reial decret perquè no preveu la territorialització (i, per tant, la gestió per part de les comunitats autònomes) de les beques
destinades a alumnes que estudiïn en una comunitat diferent a la del domicili familiar i als
que estudiïn a la UNED.109
Tot i això, la gestió de les beques i els ajuts a l’estudi dels quals es disposa de dades (les
darreres són del curs 2005-2006) s’ha regit per la normativa de l’any 1983, si bé matisada
per convenis de col·laboració que han signat amb caràcter anual el Ministeri d’Educació i
Ciència i la Generalitat de Catalunya.110

106. BOE núm. 15, de 17.01.2008.
107. Vegeu les SSTC 188/2001, de 20 de setembre, i 212/2005, de 21 de juliol.
108. Pel que fa a Catalunya, vegeu els articles 131.3.d (competència compartida amb l’Estat en el règim de foment
de l’estudi, beques i ajuts en l’ensenyament no universitari) i 172.1.g (competència exclusiva de la Generalitat en
l’ensenyament universitari) de l’EAC.
109. Acord de Govern de 29.04.2008 (pàg. 18): http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20080429/20080429_
AG.pdf.
110. Fets públics mitjançant la Resolució EDC/2217/2005, de 13 de juliol, per al curs 2005-2006, i la Resolució
EDU/25/2007, de 3 de gener, per al curs 2006-2007.
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La taula següent conté un resum de les principals variables de la política de beques i
ajuts per nivell d’ensenyament. Cal tenir en compte que el curs 2005-2006 les beques i els
ajuts111 són finançats tant pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport (el 65,9%) com
per la Generalitat de Catalunya (el 34,1%).
TAULA 178. Beques i ajuts, persones becàries i beneficiàries, i import atorgat a l’alumnat escolaritzat a Catalunya,
curs 2005-2006

Unitats: nombre de beques i ajuts, nombre de persones becàries i beneficiàries, import total en milers d’euros i
import mitjà en euros.

Ens. oblig., E.
Infantil i E.
Especial

Ens. postoblig.
no universitaris

Ens. Universitaris

Total

Beques i ajudes

Persones becàries
i benef.

Import
(milers d´€)

Import per becari
/ bciari (en €)

157.565

157.565

50.905,7

323,1

10.731

10.731

9.432,9

879,0

25.796

23.541

47.783,9

2.029,8

194.092

191.837

108.122,5

563,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport.
Nota: les dades sobre ensenyaments universitaris no inclouen l’exempció de preus acadèmics a famílies nombroses
de tres fills.

D’altra banda, l’import de les beques i els ajuts que van rebre els estudiants de
Catalunya el curs 2005-2006 es distribueix entre les diferents modalitats i amb els percentatges que mostra el gràfic següent. Cal tenir en compte, però, que l’import de les beques i
els ajuts que finança la Generalitat es destina principalment a les despeses de menjador
(50,4%), de transport (38,9%), de residència (2,4%), a complementar la beca Erasmus
(2,3%) i a finançar un curs d’idioma estranger (1%). La resta de beques i ajuts (compensatòria, llibres i material, mobilitat, Sèneca, etc.) és finançada pel Ministeri.

111. Cal diferenciar els conceptes, ja que les beques es refereixen a aquelles quanties econòmiques que es concedeixen atenent a les circumstàncies socioeconòmiques i a l’aprofitament acadèmic de la persona sol·licitant, mentre que els ajuts només tenen en compte les circumstàncies socioeconòmiques de la persona beneficiària.
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GRÀFIC 126. Distribució de l’import atorgat per tipus de beca o
ajut. Tots els ensenyaments. Catalunya, curs 2005-2006
Llibres i
material
10%

Mobilitat
9%

Residència
9%
E. Especial
8%

Exempció
de preus
11%
Resta
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Complement
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Col.laboració
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Ensenyament
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Séneca
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Compensatòria
12%

Menjador
17%
Transport
17%

Altres
2%

Curs d´idioma
estranger
0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport.
Nota: no es comptabilitzen com a beques l’exempció de preus acadèmics a famílies nombroses de tres fills. D’altra
banda, cal constatar que el curs d’idioma estranger representa el 0,5% del total.

El curs 2005-2006 l’import de les beques i els ajuts destinats a alumnes que cursen
educació obligatòria, infantil i especial es distribueix en funció del tipus de beca o ajut de
la manera següent: el 36% per a ajuts de menjador, el 27,7% per a transport, el 17,1% per
a educació especial, el 14,2% per a l’adquisició de llibres i material escolar, el 2,5% per a
ensenyament i el 0,5% per a la realització d’un curs d’idioma estranger.
En l’educació postobligatòria no universitària gairebé la meitat de l’import de les
beques i els ajuts es destina a la beca compensatòria (el 47,5%), adreçada a compensar
l’absència d’ingressos que comporta la dedicació a l’estudi, i que és finançada íntegrament
pel Ministeri. En segon lloc, destaca la beca per despeses de residència de l’alumnat fora
del domicili familiar mentre dura el curs acadèmic, que concentra el 18,6% de l’import
atorgat. En tercer lloc, se situen les beques per a llibres i material escolar (amb el 12,3% de
l’import), seguides de les beques per a transport (8,3%), ensenyament (2,8%) i realització
d’un curs d’idioma estranger (2,2%).
D’altra banda, cal constatar que l’alumnat de formació professional rep el 61,9% de
l’import de les beques d’aquesta etapa (el 40,1% l’alumnat dels CFGS i el 21,8% el dels
CFGM) i l’alumnat de batxillerat, el 32,5%.
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Els 47.784 milers d’euros que reben les persones becàries matriculades a les universitats catalanes es distribueixen de la manera següent: el 24,1% es destina a l’exempció de
preus, el 20,4% a les beques per a la mobilitat de l’alumnat, el 18,2% a compensació per la
dedicació a l’estudi, el 15,8% a les despeses de residència, el 6,7% a les despeses de transport, el 5,3% a l’adquisició de llibres i material, el 3,8% a les beques Sèneca i el 3,2% a
complementar la beca Erasmus. D’altra banda, el 92,2% de les persones becàries universitàries catalanes estan matriculades en universitats públiques.

3.3. Novetats normatives i iniciatives públiques
La normativa aprovada i les iniciatives públiques adoptades al llarg de l’any 2007 són
nombroses i d’importància destacada per la configuració del sistema educatiu de Catalunya,
atès que enguany s’ha completat el desplegament de la Llei orgànica d’educació (LOE),
aprovada l’any 2006. A més d’acomplir aquest desplegament reglamentari, les disposicions
normatives incorporen entre els seus principis inspiradors les directrius comunitàries sobre
política educativa emmarcades en l’Estratègia de Lisboa.

Àmbit comunitari
En primer lloc, cal esmentar les Conclusions del Consell de 25 de maig de 2007,112 en
les quals el Consell insta la Comissió Europea a emprar un marc coherent d’indicadors i
punts de referència per al seguiment dels avanços cap als objectius de Lisboa en l’àmbit de
l’educació i la formació.113
En el Consell Europeu següent (de 15 de novembre de 2007), s’han adoptat un seguit
de resolucions que convé destacar. En primer lloc, i com a reflex de la importància que els
estats membres assignen a l’educació, cal esmentar la Resolució sobre l’educació i la formació com a motor clau de l’Estratègia de Lisboa,114 que identifica educació i formació
com a element clau de competitivitat (i que, juntament amb la recerca i la innovació, formen el triangle del coneixement).

112. DOUE C 311, de 21.12.2007.
113. Marc d’indicadors elaborat a partir de la Comunicació de la Comissió Europea de 22 de febrer de 2007 sobre
aquest àmbit (COM (2007) 61 final).
114. DOUE C 300, de 12.12.2007.
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En segon lloc, s’ha adoptat la Resolució relativa a les noves qualificacions per a noves
ocupacions,115 que invita els estats membres i la Comissió a preparar les persones per a
noves ocupacions en la societat del coneixement, amb l’augment dels nivells generals de
qualificació (en especial els de la població menys qualificada i de la població més exposada a l’exclusió econòmica i social), el foment de l’educació inicial i contínua, i el foment
de les qualificacions i competències d’excel·lència en R+D i innovació.
Finalment, cal mencionar les Conclusions del Consell i dels representants dels governs
dels estats membres, que s’han centrat en la millora de la qualitat de l’educació del professorat.116 En aquest document, els estats es comprometen a incrementar el nivell de qualificació i el grau d’experiència pràctica que s’exigeix per exercir la docència, a la vegada que
es comprometen a donar suport als docents al llarg de la seva carrera, així com a implantar
programes de mobilitat adreçats als estudiants que es vulguin dedicar a l’ensenyament.
El Parlament Europeu s’ha pronunciat amb la Resolució de 27 de setembre de 2007, sobre
eficiència i equitat en els sistemes europeus d’educació i formació. En aquesta, el Parlament
es pronuncia sobre els diferents subsistemes educatius fent especial esment a la necessitat
d’assegurar una inversió pública suficient i sòlida, a l’assoliment de la igualtat d’oportunitats
garantint l’accés a una educació de qualitat de tota la població (en especial, la més desafavorida) i fomentant la igualtat entre homes i dones. A banda d’això, el Parlament demana als
estats membres que promoguin el multilingüisme en tots els nivells del sistema educatiu, a la
vegada que els recomana que donin suport a la formació inicial i contínua del professorat, que
fomentin la seva motivació i que millorin les condicions qualitatives de la vida escolar.

115. DOUE C 290, de 04.12.2007.
116. DOUE C 300, de 12.12.2007.
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Àmbit estatal
El desplegament reglamentari de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
(LOE), va iniciar-se el desembre de l’any 2006 i s’ha completat al llarg del 2007. La LOE
estableix que correspon al Govern central determinar els ensenyaments mínims i la regulació
de les condicions per a l’obtenció, l’expedició i l’homologació de títols acadèmics i professionals vàlids en tot el territori espanyol. Per tant, i amb la finalitat de garantir una formació
comuna i la validesa dels títols corresponents, s’han aprovat un seguit de reials decrets que
estableixen, respectivament, els ensenyaments mínims del segon cicle d’educació infantil,117
de l’educació primària,118 de l’educació secundària obligatòria,119 del batxillerat120 i de la
formació professional del sistema educatiu;121 i també l’ordenació general dels ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny,122 dels ensenyaments esportius de règim especial,123
i els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa,124 música125 i
idiomes,126 tots els quals regula la Llei orgànica d’educació.
Cal tenir en compte, però, que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha presentat
recurs en contra de tres d’aquests reials decrets (el relatiu a l’educació primària, el de l’ESO
i el que regula l’ordenació de l’FP del sistema educatiu) davant el Tribunal Constitucional,
perquè entén que vulneren les competències de la Generalitat reconegudes a l’Estatut d’autonomia català.
Un altre reial decret aprovat enguany i que emana de la LOE és el Reial decret
275/2007, de 23 de febrer, pel qual es crea l’Observatori Estatal de la Convivència
Escolar,127 amb la finalitat d’obtenir i recopilar informació de les institucions, públiques i
privades, i implicades en la millora del clima escolar en els centres educatius, per analitzar
situacions, fer diagnòstics i proposar mesures que afavoreixin la convivència escolar.
D’altra banda, el Reial decret 694/2007, d’1 de juny, actualitza la regulació del Consell
Escolar de l’Estat,128 per tal d’adequar-la a les previsions de la LOE. Entre les principals
novetats introduïdes cal destacar la previsió de la participació dels consells escolars autonòmics en l’estatal a través dels seus presidents.
117. Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre (BOE núm. 4, de 04.01.2007).
118. Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre (BOE núm. 293, de 08.12.2006).
119. Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre (BOE núm. 5, de 05.01.2007).
120. Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre (BOE núm. 266, de 06.11.2007; correcció d’errades al BOE núm.
267, de 07.11.2007).
121. Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre (BOE núm. 3, de 03.01.2007).
122. Reial decret 596/2007, de 4 de maig (BOE núm. 125, de 25.05.2007).
123. Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre (BOE núm. 268, de 08.11.2007).
124. Reial decret 85/2007, de 26 de gener (BOE núm. 38, de 13.02.2007).
125. Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre (BOE núm. 18, de 20.01.2007).
126. Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre (BOE núm. 4, de 04.01.2007).
127. BOE núm. 54, de 15.06.2007.
128. BOE núm. 141, de 13.06.2007.
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Pel que fa a l’educació superior, cal esmentar la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per
la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats,129 aprovada
amb la finalitat de solucionar algunes deficiències de funcionament que s’han detectat al
llarg dels cinc anys de vigència de la Llei del 2001 i, a la vegada, harmonitzar el sistema
educatiu superior espanyol amb les directrius comunitàries previstes per l’espai europeu
d’educació superior. Amb aquest objectiu, reforma l’estructura i l’organització dels ensenyaments, establint-ne tres cicles: grau, màster i doctorat. A banda d’aquesta modificació,
la Llei flexibilitza el sistema d’elecció del rector o rectora, crea el Consell d’Universitats,
introdueix noves modalitats contractuals específiques per contractar el professorat i preveu
la creació d’instituts mixtos d’investigació, que disposaran de la participació directa del
sector productiu, per tal de facilitar-hi la transferència dels resultats de la recerca que es
duu a terme en l’àmbit universitari.
En desplegament d’aquesta Llei, el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, estableix
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials130 i aprofundeix en les reformes introduïdes per l’esmentada Llei orgànica, en especial pel que fa a les mesures per permetre que
les mateixes universitats creïn i proposin els ensenyaments i títols que hagin d’impartir i
expedir, sense haver-se de subjectar al catàleg que actualment elabora el Govern central.
Cal tenir en compte, però, que la Generalitat de Catalunya ha recorregut en contra d’aquest
Reial decret davant el TC, interposant-hi un conflicte positiu de competència.
Finalment, cal mencionar el Reial decret 900/2007, de 6 de juliol, de creació del comitè per a la definició del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior.131
L’existència d’aquest marc respon a la necessitat d’informar la societat (i, en particular, els
estudiants) de quines són les exigències d’aprenentatge en cada nivell, i a la vegada d’informar els ocupadors sobre quines són les competències de les persones que contractaran.
En segon terme, es preveu que el marc faciliti la mobilitat i el reconeixement internacional
dels títols i de la formació.

129. BOE núm. 89, de 13.04.2007. Cal tenir en compte que contra aquesta Llei s’ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat al TC.
130. BOE núm. 260, de 30.10.2007.
131. BOE núm. 172, de 19.07.2007.
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Àmbit autonòmic
El desplegament reglamentari de la LOE també es concreta en l’àmbit autonòmic, en
virtut de les competències de la Generalitat reconegudes per l’EAC i de conformitat amb
la normativa bàsica estatal. Entre aquestes normes cal esmentar el Decret 142/2007, de 26
de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària,132 i el
Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundaria obligatòria.133
Com ja s’ha comentat, el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons
públics,134 adapta la normativa vigent a les previsions de la LOE sobre l’escolarització en
centres públics i privats concertats.
Pel que fa a l’FP inicial, enguany s’ha aprovat el Decret 67/2007, de 20 de març, pel
qual es regulen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a
distància,135 que recull les mesures flexibilitzadores de l’FP previstes en l’Acord estratègic
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana, com ara la matriculació per crèdits, l’organització horària més flexible i la formació a distància o semipresencial. Una primera concreció de les previsions del Decret es
troba en la Resolució EDU/2901/2007, de 25 de setembre, per la qual s’estableix, amb
caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial.136
També cal esmentar el Decret 76/2007, de 27 de març, pel qual es crea i regula el
Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya,137 en el qual s’inscriuran les universitats, els centres, les estructures i els ensenyaments que s’imparteixen al sistema universitari de Catalunya amb l’objectiu d’unificar i sistematitzar les dades relatives al sistema
i fer-les accessibles al conjunt de la ciutadania.
D’altra banda, entre les iniciatives públiques dutes a terme al llarg de l’any 2007 destaca l’elaboració del document de bases de la futura llei d’educació, amb l’objectiu d’establir
un model educatiu propi de Catalunya, articulat sota el binomi equitat/excel·lència.

132. DOGC núm. 4915, de 29.06.2007.
133. DOGC núm. 4915, de 29.06.2007.
134. DOGC núm. 4852, de 29.03.2007.
135. DOGC núm. 4847, de 22.03.2007.
136. DOGC núm. 4980, de 03.10.2007.
137. DOGC núm. 4852, de 29.03.2007.
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Enguany ha entrat en funcionament un portal educatiu, anomenat Edu3.cat,138 que conté
els vídeos educatius elaborats des del Departament d’Educació, així com sèries de TV3,
programes de Catalunya Ràdio i altres recursos audiovisuals.
Pel que fa a l’FP, el Govern ha aprovat al final de novembre el II Pla general de la formació professional, que ha estat elaborat pel Consell Català de la Formació Professional.
La missió del Pla és millorar la qualificació professional de les persones al llarg de la vida
i la del capital humà de les empreses, donant una resposta global i adaptada a les necessitats
derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial. Per dur
a terme aquesta missió, s’ha previst un pressupost de 108.318.383 euros, a executar en el
període 2007-2010.
D’altra banda, també s’ha aprovat el Pla d’inversions universitàries per al període 20072013, que preveu destinar 635 milions d’euros al finançament de les infraestructures i els
equipaments de les universitats directament relacionats amb l’activitat docent, així com
amb els serveis generals.

3.4. El finançament públic de l’educació
El Programa Educació de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2007 té un pressupost
de 5.317,3 milions d’euros i ha augmentat el 6,4% respecte del pressupost de l’any 2006.
Aquest Programa representa el 16,5% del total dels pressupostos de la Generalitat i disminueix 0,3 punts percentuals respecte del pes de l’any 2006.
Les agrupacions139 que participen amb més recursos en el Programa són Educació
(4.245,7 milions d’euros) i Innovació, Universitats i Empresa (906,3 milions d’euros).
També hi participen, però amb menys pressupost, les agrupacions d’Economia i Finances
(209,4 milions d’euros) i la de Política Territorial i Obres Públiques (189,7 milions
d’euros).140
Per la seva banda, les finalitats amb més participació en el pressupost de despeses del
Programa Educació són l’educació general, que representa el 79,1% del total, i l’educació
universitària, que en representa el 17,7%.

138. http://www.edu3.cat
139. Cada agrupació està composta per un departament i totes les entitats que en depenen, directament o indirecta.
140. Els imports entre parèntesis sumen 5.551 milions d’euros, que equivalen al total sense consolidar del pressupost del Programa Educació.
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GRÀFIC 127. Distribució de les despeses segons les finalitats
del Programa Educació de la Generalitat de Catalunya, 2007

Unitats: percentatges.

Educació universitària
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Educació
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Innovació
educativa
17,7%
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Formació del
personal docent
0,1%

Font: resums dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007.

3.4.1. L’educació no universitària pública
El pressupost liquidat de la despesa pública en educació no universitària ha estat de
4.271,3 milions d’euros l’any 2006 i ha augmentat el 13,1% respecte del pressupost de
l’any 2005. Les activitats d’ensenyament han crescut l’11,1%, i les més expansives han
estat l’educació infantil de primer cicle (augment del 41%) i l’educació especial (el 34,6%).
Les activitats annexes han augmentat el 28,8% i contenen la partida que més ha crescut de
tot el pressupost, que és la investigació educativa (470,9%). Per la seva banda, les beques
incrementen la seva liquidació el 268,2%.
Amb referència al pes de les partides pressupostàries, s’observa que les activitats d’ensenyament representen la major part del pressupost, amb 3.879,8 milions d’euros (el 90,8%
del total). Els ensenyaments amb més participació en aquesta classe de despesa són l’educació infantil de segon cicle juntament amb l’educació primària, que representen el 43% de
les activitats d’ensenyament, i l’educació secundària, que en representa el 49%. Les activitats annexes tenen un pressupost de 351,2 milions d´euros (el 8,2% del total), entre les
quals destaca la despesa en administració general educativa; i les beques tenen un pressupost de 40,3 milions d´euros (el 0,9% del total).
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TAULA 179. Despesa pública en educació no universitària
(pressupost liquidat) per activitats. Catalunya, 2005-2006

Unitats: milers d’euros i percentatges.

2005

2006

Variació

78.111,7

110.112,5

41,0

Ed. infantil 2n cicle + primària

1.481.892,4

1.659.207,7

12,0

Educació secundària

1.751.785,1

1.892.708,8

8,0

Ensenyaments de règim especial

57.577,1

71.096,6

23,5

Programes de garantia social

7.185,7

7.330,1

2,0

Educació especial

68.619,1

92.381,0

34,6

Educació de persones adultes

25.588,7

27.804,7

8,7

Educació compensatòria

18.908,3

16.301,2

-13,8

Ensenyaments extraescolars

3.142,3

2.859,1

-9,0

3.492.810,4

3.879.801,6

11,1

Administració general educativa

147.611,1

202.967,0

37,5

Formació del professorat

31.466,1

34.885,5

10,9

Menjador

34.744,7

41.041,4

18,1

Transport

52.443,2

59.454,2

13,4

Investigació educativa

1.276,3

7.286,5

470,9

Esport

0,0

13,0

-

Altres

5.043,9

5.571,3

10,5

B. ACTIVITATS ANNEXES

272.585,3

351.218,9

28,8

C. BEQUES

10.938,9

40.275,7

268,2

3.776.334,5

4.271.296,2

13,1

Educació infantil 1r cicle

A. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT

TOTAL (A+B+C)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació.
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GRÀFIC 128. Distribució de la despesa pública en educació no
universitària (pressupost liquidat) de les activitats
d’ensenyament. Catalunya, 2006

Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació.

L’anàlisi de l’educació no universitària segons els capítols de despesa mostra que els
capítols més dinàmics són el de transferències de capital, que creix el 149,9%, seguit dels
béns i serveis, que augmenta el 31,4%, i de les altres transferències corrents, que s’incrementen el 24,1%. Les partides més importants atenent al valor del seu import són la de
personal, que disposa de 2.387,6 milions d’euros (el 55,8% del total), i la dels concerts amb
els centres d’educació privats concertats, que disposa d’un pressupost de 936.027,9 euros
(el 21,9%).
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TAULA 180. Despesa pública en educació no universitària
(pressupost liquidat) per capítols i activitats principals.
Catalunya, 2005-2006

Unitats: milers d’euros i percentatges.

2006
Personal

A. Activitats d’enB.
senyament
Activitats annexes

C.
Beques

TOTAL
(A+B+C)

2.256.973,9

130.662,4

0,0

2.387.636,3

Béns i serveis

159.791,1

96.432,6

4.398,2

260.621,9

Concerts

936.027,9

0,0

0,0

936.027,9

Altres transferències
corrents

183.190,7

113.578,5

35.877,5

332.646,8

Inversions

310.243,6

10.066,2

0,0

320.309,9

Transf. de capital

33.574,4

0,0

0,0

33.574,4

Actius financers

0,0

479,2

0,0

479,2

3.879.801,6

351.218,9

40.275,7

4.271.296,2

A. Activitats
d’ensenyament

B.
Activitats annexes

C.
Beques

TOTAL
(A+B+C)

Personal

11,6

9,6

-

11,5

Béns i serveis

9,1

85,7

-

31,4

Concerts

12,1

-

-

12,1

Altres transferències
corrents

12,2

21,1

228,0

24,1

Inversions

-0,5

40,8

-

0,4

Transf. de capital

150,2

-100,0

-

149,9

Actius financers

-

-5,8

-

-5,8

11,1

28,8

268,2

13,1

Total
Variació 2005-2006

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació.

El pes de la despesa en educació no universitària del Departament d’Educació ha estat del
2,2% del PIB l’any 2006 i ha augmentat 0,1 punts percentuals respecte del pes que tenia l’any
2005. La despesa corrent ha estat de 3.916,9 milions d’euros i ha representat el 2,0% del PIB,
mentre que la despesa de capital, que inclou les inversions més les transferències de capital i els
actius financers, ha estat de 354,4 milions d’euros i ha significat el 0,2% restant del total.
L’augment del pes del total de la despesa sobre el PIB és degut a l’increment del pes de la despesa corrent ja que la participació de la despesa de capital és constant entre els anys 2005 i 2006.
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TAULA 181. Despeses en educació no universitària del
Departament d’Educació. Catalunya, 2004-2006

Unitats: milions d’euros i percentatges del PIB.

Total
Despesa corrent
Despesa de capital
PIB

2004
3.368,9
3.120,0
248,8
167.479

Despesa
2005
3.776,3
3.443,4
332,9
181.029

2006
4.271,3
3.916,9
354,4
195.284

Percentatge sobre el PIB
2004
2005
2006
2,0
2,1
2,2
1,9
1,9
2,0
0,1
0,2
0,2
100,0
100,0
100,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació i l’Idescat.

Quant a la distribució de la despesa per tipus de centres, s’aprecia que la major part
d’aquesta despesa (el 77,4%) recau en els centres de titularitat pública i que aquest percentatge augmenta lleugerament entre els anys 2004 i 2006. El principal component de la
despesa destinada als centres públics és la despesa corrent. La resta del pressupost (el
22,6%) recau sobre els centres privats, la major part de la qual correspon als centres privats
concertats.141 Els centres privats no reben despeses de capital.
TAULA 182. Distribució de la despesa no universitària del
Departament d’Educació per tipus de centres. Catalunya, 2004-2006

Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el total.

A. CENTRES PÚBLICS
Despesa corrent
Despesa de capital
B. CENTRES PRIVATS
Despesa corrent
Despesa de capital
TOTAL (A+B)

2004
2.576,1
2.327,3
248,8
792,7
792,7
0,0
3.368,8

Despesa
2005
2.912,7
2.580,3
332,4
863,1
863,1
0,0
3.775,8

2006
3.304,5
2.950,6
353,9
966,3
966,3
0,0
4.270,8

Pes sobre el total
2004
2005
2006
76,5
77,1
77,4
69,1
68,3
69,1
7,4
8,8
8,3
23,5
22,9
22,6
23,5
22,9
22,6
0,0
0,0
0,0
100,0 100,0
100,0

1) No inclou la despesa en actius i passius financers.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació.

Una altra anàlisi que es presenta és la relativa a l’evolució de la despesa per alumne o
alumna feta per la Generalitat de Catalunya segons els nivells educatius d’infantil, primària
i secundària, i segons la titularitat dels centres.

141. La despesa que es destina als centres privats no concertats és de beques i puja 0,7 milions d’euros.
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GRÀFIC 129. Evolució de la despesa per alumne/a1 feta per la
Generalitat de Catalunya per nivells educatius i tipus de
centre. Catalunya, 2004-20067

Centres públics

Centres concertats

Unitats: euros per alumne/a.

Infantil 1r cicle
Infantil 2n + Primària

Secundària

2006
2005
2004

1.088
1.144
1.047
2.322
1.945
1.813
3.168
3.073
2.776
6.799
6.054
5.831

Infantil 1r cicle (2)
Infantil 2n + Primària

Secundària

3.810
3.574
3.059
6.423
5.702
5.566

1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts de l’alumnat del curs
precedent més una tercera part de l’alumnat 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/a feta per la Generalitat de Catalunya en els centres públics de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal és de 675 euros l’any 2004, de 1.188 euros l’any 2005 i de 2.675 euros l’any 2006.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació.

Aquesta anàlisi mostra els resultats següents:
a) La despesa per alumne o alumna augmenta en tots els nivells educatius i en tot tipus
de centre, a excepció de l’ensenyament infantil de primer cicle en els centres concertats,
que disminueix de 1.144 euros a 1.088 euros entre els anys 2005 i 2006.
b) Els centres públics tenen una despesa per alumne o alumna superior a la dels centres
concertats en tots els nivells educatius. Cal matisar que, en el cas dels centres concertats,
la despesa per alumne o alumna que es calcula en aquesta secció no recull tot el cost del
servei educatiu sinó només les aportacions que fa la Generalitat als centres concertats.
c) La despesa per alumne o alumna més elevada en els centres concertats és la de secundària (3.168 euros l’any 2006), seguida del segon cicle d’infantil més primària (2.322
euros) i del primer cicle d’infantil (1.088 euros).
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d) La despesa per alumne o alumna més elevada en els centres públics és la de primer
cicle d’infantil (6.799 euros l’any 2006), seguida de la secundària (6.423 euros) i del segon
cicle d’infantil més primària (3.810 euros).

3.4.2. Educació universitària pública
El pressupost liquidat de les universitats públiques142 catalanes ha presentat l’any 2006
uns ingressos de 1.366,2 milions d’euros i unes despeses de 1.247,2 milions d’euros, amb
un romanent de 119 milions d’euros.
TAULA 183. Pressupost liquidat de les universitats públiques per
capítols de despesa. Catalunya, 2005-2006

Unitats: milions d’euros i percentatges.

2005

Taxes i altres
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
Despeses de personal
Béns corrents i serveis
Financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES
Romanent

Import

245,3
680,2
5,3
8,9
193,1
80,8
16,9
1.230,4
658,7
174,8
1,9
33,4
250,1
4,7
0,5
29,1
1.153,3
77,2

Import

275,0
751,9
6,6
9,2
194,7
69,9
59,0
1.366,2
741,1
182,0
1,6
41,4
270,3
4,7
0,7
5,5
1.247,2
119,0

2006

Distribució
20,1
55,0
0,5
0,7
14,2
5,1
4,3
100,0
59,4
14,6
0,1
3,3
21,7
0,4
0,1
0,4
100,0
-

Variació
2005-2006
12,1
10,5
25,6
4,0
0,8
-13,5
248,4
11,0
12,5
4,1
-18,4
24,0
8,1
-0,2
36,5
-81,2
8,1
54,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

142. Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL) i Universitat Rovira i Virgili (URV).

445

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

Els ingressos han crescut l’11%, i les partides més dinàmiques han estat els passius
financers (creixement del 248,4%) i els ingressos patrimonials (el 25,6%). Les partides
amb més recursos de l’apartat d’ingressos són les transferències corrents (el 55% del total)
i les transferències de capital (el 14,2%). Pel que fa a les despeses, aquestes han augmentat
el 8,1%, i les partides més dinàmiques han estat els actius financers (creixement del 36,5%)
i les transferències corrents (el 24%). Els capítols de despesa més importants en volum de
recursos són el personal (el 59,4% del total) i les inversions reals (el 21,7%). El romanent
ha augmentat el 54,1% l’any 2006.
Quant a la despesa mitjana per alumne o alumna del pressupost liquidat de les universitats
públiques catalanes, ha estat de 7.509 euros i ha augmentat el 10,7% respecte de l’any 2005.
L’import d’aquest indicador és de 7.472 euros per alumne o alumna si es descompten les despeses
en actius i passius financers del total de les despeses, i ha augmentat el 13% respecte de l’any 2005.
En ambdós casos, es dedueix que la despesa augmenta fins a una taxa superior a la taxa de creixement del nombre d’alumnes. Aquesta situació també té lloc en els anys 2005 i 2004.
TAULA 184. Pressupost liquidat de les universitats públiques catalanes total i per alumne/a, 2004-2006

Unitats: despesa en milions d’euros i despesa per alumne/a en euros.

Total
Taxa de creixement despesa
total
No financera
Taxa de creixement despesa
no financera

2004
1.769,5

Despesa
2005
1.153,3

Despesa per alumne/a1
2004
2005
2006
10.152
6.784
7.509

2006
1.247,2

76,6

-34,8

8,1

80,5

-33,2

10,7

1.069,6

1.123,6

1.241,1

6.137

6.609

7.472

7,4

5,0

10,5

9,9

7,7

13,0

1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts de l’alumnat del curs
precedent més una tercera part de l’alumnat del curs corrent per a cada exercici comptable.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Segons la universitat, s’observa que la despesa mitjana per alumne o alumna de la
Universitat Politècnica de Catalunya és la més elevada de les universitats públiques catalanes, amb 8.993 euros, mentre que la més baixa és la de la Universitat de Girona, amb
6.663 euros. La universitat que més augmenta la seva despesa per estudiant és la
Universitat de Lleida, amb una taxa de creixement del 25,5%, mentre que la universitat
que té el creixement més baix és la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’1,5%. Si
aquesta anàlisi es fa amb la despesa no financera, resulta que les universitats amb més o
menys despesa per estudiant i més creixement són les mateixes que s’acaben d’esmentar.
En canvi, amb aquest segon indicador, la universitat que té el creixement més baix és la
Universitat Pompeu Fabra.
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TAULA 185. Despesa per alumne/a de les universitats públiques
catalanes per universitat, 2004-2006

Unitats: euros i percentatges.

Total universitats
UPC
UdL
UPF
UAB
URV
UB
UdG

2004
10.152
13.164
8.343
19.712
9.045
10.756
8.545
5.669

2005
6.784
7.840
6.491
7.657
7.159
6.240
6.018
6.273

2006
7.509
8.993
8.146
8.060
7.268
7.132
6.867
6.663

Variació 2005-2006
10,7
14,7
25,5
5,3
1,5
14,3
14,1
6,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Atenent ara als capítols de despesa, s’observa que la Universitat Politècnica de
Catalunya segueix gaudint de la despesa per estudiant més elevada en la partida d’inversió
(2.550 euros). La Universitat de Lleida té la despesa per estudiant més elevada en el capítol
de personal (4.829 euros). La Universitat Pompeu Fabra destaca per tenir els imports més
alts en les partides de béns i serveis (1.565 euros per estudiant), despesa financera (53
euros) i actius i passius financers (192 euros). La Universitat Rovira i Virgili gaudeix de la
despesa per estudiant més elevada en transferències corrents (339 euros). Amb els imports
més baixos de l’indicador en qüestió segueix situant-se la Universitat de Girona en els
capítols de personal (3.914 euros), béns i serveis (868 euros), despesa financera (1 euro),143
transferències corrents (83 euros) i actius i passius financers (2 euros). La Universitat de
Barcelona disposa de la despesa per estudiant més baixa en inversió (1.217 euros) de totes
les universitats públiques catalanes.

143. Comparteix la despesa per estudiant més baixa en aquesta categoria de despesa amb la Universitat de
Lleida.
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TAULA 186. Despesa per alumne/a de les universitats públiques
catalanes per capítols de despesa i per universitat, 2006

Unitats: euros.

Total
I. Personal
II. Béns i serveis
III. Financera
IV. Transferències
corrents
VI i VII. Inversió
VIII i IX. Despeses
financeres

UPC
8.993
4.808
1.426
6

UdL
8.146
4.829
1.391
1

UPF
8.060
4.139
1.565
53

UAB
7.268
4.562
905
13

URV
7.132
4.240
1.277
4

UB
6.867
4.368
909
4

UdG
6.663
3.914
868
1

181

175

209

236

339

335

83

2.550

1.747

1.902

1.514

1.257

1.217

1.796

21

3

192

38

15

34

2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Tal com s’ha vist en la taula 183, el pressupost liquidat de les universitats públiques
catalanes presenta un romanent de 119 milions d’euros. De totes maneres, si es descompten
del pressupost el valor de les partides d’actius i passius financers, s’observa un dèficit no
financer de 3,8 milions d’euros, que representa el 0,3% de les despeses no financeres. L’any
2005 hi va haver un superàvit no financer de 9,1 milions d’euros, que s’explica perquè les
transferències corrents van tenir una participació sobre les depeses no financeres superior
a la de l’any 2006, d’1,4 punts percentuals. No obstant això, la situació de l’any 2005 és
excepcional si es considera que els anys 2003 i 2004 també hi ha dèficit no financer.
TAULA 187. Dèficit o capacitat de finançament de les universitats
públiques catalanes, 2003-2006

Unitats: dèficit no financer i romanent en milions d’euros i percentatges.

2003

2004

2005

2006

Ingressos propis1 / despeses no financeres (%)

23,0

22,4

23,1

23,4

Transferències rebudes2 / despeses no financeres (%)

71,7

73,5

77,7

76,3

Dèficit no financer3 / despeses no financeres (%)

-5,3

-4,0

0,8

-0,3

Dèficit no financer
Romanent4

-52,7
89,9

-43,3
93,1

9,1
77,2

-3,8
119,0

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.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
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Les dades que es tractaran a partir d’aquí i fins que acabi aquesta secció són les relatives
a les transferències i a les inversions autoritzades del Departament d’Innovació, Universitats
i Empresa a les universitats catalanes.144 Per a l’any 2007, el valor de les transferències
corrents ha estat de 782,1 milions d’euros i ha augmentat l’11,9% respecte de l’any 2006,
mentre que el valor de les inversions ha estat de 69,7 milions d’euros i ha disminuït el
12,9%. En els darrers tres anys, la taxa de creixement de les transferències corrents ha
augmentat sense interrupció; en canvi, la taxa de creixement de les inversions ha seguit la
tendència contrària. Aquest bon comportament de les transferències corrents ha fet que la
suma de les dues variables hagi tingut un creixement a l’alça en aquest període i que hagi
arribat a una taxa del 9,4% el darrer any.
TAULA 188. Transferències corrents i inversions autoritzades del
DIUE a les universitats catalanes, 2005-2007

Unitats: milions d’euros i percentatges.

Transferències corrents
Inversions autoritzades
Total

2005
638,5
78,4

716,9

Despesa
2006
698,7
80,0
778,7

2007
782,1
69,7

851,9

Taxes de creixement
2005
2006
2007
6,1
9,4
11,9
21,4
2,1
-12,9
7,6

8,6

9,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

La suma de les transferències corrents més les inversions per estudiant ha estat de
3.813,2 euros l’any 2006 i ha augmentat el 9% respecte de l’any 2005; el creixement de
l’any 2005 ha estat del 8,2% respecte del de l’any precedent. Aquests creixements són
superiors als de la despesa i revelen que aquesta despesa està augmentant per sobre del que
ho està fent el nombre d’alumnes.

144. Les universitats que reben aquesta despesa són les universitats públiques més la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).
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GRÀFIC 130. Evolució de la despesa en transferències corrents
i inversions per alumne/a1 de la Generalitat de Catalunya a
les universitats catalanes, 2004-2006

Unitats: euros per alumne/a.

3.813,2
3.231,8

2004

3.497,6

2005

2006

1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts de l’alumnat del curs
precedent més una tercera part de l’alumnat del curs corrent per a cada exercici comptable.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Si es descompta de la despesa total la que rep la Universitat Oberta de Catalunya, ja que
aquesta universitat no és pública i rep un import molt baix en comparació amb les altres,
aleshores la suma de les transferències corrents més les inversions per estudiant és de
4.505,1 euros i ha augmentat el 10,5% respecte de l’any 2005. L’import més elevat
d’aquesta suma recau en la Universitat de Lleida (5.959,2 euros per estudiant), mentre que
l’import més baix recau en la Universitat de Girona (4.207,3 euros per estudiant). El creixement més alt de la suma d’aquestes variables té lloc a la Universitat de Lleida (24,7%),
mentre que l’augment més reduït té lloc a la Universitat Pompeu Fabra (5,3%).
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TAULA 189. Transferències corrents i inversions autoritzades del
DIUE a les universitats per alumne/a i universitat. Catalunya, 2004-2006
Unitats: euros i percentatges.

UdL
URV
UPF
UPC
UAB
UB
UdG
UOC
Total
Total sense UOC

Despesa per alumne/a
2004
2005
2006
3.952,3
4.776,9
5.959,2
4.588,2
4.622,9
5.028,6
5.218,1
4.622,0
4.868,7
3.814,9
4.182,5
4.648,1
3.477,2
3.864,2
4.332,6
3.385,1
3.857,3
4.209,3
3.187,9
3.957,2
4.207,3
678,6
687,3
798,6
3.231,8
3.497,6
3.813,2
3.698,2
4.075,7
4.505,1

Taxes de creixement
2005
2006
20,9
24,7
0,8
8,8
-11,4
5,3
9,6
11,1
11,1
12,1
13,9
9,1
24,1
6,3
1,3
16,2
8,2
9,0
10,2
10,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

La diferència entre el valor màxim i el valor mínim de la suma de les transferències
corrents més les inversions del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa per estudiant entre les universitats públiques catalanes ha estat de 1.752 euros i ha augmentat respecte de la diferència de l’any 2005. El coeficient de dispersió ponderat també mostra un
augment de la dispersió entre els valors individuals de l’indicador i la seva mitjana ja que
passa del 0,18 al 0,21 entre els anys 2005 i 2006. De totes maneres, els resultats de l’any
2004 reflecteixen una dispersió superior a la de l’any 2006.
TAULA 190. Dispersió de les transferències corrents i de les inversions autoritzades del DIUE per alumne/a a les universitats
públiques catalanes, 2004-2006

Unitats: diferència en euros i coeficient de variació ponderat.1

Transferències corrents per alumne/a
(a)
Inversions autoritzades per alumne/a (b)
Total (a+b)

2004

2005

2006

Diferència valor màxim/mínim

1.376

1.245

1.307

Coeficient de dispersió ponderat

0,16

0,21

0,22

Diferència valor màxim/mínim

987

580

947

Coeficient de dispersió ponderat

1,75

0,77

0,90

Diferència valor màxim/mínim
Coeficient de dispersió ponderat

2.030
0,31

920
0,18

1.752
0,21

1) El coeficient de variació ponderat es calcula a partir d’aquesta fórmula: {∑i=1, ..., n [(Di-Dmi)2 ai]1/2}/Dm, on Di és la suma
de transferències corrents més inversió per alumne/a rebuda per la universitat i; Dm és la suma de transferències corrents
més inversió mitjana per alumne/a, i ai és la proporció d’alumnes de la universitat i respecte del total d’alumnes.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
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4.

HABITATGE

4.1. Context
Context internacional145
Durant la segona meitat del 2005 s’inicia un canvi de tendència a l’alça en els tipus
d’intervenció del Banc Central dels Estats Units i del Banc Central Europeu (BCE), que
modifiquen el seu comportament respecte d’anys anteriors com a conseqüència, segons
informes del Fons Monetari Internacional, dels indicis d’una major inflació i la consolidació d’un ritme de creixement superior en l’economia mundial.
En aquest marc, la desacceleració del mercat de l’habitatge a Catalunya i Espanya l’any
2007 s’ha desenvolupat en un context internacional marcat per la crisi financera desencadenada l’estiu d’aquest any, caracteritzada per problemes de liquiditat i solvència dels
mercats de capital mundials, i que té com un dels seus detonants la crisi en el mercat hipotecari dels Estats Units.
Les facilitats creditícies d’aquest mercat hipotecari havien permès l’auge del mercat
immobiliari dels Estats Units entre l’any 2000 i el 2005. Paral·lelament als baixos tipus
d’interès d’intervenció dels bancs centrals al llarg de la primera meitat d’aquesta dècada,
les entitats financeres han experimentat canvis en els processos de captació de recursos a
través de la figura de la titulització del deute, i en concret de la titulització dels préstecs
hipotecaris per a la compra d’habitatges.146 Aquesta figura, comercialitzada principalment
a través de fons d’inversions, ha estat utilitzada per les entitats creditícies dels Estats Units
per obtenir estalvi de l’exterior, la remuneració del qual descansa sobretot en el pagament
de les quotes dels préstecs als adquirents d’habitatge i en l’increment de valor dels mateixos habitatges.
Però des del principi del 2007, paral·lelament a la caiguda dels preus en el mercat
immobiliari dels Estats Units, l’increment de les dificultats de cobrament dels préstecs
hipotecaris concedits als segments de població dels Estats Units amb menors ingressos i
garanties de cobrament s’ha traslladat, per la via d’aquests instruments de titulització i els
fons d’inversió que els havien col·locat, a les entitats financeres internacionals, i ha instal·
lat un grau d’incertesa en les entitats financeres que ha fet reduir la disposició de crèdit
entre aquestes i, de retruc, ha alimentat el creixement general dels tipus d’interès.
145. Vegeu Rodríguez López, J. i Fellinger Jusué, E. (2008). El mercado de la vivienda en España. Previsiones
2007-2009. Universidad de Alcalá.
146. Obligacions de deute col·lateralitzades (CDO per les seves sigles en anglès).
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Per aquesta raó els grans bancs centrals dels Estats Units i d’Europa s’han decidit a
intervenir en els mercats de capitals aportant recursos al sistema i, en el cas de la Reserva
Federal, reduint els tipus d’intervenció des del 5,25 al 3,50, mentre que, en el cas del BCE,
mantenint-lo en el 4% des del juny del 2007. En tot cas, durant la segona meitat d’aquest
any es trenca amb les tendències a fer créixer els tipus d’intervenció que, més o menys des
de la segona meitat del 2005, havien mantingut aquests dos grans bancs centrals.
Aquestes mesures, però, no han estat suficients per frenar l’increment de l’euríbor, que
ja havia començat a repuntar des del final del 2005, i que ha passat del 4,1% al gener del
2007 al 4,8% al desembre del 2007.
Per tant, l’elevació dels tipus d’interès, l’enduriment de les condicions creditícies, conjuntament amb unes expectatives a la baixa sobre els preus dels habitatges, han facilitat la
desacceleració al llarg del 2007 de la demanda d’habitatge (o la disposició al pagament) per
part dels compradors, ja sigui per motius residencials o per motius d’inversió.

Perfil del parc d’habitatge
L’expansió en la construcció d’habitatges del període 1996-2006 ha situat Espanya com
un dels països de la UE-15 amb un estoc més elevat d’habitatges per càpita.147 El Ministeri
de l’Habitatge estima que l’any 2006 Espanya tenia una mitjana de 534 habitatges per cada
1.000 habitants. En la darrera etapa d’aquest període, entre els anys 2002 i 2006, l’expansió
ha estat més intensa, i mentre que la població ha crescut a una taxa anual acumulativa de
l’1,7%, el parc d’habitatges s’ha incrementat a un ritme superior, del 2,6% anual acumulatiu, amb un augment, per tant, de l’estoc d’habitatge per càpita.
Aquesta expansió ha estat més intensa en el parc d’habitatges declarats com a
principals,148 que han crescut en els anys 2002-2006 a un ritme del 2,9% anual acumulatiu,
que en el parc d’habitatges no principals,149 que tot i així ha augmentat a un ritme superior
al creixement de la població, a una taxa anual acumulativa de l’1,8%.
Catalunya ha contribuït de forma positiva al creixement de la construcció d’habitatges
del conjunt d’Espanya, amb un augment del seu parc en els anys 2001-2006 del 2,4% anual
acumulatiu, fins a assolir els 524 habitatges per 1.000 habitants l’any 2006. Cal tenir en
compte que Catalunya ha experimentat un augment de la seva població més important que
el del conjunt d’Espanya, amb un increment del 2,3% anual acumulatiu.
147. Housing Statistics in European Union 2004. National Board of Housing, Swedan i Ministry for Regional
Development of the Czech Republic.
148. Habitatge familiar utilitzat com a residència habitual d’una o més llars, i que és ocupat per aquestes la major
part de l’any.
149. Habitatge de segona residència o altres habitatges que el propietari destina a usos de curta durada (de manera
esporàdica) o a altres usos.
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A Catalunya, l’expansió del parc d’habitatges s’ha concentrat principalment, almenys
entre els anys 2002 i 2006, en els habitatges declarats com a principals, a un ritme del 3,0%
anual acumulatiu, fins a assolir la xifra de 376 habitatges principals per cada 1.000 habitants, xifra que està per sobre de la mitjana espanyola (vegeu el gràfic 131).
Per la seva banda, el parc d’habitatges no principals ha augmentat el 0,9% anual acumulatiu, per sota del creixement de la població a Catalunya, amb una reducció del seu
nombre fins als 148 habitatges no principals per cada 1.000 habitants l’any 2006 (vegeu el
gràfic 131).
GRÀFIC 131. Evolució del parc estimat d’habitatges per cada 1.000
habitants segons la tipologia. Catalunya i Espanya, 2001-2006

Unitats: habitatges per cada 1.000 habitants.
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Font: elaboració pròpia amb dades estimades del Ministeri de l’Habitatge.

Tant a Catalunya com a Espanya, l’expansió del parc d’habitatges principals ha tingut
lloc amb una pèrdua del pes de l’habitatge protegit. De totes maneres, Catalunya destaca
no només per ser una de les comunitats autònomes on aquest pes s’ha reduït més, sinó
també per disposar d’un estoc d’habitatge protegit més reduït en termes relatius. Així, l’any
2006, per cada 1.000 habitants Catalunya disposa de 41 habitatges protegits (vegeu el gràfic 133), que signifiquen el 10,9% del parc d’habitatge principal (vegeu el gràfic 132).
Només les comunitats autònomes de Galícia, Canàries i Balears tenen registres d’habitatge
protegit inferiors. Mentre que les comunitats autònomes de Navarra, la Rioja, Astúries i la
Comunitat Valenciana tenen 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.
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Pel que fa a la forma de tinença, Catalunya destaca perquè és la comunitat autònoma
amb un percentatge més elevat d’habitatge principal de lloguer,150 forma de tinença que
s’ha incrementat el 3,7% anual acumulatiu entre els anys 2001 i 2006, de manera que també
ha augmentat el seu pes sobre el total d’habitatges principals fins al 17,2% l’any 2006.
L’any 2006 Catalunya tenia 60 habitatges de lloguer per cada 1.000 habitants, mentre que
la mitjana espanyola era de 40 habitatges de lloguer per cada 1.000 habitants.
GRÀFIC 132. Evolució del percentatge d’habitatges protegits i
de lloguer sobre el total d’habitatges principals del parc
estimat d’habitatges. Catalunya i Espanya, 2001-2006

Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia amb dades estimades del Ministeri de l’Habitatge.

150. 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 133. Evolució del parc estimat d’habitatges protegits
per cada 1.000 habitants. Catalunya i Espanya, 2001-2006

Unitats: habitatges per cada 1.000 habitants.
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Font: elaboració pròpia amb dades estimades del Ministeri de l’Habitatge.

4.2. Evolució del mercat i del preu
L’any 2007, el mercat de l’habitatge a Catalunya mostra una clara desacceleració tant
en el vessant de l’oferta com en el de la demanda.
La Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC) estima un creixement real de l’1,9%
per al valor de la construcció residencial, inferior al creixement del conjunt de la construcció, del 4,5%, i del conjunt de l’economia catalana, també del 3,6%.
El sector de la construcció es manté com un impulsor de l’activitat econòmica, si bé
l’obra civil s’hi mostra com el component més dinàmic, amb un augment real del 14%,
igual que el 2006, mentre que la construcció residencial manté el seu pes relatiu i n’és el
component més important, amb un pes del 34,2%. Pel que fa als altres dos components del
sector, la rehabilitació i el manteniment d’edificis, i els edificis no residencials de nova
construcció, desacceleren lleugerament els seus creixements reals, del 2,0% i el 2,8%,
respectivament.
La dinàmica del mercat de l’habitatge també es posa de manifest en l’evolució del
volum d’hipoteques constituïdes, que es redueixen fins a 195.640 noves hipoteques, amb
una caiguda respecte del 2006 del 18,7%. L’efecte conjunt de l’estancament del preu de
l’habitatge i del creixement dels tipus d’interès hipotecaris situa l’import mitjà de la hipoteca en 183.991 euros, amb una acceleració d’aquest import del 5,0% en termes reals.
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TAULA 191. Dades d’habitatge. Catalunya, 2005-2007

Unitats: imports en euros, milions d’euros, nombre d’hipoteques i percentatges.

Variació real

2005

2006

2007

20052006

20062007

8.580

9.771

10.502

8,0%

1,9%

181.029

195.284

208.627

3,9%

3,6%

34,5%

34,9%

34,2%

-

-

164,4

173,4

182,8

5,4%

5,4%

Nombre d’hipoteques4

226.371

240.498

195.604

6,2%

-18,7%

Valor de les hipoteques (M€)4

32.917

40.908

35.989

19,9%

-14,6%

Valor mitjà de les hipoteques (€)4

145.411

170.097

183.991

12,8%

5,0%

Tipus mitjà del préstec hipotecari5

3,28%

4,17%

5,24%

-

-

Valor de la construcció residencial
(M€)1
PIB de Catalunya (M€)2
Construcció residencial /
construcció total3
Índex del cost de construcció
de l’edificació

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 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 2007, després de deu anys continuats de successius increments, 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 37,0% i el 32,7%, respectivament. Aquests decrements indiquen una desacceleració en la construcció d’habitatges i dels incentius dels promotors per
a la construcció (vegeu la taula 192). En termes absoluts, s’han iniciat 85.515 habitatges i
s’han reduït fins a 10,9 el nombre d’habitatges iniciats per cada 1.000 habitants, molt per
sota dels 17,8 habitatges iniciats per cada 1.000 habitants de l’exercici 2006, un valor que
no tenia lloc des de l’any 2002.
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Aquestes dades se situen encara per sobre 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 2007 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, un cop més,
les expectatives respecte de la demanda de rotació (demanda per millora d’habitatge i per
raons obligades de feina) estarien darrere l’increment encara dels habitatges iniciats, mentre que, molt probablement, s’haurien frenat les expectatives sobre la demanda d’inversió
i la demanda de segona residència com a impulsores de la construcció de nous habitatges.
TAULA 192. Habitatges visats, iniciats i acabats. Catalunya, 2004-2007

Unitats: nombre d’habitatges.

2004
2005
2006
2007
2004
2005
2006
2007

Nombre

Variació

Visats1
119.472
132.933
149.734
94.370
Visats1
10,6%
11,3%
12,6%
-37,0%

Iniciats2
96.481
107.834
127.117
85.515
Iniciats2
8,8%
11,8%
17,9%
-32,7%

Acabats3
71.101
74.706
77.309
79.580
Acabats3
3,3%
5,1%
3,5%
2,9%

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.

Tot i el menor nombre d’habitatges iniciats en tots els grans àmbits territorials, per zones
significatives,151 el patró de la construcció se segueix intensificant des del 2003 en les comarques
interiors de Catalunya (resta de Catalunya). Les altres zones urbanes mantenen relativament estable el pes del nombre d’habitatges iniciats, paral·lelament, i també des de l’any 2003 les comarques
més turístiques de Catalunya van perdent pes relatiu en el nombre d’habitatges iniciats. Per la seva
banda, la zona metropolitana de Barcelona, en un procés que es remunta com a mínim a la segona
meitat dels anys noranta, ha anat perdent pes relatiu en el nombre d’habitatges iniciats.

151. 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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En el gràfic 134 es mostra l’evolució entre el 2003 i el 2007 del pes relatiu del nombre
d’habitatges iniciats per zones significatives.
GRÀFIC 134. Distribució per zones significatives del nombre
d’habitatges iniciats. Catalunya, 2003 i 2007

Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge.

Per demarcacions territorials, en termes mitjans del període 2003-2007, Barcelona acumula el 51,9% dels habitatges iniciats, Tarragona el 21,1%, Girona el 17,2% i Lleida el
9,8%. Aquesta estructura ha evolucionat amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a la província de Lleida, i una pèrdua del pes relatiu dels habitatges iniciats a la província de Tarragona.
En la taula 193 es mostra l’evolució dels dos darrers anys dels habitatges iniciats per
zones significatives i demarcacions territorials.
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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.

66.022
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Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

TAULA 193. Habitatge iniciats (obra nova) per zones significatives i demarcacions territorials.
Catalunya, 2006-2007
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En la fase expansiva del mercat d’habitatge d’aquests darrers deu anys ha tingut lloc
una reducció dels habitatges en oferta o, en tot cas, un creixement molt inferior al que
mostrava la dinàmica constructora,152 posant de manifest la forta capacitat d’absorció de la
demanda d’habitatges. Aquest comportament s’ha reproduït, en termes agregats, tant a la
ciutat de Barcelona com a la seva conurbació i al conjunt de municipis de la resta de
Catalunya.
Aquesta tendència es va trencar l’any 2006, i per segon any consecutiu s’incrementa el
nombre d’habitatges en oferta en el mercat de l’habitatge nou a Catalunya. Les dades del
2007 mostren un augment del 38,1% dels habitatges en oferta per al conjunt de Catalunya.
Tant per a Barcelona com per a l’agregat de municipis de la seva conurbació i per a l’agregat de la resta de municipis de Catalunya, es reprodueix amb diferents intensitats aquest
increment, amb taxes de creixement del 29,6%, del 20,9% i del 46,9%, respectivament. De
fet, només en el cas de sis municipis153 ha tingut lloc una caiguda del nombre d’habitatges
en oferta (vegeu la taula 194).
TAULA 194. Oferta de venda d’habitatge nou. 44 municipis.
Catalunya, 2005-2007

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

2005

2006

2007

2.649

4.508

3.925

Variació (%)
2004-2005

20052006

20062007

5.843

-2,0%

70,2%

29,6%

6.210

7.509

-11,6%

58,2%

20,9%

12.403

16.531

24.276

-10,1%

33,3%

46,9%

Catalunya sense BCN

16.328

22.741

31.785

-10,5%

39,3%

39,8%

Total Catalunya
(44 municipis)

18.977

27.249

37.628

-9,4%

43,6%

38,1%

Barcelona
Conurbació de BCN
sense BCN
Catalunya sense BCN
ni conurbació

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge, amb les dades de TECNIGRAMA.

152. L’evolució dels habitatges en oferta en relació amb la dinàmica de construcció són un indicador de la capacitat d’absorció de la demanda d’habitatges. Les dades d’habitatges en oferta, facilitades per la Direcció General
d’Habitatge, procedeixen dels estudis elaborats per l’empresa TECNIGRAMA amb una mostra de 44 municipis de
Catalunya, dels quals 18 pertanyen a la conurbació de Barcelona i 25, a la resta de Catalunya.
153. Ripollet, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Igualada, Manresa i Vilanova i la Geltrú.
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Conjuntament amb l’increment dels habitatges nous en oferta, el 2007 també ha tingut
lloc una major dificultat de comercialització de les promocions en oferta, que s’ha posat de
manifest en la reducció del percentatge d’habitatges venuts al llarg de l’any del conjunt de
promocions, en l’augment dels mesos transcorreguts per vendre una promoció i en la reducció del percentatge d’habitatges venuts d’una promoció dins el primer mes d’oferta (vegeu
la taula 195). Aquesta major dificultat a l’hora de comercialitzar les promocions va començar a tenir lloc l’any 2006.
TAULA 195. Comercialització de l’habitatge en oferta nou.
Catalunya, 2005-2007

Unitats: percentatges i mesos.

Barcelona
Catalunya

Vendes/oferta1
2005
2006
2007
65,5% 61,5% 57,4%
67,7% 59,9% 54,3%

Ritme de vendes2
2005
2006
2007
13
21
34
15
19
33

Vendes mensuals3
2005
2006
2007
7,9%
4,8%
2,9%
7,2%
5,4%
3,2%

Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge a partir de dades de TECNIGRAMA.
(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.

Aquestes dificultats de comercialització també queden recollides en l’evolució del nombre total de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure nou. L’any 2007, el nombre de
transaccions d’aquest tipus d’habitatges s’ha reduït el 19,2% respecte del 2006, de forma més
intensa que al conjunt d’Espanya, i fins a les 39.542 transaccions (vegeu el gràfic 135).
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GRÀFIC 135. Evolució del nombre de transaccions immobiliàries
d’habitatge lliure nou. Espanya i Catalunya, 2004-2007

Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges.

Espanya
Creix. Espanya
Catalunya
Creix. Catalunya

23,2%
21,4%
14,4%

267.540

34.965
2004

306.060

42.452
2005

15,2%

360.349

377.156

48.908
2006

-4,5%
-19,2%
39.542
2007

Font: elaboració pròpia amb dades del Ministeri de l’Habitatge.

Paral·lelament, els preus dels habitatges en oferta han experimentat al llarg de tot el
territori una significativa frenada respecte del 2006, que, per al conjunt de Catalunya, amb
un preu mitjà de 3.856 euros/m2, significa una caiguda del preu de l’1%. En els municipis
de la conurbació de Barcelona, amb un preu mitjà de 4.302 euros/m2, s’incrementen en
termes mitjans el 0,9%; a la ciutat de Barcelona, amb un preu mitjà de 5.918 euros/m2,
augmenten el 2,2%; mentre que a la resta de municipis de Catalunya, amb un preu mitjà de
3.167 euros/m2, es redueixen en termes mitjans el 0,3% (vegeu la taula 196).
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TAULA 196. Preus de l’oferta de venda d’habitatge nou.
Catalunya, 2005-2007

Unitats: euros per metre quadrat i percentatges.

2005

2006

2007

Barcelona

5.082

5.791

Conurbació de BCN
sense BCN

3.705

Catalunya sense BCN
ni conurbació

Variació (%)
2004-2005

2005-2006

20062007

5.918

21,2%

14,0%

2,2%

4.262

4.302

20,3%

15,1%

0,9%

2.687

3.176

3.167

27,2%

18,2%

-0,3%

Catalunya sense BCN

2.967

3.512

3.480

24,4%

18,4%

-0,9%

Total Catalunya
(44 municipis)

3.280

3.896

3.856

23,6%

18,8%

-1,0%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge, a partir d’un estudi de TECNIGRAMA basat
en l’anàlisi de 44 municipis.

4.2.2. L’esforç de compra de l’habitatge
Tot i l’estabilització dels preus de l’habitatge a Catalunya i el creixement del 4,3% de
l’índex de cost salarial mitjà a Catalunya, al llarg del 2007 ha tingut lloc un enduriment de
les condicions del mercat hipotecari. El tipus mitjà dels préstecs hipotecaris ha passat del
4,17% el 2006 al 5,24% el 2007. La combinació d’aquests elements ha comportat, un any
més, un increment de l’esforç de compra d’un habitatge nou. De manera que, en el període
2004-2007 s’ha agreujat amb intensitat el problema de l’accés a l’habitatge nou.
La quota hipotecària mitjana de les noves hipoteques154 (vegeu la taula 197) s’hauria
incrementat, el 2007, el 13,9% a Barcelona ciutat, fins a 2.551 euros/mes; el 12,5% a la
conurbació de Barcelona, fins a 1.855 euros/mes, i l’11,1% a la resta de Catalunya (sense
conurbació ni Barcelona), fins a 1.336 euros/mes.
Observem, així, que l’esforç que hauria de fer una família monosalarial per accedir a
l’habitatge (vegeu la taula 197), calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de
Catalunya, si bé es desaccelera en relació amb els quatre darrers anys, segueix augmentant
i se situa en el 140,9% a Barcelona ciutat, en el 102,5% a la conurbació de Barcelona i en
el 75,4% a la resta de Catalunya. Aquestes magnituds signifiquen increments a Barcelona
ciutat del 9,2%, a la seva conurbació del 7,9% i a la resta de Catalunya del 6,6%.

154. Calculada amb quota fixa a 25 anys i amb un import del 80% del preu total de l’habitatge.
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TAULA 197. Esforç de compra d’un habitatge nou. Catalunya,
2005-2007

Unitats: preu, quota en euros i percentatges.

Variació
2005-2006 2006-2007

2005

2006

2007

Barcelona

457.380

521.190

532.620

14,0%

2,2%

Conurbació sense BCN

333.411

383.610

387.221

15,1%

0,9%

Catalunya sense conurbació
BCN

241.867

285.836

285.056

18,2%

-0,3%

QUOTA HIPOTECÀRIA
(€/mes)1

2005

2006

2007

2005-2006

2006-2007

Barcelona

1.790

2.241

2.551

25,2%

13,9%

Conurbació sense BCN

1.304

1.649

1.855

26,4%

12,5%

Catalunya sense conurbació
BCN

946

1.229

1.366

29,9%

11,1%

ESFORÇ2

2005

2006

2007

2005-2006

2006-2007

Barcelona

106,6%

129,1%

140,9%

21,1%

9,2%

Conurbació sense BCN

77,7%

95,0%

102,5%

22,2%

7,9%

Catalunya sense conurbació
BCN

56,4%

70,8%

75,4%

25,6%

6,6%

PREU HABITATGE 90 m2

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge.
Nota 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.
Nota 2. L’esforç es calcula com el pes de la quota hipotecària respecte de l’índex de cost salarial total mitjà per a
Catalunya.
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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,155
també s’observa una estabilització dels preus amb un creixement mitjà del 0,4%, que té lloc
tant fora de l’àmbit de la ciutat de Barcelona, on el preu augmenta de mitjana l’1,6% respecte del 2006, com a la ciutat de Barcelona, on el preu mitjà de venda es redueix el
0,5%.
Els preus de venda dels habitatges de segona mà són, aproximadament, entre el 12% i
el 30% inferiors als preus de venda de primera mà, excepte en el cas de Tarragona, on
aquesta diferència és menor, del 3,5%.
En la taula 198 es mostra l’evolució dels preus de venda de segona mà per a la mostra
de municipis, entre els anys 2005 i 2007.
TAULA 198. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà.
11 municipis. Catalunya, 2006-2007

Unitats: preus en euros per metre quadrat construït i variació en percentatges.

Barcelona
Badalona
Gavà
Girona
L’Hospitalet de Llobregat
Lleida
Mataró
Ripollet
Sabadell
Tarragona
Terrassa
TOTAL sense Barcelona
TOTAL (11 municipis)

2006

2007

4.298
3.283
3.533
2.987
3.464
1.949
3.175
2.820
2.959
2.529
2.823
3.025
3.662

4.279
3.311
3.478
2.809
3.661
2.019
3.308
2.680
2.888
2.851
2.707
3.075
3.677

2004-2005
15,0%
21,6%
13,0%
37,9%
27,4%
25,4%
19,5%
31,9%
25,1%
34,1%
34,2%
26,5%
19,6%

Variació
2005-2006
20,3%
20,2%
17,1%
20,1%
12,7%
15,8%
24,5%
5,1%
15,1%
16,9%
18,7%
17,4%
18,9%

2006-2007
-0,5%
0,8%
-1,6%
-6,0%
5,7%
3,6%
4,2%
-5,0%
-2,4%
12,7%
-4,1%
1,6%
0,4%

Font: dades de la Secretaria d’Habitatge, amb les dades de TECNIGRAMA.

155. 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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La frenada del mercat de l’habitatge de segona mà també es posa de manifest en l’evolució del nombre total de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà, que
experimenten una caiguda més intensa a Catalunya que en el conjunt d’Espanya. L’any
2007, el nombre de transaccions s’ha reduït fins a 69.031 a Catalunya, el 35,9% menys que
l’any 2006, i accentuant la caiguda iniciada ja l’any 2006.
GRÀFIC 136. Evolució del nombre de transaccions
immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà. Espanya i
Catalunya, 2004-2007

Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges.
548,629
19,8%
2,7%

534.155

530.832
-3,2%

401.635

-7,5%
-24,3%
116.532

97.274

107.758

2005

2004

Espanya
Creix Espanya

2006

69.031
-35,9%
2007

Catalunya
Creix Catalunya

Font: elaboració pròpia amb dades del Ministeri de l’Habitatge.

4.2.4. L’habitatge de lloguer
El mercat de lloguer ha seguit creixent el 2007, amb un increment dels nous contractes
del 10,3% i amb una evolució a l’alça del lloguer anual mitjà, que se situa per al conjunt
de Catalunya en els 860,0 euros al mes, amb una taxa de creixement del 10,4% (vegeu les
taules 199).
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TAULA 199. Evolució anual del lloguer mitjà contractual per zones. Catalunya, 2005-2007

Unitats: euros per mes i variació en percentatges.

Variació (%)
2005-2006 2006-2007

2005

2006

2007

Barcelona ciutat

779,2

873,6

992,6

11,4%

12,1%

13,6%

AMB sense
Barcelona

714,5

810,9

889,2

14,3%

13,5%

9,7%

Resta de Catalunya

466,8

543,8

612,6

15,6%

16,5%

12,7%

Total Catalunya sense
Barcelona

624,4

709,4

776,8

14,0%

13,6%

9,5%

Total Catalunya

694,5

778,7

860,0

11,4%

12,1%

10,4%

2004-2005

Font: Secretaria d’Habitatge, amb les dades de fiances de lloguer de l’INCASÒL.

TAULA 200. Evolució anual del nombre de contractes de lloguer
per zones. Catalunya, 2005-2007

Unitats: nombre de contractes i variació en percentatges.

Variació (%)

20042005

2005-2006

2006-2007

6,0%

0,0%

0,8%

22.862

13,5%

10,5%

12,3%

12.479

15.647

20,9%

18,4%

25,4%

28.959

32.837

38.509

16,1%

13,4%

17,3%

52.941

56.812

62.671

11,3%

7,3%

10,3%

2005

2006

2007

Barcelona ciutat

23.982

23.975

24.162

AMB sense Barcelona

18.421

20.358

Resta de Catalunya

10.538

Total Catalunya sense
Barcelona
Total Catalunya

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 2004-2007, de forma
més acusada en els municipis de la resta de Catalunya, i en menor mesura en la conurbació
de Barcelona, tant pel que fa a l’increment de contractació com a l’evolució del lloguer
mitjà.
Així, entre el 2004 i el 2007, en els municipis de la resta de Catalunya el lloguer mitjà
ha crescut a una taxa anual acumulativa del 14,9%; en els municipis de la conurbació de
Barcelona, a una taxa del 12,5%, i a Barcelona ciutat, a una taxa del 12,4%.
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El gràfic 137 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 tres darrers anys un increment significatiu del seu pes relatiu.
GRÀFIC 137. Evolució del pes dels nous contractes de lloguer
a Catalunya per zones. Catalunya, 2004-2007

Unitats: percentatges.

Barcelona
Conurbació
sense BCN

47,6%

45,3%

42,2%

38,6%

34,1%

34,8%

35,8%

36,5%

18,3%

19,9%

22,0%

25,0%

2004

2005

2006

2007

Resta de
Catalunya

Font: Secretaria d’Habitatge, amb les dades de fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL.

4.3. La política d’habitatge
L’exercici 2007, la Generalitat de Catalunya ha pressupostat 615,8 milions d’euros en
la política de despesa d’habitatge (programa 43 dels pressupostos), l’1,9% de tot el pressupost. El 53,3% d’aquesta despesa, 328 milions d’euros, es destina a inversions reals, el
8,9% de tota la inversió real que té pressupostada la Generalitat.
Així, els pressupostos del 2007 han previst un increment de 222,3 milions d’euros en
aquesta política, un 56% més que el 2006. Aquesta és una de les polítiques de despesa amb
un creixement més significatiu, i explica el 8,8% del creixement total de la despesa per al
2007. La despesa en inversió real en la política d’habitatge s’incrementa 111,3 milions
d’euros, el 51,4% més que el 2006, creixement que contrasta amb la caiguda del 9,3% del
conjunt de tota la inversió de la Generalitat per al 2007.
Dels 615,8 milions d’euros, la Secretaria d’Habitatge en té pressupostats 128,3 milions; la
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, 71,8 milions (que transfereix íntegrament a
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l’INCASÒL i a les corporacions locals per al Programa de barris i nuclis antics); ADIGSA
en té pressupostats 74,3 milions, i l’INCASÒL, 425 milions; les despeses consolidables156
són de 83,6 milions d’euros.
Les dades facilitades no permeten fer un seguiment de l’execució de la política d’habitatge
de la Generalitat ni tampoc una comparació amb l’exercici 2006.
En la taula següent es resumeixen només aquelles actuacions en política d’habitatge del
2007, 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, que s’articula a partir de quatre grans eixos:
- La promoció per a la mobilització de sòl per a la construcció d’habitatge protegit (ajuts
per compra o urbanització de sòl).
- 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 d’habitatge amb protecció oficial de lloguer i per destinar-lo a lloguer, respectivament (nova
construcció d’habitatges amb protecció oficial).
- 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).
- La promoció per a la rehabilitació d’habitatges.

156. 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.
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TAULA 201. Resum de les actuacions en el marc del Pla per al dret
a l’habitatge 2004-2007. Catalunya, 2007

Unitats: nombre d’habitatges i milions d’euros.

Nombre d’actuacions/beneficiaris

Pressupost
Generalitat1

3.481

7,50

9.201

32,90

14.753

31,10

Habitatges obtinguts del parc desocupat2

3.224

3,73

Total ajuts accés i ús habitatge

30.659

75,23

Habitatges rehabilitats

28.754

54,80

Habitatges rehabilitats ADIGSA

10.967

29,40

Programa ascensors ADIGSA
(habitatges beneficiats)

1.096

4,50

Total rehabilitació

40.817

88,70

TOTAL

71.476

163,93

Ajuts per compra o urbanització de sòl
Nova construcció d’habitatges amb protecció
oficial
Ajuts al pagament del lloguer i personalitzats
a l’allotjament

Font: Secretaria d’Habitatge.
(1) Obligacions reconegudes.
(2) Inclou els ajuts de la Xarxa 6.000 i els ajuts a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

4.3.1. Habitatge protegit
El nombre d’habitatges iniciats amb protecció oficial de nova construcció157 a
Catalunya, l’any 2007, és de 9.039 i ha augmentat el 25,1% respecte de l’any 2006, la xifra
més elevada dels darrers deu anys (1996-2006); i, de mitjana, s’han iniciat 6.239 habitatges
protegits per any.

157. Mesurada a través de les dades d’habitatges iniciats facilitades per la Secretaria d’Habitatge. Aquesta xifra no
inclou els 162 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 2007 és de
9.201 habitatges, amb un increment respecte del 2006 del 21,2%.
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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 2007 prop
de l’11%, i que després de recuperar-se modestament l’any 2004 havia tornat a reduir-se
progressivament fins a representar el 5,7% del total l’any 2006. Tot i així, encara som lluny
dels percentatges de promoció protegida assolits el 2007 en comunitats autònomes com ara
la Comunitat de Madrid (43,5%), el País Basc (34,3 %), Aragó (19,4%) o Navarra
(16,8%).
Així, Catalunya ha iniciat l’any 2007 1,3 habitatges amb protecció oficial per cada
1.000 habitants, una xifra que, si bé s’incrementa sensiblement respecte dels 0,8 habitatges
protegits per cada 1.000 habitants iniciats de mitjana anual entre els anys 1996-2006, encara es troba per sota de la mitjana espanyola l’any 2007, que és d’1,9 habitatges per cada
1.000 habitants, o lluny de les xifres de la Comunitat de Madrid (3,9), de l’Aragó, Castellala Manxa i el País Basc (2,8), i de Castella i Lleó (2,4).
En la taula 202 es mostra l’evolució des del 2004 de les promocions d’habitatge protegit i lliure de nova construcció a Catalunya, per demarcacions territorials.
TAULA 202. Habitatges iniciats lliures i amb protecció oficial
per províncies. Catalunya, 2004-2007

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Habitatges lliures
2004
2005
2006
2007

Habitatges protegits
(nova construcció)

2004
2005

2006

2007
Hab. prot. / (hab.
lliures + hab. prot.)
2004
2005
2006
2007

Barcelona
47.235
50.849
60.983
36.915

Girona
15.914
17.698
21.429
14.135

Lleida
7.968
10.633
13.490
9.340

Tarragona
18.974
24.401
23.623
15.924

Catalunya
90.091
103.581
119.525
76.314

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

4.149
4.693

329
550

736
367

823
1.000

6.037
6.610

7.080

4.673

523

969

538

374

1.210
898

9.039

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

8,1%
8,4%
7,1%
16,1%

2,0%
3,0%
4,3%
3,6%

8,5%
3,3%
2,7%
5,4%

4,2%
3,9%
4,9%
5,3%

6,3%
6,0%
5,7%
10,6%

Font: dades de la Secretaria d’Habitatge.
Nota: no s’hi inclouen els habitatges associats al Programa de remodelació de barris.
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El promotor més actiu d’habitatges de protecció oficial l’any 2007 ha estat l’INCASÒL
amb 2.651 habitatges, el 28,8% del total; seguit molt de prop pels ajuntaments (anomenats
altres promotors públics) amb 2.585 habitatges, el 28,1% del total; dels promotors privats
amb 2.085 habitatges, el 22,7% del total, i de les ESAL amb 1.880 habitatges, el 20,4% del
total. Respecte de les dades de l’any 2006, destaquen els esforços més elevats fets per
l’INCASÒL i pels promotors privats, ja que els ajuntaments han estat els únics promotors
que han disminuït la seva activitat.
L’activitat promotora més rellevant a la província de Barcelona la duen a terme els
ajuntaments, amb 2.400 habitatges iniciats de protecció oficial, i l’INCASÒL, amb 2.198
habitatges. Per la seva banda, el promotor més important a la província de Girona és l’INCASÒL, amb 228 habitatges. Els promotors privats són els més actius a les províncies de
Lleida i Tarragona, amb 339 i 560 habitatges iniciats, respectivament.
En relació amb l’àmbit territorial, s’observa que tots els promotors tenen la seva activitat principal a l’àmbit metropolità: els ajuntaments hi construeixen 2.227 habitatges de
protecció oficial; l’INCASÒL hi construeix 1.975 habitatges; les ESAL, 1.265, i els promotors privats, 958, que fan un total de 6.425 habitatges. La segona zona en importància
és la resta de Catalunya, on s’han edificat 1.562 habitatges de protecció oficial i on han
estat els promotors privats els que hi han tingut més activitat, amb 699 habitatges. A les
zones urbanes s’han iniciat 641 habitatges protegits i han estat també els promotors privats
els que més activitat hi han tingut, amb 226 habitatges; mentre que a les zones turístiques
s’han construït 573 habitatges i l’INCASÒL ha estat el promotor que més habitatges ha
iniciat, 287.
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TAULA 203. Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones
i tipus de promotor. Catalunya, 2007

Unitats: nombre d’habitatges.

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Àmbit metropolità
Altres zones urbanes
Zones turístiques
Resta de Catalunya
Catalunya 2005
Catalunya 2006
Catalunya 2007

ESAL1
1.550
67
85
178
ESAL1
1.265
151
76
388

INCASÒL2
2.198
228
65
160
INCASÒL2
1.975
97
287
292

Altres públics
2.400
136
49
Altres públics
2.227
167
8
183

Promotors privats
1.094
92
339
560
Promotors privats
958
226
202
699

TOTAL
7.242
523
538
898
TOTAL
6.425
641
573
1.562

897
1.815
1.880

1.560
1.449
2.651

2.172
2.703
2.585

2.303
1.625
2.085

6.932
7.592
9.201

Font: dades de la Secretaria d’Habitatge.
(1) Entitats sense finalitat de lucre.
(2) Inclou els habitatges construïts per remodelació de barris.

Atenent al tipus de promoció dels habitatges iniciats amb protecció, s’observa que l’habitatge social en sentit estricte,158 amb 3.985 habitatges, representa el 43,3% del total i ha
augmentat 10 punts percentuals respecte de l’any 2006. La modalitat més important
d’aquesta categoria és el lloguer a 25 anys, amb 3.058 habitatges, que representen el 33,2%
de tots els habitatges protegits. Els altres habitatges protegits són 5.216. En aquesta darrera
categoria sobresurten la protecció oficial de règim general, amb 3.338 habitatges (el 36,3%
del total) i el preu concertat, amb 1.448 habitatges (el 15,7% del total). Entre els diferents
tipus de promoció, els que perden pes en el total són la remodelació de barris (-3 punts
percentuals), la protecció oficial de règim general (-14,9 punts percentuals) i el lloguer a
10 anys (-1,6 punts percentuals). La modalitat que més ha crescut és el lloguer a 25 anys,
amb 12,3 punts percentuals.
Les promocions de lloguer representen el 44,9% del total de la protecció i han augmentat 10 punts percentuals respecte de l’any 2006, mentre que les promocions de la compra
en signifiquen el 53,3% i han disminuït 7,9 punts percentuals. La remodelació de barris
representa l’1,8% dels habitatges protegits i ha baixat 3 punts percentuals.

158. 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 204. Habitatges iniciats amb protecció oficial per tipus de
promoció. Catalunya, 2005-2007

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Remodelació de barris
Protecció oficial en règim especial
Lloguer a 25 anys
Lloguer a 30 anys
Habitatge social estricte

2005
322
465
2.316
175
3.278

Protecció oficial en règim general
Preu concertat
Lloguer a 10 anys
Altres habitatges protegits
Total habitatges protegits

2.573
141
940
3.654
6.932

Habitatges
2006
366
64
1.586
512
2.528
3.887
700
477
5.064
7.592

2007
162
121
3.058
644
3.985

Percentatge sobre el total
2005
2006
2007
4,6%
4,8%
1,8%
6,7%
0,8%
1,3%
33,4%
20,9%
33,2%
2,5%
6,7%
7,0%
47,3% 33,3%
43,3%

3.338
1.448
430
5.216
9.201

37,1%
2,0%
13,6%
52,7%
100%

51,2%
9,2%
6,3%
66,7%
100%

36,3%
15,7%
4,7%
56,7%
100%

Font: dades de la Secretaria d’Habitatge.

La distribució de les diferents promocions per províncies mostra que, a Barcelona, hi
predomina el lloguer a 25 anys (2.809 habitatges), seguida de la protecció de règim general
(2.404 habitatges). A Girona predomina la protecció de règim general (184 habitatges),
seguida del lloguer a 25 anys (178 habitatges). A Lleida i a Girona predomina la protecció
de règim general (228 i 522 habitatges, respectivament).
Per la seva banda, la distribució dels diferents tipus de promoció per àmbits territorials
mostra un predomini del lloguer a 25 anys (2.331 habitatges) i de la protecció de règim
general (2.121 habitatges) a l’àmbit metropolità. A les altres zones urbanes i a la resta de
Catalunya predomina la protecció de règim general (223 i 755 habitatges, respectivament),
mentre que a les zones turístiques predomina el lloguer a 25 anys (304 habitatges).
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476

3.338

General

Catalunya

3.338

755

239

223

Font: Secretaria d’Habitatge.

Catalunya

Resta de
Catalunya

Zones
turístiques

Altres zones
urbanes

2.121

Especial

522

Tarragona

Àmbit
metropolità

121

228

Lleida

121

0

0

39

82

39

0

0

184

Girona

82

2.404

Barcelona

General

Especial

430

73

4

80

3.058

376

304

47

2.331

Lloguer a 25
anys

Lloguer a 10
anys
273

3.058

164

107

178

2.609

Lloguer a 25
anys

430

80

31

4

315

Lloguer a 10
anys

644

0

0

158

486

Lloguer a 30
anys

644

39

49

70

486

Lloguer a 30
anys

1.448

358

26

94

970

Preu concertat

1.448

54

123

87

1.184

Preu concertat

162

0

0

0

9.201

1.562

573

641

6.425

TOTAL

Remodelació
de barris
162

9.201

898

538

523

7.242

TOTAL

162

0

0

0

162

Remodelació
de barris

TAULA 205. Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones i tipus de promoció. Catalunya, 2007

Unitats: nombre d’habitatges.
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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, l’any 2007, ha tingut en marxa quatre procediments diferents per mobilitzar sòl per a la construcció d’habitatge protegit:
- 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 preveuen sòl per a 50.000 habitatges protegits. A aquests, cal afegirhi els aprovats fins al desembre del 2007, que han delimitat sòl per a 70.000 habitatges
protegits més.
- Signatura de convenis amb ajuntaments de Catalunya per posar en marxa projectes
d’habitatge protegit.159 El 2006 es van signar 43 convenis que comprometen la construcció
per part de l’INCASÒL de 2.194 habitatges. El 2007 s’han signat 20 convenis més, amb un
compromís de 1.267 habitatges.160
- Subvencions per a l’adquisició de sòl per a la creació de patrimonis de sòl destinats a
la promoció d’habitatges protegits. El 2007, els ajuts concedits a l’adquisició de sòl han
estat de 4.789,3 milers d’euros i han augmentat el 31,9% respecte de l’any 2006. Aquests
ajuts afecten 52 parcel·les en les quals està previst construir 1.920 habitatges. En la taula
206 es pot veure l’evolució d’aquests ajuts des de l’any 2005 i en funció dels operadors.

159. Habitatges dotacionals, habitatges de lloguer i habitatges de compravenda per a persones sol·licitants dels
municipis.
160. Inclouen els convenis amb diferents universitats per promoure habitatges universitaris.
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TAULA 206. Ajuts concedits per a l’adquisició de sòl amb
destinació a habitatge protegit segons els operadors.
Catalunya, 2005-2007

Unitats: parcel·les, habitatges i milers d’euros.

Institut
Català del
Sòl

Nombre de
parcel·les
2005 2006 2007

Nombre d’habitatges
previstos
2005
2006
2007

2005

2006

2007

Import de la subvenció

5

11

6

139

444

164

290,8

1.000,0

351,4

Altres
operadors
públics

22

22

31

964

704

1.095

2.184,9

1.661,5

2.926,7

Operadors
sense
finalitat de
lucre

3

9

15

228

388

661

493,6

970,6

1.511,3

30

42

52

1.331

1.536

1.920

2.969,3

3.632,0

4.789,3

Total

Font: Secretaria d’Habitatge.

- Subvencions per a la urbanització de sòl majoritàriament destinat a habitatge protegit.161 L’any 2007 s’han concedit ajuts per valor de 2.676 milers d’euros per a la urbanització de sòl amb 1.561 habitatges. Aquesta xifra significa un increment del 4,4% respecte
dels ajuts concedits el 2006.

4.3.3. Rehabilitació d’habitatges
El nombre d’actuacions aprovades l’any 2007 per a la rehabilitació protegida d’habitatges ha estat de 28.754 i ha augmentat el 16,9% respecte de l’any 2006; mentre que l’import
associat de les subvencions ha estat de 54,8 milions d’euros, amb un increment del 6,8%
respecte de l’any 2006. D’aquests habitatges, 8.114 corresponen a plans antics, amb un
import associat d’11,1 milions d’euros, mentre que 20.640 habitatges han entrat en la nova
convocatòria del 2007, amb un import de 43,7 milions d’euros.
Aquestes dades també posen de manifest que la subvenció mitjana per habitatge associat al nou Pla de rehabilitació s’ha reduït dels 2.218 euros per habitatge del Pla del 2006
als 2.117 euros per habitatge l’any 2007.

161. 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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A la taula 207 es mostra l’evolució des de l’any 2005 de les actuacions aprovades de
rehabilitació per províncies.
TAULA 207. Rehabilitació protegida d’habitatges, actuacions
aprovades. Catalunya, 2005-2007

Unitats: nombre d’habitatges.

2005
9.694
95
1.057
429
11.275

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
CATALUNYA

2006
19.818
1.385
1.273
2.124
24.600

2007
25.870
889
895
1.100
28.754

Font: Secretaria d’Habitatge.

Pel que fa al tipus d’obres, els ajuts de rehabilitació del Pla del 2007 s’han destinat
majoritàriament a la reparació de patologies (el 55,3% dels expedients); una cinquena part
a solucionar problemes d’accessibilitat relacionats amb la instal·lació d’ascensors (el
17,8% dels expedients); una altra cinquena part a grans instal·lacions d’aigua, llum i gas (el
20,5% dels expedients), i la resta, a obres relacionades amb la sostenibilitat, l’habitabilitat
i l’adaptació de l’interior dels habitatges (vegeu la taula 208).
TAULA 208. Distribució dels ajuts aprovats per a rehabilitació del
Pla de rehabilitació. Catalunya. Convocatòries 2006-2007

Unitats: percentatges i milers d’euros.

Expedients
% segons tipus d’obra
Convocatòria
Convocatòria
2006
2007

Import
Convocatòria
20061

Convocatòria
20072

Patologies

54,9%

54,9%

23.858,4

23.272,3

Accessibilitat

21,3%

17,7%

17.207,6

15.524,3

Instal·lacions

20,6%

20,4%

4.022,2

3.197,9

Sostenibilitat

1,9%

6,3%

937,1

1.002,3

Habitabilitat

0,5%

0,3%

800,3

508,6

Adaptació interior
habitatge

0,9%

0,4%

360,8

195,0

Total

100%

100%

47.186,4

43.700,4

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge.
(1) L’import correspon als 21.271 habitatges de la convocatòria 2006 dins de les actuacions aprovades el 2006.
(2) L’import correspon als 20.640 habitatges de la convocatòria 2007 dins de les actuacions aprovades el 2007.
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El nombre d’actuacions pagades162 per a la rehabilitació protegida d’habitatges ha estat
de 6.113 i ha disminuït el 49,2% respecte de l’any 2006. L’import de les subvencions corresponents ha estat de 7.640,4 milers d’euros i també s’ha reduït respecte de l’any 2006 (el
45,6%). L’import mitjà de les subvencions ha estat de 1.249,9 euros per actuació i ha augmentat el 7,1% respecte de l’any 2006.
S’observa que totes les províncies han reduït el nombre d’actuacions pagades i l’import
de les subvencions, tret de Lleida. També destaca Barcelona perquè ha acumulat la major
part de les actuacions pagades i de les subvencions.
TAULA 209. Rehabilitació protegida d’habitatges, actuacions
pagades per províncies. Catalunya, 2005-2007

Unitats: nombre d’habitatges, milers d’euros i import mitjà per habitatge.

Actuacions pagades1

Import de les subvencions

2005

2006

2007

2005

2006

2007

23.920

10.569

5.428

24.749,7

11.181,1

6.187,6

Girona

694

537

77

1.456,9

1.087,8

250,5

Lleida

890

303

373

1.531,0

815,4

860,7

Tarragona

1.067

632

235

1.642,2

969,3

341,6

CATALUNYA

26.571

12.041

6.113

29.379,8

14.053,6

7.640,4

-

-

-

1.105,7

1.167,1

1.249,9

Barcelona

Import mitjà
per habitatge

(1) Les actuacions pagades es corresponen amb les sol·licituds aprovades en la convocatòria de l’any en curs i amb
les aprovacions de sol·licituds antigues, i de qualsevol actuació que hagi rebut ajut oficial de la Generalitat o de
l’Estat.
Font: Secretaria d’Habitatge.

El nombre de sol·licituds de tests de l’edifici ha estat de 47.261 i ha disminuït l’1,6%
respecte de l’any 2006. La província amb més sol·licituds és Barcelona, amb 39.846; seguida a molta distància per Lleida, amb 3.212 sol·licituds; Girona, amb 2.142 sol·licituds, i
Tarragona, amb 2.061 sol·licituds. L’única província que augmenta el nombre de sol·
licituds és Lleida.

162. Amb certificat final d’obres i compliment de tots els requisits de la concessió de l’ajut.
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TAULA 210. Sol·licituds de tests de l’edifici per províncies.
Catalunya, 2005-2007

Unitats: nombre d’habitatges.

2005

2006

2007

Barcelona

70.673

41.711

39.846

Girona

2.779

2.519

2.142

Lleida

2.135

1.362

3.212

Tarragona

4.269

2.419

2.061

CATALUNYA

79.856

48.011

47.261

Font: Secretaria d’Habitatge.

El nombre de sol·licituds d’informes d’idoneïtat ha estat de 992 i ha disminuït el 15,2%
respecte de l’any 2006. Barcelona és la província que acumula més sol·licituds, amb 406;
seguida de Tarragona, amb 278 sol·licituds; Lleida, amb 166 sol·licituds, i Girona, amb 142
sol·licituds. L’única província que augmenta el nombre de sol·licituds és Tarragona.
TAULA 211. Sol·licituds d’informes d’idoneïtat per províncies.
Catalunya, 2005-2007

Unitats: nombre d’habitatges.

2005

2006

2007

1.014

522

406

Girona

269

180

142

Lleida

393

216

166

Tarragona

501

252

278

2.177

1.170

992

Barcelona

CATALUNYA
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, a partir de l’aprovació al final del 2004 del Decret
454/2004, a través dels ajuts al lloguer.
L’import total dels ajuts per a l’accés a l’habitatge ha estat de 31.619,4 milers d’euros i
ha augmentat el 66,9% respecte de l’any 2006. Els ajuts al pagament del lloguer són els que
tenen més recursos, amb 29.938,1 milers d’euros. Segueixen, a molt distància, els ajuts
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personalitzats a l’allotjament, amb 1.238,9 milers d’euros, i els ajuts als habitatges de la
Xarxa d’Inclusió Social, amb 442,4 milers d’euros. Els únics ajuts que han disminuït entre
els anys 2006 i 2007 han estat els personalitzats a l’allotjament.
TAULA 212. Import total dels ajuts per a l’accés a l’habitatge.
Catalunya, 2005-2007

Unitats: milers d’euros.

2005

Import total
2006

2007

Ajuts al pagament del lloguer

3.285,8

17.114,4

29.938,1

Ajuts personalitzats a l’allotjament

1.583,9

1.552,3

1.238,9

-

271,2

442,4

4.869,7

18.939,6

31.619,4

Ajuts als habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social
Total ajuts per a l’accés a l’habitatge
Font: Secretaria d’Habitatge.

El nombre de famílies que han rebut ajuts al pagament del lloguer ha estat de 13.913 i
ha augmentat el 66,1% respecte de l’any 2006. L’import mitjà anual de la subvenció ha
estat de 2.151,8 euros i ha augmentat el 5,3% respecte de l’any 2006.
El volum de recursos més elevat el reben els col·lectius amb dificultats de les borses de
mediació social, amb 21.146,6 milers d’euros; seguits dels joves de les borses de lloguer
jove, amb 5.705,4 milers d’euros; dels més grans de 85 anys, amb 1.544,2 milers d’euros,
i dels beneficiaris del parc públic, amb 1.541,9 milers d’euros. Pel que fa 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 col·lectius amb dificultats de les borses
de mediació social,163 amb 2.301,3 euros per família; seguits dels joves, amb 2.244,4 euros
per família; dels més grans de 85 anys, amb 1.493 euros per família, i dels beneficiaris del
parc públic, amb 1.343,2 euros per família. L’única subvenció mitjana que disminueix és
la dels joves.

163. 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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TAULA 213. Ajuts al pagament del lloguer. Nombre d’ajuts
i import de les subvencions concedides, segons el tipus de
beneficiari. Catalunya, 2006-2007

Unitats: nombre de famílies beneficiàries, import mitjà en euros i import total de la subvenció en milers d’euros.

Nombre de famílies
Més grans de 65
anys
Parc públic
Col·lectius amb
dificultats
(borses de
mediació social)
Joves (borses de
lloguer jove)
Total

2006

2007

843

Import mitjà anual de la
subvenció
2006

2007

1.034

1.449,4

980

1.148

5.431

Import total de la subvenció
2006

2007

1.493,4

1.221,8

1.544,2

1.100,3

1.343,2

1.078,3

1.541,9

9.189

2.262,8

2.301,3

12.289,5

21.146,6

1.122

2.542

2.250,2

2.244,4

2.524,7

5.705,4

8.376

13.913

2.043,3

2.151,8

17.114,3

29.938,1

Font: Secretaria d’Habitatge.

4.4. Novetats normatives i iniciatives públiques
Novetats normatives
En l’àmbit comunitari cal destacar el dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu
sobre “L’habitatge i la política regional”,164 el qual incideix a reforçar el dret a l’habitatge
i proposa que s’estableixin objectius comuns sobre l’accés a l’habitatge i normes mínimes
sobre la qualitat de l’habitatge. D’altra banda, el dictamen assenyala la possibilitat de fer
ús dels fons estructurals per tal d’assolir aquests objectius. Fa referència també a l’instrument “Jessica” (ajuda europea conjunta com a suport d’inversions sostenibles en zones
urbanes), el qual proporcionarà elements per tal de crear un fons de garantia per als projectes d’habitatge social.
En aquest sentit, també s’ha pronunciat el Comitè de les Regions en el dictamen
“Política d’habitatge i política regional”.165

164. DOUE C161, de 13.07.2007
165. DOUE C146, de 30.06.2007.
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En l’àmbit estatal, s’ha publicat la Resolució de 9 de gener de 2007, de la Subsecretaria,
per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres, de 29 de desembre
de 2006, pel qual es fixa un nou preu bàsic nacional, el qual servirà com a referència a
l’efecte de la determinació dels preus màxims de venda i renda dels habitatge acollits al Pla
estatal 2005-2008.166 La quantia d’aquest preu es fixa en 728 euros per metre quadrat de
superfície útil, i serà aplicable a les actuacions en matèria d’habitatge i sòl qualificades o
declarades com a protegides en el marc del Pla estatal.
D’altra banda, cal fer menció de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl,167 la qual té per
objecte regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici dels drets i
en el compliment dels deures constitucionals relacionats amb el sòl a tot el territori estatal.
També estableix les bases econòmiques i mediambientals del seu règim jurídic, la seva
valoració i la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Aquesta Llei
prescindeix de regular tècniques específicament urbanístiques i, consegüentment, crea dues
situacions bàsiques del sòl, el sòl urbanitzat i el sòl rural.
S’ha aprovat també el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la
renda bàsica d’emancipació dels joves,168 i que consisteix en un conjunt d’ajudes directes
de l’Estat destinades al suport econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual i permanent.
Així mateix, cal esmentar el Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el
procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.169 La finalitat de l’aprovació d’aquest procediment és la promoció de l’eficiència
energètica, mitjançant la informació objectiva que obligatòriament s’ha de proporcionar als
compradors i usuaris pel que fa a les característiques energètiques. Aquesta informació es
materialitza en un certificat d’eficiència energètica.
En l’àmbit autonòmic, s’ha aprovat l’Ordre ASC/30/2007, de 6 de febrer, per la qual
s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts del Programa per a l’adaptació o accessibilitat d’habitatges per a persones amb disminució,170 destinada a les persones que tinguin
reconegut un grau de disminució igual o superior al 33% i que superin el barem de mobilitat reduïda.

166. BOE núm. 9, de 10.01.2007.
167. BOE núm. 128, de 29.05.2007.
168. BOE núm. 267, de 07.11.2007.
169. BOE núm. 27, de 31.01.2007.
170. DOGC núm. 4828, de 23.02.2007.
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Iniciatives públiques
En l’àmbit autonòmic, cal destacar el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016, el
qual s’ha signat el 8 d’octubre del 2007 entre més d’una trentena d’agents i actors relacionats amb l’habitatge i el Govern, per tal de donar solució als problemes que presenta l’habitatge a Catalunya. El Pacte promou la construcció d’habitatges de protecció oficial,
especialment per a joves que s’han d’emancipar, i la posada en el mercat d’habitatges del
parc desocupat. D’altra banda, es compromet a rehabilitar habitatges, i a millorar la sostenibilitat i impulsar la innovació en la construcció. En el vessant més social, el Pacte es
planteja millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional,
prevenir l’exclusió social residencial, i eradicar l’assetjament immobiliari, el fenomen dels
sense sostre, la sobreocupació i l’infrahabitatge.
També s’ha de destacar l’aprovació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge,171 la qual va ser objecte de dictamen per part del CTESC.
La Llei dota d’instruments normatius tant la Generalitat com els ens locals per desenvolupar polítiques d’accés a l’habitatge, tot garantint el compliment de la funció social de
la propietat i la defensa dels drets dels compradors i llogaters.
Finalment, també s’ha aprovat el Decret 288/2007, de 24 de desembre, pel qual es
prorroga la vigència del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al
dret a l’habitatge 2004-2007.172 El Decret 244/2005 va refondre el Decret 454/2004, d’actualització del Pla de l’habitatge 2004-2007, amb el Pla estatal 2005-2008 per afavorir
l’accés dels ciutadans a l’habitatge. Per tal de mantenir la coordinació de les actuacions de
la Generalitat de Catalunya i les de l’Estat en matèria d’habitatge es considera escaient
prorrogar amb un any de vigència el Decret 244/2005, esmentat anteriorment.

171. DOGC núm. 5044, de 09.01.2008.
172. DOGC núm. 5037, de 28.12.2007.
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5.

PROTECCIÓ SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

5.1. Context
5.1.1. Protecció social: objectius, pressupost i despesa
El concepte de protecció social és dinàmic i evoluciona a mesura que les societats canvien. En aquest sentit, s’ha de donar resposta a les noves necessitats derivades del context
sociodemogràfic actual, caracteritzat per l’envelliment de la població, l’augment de la
immigració i les noves formes de família, fenòmens que configuren un nou mapa de l’exclusió social, a la vegada que incrementen les exigències vers les polítiques socials.
L’Agenda social europea revisada, vigent fins a l’any 2010, té entre els seus objectius
la modernització de la protecció social i la posada en marxa del mètode obert de coordinació, el qual persegueix la integració dels objectius en l’àmbit de les pensions, la inclusió
social i l’assistència sanitària i les cures de llarga durada. Així, s’incorpora l’obligació dels
estats membres d’adoptar un enfocament conjunt en les seves estratègies de protecció social i inclusió social. Això s’ha traduït en la presentació per part d’Espanya al Comitè de
Protecció Social de la Unió Europea del seu primer Informe nacional d’estratègies per a la
protecció social i la inclusió social, aprovat pel Consell de Ministres el 13 d’octubre de
2006, que preveu les actuacions d’Espanya en matèria de pensions, inclusió social, sanitat
i cures de llarga durada, i que s’inclou en l’Informe conjunt sobre protecció social i inclusió
social 2007 de la Comissió Europea.173
Aquest Informe estableix que tots els estats membres han de fer front als reptes permanents de l’exclusió i les desigualtats, i a la necessitat de modernitzar els seus sistemes de
protecció social, en un context d’envelliment demogràfic i d’intensificació de la globalització.
La creació a escala estatal del Sistema d’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència representa un pas endavant en aquest sentit. Així mateix, la Llei
catalana de serveis socials174 configura el dret d’accés als serveis socials de caràcter garantit com un dret subjectiu i incorpora la cartera de serveis socials com a instrument per
assegurar l’accés a les prestacions del sistema, entre les quals s’inclouen les relatives a la
promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.

173. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al
Comitè de les Regions, Brussel·les, 19.1.2007. COM(2007) 13 final.
174. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. DOGC núm. 4990, de 18.10.2007.

486

CONDICIONS DE VIDA

L’Informe conjunt també esmenta la necessitat d’adaptar els sistemes de pensions a
l’augment de l’esperança de vida i d’incrementar la relació entre contribucions i prestacions. En aquest sentit, cal esmentar l’aprovació de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de
mesures en matèria de Seguretat Social.175 D’acord amb el preàmbul, la Llei intensifica la
contributivitat del sistema, avançant en una més elevada proporcionalitat entre les cotitzacions realitzades i les prestacions obtingudes. Igualment, es progressa en el camí d’afavorir
la prolongació voluntària de la vida laboral més enllà de l’edat legal de jubilació. En el
preàmbul de la Llei es destaca també el propòsit de modernització del sistema en abordar
les situacions creades per les noves realitats familiars.

La despesa en protecció social
La situació actual respecte de la despesa en protecció social varia molt entre els països
de la UE. La despesa d’Espanya en protecció social segueix sent inferior a la mitjana de la
UE-15, de la UE-25 i de la UE-27, malgrat que s’observa una lleugera tendència a l’alça,
que ha estat continuada des de l’any 2000. Així, la despesa en protecció social a Espanya
en percentatge del PIB l’any 2005 va ser del 20,8. La mitjana de la UE-15 es va situar en
el 27,8, la de la UE-25 en el 27,4 i la de la UE-27 en el 27,2. Els països que presentaven
un nivell més elevat de despesa en percentatge del PIB l’any 2005 van ser Suècia (32,0),
França (31,5) i Dinamarca (30,1). Per contra, els països amb un nivell de despesa en protecció social més baix van ser Letònia (12,4), Estònia (12,5) i Lituània (13,2).
Pel que fa a l’estructura de la despesa a la UE-27 l’any 2005, s’observa el següent: el
percentatge més elevat de la despesa en protecció social es va destinar a la vellesa (el
45,9%), que equival al 12% del PIB, seguit de la despesa en salut (el 28,6%), que representa el 7,9% del PIB. Espanya segueix també aquest patró de despesa, i la vellesa és la funció
a la qual es va destinar més despesa l’any 2005 (el 41,4% del total), i va representar el 8,4%
del PIB.
Si comparem l’estructura de la despesa a Espanya l’any 2005 amb la de la UE-27, les
diferències més importants que s’aprecien són que la despesa en prestacions per desocupació suposa el 12,4% del total de la despesa en protecció social a Espanya enfront del 6,1%
en el cas de la UE. Per contra, mentre que la despesa en prestacions per a la infància i les
famílies suposa el 8% del total de la despesa a la UE-27 (el 2,1% del PIB), aquesta proporció és del 5,6% a Espanya (l’1,1% del PIB). En el context de la UE-15, Espanya és el país
que menys despesa destina en termes de percentatge del PIB a prestacions per a la infància
i la família. Aquestes prestacions, en el cas d’Espanya, solen estar vinculades al fet de tenir
pocs recursos.

175. BOE núm. 291, de 5.12.2007.
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Si s’analitzen els pressupostos generals de l’Estat espanyol per a l’any 2007, s’observa
que el pressupost consolidat de despeses per a l’any 2007 és de 324.964 milions d’euros,
que suposa un creixement del 7,8% respecte de l’any 2006. A la classificació dels pressupostos per polítiques de despesa, s’observa que l’àrea d’actuacions de protecció i promoció
social (capítols I a VIII) té una dotació pressupostària de 139.547 milions d’euros, el 8,4%
més que l’any 2006. La despesa per aquest concepte representa el 42,9% del total del pressupost consolidat de despesa per a l’any 2007.
La despesa en pensions ha estat la més rellevant, atès que ha significat el 28,1% del total
de la despesa prevista per a l’any 2007. Les prestacions per desocupació han suposat el
4,5% del total de la despesa; la partida destinada a altres prestacions, el 3,9%, i la destinada als serveis socials i a la promoció social, el 0,6%. La partida que més ha crescut l’any
2007 ha estat la destinada a l’accés a l’habitatge (el 15,7%), seguint la tendència de l’any
2006.
Al gràfic següent s’observa quin és el pes de cadascuna de les partides que conformen
la despesa destinada a la protecció i la promoció social en el total de la despesa destinada
a aquestes polítiques. Així, la despesa en pensions és la més elevada (el 65,5%), seguida de
la despesa en desocupació (el 10,4%) i la destinada a altres prestacions econòmiques (el
9,2%). A la gestió i administració de la Seguretat Social es destina el 7,5% de la despesa
en protecció i promoció social; al foment de l’ocupació, el 5,2%; als serveis socials i la
promoció social, l’1,3%, i, finalment, a l’accés a l’habitatge, el 0,9%.
GRÀFIC 138. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN PROTECCIÓ I PROMOCIÓ
SOCIAL. ESPANYA, 2007

Unitats: percentatges.

Foment de
l´ocupació 5,2
Gestió i administració
de la SS 7,5

Serveis socials i
promoció social
1,3

Accés a
l´habitatge
0,9

Altres prestacions
econòmiques
9,2
Desocupació
10,4
Pensions
65,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.
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Pressupost de la Seguretat Social: ingrés i despesa
El pressupost de la Seguretat Social per a l’any 2007 ha estat de 106.813,7 milions
d’euros, i ha experimentat un increment del 9,1% respecte de l’any 2006. La font principal
de finançament de la Seguretat Social per a l’any 2007 són les cotitzacions socials, amb un
volum de 97.357,5 milions d’euros, i un increment del 8% respecte al pressupost de l’any
2006. Amb aquesta partida es pot finançar el 91,1% del pressupost total de despeses de la
Seguretat Social per a l’any 2007.
La partida d’ingressos per cotitzacions socials inclou els ingressos per cotitzacions dels
treballadors i les treballadores ocupats, així com de les persones aturades. Per a l’exercici
2007, els primers s’incrementen el 7,5%, com a conseqüència, entre altres factors, de l’augment del nombre de persones que cotitzen i de l’increment de les bases de cotització.
Aquests ingressos suposen el 92,8% del total d’ingressos per cotitzacions socials. D’altra
banda, els ingressos per cotitzacions de les persones aturades s’incrementen el 15%, i
representen el 7,2% dels ingressos previstos per cotitzacions socials en el pressupost de
l’any 2007.
Després de les cotitzacions socials, les aportacions de l’Estat constitueixen el concepte
amb un pes relatiu més elevat en el finançament del pressupost de la Seguretat Social per
a l’any 2007: 6.033,6 milions d’euros, el 13,2% més que l’any 2006. Les aportacions de
l’Estat destinades a finançar despeses corrents l’any 2007 s’han incrementat el 12,8% en
relació amb l’any 2006, com a conseqüència, fonamentalment, de l’augment de les aportacions de l’Estat destinades a finançar els complements a mínims, així com per les dotacions
per a la cobertura i posada en funcionament del Sistema d’Atenció a la Dependència, i que
suposen un increment del 149,9% de les aportacions de l’Estat per al finançament dels
serveis socials. No obstant això, les aportacions de l’Estat per al finançament dels subsidis
a persones amb discapacitat (LISMI) disminueixen el 13% respecte de l’any 2006, atès que
aquest és un col·lectiu al qual no s’incorporen noves altes.
La despesa de la Seguretat Social prevista per a l’any 2007 representa el 10,3% del PIB
estimat per a aquest exercici. D’acord amb la classificació econòmica del pressupost, dins
del conjunt de despeses de la Seguretat Social per a l’any 2007, destaca el capítol de transferències corrents (el 87,8% de la despesa), que integra com a partides més significatives:
- Les pensions contributives, que tenen consignat un crèdit per al 2007 de 80.103,5
milions d’euros (el 85,4% del total de la despesa del capítol de transferències corrents),
estimat en funció del manteniment del poder adquisitiu de les pensions, l’increment del
col·lectiu de pensionistes, l’augment de la pensió mitjana i el derivat de la millora de les
pensions més baixes del sistema.
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- La dotació per a la prestació per maternitat i risc durant l’embaràs, de 1.738,3 milions
d’euros, amb un creixement del 21,1% respecte del 2006.
- Els subsidis d’incapacitat temporal amb un creixement del 9,9% respecte de l’any
2006.
- Les pensions no contributives, amb un crèdit de 1.971,2 milions d’euros (el 3,2% més
que l’any 2006).
- Les prestacions familiars per fill a càrrec o afectat per una discapacitat amb una assignació d'una previsió de despesa de 958,5 milions d’euros, que responen a la previsió prevista del col·lectiu, així com a la millora de les prestacions per fill a càrrec amb discapacitat més gran de 18 anys.
- El crèdit destinat a les prestacions econòmiques per a persones amb discapacitat
(LISMI) per a l’any 2007, de 75,6 milions d’euros, el 13% inferior al corresponent a l’any
2006, atès que aquests subsidis no registren noves altes, tal com s’observa a la taula
següent.
TAULA 214. PRESSUPOST DE DESPESES DE LA SEGURETAT SOCIAL.
ESPANYA, 2006-2007

Unitats: milions d’euros i percentatges.

Capítols
Pensions contributives

Pressupost inicial
2006

%

Pressupost
inicial 2007

%

Var. 2006-2007

80.103,5

85,4

8,5

73.831,6

85,7

Pensions no contributives

1.910,9

2,2

1.971,9

2,1

3,2

Incapacitat temporal

6.655,7

7,7

7.312,8

7,8

9,9

300,4

0,3

310,0

0,3

3,2

1.435,5

1,7

1.738,3

1,9

21,1

Prestacions familiars

938,6

1,1

958,5

1,0

2,1

LISMI

86,9

0,1

75,6

0,1

-13,0

Altres transferències

1.040,6

1,2

1.315,5

1,4

26,4

TOTAL

86.200,2

100,0

93.786,3

100,0

8,8

Control de la IT
Maternitat i risc embaràs

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials.
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Pressupost de la Generalitat de Catalunya. La despesa en protecció social
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007, en la classificació de despeses per polítiques, destinen a la protecció i la promoció social176 la quantitat de 1.861,7
milions d’euros, que suposa un creixement del 9% respecte de l’any 2006. La quantitat
destinada pels pressupostos al finançament de les actuacions de protecció i promoció social l’any 2007 significa el 5,8% del total del pressupost consolidat.
L’any 2007 els pressupostos de la Generalitat de Catalunya destinen 1.361,3 milions
d’euros a la protecció social, l’11,4% més que l’any 2006. Les principals partides que
componen l’àrea dels pressupostos destinada a la protecció social en termes de despesa
l’any 2007 són l’atenció a la gent gran amb dependència, a la qual es destinen 439,8 milions
d’euros, que suposa el 32,3% del total del pressupost de protecció social, i l’atenció a les
persones amb discapacitat, a la qual es destinen 294,5 milions d’euros (el 21,5% del total
de la despesa en protecció social), tal com s’observa a la taula següent.
TAULA 215. PRESSUPOST DE PROTECCIÓ SOCIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. CATALUNYA, 2007

Unitats: milions d’euros i percentatges.

Pressupost
inicial 2007

%

Atenció a la gent gran amb dependència

439,8

32,3

Atenció a les persones amb discapacitat

292,5

21,5

Atenció a les famílies i drets de ciutadania

187,7

13,8

Atenció de la infància i l’adolescència

126,2

9,3

Prestacions assistencials

129,1

9,5

Personal d’atenció social i altres serveis de protecció social

130,5

9,6

Atenció social primària

52,1

3,8

Atenció a la immigració

3,4

0,2

1.361,3

100,0

Concepte

TOTAL
Font: Generalitat de Catalunya. Pressupostos per a l’any 2007.

Pel que fa al pressupost executat, es disposa de dades referents a les pensions no contributives i a la renda mínima d’inserció (RMI).

176. L’àrea de despesa de protecció i promoció social (3) inclou els programes de protecció social (31), promoció
social (32) i foment de l’ocupació (33).
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L’import pagat en concepte de pensions no contributives177 l’any 2007 ha estat de 244,4
milions d’euros, l’1,2% més que l’any 2006. El 55,5% d’aquest import (135,6 milions
d’euros) s’ha pagat en concepte de pensions no contributives d’invalidesa, i el 44,5%, per
pensions de jubilació (108,8 milions d’euros). D’altra banda, s’han pagat 141,6 milers
d’euros per pensions assistencials de vellesa i 262,4 milers d’euros per pensions assistencials de malaltia.
La despesa en pagaments de la renda mínima d’inserció l’any 2007 ha estat de 71,6
milions d’euros, l’11,7% més que l’any 2006. La despesa en pagaments de l’RMI ha augmentat el 151,2% des de l’any 1996. La variació interanual que s’observa l’any 2007,
l’11,7%, és més elevada que la de l’any anterior (3,4%). Al gràfic següent s’observa l’evolució del pagament de l’RMI en els darrers cinc anys.
GRÀFIC 139. EVOLUCIÓ DELS PAGAMENTS DE LA RENDA MÍNIMA
D’INSERCIÓ. CATALUNYA, 2003-2007

Unitats: variació interanual en percentatges.

Import 2007 : 71,6
milions d´euros

19,2

11,7
9,5
4,5

2003

2004

2005

3,4
2006

2007

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

La despesa destinada a les empreses col·laboradores d’inserció i als projectes d’autoocupació l’any 2007 ha estat de 527,9 milers d’euros, el 22,7% més que l’any 2006. L’any
2007 s’han atorgat 193,8 milers d’euros a les empreses col·laboradores d’inserció, 221,9
milers d’euros a les empreses d’inserció i 112,2 milers d’euros als projectes d’autoocupació. A la taula següent s’observa l’evolució de les quantitats pagades respecte de l’any
2006.

177. El finançament de les pensions no contributives es duu a terme a partir dels recursos assignats en el pressupost
de la Seguretat Social.
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TAULA 216. EVOLUCIÓ DELS PAGAMENTS A LES ENTITATS
COL·LABORADORES D’INSERCIÓ I ALS PROJECTES D’AUTOOCUPACIÓ.
CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: milers d’euros i percentatges.

2006

2007

Variació 2006-2007

ECI

196,5

193,8

-1,4

EI

125,0

221,9

77,5

Autoocupació

108,8

112,2

3,1

Total

430,3

527,9

22,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
ECI: empreses col·laboradores d’inserció.
EI: empreses d’inserció.

5.1.2. Sostenibilitat del sistema de Seguretat Social
Diverses institucions i organismes han destacat la influència que l’envelliment demogràfic pot tenir en un futur a Espanya i, en concret, en relació amb la sostenibilitat del seu
sistema de pensions. La Comissió Europea assenyalava l’any 2006 els efectes que l’envelliment de la població podien tenir sobre el nivell de despesa pública. En aquest sentit, la
Comissió va desenvolupar el marc de referència comunitari per a les polítiques a emprendre per part dels estats membres, amb l’establiment de cinc àmbits d’actuació: fomentar la
renovació demogràfica; intensificar la política d’ocupació i activació de les persones grans;
millorar la productivitat i l’eficiència; garantir la viabilitat financera del sistema, assegurant
una protecció social adequada i l’equitat entre les generacions.178

178. Comunicació de la Comissió “El futur demogràfic d’Europa: transformar un repte en una oportunitat”, COM
(2006) 571 final.
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Així mateix, la Conferència ministerial sobre envelliment,179 celebrada el novembre del
2007, adverteix en les seves conclusions sobre els efectes del procés d’envelliment i del
descens de la població en edat de treballar. La preocupació per les conseqüències del canvi
demogràfic pel que fa a la sostenibilitat del sistema ha motivat diferents polítiques al llarg
dels darrers anys, que es concreten en mesures com ara l’estimulació dels sistemes de
Seguretat Social alternatius (plans i fons de pensions) o el progressiu augment del fons de
reserva. Però l’envelliment de la població també pot ser compensat per l’augment de les
taxes d’ocupació. Aquesta és la intenció del Govern espanyol amb la mesura destinada a
estimular els treballadors a retardar la seva edat de jubilació, concretada a la Llei 40/2007,
de 4 de setembre, de mesures en matèria de Seguretat Social,180 que dóna suport normatiu
a bona part dels compromisos continguts a l’Acord sobre mesures en matèria de Seguretat
Social, subscrit el 13 de juliol del 2006, pel Govern, UGT, CCOO, CEOE i CEPYME. Amb
les mesures contingudes a la normativa esmentada també es persegueix reforçar la relació
entre cotitzacions i prestacions.
Les iniciatives que el Govern espanyol ha adoptat en matèria de Seguretat Social tenen
el seu origen en les recomanacions del Pacte de Toledo, signat el 1995, i que tenien com a
finalitat la garantia de la viabilitat del sistema de pensions, davant d’un context demogràfic
i social en procés de canvi. La sostenibilitat del sistema de pensions s’ha de posar en relació amb la necessitat de gaudir d’un sistema que garanteixi la cohesió i la justícia social.
Així mateix, els canvis socials demanen un sistema que sigui transformable, és a dir, revisable a la llum de les noves necessitats de la societat.
Seguidament s’analitza l’evolució del nombre de persones afiliades a la Seguretat
Social i del nombre de pensions al llarg dels darrers deu anys (1998-2007), atès que les
pensions focalitzen l’atenció pel que fa a la viabilitat del sistema, sobretot les de jubilació
i viduïtat. En la taula següent es mostra quina és l’evolució del nombre de persones afiliades amb alta i de les pensions contributives.

179. Conferència ministerial sobre envelliment, Comissió Econòmica per a Europa de Nacions Unides (CEPE),
novembre de 2007.
180. BOE núm. 291, de 5.12.2007.
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TAULA 217. PERSONES AFILIADES AMB ALTA I NOMBRE DE PENSIONS
CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL. CATALUNYA I ESPANYA,
1998-2007

Unitats: milers (mitjanes anuals).

CATALUNYA

1998

Afiliats/ades
amb alta
2.503,3

2000

2.769,1

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2.639,3

2.859,2

2.928,2

2.998,7

3.073,3

3.205,3

3.343,8

3.420,3

ESPANYA

1.302,0

Afiliats/ades
amb alta
13.591,1

1.335,1

15.062,6

Pensions
1.319,7

1.349,8

1.362,1

1.376,4

1.387,9

1.410,8

1.455,0

1.477,5

14.345,1

15.649,9

16.126,3

16.613,5

17.081,7

17.835,5

18.667,6

19.232,0

Pensions
7.410,8

7.509,4

7.598,5

7.677,9

7.745,9

7.819,4

7.878,8

7.979,6

8.165,3

8.273,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

La mitjana anual de les persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat el 36,6%, mentre que la mitjana anual de les pensions s’ha incrementat el 13,5% al llarg
del període 1998-2007.
La relació entre persones afiliades i pensionistes a Catalunya l’any 2007 ha estat de 2,3
(igual que a escala estatal), és a dir, 2,3 persones afiliades per cada pensionista. L’any 1998
aquesta relació era d’1,9 a Catalunya i d’1,8 a Espanya. Al gràfic següent es mostra quina
ha estat l’evolució de la ràtio entre persones afiliades i pensionistes al llarg dels darrers deu
anys (1998-2007).
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GRÀFIC 140. RÀTIO ENTRE AFILIACIONS I PENSIONS. CATALUNYA
I ESPANYA, 1998-2007

Unitats: relació entre persones afiliades i pensions.

2,3
2,2
2,1

2,2

2,1

2,0
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2,3
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2,2

2,1

2,1
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2,2

2,2
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1,9
1,8
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Catalunya
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Espanya

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

Per tant, tant les dades respecte de l’evolució del nombre de persones afiliades i de
pensionistes, com les referents a la ràtio entre afiliacions i pensions permeten afirmar que
la situació respecte de la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social es manté estable.

Evolució del fons de reserva
Una de les iniciatives destinades a pal·liar els efectes que els canvis socials i demogràfics poden tenir sobre el sistema de pensions és la constitució del fons de reserva de la
Seguretat Social.181 L’establiment de fons especials d’estabilització i reserva per atendre
necessitats futures en matèria de prestacions contributives, originades per desviacions entre
ingressos i despeses de la Seguretat Social, va ser objecte d’especial consideració en diversos fòrums de diàleg entre les forces polítiques i socials i el Govern.

181. El fons està regulat per la Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del fons de reserva de la Seguretat
Social (BOE de 30.9.2003), i pel Reial decret 337/2004, de 27 de febrer, pel qual es desplega la Llei 28/2003, de
29 de setembre (BOE de 9.3.2004).
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En aquest sentit, la constitució del fons de reserva va ser una de les recomanacions del
Pacte de Toledo. Posteriorment, aquesta recomanació es va recollir i completar en l’Acord
de consolidació i racionalització del sistema, de 9 d’octubre de 1996, i en l’Acord per a la
millora i el desenvolupament del sistema de protecció social, de 9 d’abril de 2001. Aquests
acords van determinar inicialment l’aprovació de la Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de la Seguretat Social, que va institucionalitzar el
fons de reserva de la Seguretat Social i, amb aquesta finalitat, va modificar el Text refós de
la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny. Finalment, la Llei 28/2003, de 29 de setembre, i el Reial decret 337/2004, de 27 de
febrer, que la desplega, regulen de manera específica el fons de reserva de la Seguretat
Social.
La dotació del fons de reserva s’efectua a partir dels excedents dels ingressos que financen les prestacions de caràcter contributiu i les altres despeses necessàries per a la seva
gestió que, si és el cas, resultin de la liquidació pressupostària de cada exercici. També es
destinen a la dotació del fons de reserva els excedents derivats de la gestió per part de les
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social de la prestació
per incapacitat temporal per contingències comunes. Els recursos del fons es destinen amb
caràcter exclusiu al finançament de les pensions de caràcter contributiu.
D’acord amb les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials,182 la dotació del fons de
reserva en data 31 de desembre de 2007 és de 45.715,99 milions d’euros, 41.150,10 dels
quals corresponen a dotacions, i 4.565,89 a rendiments nets generats. Pel que fa a les dotacions, 40.972,92, són a càrrec dels excedents pressupostaris de les entitats gestores i els
serveis comuns de la Seguretat Social, i 177,18 van a càrrec dels excedents derivats de la
gestió per part de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social de la prestació d’incapacitat temporal per contingències comunes. A la taula següent
s’observa quina ha estat l’evolució general del fons de reserva des de l’any 2004.

182. Ministeri de Treball i Afers Socials, Fons de reserva a la Seguretat Social. Informe a les Corts Generals
2007.
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TAULA 218. EVOLUCIÓ GENERAL DEL FONS DE RESERVA. DOTACIONS
I RENDIMENTS. ESPANYA, 2004-2007

Unitats: milions d’euros i taxa de creixement anual acumulatiu.

2004

2005

2006

2007

T. creix. anual
acumulatiu

DOTACIONS

18.193,05 25.198,38 32.739,84 41.150,10

31,3

Acord Consell de Ministres*

18.172,92 25.172,92 32.672,92 40.972,92

31,1

Excedents MATEPSS**

20,13

25,46

66,92

177,18

106,5

RENDIMENTS NETS
GENERATS¹

1.137,35

1.986,59

3.139,41

4.565,89

58,9

TOTAL

19.330,40 27.184,97 35.879,25 45.715,99

33,2

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials.
* Amb càrrec als excedents pressupostaris de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social. L’any
2007 correspon a les dotacions pressupostàries aprovades per l’Acord del Consell de Ministres de 16.02.2007 i de
13.07.2007.
** Derivat de la gestió per part de les MATEPSS de la prestació d’incapacitat temporal per contingències comunes.
¹ Els rendiments nets generats comprenen els rendiments generats (interessos del compte corrent, rendiments dels
actius i altres ingressos derivats d’operacions de doble permuta de valors) i l’ajust d’amortització d’actius.

El creixement del fons de reserva ha motivat la signatura d’un acord entre el Govern i
els agents socials per a la seva reforma,183 que té com a finalitat dotar la gestió del fons
d’una flexibilitat més gran. Les previsions d’aquest acord es recullen al Projecte de llei de
reforma del fons de reserva, en tramitació parlamentària.

5.1.3. Nivells de benestar i pobresa
Incidència del risc a la pobresa
L’Enquesta de condicions de vida és un instrument estadístic que permet l’estudi de
l’exclusió social a través del coneixement de la distribució de la renda entre les persones,
la situació econòmica de les llars o el risc de la població a caure en la pobresa. Aquesta eina
també ofereix una visió de la composició de la població en risc de pobresa. Aquest apartat
analitza les darreres dades d’aquesta enquesta per a Catalunya corresponents a l’any 2006,
i la seva evolució respecte de l’any anterior.
Cal posar de manifest, però, les mancances de les enquestes com a instrument per descriure i analitzar l’exclusió social, atès que determinats col·lectius especialment vulnerables
es poden veure exclosos de la mostra. Aquest és el cas de les persones sense llar a
Catalunya.
183. Signat l’abril de 2007 pel Govern, CEOE, CEPYME, CCOO i UGT.
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REQUADRE VI. LES PERSONES SENSE LLAR A CATALUNYA
El Síndic de Greuges de Catalunya va presentar davant el Parlament un informe sobre la situació de les perso-

nes sense llar a Catalunya184. L’informe posa de manifest la manca de dades reals sobre l’abast del fenomen,

que repercuteix negativament tant en la planificació de les polítiques públiques com en l’assignació de pressupostos.

Els experts coincideixen a assenyalar que en l’origen del fenomen sense llar es troben situacions de risc o

vulnerabilitat de naturalesa múltiple: econòmica, institucional, de salut, psicològica, familiar. Hi ha un consens

a l’hora de determinar que allò que condueix a una situació sense llar no és un únic esdeveniment sinó la convergència i la interacció d’alguns o de molts factors causals. Poden distingir-se un conjunt de dimensions
d’anàlisi que permeten ubicar i delimitar la problemàtica de les persones sense llar a Catalunya:

- Econòmica i material: fortament condicionada pels canvis en el mercat de treball a Catalunya en els darrers
trenta anys.

- Sociorelacional: el paper de la cura i la provisió de benestar adjudicat a les famílies ha sofert una transformació radical, que té a veure amb els canvis en la mateixa estructura demogràfica i familiar. Igualment, es cons-

tata l’afebliment de la capacitat i la intensitat protectora de les xarxes relacionals de l’amistat, les relacions
veïnals i comunitàries a partir del procés d’individualització de les societats occidentals.

- Politicoinstitucional: les polítiques públiques adreçades a les persones sense llar han estat històricament de
caire repressiu i assistencial. Les respostes actuals de les institucions, però, cerquen generar un procés d’integració.

El concepte de pobresa que s’utilitza en aquest document és el de pobresa relativa o risc
a la pobresa. La població en risc de pobresa es pot definir com el percentatge de persones
que tenen una renda per sota del que es pot considerar un nivell de vida mitjana en la societat de residència, que es defineix com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles
anuals equivalents i s’anomena llindar de risc a la pobresa. L’any 2006, aquest llindar s’ha
situat en els 8.276,4 euros anuals per a Catalunya.
D’acord amb les dades de l’Idescat corresponents a l’Estadística de distribució personal
de la renda i de risc a la pobresa de l’any 2006, la taxa de risc a la pobresa se situa en el
19% a Catalunya: dues de cada deu persones viuen amb menys de 689,7 euros al mes. La
pobresa ha augmentat respecte de l’any 2005, en què el 17,2% de la població catalana vivia
en situació de risc de pobresa.

184. Síndic de Greuges de Catalunya. Informe extraordinari: El fenomen sense llar a Catalunya, febrer de 2006.
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La taxa de risc a la pobresa a Catalunya l’any 2006 és inferior a l’espanyola en un punt
i tres punts superior a la mitjana de la UE-25, que se situa en el 16%. La situació varia molt
entre països, i oscil·la entre el 10% de la República Txeca i els Països Baixos, i el 23% de
Letònia.
Les transferències socials contribueixen a disminuir el nombre de persones en situació
de pobresa. Així, la taxa de risc a la pobresa abans de tot tipus de transferències socials és
del 36%, mentre que després de comptabilitzar les pensions de vellesa i supervivència
passa al 22%, i se situa en el 19% quan es comptabilitzen totes les transferències socials.
Per edats, les pensions tenen més incidència en la reducció de la pobresa en el col·lectiu
de persones de 65 anys i més. Tal com s’observa en el gràfic següent, les pensions redueixen més de 50 punts (del 81,9% al 29,8%) la taxa de risc a la pobresa en aquest grup d’edat.
Aquest fet s’explica perquè moltes d’aquestes persones són perceptores de pensions, les
quals constitueixen la seva font principal d’ingressos. Seguint amb la tendència d’anys
anteriors, les pensions redueixen més la pobresa entre els homes d’aquest col·lectiu que
entre les dones. També s’observa que les transferències socials només contribueixen a
reduir la pobresa 5,5 punts entre les persones menors de 16 anys, fet que constata que el
sistema de prestacions socials dóna menys protecció a aquest col·lectiu que a la resta.
GRÀFIC 141. TAXA DE RISC A LA POBRESA ABANS I DESPRÉS DE LES
TRANSFERÈNCIES SOCIALS. CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.

81,9
Abans de totes les
transferències socials

27,7
26,2

26,8

36,0

Després de
pensions, abans
d´altres transferències

22,0

Després de totes les
transferències socials

29,8

19,1

22,2

16,0

28,4

19,0

Menys de
16 anys

De 16 a 64
anys

65 anys i
més

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2006.

Més de la meitat de les llars catalanes (el 53,2%) reben almenys un tipus de prestació
social. D’aquestes, el 67,3% són prestacions per vellesa i supervivència; el 15%, prestacions per atur, i el 26,7%, la resta de subsidis i prestacions (ajuts per a la família, habitatges
o estudis). Cal destacar que el 61,7% de les llars en què la persona de referència és una dona
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reben algun tipus de prestació, mentre que si la persona de referència és un home aquest
percentatge és del 48,8%.
El sexe i l’edat són variables clau per analitzar la incidència del risc a la pobresa. Tal
com s’observa a la taula següent, per sexes, el 20,8% de les dones a Catalunya l’any 2006
se situen per sota del llindar de pobresa, mentre que en el cas dels homes aquest percentatge és del 17,2%. Cal destacar que la pobresa afecta gairebé una de cada tres dones més
grans de 65 anys. Respecte de l’any 2005, la pobresa ha augmentat tant en les dones com
en els homes, encara que l’increment més important s’observa en el col·lectiu femení.
Per trams d’edat, l’any 2006 la pobresa afecta més les persones més grans de 65 anys
(el 28,4%). Cal destacar que el 22,2% de les persones menors de 16 anys es troben en
situació de pobresa. Respecte de l’any 2005, la pobresa ha augmentat entre els infants i els
joves, sobretot entre les dones.
TAULA 219. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER SEXE I EDAT. CATALUNYA,
2005-2006

Unitats: percentatges.

2006

Variació percentual 2005-2006

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Menys de 16 anys

21,6

22,9

22,2

1,1

2,2

1,6

De 16 a 64 anys

14,4

17,7

16,0

1,0

3,8

2,4

65 anys i més

26,1

30,1

28,4

2,1

-2,3

-0,5

Total

17,2

20,8

19,0

1,2

2,4

1,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
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REQUADRE VII. LA POBRESA INFANTIL
D’acord amb Càritas Espanyola185, un de cada deu menors de l’Estat espanyol ha experimentat simultàniament

pobresa i privació persistents, i aquest percentatge s’eleva notablement en el cas d’infants que pertanyen a
famílies nombroses o amb un sol adult al capdavant. L’estudi posa de manifest que la taxa de pobresa infantil

a l’Estat espanyol és més elevada que la de la mitjana de la població. Aquesta realitat és especialment important
en el cas de la pobresa extrema, que afecta molt més que proporcionalment els nens i les nenes.

Els principals factors que fomenten aquesta situació de vulnerabilitat de la infància tenen a veure, sobretot, amb la
situació d’inestabilitat laboral i amb els salaris dels sustentadors de la família, i amb el sistema de prestacions socials,
l’actual model de les quals concedeix una menor protecció relativa a la infància que a la resta de la població.

La situació de pobresa en què viuen aquests infants pot tenir com a resultat que la seva vida adulta es desenvolupi igualment en situació de pobresa.

Atenent a la composició de la llar, els col·lectius més vulnerables a patir situacions de
pobresa són les persones que viuen soles (el 33,3%), especialment si tenen 65 anys o més
(el 51,7%). Les taxes de risc a la pobresa són també elevades en el cas de les llars amb una
persona adulta amb un o més fills dependents, és a dir, les llars monoparentals (el
41,6%).

185. Càritas Espanyola. Infancia y privación social, 2006.
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GRÀFIC 142. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER COMPOSICIÓ DE LA LLAR.
CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.

Llar unipersonal

33,3
51,7

Una persona de 65 anys o més
2 adults, menors de 65 anys i sense fills
dependents
2 adults, almenys un de 65 anys o
més, sense fills dependents
Altres llars sense fills dependents

11,7
26,9
11,0

Un adult amb un o més fills dependents
Dos adults amb un fill dependents

41,6
14,2

Dos adults amb 2 fills dependents

23,3

Dos adults amb 3 o més fills dependents
Altres llars amb fills dependents

35,5
17,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2006.

A les llars on la persona de referència és una dona els ingressos mitjans anuals són el
22,3% inferiors que en el cas que la persona de referència sigui un home. Les llars amb
rendes més baixes són aquelles en què la persona de referència té 65 anys i més (17.880
euros d’ingressos mitjans anuals). Si aquesta persona és una dona, els ingressos mitjans
anuals són encara més baixos: 14.991 euros.
D’altra banda, el percentatge de persones adultes per sota del llindar de risc a la pobresa difereix en funció de la seva relació amb l’activitat. Així, tal com s’observa en el gràfic
següent, el 29,7% de la població aturada està per sota d’aquest llindar, mentre que en el cas
de les persones ocupades la taxa de risc a la pobresa se situa en l’11,2%.
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GRÀFIC 143. TAXA DE RISC A LA POBRESA. ADULTS PER RELACIÓ AMB
L’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.

30,2

29,7
25,6

11,2

Ocupats/des

Aturats/des

Persones
jubilades

Altres situacions
d´inactivitat

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2006.

D’acord amb el que s’observa a la taula següent, l’estat civil, el nivell de formació i la
nacionalitat són variables que incideixen en la situació de pobresa de la població.
Respecte de l’estat civil, les persones vídues són les que tenen un risc més elevat de
pobresa (el 28,5%), molt per sobre de les persones solteres, casades i separades o divorciades. Quant a la importància que té el nivell de formació de les persones en la seva situació
respecte de la pobresa, el 29,9% de les persones adultes amb educació primària o inferior
estan per sota del llindar de pobresa; en el cas de les persones adultes amb educació superior, aquest percentatge se situa en el 7,2%. Pel que fa a la nacionalitat, les persones adultes
amb nacionalitat espanyola presenten un risc de pobresa molt més baix (el 17,4%) que les
que tenen nacionalitat estrangera (el 40,1%).
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TAULA 220. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER ESTAT CIVIL, NIVELL DE FORMACIÓ I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.

Persones adultes per estat civil

2006

Solter/a

17,5

Vidu o vídua

28,5

Casat/ada

Separat/ada o divorciat/ada

Persones adultes per nivell de formació

17,8
17,6

Educació primària o inferior

29,9

Educació secundària 2n cicle

13,4

Educació secundària 1r cicle
Educació superior

Persones adultes per nacionalitat
Espanyola

Resta del món

18,9
7,2

17,4
40,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2006.

La situació de vulnerabilitat social i de pobresa de les persones pot ser causa i conseqüència del seu estat de salut. Així, la taxa de risc a la pobresa de les persones amb un estat
de salut molt dolent és del 38% i del 27,6% si aquesta salut és dolenta. Aquest percentatge
és del 15,1% si la salut és molt bona i del 15,9% si l’estat de salut és bo. D’acord amb
Càritas (2007), la situació d’exclusió social de les persones és un factor que incideix negativament en el seu estat de salut, atès que l’accés als recursos i a la salut està relacionat amb
les condicions de vida de la gent. A més, la mateixa situació de vulnerabilitat i incertesa
que generen la pobresa i l’exclusió social pot ser causa de diverses malalties. Però l’exclusió i la salut estan fortament entrelligades: un estat de salut dolent limita l’autonomia de les
persones i pot ser causa de la pobresa i l’exclusió.

Intensitat del risc a la pobresa
La intensitat del risc a la pobresa permet mostrar com es distribueix la població que es
troba en situació de risc a la pobresa d’acord amb els seus ingressos. El principal indicador
per mesurar la intensitat del risc a la pobresa és el que compara els ingressos de la població
en risc de pobresa i els ingressos de la resta de la població. Concretament, es compara el
llindar de la pobresa amb la mediana dels ingressos de la població considerada pobra. El
resultat obtingut s’expressa com a percentatge del llindar de pobresa.
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Tal com s’observa a la taula següent, els ingressos de les persones considerades pobres
l’any 2006 a Catalunya són el 23,1% inferiors al llindar de risc a la pobresa. Respecte de
fa un any, la intensitat del risc a la pobresa s’ha reduït en tres punts percentuals. Així, es
pot afirmar que l’any 2006 la pobresa ha augmentat a Catalunya, però n’ha disminuït la
intensitat en termes generals, amb una única excepció: en el cas dels homes de 65 anys i
més la intensitat de la pobresa ha augmentat 0,7 punts en termes interanuals.
Per sexes, les dones són les que pateixen una intensitat més elevada de pobresa: els seus
ingressos són el 24,1% inferiors al llindar del risc a la pobresa, mentre que els ingressos
dels homes són el 21,2% inferiors a l’esmentat llindar. Per edats, les persones que tenen de
16 a 64 anys són les que presenten una major intensitat de risc a la pobresa (25,2%), tant
en el cas dels homes (23,2%) com en el de les dones (26,1%).
TAULA 221. INTENSITAT DEL RISC A LA POBRESA PER EDAT I SEXE DE LA POBLACIÓ CATALANA EN RISC DE POBRESA. CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.

TOTAL
Menys de 16 anys
De 16 a 64 anys
65 anys i més
Total
HOMES
Menys de 16 anys
De 16 a 64 anys
65 anys i més
Total
DONES
Menys de 16 anys
De 16 a 64 anys
65 anys i més
Total

22,3
25,2
21,1
23,1
19,5
23,2
21,1
21,2
25,2
26,1
21,7
24,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2006.

Si es compara la taxa de risc a la pobresa amb els valors de l’indicador que en mesura
la intensitat, s’observa que, si bé el col·lectiu de persones que tenen entre 16 i 64 anys són
les que presenten una taxa de risc a la pobresa més baixa (el 16,0%), la seva intensitat a la
pobresa (el 25,2%) és la més elevada entre tots els grups d’edat. Es pot afirmar, per tant,
que, si bé hi ha menys persones pobres d’aquesta edat, el seu nivell de pobresa és més
intens. Per contra, les persones de 65 anys i més, que són les que presenten una taxa de risc
a la pobresa més elevada (28,4%), en mostren una intensitat més baixa (el 21,1%).
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Nivell de privacions de les llars
L’estudi del nivell de privacions de les llars permet anar més enllà de l’anàlisi de la
pobresa des d’una perspectiva monetària i s’aproxima al concepte d’exclusió social. El
nivell de privació de les llars es mesura a partir de quatre ítems que es considera que donen
nivell de vida a les llars: la possibilitat de fer vacances com a mínim una setmana a l’any,
el fet de poder menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, poder mantenir l’habitatge a temperatura adequada i la capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes.
La privació més freqüent a les llars catalanes l’any 2006 és la de no poder pagar-se una
setmana de vacances a l’any fora de casa (el 32,9%), seguida del 27,6% de les llars que no
tenen capacitat de reacció econòmica davant de despeses imprevistes. El 5,9% de les llars
catalanes no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada i, finalment, el 2,1%
de les llars no poden menjar carn, pollastre o peix cada dos dies. Cal destacar que el nivell
de privació de les llars ha disminuït l’any 2006 respecte al 2005, en què el percentatge de
llars que no podien assumir les despeses esmentades anteriorment va ser superior per als
quatre ítems considerats, tal com s’observa al gràfic següent.
GRÀFIC 144. LLARS QUE NO PODEN ASSUMIR DESPESES DIVERSES.
CATALUNYA, 2005-2006

Unitats: percentatges.

35,4

32,9

32,4
27,6

7,5
2,7
Vacances
mínim 1
setmana/any

2005
2006

5,9

2,1

Carn, pollastre
o peix cada 2
dies

Mantenir
habitatge a
temperatura
adequada

Capacitat per
fer-se càrrec de
despeses
imprevistes

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Enquesta de distribució personal de la renda i de risc a la
pobresa 2006.

507

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

5.1.4. Població en situació de dependència
El primer Informe nacional d’estratègies per a la protecció social i la inclusió social del
Regne d’Espanya 2006-2008, presentat al Comitè de Protecció Social de la Unió Europea,
ja posava de manifest que la demanda de cures de llarga durada al sector públic a Espanya
havia augmentat com a conseqüència de l’increment de les persones més grans de 65 anys,
la major supervivència de les persones amb malalties cròniques, els canvis en l’estructura
familiar i la incorporació de la dona al mercat de treball. Així mateix, s’assegurava que la
cobertura dels serveis socials comunitaris i residencials era encara baixa en termes comparatius amb altres països de la UE.
Els canvis socials i en les estructures familiars a Espanya han fet visibles una sèrie de
mancances en l’àmbit de l’atenció assistencial institucionalitzada a la dependència, atenció
que ha estat assumida fins ara per l’assistència informal. En aquest sentit, es pot afirmar
que la protecció a la dependència esdevé una qüestió social de primer ordre.
En aquest context, s’aprova la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència,186 que garanteix un
nou dret universal i subjectiu de la ciutadania a l’atenció i cura de les persones en situació
de dependència. La Llei preveu la posada en marxa del Sistema per a l’Autonomia i
Atenció a la Dependència (SAAD), com a instrument fonamental en la consolidació dels
serveis socials per a les persones en situació de dependència. Es preveu que les persones
que siguin declarades en aquesta situació puguin rebre directament una sèrie de serveis,
prestats a través de l’oferta pública de la xarxa de serveis socials de les comunitats autònomes. La Llei ha entrat en vigor l’1 de gener de 2007.
A partir del Catàleg de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis
Socials, annex a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, es configurarà la cartera de serveis socials, que incorporarà les prestacions que preveu la Llei 39/2006, de 14 de
desembre.

186. BOE núm. 299, de 15.12.2006.
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En ocasió de l’entrada en vigor de la Llei i del desenvolupament del SAAD, el CTESC
va elaborar un estudi187 en el qual es fa una anàlisi de la població potencial en situació de
dependència a Catalunya. L’estudi posa de manifest les dificultats existents en la determinació del nombre de persones en aquesta situació, atès que no hi ha recerques específiques
en aquest àmbit. No obstant això, l’estudi fa una aproximació sobre aquesta qüestió: el
model de microsimulació estàtica MEDASS determina que a Catalunya la població en
situació de dependència elegible pel SAAD l’any 2007 és de 194.562 persones (prop del
3% de la població catalana), tal com s’observa al gràfic següent.
GRÀFIC 145. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ELEGIBLE PEL SISTEMA PER A
L’AUTONOMIA I L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. CATALUNYA, 2005-2009

Unitats: nombres absoluts.

203.985
194.562
185.263

2005

2007

2009

Font: Institut de l’Envelliment de la UAB. Simulació MEDASS.

Si s’analitzen les dades sobre l’evolució del nombre de persones discapacitades a
Catalunya, s’observa que ha crescut progressivament els darrers cinc anys (2003-2007), si
bé els increments interanuals han disminuït any rere any en el període de referència, com
s’aprecia en el gràfic següent. L’any 2007 hi ha 385.173 persones amb discapacitat a
Catalunya, el 2% més que l’any 2006.

187. CTESC. Les necessitats de cura i atenció a les persones en situació de dependència. Anàlisi de la demanda
futura. Col·lecció Estudis i Informes, Barcelona, 2008. Cal posar de manifest que, en aquest estudi, quan es fa referència a les persones en situació de dependència no s’està al·ludint únicament als col·lectius definits per la Llei
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, sinó a totes aquelles situacions de manca d’autonomia per realitzar els actes bàsics de la vida diària que necessiten l’assistència o cura
per part d’una tercera persona. En aquest sentit, l’estudi inclou les necessitats associades al suport de la infància
no estrictament relacionades amb situacions de discapacitat física, mental, intel·lectual o malaltia mental.
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GRÀFIC 146. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.
CATALUNYA, 2003-2007

Unitats: taxa de creixement acumulat; índex 2003 = 100.

121,1

123,1

115,2
108,3

Persones amb
discapaciat 2007:
385.173

100,0

2003

2004

2005

2006

2007

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

No obstant això, la proporció de les persones amb discapacitat sobre el total de la població resident a Catalunya ha augmentat en el període esmentat. La proporció de persones
amb discapacitat suposa el 5,3% de la població catalana l’any 2007, mentre que l’any 2003
representava el 4,6% de la població resident a Catalunya.
La discapacitat té una incidència més elevada entre les persones d’edat avançada. Tal
com s’observa al gràfic següent, el nombre més alt de persones amb discapacitat tenen 75
anys i més (el 21,9%). El 40,8% tenen 65 anys i més. Tanmateix, la proporció de persones
amb discapacitat que tenen menys de 65 anys ha augmentat en un punt respecte de l’any
anterior, i representa el 59,1% l’any 2007 davant del 58,2% de l’any 2006.
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GRÀFIC 147. PERSONES AMB DISCAPACITAT PER EDAT. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

3,5

<16

10,1
11,3

16-34

14,4

35-44
45-54

19,8
18,9

55-64
65-74
75 i més

21,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El 51% de les persones amb discapacitat a Catalunya són dones i el 49% són homes. La
seva estructura per edats difereix en funció del sexe. Així, les dones amb discapacitat es
concentren en edats més avançades: el 27% tenen 75 anys i més, i el 46,4% tenen 65 anys
i més. Aquestes proporcions són més baixes en el cas dels homes, el 16% dels quals tenen
75 anys i més (el 35,1% tenen 65 anys i més). En canvi, el nombre més elevat d’homes amb
discapacitat es concentra en la franja d’edat entre els 55 i els 64 anys, tal com s’observa al
gràfic següent. Amb aquestes xifres es pot afirmar que les dones viuen més anys però, en
ocasions, ho fan en unes condicions de salut més precàries.
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GRÀFIC 148. PERSONES AMB DISCAPACITAT PER EDAT I SEXE.
CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El tipus de discapacitat més freqüent a Catalunya l’any 2007 ha estat la de caràcter físic:
un total de 228.310 persones pateixen aquesta discapacitat (el 59,3%). Seguidament, es
troba la malaltia mental, que pateixen 67.548 catalans (el 17,5%). 47.598 persones pateixen
una discapacitat sensorial (el 12,4%) i el 10,6%, una discapacitat psíquica (40.854 persones). Per sexes, tal com s’observa al gràfic següent, les discapacitats físiques i sensorials
són lleugerament més freqüents entre les dones. Les diferències més destacables s’aprecien
en el cas de la discapacitat psíquica, més freqüent entre els homes, i la malaltia mental, més
freqüent entre les dones. Respecte de l’any 2006, i seguint la tendència d’anys anteriors, el
tipus de discapacitat que més ha augmentat entre la població catalana és la malaltia mental
(el 4,8%), sobretot entre les dones (el 5,8%).
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GRÀFIC 149. PERSONES AMB DISCAPACITAT PER TIPUS I SEXE.
CATALUNYA, 2007

Unitats: nombres absoluts.

112.918 115.392

Homes
Dones

21.804 25.794

Física

Sensorial

23.750
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Finalment, si s’analitza la població amb discapacitat a Catalunya l’any 2007 segons el
seu grau de discapacitat, tal com s’aprecia al gràfic següent, la majoria té un grau de discapacitat del 33 al 64%. Per sexes, en el cas de les dones la freqüència de la discapacitat és
del 75% i és lleugerament superior que en el cas dels homes. Aquests, a la vegada, mostren
una incidència més alta respecte a la discapacitat, del 33 al 64%. Cal destacar que a
Catalunya hi ha 76.371 persones amb una discapacitat reconeguda del 75% i més, el 54%
de les quals són dones.
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GRÀFIC 150. PERSONES AMB DISCAPACITAT PER GRAU I SEXE.
CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

Total

53,6

Dones

51,1

Homes

56,2

26,6

27,9

25,2

19,8

33 a 64%
65 a 74%
75% i més

20,9

18,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència, preveu que l’efectivitat del dret a les prestacions
es faci de manera progressiva: el primer any, per a les persones valorades en grau III (gran
dependència), en els dos nivells; el segon i tercer any, les persones valorades en grau II
(dependència severa), de nivell 2; el tercer i quart any, les persones valorades en grau II
(dependència severa), de nivell 1; el cinquè i sisè any, les persones valorades en grau I
(dependència moderada), del nivell 1.
D’acord amb les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania, al llarg del primer
any de desplegament de la Llei,188 s’han rebut un total de 72.738 sol·licituds, s’han fet 46.698
valoracions (el 64,2% de les sol·licituds) i s’han dut a terme 12.658 programes individuals
d’atenció (PIA), tot i que es desconeix quin és el grau d’execució d’aquests programes.
De les valoracions realitzades, 36.639 corresponen al grau III (grans dependents), 6.476
han estat valorades com a grau II (dependència severa) i 1.402 persones no han estat considerades amb dependència. Pel que fa al perfil de les persones que han demanat d’acollirse a la Llei, vuit de cada deu tenen més de 65 anys. D’altra banda, el 72% de les persones
a les quals s’ha elaborat el PIA romanen al seu domicili, mentre que l’altre 28% estan
ingressades en un centre. La majoria d’aquestes (el 92%) s’estan en un centre per a gent
gran i el 8% restant, en un centre per a persones discapacitades.

188. Font: http://www.gencat.cat/benestar/. Referència de les dades: 20 de maig de 2008. Consulta feta el 26 de
maig de 2008.
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La distribució dels PIA segons el tipus d’ajut concedit és la següent: el 88,3% són prestacions econòmiques i l’11,7% són prestacions de serveis (no es disposa d’informació en
relació amb la tipologia de les prestacions). Entre les primeres, el 73,9% són per a l’atenció
en el domicili (inclou la cura no professional, l’assistència personal i el servei professional
d’ajut a domicili) i el 14,4% estan vinculades a un centre residencial o centre de dia.
Pel que fa a les prestacions econòmiques, la mitjana de l’import pagat per tipus de
prestació és la següent: 937 euros per a les prestacions vinculades a un centre residencial,
670 euros per al pagament de l’assistència personal, 575 euros per a la prestació vinculada
al servei d’ajut a domicili (tram superior), 476 euros en el cas de la prestació vinculada a
un centre de dia, 434 euros per al pagament de la cura no professional i, finalment, 431
euros per al servei d’ajut a domicili (tram inferior).189

5.1.5. Previsió social complementària
El procés d’envelliment de la població, juntament amb el descens de la població en edat
de treballar, són factors que han incentivat el debat a l’entorn del futur del sistema de pensions de la Seguretat Social, així com la promoció de les polítiques tendents a assegurar-ne
la sostenibilitat. La promoció de la previsió social complementària té aquesta finalitat, així
com la de garantir unes rendes totals de substitució en cas de jubilació.
No obstant això, a Espanya no hi ha un gran desenvolupament dels sistemes complementaris de previsió social. El nivell d’inversió de l’Estat espanyol en fons de pensions en
termes de percentatge del PIB és del 9,1 l’any 2005, 0,1 punts superior a l’any anterior i
3,3 punts superior a l’any 2001. El nivell d’inversions més alt en el marc dels països de
l’OCDE el tenen els Països Baixos (el 125%), Islàndia (el 123,2%) i Suïssa (el 117,4%).
Amb nivells d’inversió inferiors a l’Estat espanyol en el marc dels països de l’entorn europeu, es troben països com ara Bèlgica, França, Alemanya i Àustria. Al gràfic següent s’observa quina és l’evolució del nivell d’inversions a Espanya en fons de pensions en el període comprès entre els anys 2001 i 2005.

189. La quantia de l’import pagat depèn de la capacitat econòmica de la persona beneficiària.
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GRÀFIC 151. PES DELS FONS DE PENSIONS EN PERCENTATGE DEL PIB.
ESPANYA, 2001-2005

Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’OCDE.

L’any 2006 hi ha un total de 26 entitats gestores amb seu a Catalunya inscrites al
Registre administratiu de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, el 53,8%
de les quals són asseguradores, i la resta, el 46,2%, són gestores pures, tal com s’observa
al gràfic següent. Les entitats gestores amb seu a Catalunya representen el 23,2% de les
entitats de l’Estat espanyol. Aquest percentatge ha augmentat respecte de l’any 2005, atès
que el nombre d’entitats gestores a escala estatal s’ha reduït en termes interanuals.

GRÀFIC 152. ENTITATS GESTORES PER TIPUS. CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.
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Els plans de pensions poden ser individuals, associats o d’ocupació.190 A Catalunya,
l’any 2006 les entitats han gestionat un total de 884 plans de pensions, 36 plans més que
l’any 2005. La majoria dels plans són del sistema d’ocupació (el 58,1%), el 36,8% són
plans individuals i el 2,1% són plans associats, com s’observa al gràfic següent. El nombre
de plans registrats a Catalunya representa el 26,9% del total estatal. Respecte de l’any 2005,
els tipus de plans que més creixen a Catalunya són els plans individuals (el 7,6%).
GRÀFIC 153. PLANS DE PENSIONS PER MODALITAT. CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.
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Associats
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

El nombre de partícips dels plans de pensions a Catalunya l’any 2006 és de 2.821.168
persones, l’11,6% més que l’any 2005. Aquesta xifra representa el 28,8% dels partícips de
plans de pensions a escala estatal. Els plans que capten més partícips són els plans individuals (el 84,5%), seguits dels plans d’ocupació (el 12,9%), tal com s’observa al gràfic
següent.

190. 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).

517

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

GRÀFIC 154. PARTÍCIPS DELS PLANS DE PENSIONS PER MODALITAT DEL
PLA. CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

El nombre de partícips en algun pla de pensions a Catalunya l’any 2006 representa el
57,1% de la població entre 16 i 64 anys, i el 48,3% de la població resident a Catalunya és
partícip d’un pla individual (ambdós percentatges són superiors als registrats l’any 2005).
D’altra banda, el 10,7% de la població ocupada i el 12,9% de la població assalariada és
partícip d’un pla de pensions de la modalitat d’ocupació.
Finalment, el volum de les aportacions realitzades a Catalunya al llarg de l’any 2006 és
d’1.990.915.498 euros, el 24,6% de les que s’han fet a escala estatal. Respecte a l’any 2005,
el nivell d’aportacions a Catalunya ha disminuït el 0,6%, així com també la seva proporció
amb relació al total estatal. Aquest fet trenca la tendència ascendent en el nivell d’aportacions dels anys anteriors.
El patrimoni gestionat pels fons de pensions ha crescut a Espanya el 10,7% respecte de
l’any 2005. El 37% d’aquesta quantia correspon a plans d’ocupació i el 63% restant a plans
individuals i associats. Les inversions d’aquest patrimoni es concentren especialment en la
renda fixa (el 64,1%), si bé, seguint la tendència d’anys anteriors, s’aprecia una disminució
del seu pes sobre el total de les inversions.
El sistema segueix la tendència d’especialització dels fons de pensions. Així, el 94,2%
dels 1.117 fons operatius a Espanya s’han especialitzat en una modalitat de pla de pensions
determinada. Només el 5,8% dels fons de pensions tenen integrats plans de pensions de
diferent modalitat.
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L’import de les prestacions pagades l’any 2006 a Espanya puja a 3.300,2 milions d’euros, el 28,9% més respecte de l’any anterior. El 83,9% d’aquestes prestacions corresponen
a la contingència de jubilació, el 8% a invalidesa i el 8,2% són per mort del partícip.

5.2. Prestacions del sistema de protecció social
5.2.1. Evolució de les pensions a Catalunya
Les pensions poden ser de caràcter contributiu o no contributiu en funció del dret a les
prestacions. Són pensions contributives les de jubilació, viduïtat, incapacitat, orfenesa i en
favor de familiars. Les pensions no contributives poden ser per jubilació o invalidesa.
Seguint la tendència d’anys anteriors, les pensions més nombroses a Catalunya són les
pensions contributives de jubilació.
Si s’analitza l’evolució de les pensions a Catalunya al llarg dels darrers cinc anys (20032007), s’observa que les pensions contributives han crescut progressivament en el decurs
del període esmentat. El creixement més elevat es va produir entre els anys 2005 i 2006 (el
3,1%). L’any 2007 les pensions contributives han augmentat el 2,4% en termes interanuals.
Per tant, continuen creixent, però a un ritme més lent. En canvi, el nombre de pensions no
contributives ha disminuït progressivament al llarg dels darrers cinc anys, i s’observa una
acceleració d’aquesta tendència l’any 2007, en què la disminució és del 2,1% respecte al
0,8% de l’any 2006, com es pot veure al gràfic següent.
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GRÀFIC 155. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS. CATALUNYA, 2003-2007

Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2003).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i del Departament d’Acció
Social i Ciutadania.

5.2.2. Pensions contributives
En data 31 de desembre de l’any 2007, un total d’1.489.781 persones han estat beneficiàries d’una prestació contributiva a Catalunya, l’1,5% més que l’any 2006. El 20,7% de
les persones residents a Catalunya són beneficiàries d’alguna d’aquestes pensions.
Quant a la distribució de les pensions per règim a Catalunya l’any 2007, en el gràfic
següent s’observa que la majoria de les pensions es concentren en el règim general191 (el
66,5%). La resta de règims concentren el 33,5% de les pensions, entre els quals predomina
el règim d’autònoms (el 13,5%), les pensions provinents del SOVI (el 8,1%) i el règim
agrari (el 6,5%), tal com mostra el gràfic següent.

191. Estan inclosos en l’àmbit d’aplicació del règim general els treballadors per compte aliè de la indústria i els
serveis; els treballadors per compte aliè i els socis treballadors de societats mercantils capitalistes; els consellers i
administradors de societats mercantils capitalistes, sempre que no en tinguin el control; els socis treballadors de les
societats laborals; els interns treballadors subjectes a la relació laboral especial penitenciària; els treballadors espanyols no residents en territori nacional en determinats supòsits; els estrangers amb autorització de residència i
de treball que treballin per compte aliè a la indústria i els serveis; el personal (funcionari o laboral) de l’Administració local, i el personal investigador en formació.
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GRÀFIC 156. PENSIONS CONTRIBUTIVES PER RÈGIMS. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

Autònoms
13,5
General
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33,5
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0,2

Llar
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La distribució del nombre de pensions per classe l’any 2007 a Catalunya no presenta
variacions significatives respecte d’anys anteriors. Així, el 61,2% de les pensions són de
jubilació, el 25,4% de viduïtat, l’11,0% d’incapacitat, el 2,2% d’orfenesa i el 0,1% en favor
de familiars, tal com s’observa al gràfic següent.
GRÀFIC 157. PENSIONS CONTRIBUTIVES PER CLASSE. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

Incapacitat
11,0
Viduïtat
25,4

Favor fam.
0,1
Orfenesa
2,2

Jubilació
61,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
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L’evolució de les pensions contributives per classe és la següent: el 31 de desembre del
2007, hi ha un total de 912.272 pensions de jubilació, l’1,4% més que l’any 2006; 377.723
pensions de viduïtat (l’1,3% més); 164.462 pensions d’incapacitat (el 3,1% més); 33.502
pensions d’orfenesa (el 0,7% menys), i 1.822 pensions en favor de familiars (el 3,6%
menys), tal com mostra el gràfic següent.
Així, les pensions que més han augmentat l’any 2007 són les d’incapacitat, seguides de
les de jubilació. En canvi, han disminuït les pensions d’orfenesa i, sobretot, les pensions en
favor de familiars. Aquesta situació presenta algunes variacions respecte de l’any 2006: el
creixement de les pensions d’incapacitat i de jubilació l’any 2007 ha estat més moderat que
el registrat l’any anterior (el 4,4% i el 3,7%, respectivament).
GRÀFIC 158. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS CONTRIBUTIVES PER CLASSE.
CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: percentatges i nombres absoluts.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Pel que fa al perfil de les persones beneficiàries de pensions contributives, s’observa
que la majoria són dones (el 55,4). Així mateix, se segueix manifestant la diferent distribució de les pensions entre dones i homes, tal com es mostra en el gràfic següent: mentre que
la majoria de les persones beneficiàries de les pensions de jubilació i d’incapacitat són
homes (el 57,7% i el 55,3%, respectivament), les dones són el 92,5% de les persones beneficiàries de les pensions de viduïtat, així com el 81,1% en el cas de les pensions en favor
de familiars.
Aquesta situació és conseqüència de les diferències existents entre dones i homes en la
seva trajectòria laboral, a la qual està estretament lligat el nostre sistema de pensions. Així,
les dones presenten una participació en el mercat de treball menor o més irregular que els
homes, fet que té com a conseqüència unes cotitzacions menors i, per tant, menys presència
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de les dones com a beneficiàries de la pensió de jubilació. Així mateix, les dones són beneficiàries de pensions de viduïtat en una proporció més elevada que els homes, atès que
tenen una esperança de vida més elevada i també perquè una part dels homes no tenen dret
a la pensió de viduïtat a causa de la manca o de la insuficiència de les cotitzacions de les
dones.
GRÀFIC 159. PENSIONS PER SEXE I CLASSE DE PENSIÓ. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

44,7

42,3

55,3
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Amb relació a les quanties, com s’aprecia en el gràfic següent, gairebé la meitat dels
pensionistes han cobrat l’any 2007 a Catalunya menys de 500 euros mensuals, per sota de
l’IRSC, que l’any 2007 es va fixar en els 509,8 euros mensuals. Només dues de cada deu
persones beneficiàries han tingut una pensió superior als 1.000 euros mensuals.
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GRÀFIC 160. PENSIONS PER TRAMS DE QUANTIA. CATALUNYA, 200707

Unitats: percentatges.

> 1000 €
20,6
< 500 €
47,0
500 a 1000
32,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

L’import mitjà de les pensions contributives a Catalunya l’any 2007 ha estat de 704,1
euros mensuals, que suposa un augment del 6,4% respecte de l’any 2006. Tal com s’observa a la figura següent, aquest import varia en funció del sexe, i és més baix en el cas de les
dones (529,1 euros) que en el cas dels homes (921,8 euros).
Les pensions mitjanes més elevades són les d’incapacitat (800,3 euros), seguides de les
de jubilació (784 euros). Les més baixes són les d’orfenesa (304,6 euros) i en favor de
familiars (392,5 euros). La pensió mitjana de viduïtat se situa en els 506 euros mensuals.
L’import de les pensions varia en funció del sexe. Les pensions d’incapacitat i de jubilació
són més baixes en el cas de les dones, atès que estan estretament lligades a la trajectòria
laboral. Les pensions de viduïtat són més elevades en el cas de les dones.
El fet que les dones siguin la majoria de les persones beneficiàries de les pensions de
viduïtat i de les pensions en favor de familiars, de quantia més baixa que les pensions d’incapacitat i jubilació, en què predominen els homes, té com a conseqüència que les dones
tinguin uns ingressos inferiors als dels homes en concepte de pensions.
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FIGURA 1. IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS PER SEXE I CLASSE DE
PENSIÓ. CATALUNYA, 2007

Unitats: euros.

Incapacitat: 800,3€
933,4€
635,5€
Jubilació: 784€
969,7€
530,7€
Total pensions
921,8€
529,1€

Viduïtat: 506€
386,4€
515,7€
Orfenesa: 304,6€
303,6€
305,7€
Favorfam: 392,5€
394,9€
391,9€

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’ha vist a l’epígraf dedicat a l’evolució de les pensions a Catalunya, el nombre
de pensions no contributives ha disminuït de forma progressiva des de l’any 2003, si bé
l’any 2007 s’ha accelerat aquesta tendència. D’acord amb les dades del gràfic següent, es
constata la disminució del nombre de pensions no contributives de jubilació i d’invalidesa
al llarg del període esmentat (2003-2007). Es pot observar que l’acceleració de la disminució de les pensions no contributives que s’aprecia l’any 2007 és deguda principalment a les
pensions de jubilació, que es redueixen 2,4 punts, enfront de les d’invalidesa, que ho fan
1,7 punts.
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GRÀFIC 161. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PENSIONS NO CONTRIBUTIVES
PER CLASSE DE PENSIÓ. CATALUNYA, 2003-2007

Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2003).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració.

El nombre de persones beneficiàries de pensions no contributives a Catalunya l’any
2007 ha estat de 58.088, el 2,1% menys que l’any 2006. Per classe de pensió, el 56,6% són
de jubilació i el 43,4%, d’invalidesa. El 69,3% de les persones beneficiàries de pensions no
contributives són dones.
Quant a la pensió no contributiva de jubilació, el nombre de persones beneficiàries a
Catalunya l’any 2007 ha estat de 32.895, el 2,7% menys que l’any 2006. La majoria són
dones (el 81,8%), atès que les que tenen actualment més de 65 anys han estat en molts casos
inactives o bé han tingut trajectòries laborals irregulars, que no els permeten l’accés a una
prestació contributiva de jubilació. Per edats, les persones beneficiàries de pensions de
jubilació que tenen entre 70 i 79 anys són majoritàries (el 54,1%). La franja d’edat amb una
proporció més elevada de persones beneficiàries és la de les que tenen entre 70 i 74 anys
(el 27,8%).
Tal com s’observa al gràfic següent, la superioritat femenina es posa de manifest en tots
els grups d’edat, amb proporcions superiors al 75% en tots els casos, i assoleix el 90% entre
les persones beneficiàries de 85 anys i més.
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GRÀFIC 162. PERFIL DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA DE LA PENSIÓ NO
CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓ. CATALUNYA, 2007

Unitats: nombres absoluts.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració.

Amb referència a la pensió no contributiva d’invalidesa, el nombre de persones beneficiàries a Catalunya l’any 2007 ha estat de 25.193, l’1,4% menys que l’any 2006. Si bé la
majoria són dones, el seu pes específic respecte del total de pensionistes d’invalidesa no és
tan elevat com en el cas de les pensions no contributives de jubilació. Així, el percentatge
de dones és del 75,0%, el nombre més elevat de les quals es concentra en les que tenen
entre els 55 i els 64 anys (el 33,6%). En canvi, en el cas dels homes, aquest percentatge es
troba entre les persones de 35 a 49 anys (el 48,8%), com s’observa en el gràfic següent.
GRÀFIC 163. PERFIL DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA DE LA PENSIÓ NO
CONTRIBUTIVA D’INVALIDESA. CATALUNYA, 2007

Unitats: nombres absoluts.
Homes
Dones

1.021
1.098
1.213
1.708
2.145
1.741
1.312
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420

2.426
2.181
1.851
1.933
1.965
1.431
1.037
559
308

60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
18-24

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració.
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La quantia anual de les pensions no contributives prevista per a l’any 2007 és de
4.374,04 euros (312,43 euros mensuals),192 que suposa una revaloració del 3,6% respecte
de l’any anterior. Cal indicar que l’import individual que té reconegut 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 integrin la unitat econòmica de convivència, sense que l’import resultant pugui ser inferior al
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.
Igualment, s’ha establert per a l’any 2007193 un complement de pensió destinat a aquelles persones beneficiàries que acreditin que no tenen habitatge de propietat i que tenen
com a residència habitual un habitatge en règim de lloguer els propietaris del qual no tinguin amb la persona beneficiària relació de parentesc fins al tercer grau. La quantia que es
fixa per a aquest complement és de 350 euros. D’acord amb les dades del Ministeri de
Treball i Immigració, l’any 2007 s’han abonat 5.150 complements d’aquest tipus a
Catalunya, el 60,6% dels quals correspon a persones beneficiàries de la pensió no contributiva de jubilació.
L’any 2007, la quantia mitjana de les pensions no contributives a Catalunya s’ha situat
en els 298,7 euros mensuals. Aquesta quantia és més elevada en el cas de les pensions
d’invalidesa (322,5 euros) que en el de les de jubilació (280,5 euros). L’evolució al llarg
dels darrers cinc anys (2003-2007) reflecteix el progressiu augment de la quantia mitjana
de les pensions no contributives. L’any en què aquest increment va ser més accentuat és el
2005 (el 4,2%). L’any 2007 les pensions no contributives han augmentat el 2,9%, un punt
menys que l’any 2006, i s’aprecia un increment més elevat de les pensions no contributives
d’invalidesa (el 3%) respecte de les de jubilació (el 2,7%).

192. Reial decret 1578/2006, de 22 de desembre, sobre revaloració de pensions del sistema de la Seguretat Social
per a l’any 2007. BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2006.
193. Article 40.2 de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007. BOE
núm. 311, de 29 de desembre de 2006.
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GRÀFIC 164. EVOLUCIÓ DE LA QUANTIA MITJANA DE LES PENSIONS NO
CONTRIBUTIVES. CATALUNYA, 2003-2007

Unitats: euros.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració.

5.2.4. Prestacions d’atur
El pressupost destinat al pagament de les prestacions d’atur l’any 2007 ha estat de
14.215,0 milions d’euros, que suposa un creixement moderat (el 6,5%) respecte al pressupost de l’any 2006. La majoria de la despesa es destina al pagament de la prestació contributiva (el 75,9%). Les partides que més augmenten respecte de l’any anterior són les destinades al pagament de les quotes del subsidi d’atur (l’11,2%) i de la prestació contributiva
(el 8,9%). L’import per finançar les prestacions d’atur suposa l’1,4% del PIB.
Els ingressos previstos per cotitzacions d’atur (17.911,1 milions d’euros) són superiors
a la despesa prevista en prestacions d’atur, i s’aprecia l’existència d’un excedent de 3.696,1
euros, fet que permet fer front al pagament de totes les prestacions d’atur i finançar altres
polítiques del Servei Públic d’Ocupació.
Quant a l’evolució de la protecció per desocupació al llarg de l’any 2007 a Catalunya,
el nombre mitjà de persones beneficiàries s’ha situat en 199.761, el 8,1% més que l’any
anterior, seguint amb la tendència ascendent observada en anys precedents, si bé l’any 2007
aquest augment és més elevat, tal com s’observa en el gràfic següent. Aquesta evolució ha
tingut lloc en un context d’augment de l’atur registrat (5.040 persones entre el desembre
del 2006 i el desembre del 2007).
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GRÀFIC 165. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE
PRESTACIONS D’ATUR. CATALUNYA, 2003-2007

Unitats: taxa de creixement acumulat; índex 2003 = 100.

119,3
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

El col·lectiu d’edat que ha concentrat un nombre més elevat de persones beneficiàries de
prestacions d’atur l’any 2007 a Catalunya és el de 30 a 34 anys (el 15,3%), seguit de les que
tenen entre 55 i 59 anys (el 15,2%). Aquest escenari difereix del de l’any anterior, en què
aquest darrer col·lectiu era el més nombrós.
Per sexes, la majoria de les persones beneficiàries de les prestacions d’atur són dones
(el 54,6%). El nombre més elevat de beneficiàries tenen entre 30 i 34 anys (el 16,3%). En
el cas dels homes, el percentatge més elevat s’observa en la franja d’edat compresa entre
els 55 i els 59 anys (el 14,7%).
La taxa de cobertura194 ha accelerat el seu ritme de creixement al llarg de l’any 2007 a
Catalunya, atès que el nombre de prestacions per desocupació ha augmentat a un ritme més
elevat que l’atur registrat. Així, la taxa bruta de cobertura s’ha incrementat prop de deu
punts respecte de l’any anterior, i se situa en el 104,97.195

194. La taxa de cobertura és el quocient entre el nombre de prestacions i l’atur registrat.
195. Les dades d’atur registrat amb les quals s’obté la taxa de cobertura corresponen a atur SILE, i no a atur SISPE.
El sistema SILE (Sistema d’Intermediació Laboral d’Ocupació) el va implantar l’INEM l’any 1990 i estava concebut fonamentalment per al tractament estadístic de la informació. Les mancances detectades en aquest sistema
van portar a la introducció d’un nou Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació (SISPE), la introducció
del qual va suposar un augment de la xifra d’atur registrat, que no va ser conseqüència d’una variació de la realitat
de l’atur, sinó d’una millora de l’instrument per al seu registre i de l’aplicació operativa dels criteris per a la seva
mesura, establerts per l’Ordre ministerial d’11 de març de 1985.
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El nombre mitjà de persones beneficiàries de prestacions contributives d’atur a
Catalunya l’any 2007 ha estat de 147.199, un total de 10.748 persones més en termes interanuals (el 7,9%), i ha accelerat el seu creixement respecte de l’any 2006 (el 2,6%). La
majoria de perceptors es concentren en la franja d’edat compresa entre els 25 i els 39 anys
(el 48,3%). En concret, el nombre més elevat de persones beneficiàries tenen entre 30 i 34
anys (el 18,2%). El col·lectiu en què la diferència entre sexes és més gran és el de les persones de més de 60 anys, en què el 68,2% de les persones beneficiàries són homes. La
quantia mitjana diària reconeguda a les persones beneficiàries de prestacions contributives
és de 25,3 euros.
L’any 2007, a Catalunya s’han acollit al sistema de capitalització de les prestacions
d’atur un total de 31.416 persones (el 25,7% més que l’any anterior), el 76,3% de les quals
són homes. La província de Barcelona és la que concentra el nombre de capitalitzacions
més elevat (el 70,5%), seguida de Girona (el 12,2%). La gran majoria de les persones que
s’han acollit al sistema de capitalització han optat pel treball per compte propi (el 96,2%),
l’1,9% per convertir-se en socis de cooperatives i l’1,9% restant, en socis de societats laborals. L’import mitjà capitalitzat per persona beneficiària és de 4.077,6 euros.
La mitjana de persones beneficiàries del subsidi d’atur a Catalunya l’any 2007 ha estat
de 50.232, el 8% més que l’any 2006. Seguint la tendència d’anys anteriors, es constata que
la majoria tenen entre 55 i 59 anys (el 36,5%), seguides de les que tenen més de 60 anys
(el 16,3%). En aquest sentit, s’aprecia que la causa principal d’accés al subsidi és ser aturat
i més gran de 52 anys.196 La majoria de persones beneficiàries són dones (el 67,4%).
Respecte de la renda activa d’inserció (RAI), la mitjana de persones beneficiàries l’any
2007 a Catalunya ha estat de 2.324, 482 persones més que l’any anterior. El nombre de
persones beneficiàries de la RAI a Catalunya continua significant un percentatge baix respecte al total estatal (el 3,5%). La majoria són dones (el 75,5%) i, en concret, tenen més de
55 anys (el 44,9%).
Cal destacar que els ingressos percebuts en concepte de prestacions d’atur són inferiors
en el cas de les dones, atès que aquestes són la majoria de les persones beneficiàries del
subsidi d’atur i de la renda activa d’inserció, de quantia més baixa que la prestació contributiva. Així mateix, i pel que fa a aquesta darrera, la seva quantia mitjana és inferior en el
cas de les dones (22,8 euros diaris enfront de 27,8 euros en el cas dels homes).197

196. Les dades sobre la causa d’accés al subsidi corresponen al total estatal.
197. Dades a escala estatal.
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GRÀFIC 166. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS D’ATUR PER
SEXE I TIPUS DE PRESTACIÓ. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

Homes
Dones

Persones
beneficiàries 2007
147.199

50.421

2.325

50,0
67,4

75,5

50,0
32,6
Pretació
contributiva

Subsidi d´atur

24,5
Renta activa
inserció

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

5.2.5. Renda mínima d’inserció
La renda mínima d’inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i té
com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials
de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i
laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport
a la integració laboral i formació d’adults.
El nombre de persones beneficiàries de l’RMI l’any 2007 ha estat de 28.753, 176 persones menys respecte de l’any 2006. Si bé des de l’any 2001 el nombre de persones beneficiàries de l’RMI anava augmentant progressivament en termes interanuals, l’any 2005 es
va observar un canvi de tendència, i el nombre de persones beneficiàries, sobretot d’homes,
va començar a disminuir. Tal com s’observa al gràfic següent, l’any 2007 s’ha reduït el
nombre de persones beneficiàries en termes interanuals, un decrement lleugerament superior en el cas dels homes. La cobertura de l’RMI l’any 2007 respecte al total de la població
aturada, segons l’EPA, ha estat de l’11,6%.
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GRÀFIC 167. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE
L’RMI PER SEXE. CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Nombre i %
prestacions 2007
7.221
25,1%

-0,7
Homes

21.532
74,9%

28.753

-0,6

-0,6

Dones

Total

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

Quant al perfil de les persones beneficiàries de l’RMI, el 74,9% són dones. Tal com
mostra la taula següent, el nombre més elevat de persones beneficiàries es concentra en la
franja d’edat compresa entre els 36 i els 45 anys (el 33,9%), mentre que les persones
menors de 25 anys i les més grans de 60 són les que en concentren els percentatges més
baixos (el 4,5% i el 9,6%, respectivament).
TAULA 220. PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’RMI PER SEXE I EDAT.
CATALUNYA, IV TRIMESTRE DE 2007

Unitats: nombres absoluts.

Homes

Dones

Total

< 25 anys

2,1

5,2

4,5

26-35 anys

14,4

27,6

24,2

36-45 anys

29,5

35,4

33,9

46-59 anys

39,5

23,8

27,8

> 60 anys

14,5

8,0

9,6

Total

100,0

100,0

100,0

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Seguint la tendència de l’any anterior, s’aprecia que l’any 2007 les dones més madures (de
més de 45 anys en endavant) han guanyat pes sobre el total de dones respecte de l’any 2006.
Pel que fa als homes, també segueix la tendència de l’any anterior i guanyen pes els que tenen
una edat superior als 45 anys, però de manera menys acusada que en el cas de les dones.
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La quantia de la prestació econòmica bàsica de l’RMI s’ha fixat en 385 euros mensuals
l’any 2007. Els complements per a membres addicionals s’han fixat en 48,44 euros per al
primer membre addicional, en 40,37 euros per al segon i tercer membres addicionals, i en
32,30 euros per al quart i següents membres addicionals. Els imports dels ajuts complementaris s’han fixat en 36,33 euros per a cada fill o filla menor de 16 anys; en 72,66 euros per
a cada fill o filla amb un grau de discapacitat almenys del 33%; en 72,66 euros per a famílies monoparentals que no perceben pensió d’aliments o aquelles que perceben una pensió
d’aliments igual o inferior a 180 euros mensuals; i en 32,08 euros per a persones soles amb
un grau de dependència que els impedeix la inserció laboral. L’import diari per a l’ajut
d’hospitalització de membres de la unitat familiar s’ha fixat en 12,83 euros. Finalment, s’ha
establert en 134,75 euros l’import mensual de l’ajut complementari d’inserció laboral.198
La quantia mitjana mensual de l’RMI l’any 2007 ha estat de 472,9 euros mensuals, el
6,4% més que l’any 2006 (404,9 euros mensuals).

5.2.6. Altres prestacions
5.2.6.1. Àmbit estatal
Maternitat i paternitat
L’any 2007, a Catalunya han rebut una prestació per maternitat un total de 61.705 persones, que suposa el 18,6% del total de prestacions atorgades a escala estatal. El nombre
de prestacions ha augmentat el 2,1% respecte a l’any 2006. No obstant això, el nombre de
pares que s’han acollit al permís de paternitat ha disminuït el 6,1% respecte a l’any 2006,
tal com s’observa al gràfic següent.

198. Resolució TRE/349/2007, d’11 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 2007, així com els ajuts complementaris (DOGC núm. 4824, de 19.2.2007).
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GRÀFIC 168. EVOLUCIÓ DE LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT SEGONS EL
SEXE DE LA PERSONA QUE S’HI ACULL. CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: percentatges.

61.705
2,1

60.725
98,4%
2,2

Nombre i %
prestacions 2007
980
1,6%

-6,1
Total maternitat

Mare

Pare

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Amb referència al permís de paternitat, l’any 2007 s’hi han acollit a Catalunya un total
de 33.252 pares (el 19,2% del total estatal). Catalunya és la comunitat autònoma amb un
nombre més elevat de persones que han sol·licitat aquesta prestació, seguida de Madrid
(28.413), Andalusia (27.130) i la Comunitat Valenciana (19.092).

Prestació econòmica familiar per fill a càrrec
L’any 2007, el nombre de prestacions per fill a càrrec a Catalunya ha estat de 109.214,
l’1,1% menys que l’any 2006. El nombre de prestacions de Catalunya suposa el 9,9% del
total estatal. El nombre total de famílies beneficiàries d’aquesta prestació a Catalunya l’any
2007 ha estat de 69.319, 1.433 famílies menys que l’any 2006.
Com es mostra al gràfic següent, el 71,5% de les prestacions per fill a càrrec han estat
per fills menors de 18 anys sense discapacitat. L’11,8%, per fills amb una discapacitat igual
o superior al 33%; el 10,7%, per fills amb una discapacitat igual o superior al 65%, i el 6%
restant, per fills amb una discapacitat igual o superior al 75%.
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GRÀFIC 169. PRESTACIÓ FAMILIAR PER FILL A CÀRREC I GRAU DE
DISMINUCIÓ. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

6,0
10,7
11,8

Discapacitat >75%
Discapacitat >65%
Discapacitat >33%
Sense discapacitat

71,5

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, per contingències professionals o per contingències per compte propi
(una contingència comuna al règim de treballadors autònoms o persones empleades de la
llar). Pel que fa a les prestacions per incapacitat temporal gestionades per l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, s’observa el següent:
La mitjana mensual de casos de l’any 2007, quan el fet causant és una contingència
comuna, és de 48.583, un total de 2.327 casos més que l’any 2006. La durada mitjana és
de 38,4 dies, superior a la de l’any anterior, que va ser de 13 dies. La incidència és de 37,6
processos mensuals per cada 1.000 persones treballadores protegides, semblant a la de
l’any 2.005, que va ser de 35 processos. Finalment, la prevalença, és a dir, el nombre de
processos vigents al final de l’any 2007 per cada 1.000 persones protegides és de 37,6,
inferior a la de l’any 2006 (50,2).
La mitjana mensual de casos de l’any 2007, quan el fet causant és una contingència
professional, és a dir, un accident de treball o una malaltia professional, és de 43 casos, un
menys que la mitjana de l’any 2006. La durada mitjana és similar a la de l’any anterior:
64,6 dies, respecte dels 64 dies de l’any 2006. La incidència (1,6) és similar a la de l’any
2006 (1,5), i la prevalença, una mica superior (2,9) respecte de la de l’any 2006 (2,6).
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Finalment, la mitjana mensual de casos de l’any 2007, quan el fet causant és una contingència comuna en el marc del règim de treballadors autònoms o de persones empleades
de la llar, és de 2.720 casos, 74 menys que l’any 2005. La durada mitjana ha estat també
inferior l’any 2007: 114,7 dies, respecte dels 128 dies de l’any 2006. La incidència és del
10,7 i la prevalença del 31, tal com s’observa en el gràfic següent.
GRÀFIC 170. PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL PER TIPUS DE
CONTINGÈNCIA. CATALUNYA, 2006-2007

Unitats: durada mitjana (percentatge del nombre total de dies de baixa dels processos donats d’alta sobre el
total de processos); incidència (mitjana dels processos mensuals iniciats per cada 1.000 persones protegides);
prevalença (nombre de processos vigents al final de l’any per cada 1.000 persones protegides).

Comunes
Professionals
autònoms i llar

114,7

64,6
38,4

37,6

37,6
1,6

Durada

10,7

Incidència

31,0
2,9

Prevalença

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

5.2.6.2. Àmbit autonòmic
L’any 2006 es van aprovar les bases per a la concessió de prestacions econòmiques i
ajuts per a les famílies. Són prestacions econòmiques de caràcter universal: la prestació per
a famílies amb fills i filles menors de tres anys i per a famílies nombroses amb fills i filles
menors de sis anys, i la prestació per part, adopció o acolliment múltiple.
Pel que fa a la primera, l’any 2006 en van ser beneficiàries un total de 265.291 famílies,
1.753 més que l’any 2005. El nombre de nens i nenes beneficiaris l’any 2006 va ser de
308.791, 5.496 més que l’any 2005. L’import anual destinat a aquesta prestació va ser de
156.867.550 euros, com mostra la taula següent.
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TAULA 223. PRESTACIÓ PER A FAMÍLIES AMB FILLS I FILLES MENORS DE
TRES ANYS I PER A FAMÍLIES NOMBROSES AMB FILLS I FILLES MENORS
DE SIS ANYS. CATALUNYA, 2004-2006

Unitats: nombres absoluts i euros.

Famílies beneficiàries

Nens i nenes beneficiaris

Import anual

265.291
263.538
246.520

308.791
303.295
285.057

156.867.550
146.098.320
130.721.450

2006
2005
2004

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Respecte de la prestació per part, adopció o acolliment múltiple, l’any 2006 en van ser
beneficiaris un total de 313.013 nens i nenes. L’import destinat a aquesta prestació va ser
de 944.550 euros.

5.3. Serveis socials
5.3.1. Principals tendències del sistema
El desenvolupament dels serveis socials, juntament amb l’acció protectora de la Seguretat
Social, l’educació i la sanitat, contribueixen a assegurar la cohesió social. L’Informe conjunt
sobre protecció social i inclusió social 2007 de la Comissió Europea199 posa de manifest que és
necessari desenvolupar les cures de llarga durada i dotar-les d’unes bases financeres sòlides. Es
recomana que es tendeixi a ajudar les persones a romandre el màxim temps possible en el seu
domicili a través de la coordinació més estreta entre els serveis sanitaris i els serveis socials, el
suport a les persones que presten cura informal i la utilització de les noves tecnologies.
En aquest sentit, l’1 de gener del 2007 ha entrat en vigor la Llei 39/2006, de 14 de desembre,
de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència,200
que preveu la posada en marxa del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència
(SAAD). Així mateix, s’ha aprovat la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,201 la qual
configura, d’acord amb el seu preàmbul, el dret a l’accés als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter universal. La Llei introdueix la cartera de serveis socials, en la qual s’inclouen
les prestacions que preveu la Llei 39/2006, de 14 de desembre, així com les prestacions introduïdes per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.202
199. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al
Comitè de les Regions, Brussel·les, 19.01.2007, COM (2007) 13 final.
200. BOE núm. 299, de 15.12.2006.
201. DOGC núm. 4990, de 18.10.2007.
202. DOGC núm. 4895, de 31.05.2007.
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Respecte de les persones usuàries dels serveis socials a Catalunya, el seu nombre no
para de créixer: l’any 2006 els serveis bàsics d’atenció social van atendre 767.522 persones, l’11% més que l’any 2005. Així mateix, i seguint la tendència dels anys anteriors, es
constata que la majoria de les persones usuàries dels serveis socials són la gent gran i les
persones amb discapacitat, atès que l’envelliment de la població genera l’increment de la
demanda entorn de la dependència, ja sigui derivada de l’edat avançada com d’una situació
de discapacitat. Aquest fet constata el desenvolupament del sector de la dependència, que
constitueix un repte en el marc del progressiu desplegament i implantació del SAAD.
L’Informe conjunt sobre protecció i inclusió social 2007 posa també de manifest que la
inclusió activa és un mitjà eficaç per promoure la integració social i en el mercat de treball
de les persones en situació més desafavorida. En aquest sentit, s’ha aprovat la Llei 44/2007,
de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció,203 que té com
a finalitat la promoció de l’ocupació de les persones en situació d’exclusió social per a la
seva incorporació al mercat de treball.
L’Informe també assenyala que les persones amb discapacitat figuren entre les categories prioritàries designades pel Consell Europeu per a una major participació en el mercat
de treball. La participació en el mercat de treball és, efectivament, una via essencial per a
la integració i la participació social de les persones amb discapacitat.
Les prestacions que ofereix l’Estat espanyol a les persones amb discapacitat són, la
majoria, pensions, a diferència d’altres països de l’entorn europeu, en què es dóna més
preferència a la provisió de serveis, com ara serveis de rehabilitació i d’assistència a les
persones discapacitades en el desenvolupament de les seves activitats diàries.204 Les persones amb discapacitat poden gaudir a Catalunya de les prestacions següents: la pensió no
contributiva per invalidesa, els ajuts de suport per a persones amb dependència, els ajuts
d’atenció social per a persones amb discapacitat, i de les prestacions del programa de suport
a l’autonomia a la pròpia llar. També poden gaudir dels serveis de centres residencials, llars
residència i centres de dia.

203. BOE núm. 299, de 14.12.2007.
204. Observatorio Social de España. Informe 2007.
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En el marc dels serveis destinats a la integració laboral de les persones amb discapacitat, cal assenyalar que l’any 2006 s’ha finançat la inversió de 350 nous llocs de treball en
centres especials de treball per un import de 4.463.292 euros. D’altra banda, s’han destinat
50.779 euros al suport a la constitució de persones treballadores amb discapacitat en autònoms, amb un total de 13 persones beneficiàries. També s’han destinat 13.822.400 euros
als serveis complementaris d’ajustament personal i social (SCAPS), que tenen per objecte
l’adaptació dels seus destinataris a l’entorn laboral i social per mitjà d’un equip de professionals. Pel que fa als centres ocupacionals, s’han finançat les activitats de 7.641 persones,
amb un pressupost de 46.645.903 euros. Finalment, l’any 2006 s’han destinat 2.025.837
euros als serveis de suport a la integració laboral.
TAULA 224. SERVEIS I CENTRES PER A LA PROMOCIÓ LABORAL I
OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. CATALUNYA, 2006

Unitats: persones ateses i/o llocs de treball, i euros.

Persones ateses i/o
llocs de treball

Despesa executada
ICASS

Centres especials de treball

9.135

30.271.519

Manteniment de llocs de treball

8.785

25.808.227

Inversió

350

4.463.292

Suport autònoms

13

50.779

SCAPS

5.729

13.822.400

Centres ocupacionals

7.641

46.645.903

Servei de teràpia ocupacional

6.249

41.796.328

Servei ocupacional d’inserció

1.392

4.849.575

17

2.025.837

Serveis de suport a la integració laboral
Total

92.816.438

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòria 2006.

5.3.2. Tipologies de serveis socials
5.3.2.1. Serveis socials d’atenció primària
El serveis socials d’atenció primària són el primer nivell del sistema públic de serveis
socials i la garantia de més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social.
Estan dotats d’un equip multidisciplinari i inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a
domicili i de teleassistència, i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a
infants i adolescents.
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L’any 2006 els serveis socials d’atenció primària han atès un total de 767.522 persones
usuàries, l’11,0% més que l’any 2005, en què es van atendre 691.744 persones, un increment superior al que registra el total de la població resident a Catalunya en aquest període.
El nombre de persones usuàries dels serveis socials no ha parat de créixer en els darrers
cinc anys, tal com s’observa en el gràfic següent.
GRÀFIC 171. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES USUÀRIES DELS
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. CATALUNYA, 2002-2006

Unitats: persones usuàries.

767.522
691.744
620.078

623.043

2003

2004

518.235
2002

2005

2006

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Com mostra el gràfic següent, la prestació bàsica d’atenció primària amb més nombre
de persones usuàries l’any 2006 és la prestació d’informació i orientació (444.466 persones), seguida de la prestació de prevenció i inserció (182.273 persones). 67.696 persones
han rebut la prestació de suport a la unitat de convivència; 56.413, la prestació d’ajuda
domiciliària, i 16.674, la prestació d’allotjament alternatiu.
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GRÀFIC 172. PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ
SOCIAL PRIMÀRIA PER TIPUS DE PRESTACIÓ. CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.

2,2
7,4
8,8
23,7

Allotjament alternatiu
Ajuda domiciliària
Suporta la unitat convivencial
Prevenció i inserció
Informació i orientació

57,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

La prestació que més creix l’any 2006 respecte de l’any anterior és la d’ajuda domiciliària (el 42,0%), seguida de lluny per la prestació d’informació i orientació (el 5,2%). Per
contra, el nombre de persones usuàries de la prestació de prevenció i inserció presenta una
disminució del 14,5% respecte de l’any 2005.
Els principals col·lectius de persones usuàries d’aquestes prestacions l’any 2006 han
estat les famílies (el 34,0%), seguides de la gent gran (el 21,0%), la infància (l’11,1%), les
dones (el 9,3%) i els immigrants (el 8,5%). Respecte de l’any 2005, el col·lectiu de persones usuàries que més ha augmentat ha estat el de les dones (el 41,7%), seguit del de la gent
gran (el 29,6%). Per contra, el col·lectiu de persones immigrades ateses ha disminuït el
22,3%, tal com s’observa al gràfic següent.
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GRÀFIC 173. EVOLUCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS BÀSICS
D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA PER COL·LECTIU. CATALUNYA, 2005-2006

Unitats: percentatges.

Inmigrants

- 22,3

Gent gran

29,6

Dona

41,7

Infància

14,5

Familia

15,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Les principals problemàtiques ateses pels serveis socials d’atenció primària l’any 2006
han estat les de caràcter econòmic (el 22,5%), seguides de les mancances socials (el
20,8%).205 El 16,5% de les problemàtiques ateses han estat per salut i drogues i el 12,2%
han estat problemàtiques de caràcter laboral. Respecte de l’any 2005, el tipus de problemàtiques que més han crescut han estat les mancances socials (el 28,8%), les problemàtiques
relacionades amb l’habitatge (el 27,2%), amb la discapacitat (el 22,9%) i les de caràcter
laboral (el 20,7%).
El servei d’atenció domiciliària (SAD) ha fet, l’any 2006, 2.905.244 hores d’assistència, que ha significat una ràtio de 0,4 hores per a la població total resident a Catalunya i
una ràtio de 2,5 hores per a la població de 65 anys i més. Respecte de l’any 2005, han
augmentat el 16,1% les hores realitzades, així com la ràtio d’hores d’atenció a la població
de 65 anys i més, que l’any 2005 se situava en 2,2 hores.
L’any 2006 s’han dut a terme 29.890 serveis de telealarma i teleassistència, fet que
representa un augment del 114,9% respecte de l’any 2005, i que suposa una cobertura del
2,5% de la població de 65 anys i més. El 40,0% de les persones ateses per aquest servei
l’any 2006 han estat dones, la majoria de les quals (el 65,9%) tenien entre 65 i 84 anys.

205. Són problemàtiques de mancances socials, entre d’altres: les dificultats en les relacions familiars i/o socials, les dificultats d’integració social, les conductes asocials i/o delictives, la mendicitat, la indigència i el rebuig
social.
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5.3.2.2. Serveis socials d’atenció especialitzada
Els serveis socials d’atenció especialitzada s’organitzen atenent a la tipologia de les
necessitats, per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. Els serveis socials especialitzats
es presten per mitjà de centres, serveis, programes i recursos adreçats a persones i col·
lectius que, en funció de les necessitats que tenen, requereixen una atenció específica.
Els serveis socials d’atenció especialitzada que han concentrat més persones usuàries
són els destinats a la gent gran i a les persones amb discapacitat.
El servei d’atenció especialitzada a la gent gran ha ofert, l’any 2007, un total de 121.162
places, el 3,6% més respecte de l’any 2006. El nombre de places d’atenció especialitzada
a la gent gran no ha parat de créixer en els darrers cinc anys, tal com s’observa en el gràfic
següent.
GRÀFIC 174. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PLACES DEL SERVEI
D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA PER A GENT GRAN. CATALUNYA, 2003-2007

Unitats: nombre de places.

121.162
116.940
112.735
108.818
103.845
2003

2004

2005

2006

2007

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El 46,3% de les places ofertes per aquest servei l’any 2007 són de centres residencials
amb centre sociosanitari concertat (56.084 places), el 41,5% són de centres residencials
(50.267 places), el 10,5% són de centres de dia (12.746 places) i l’1,7% són d’habitatges
tutelats (2.065 places). Respecte de l’any 2006, les places que més s’incrementen són les
d’habitatges tutelats (l’11,6%) i dels centres de dia (el 8,2%).
El servei d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat ha atès 21.281 persones
l’any 2007. El nombre més elevat de les persones usuàries d’aquest servei s’han atès en
centres ocupacionals (el 36,1%).
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Els serveis d’atenció a la infància i l’adolescència han atès un total de 9.777 infants i adolescents al llarg de l’any 2006, el 9,3% més respecte de l’any 2005. La majoria de l’oferta en
l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència l’any 2006 es troba en els centres oberts, amb
un total de 5.222 places (el 71,6%). El 23,1% de l’oferta de places són centres residencials
(1.686 places), el 4,6% són centres d’acolliment (339 places) i el 0,6% són equips d’atenció a
la infància i l’adolescència (45 equips), que l’any 2006 disposen de 273 professionals.
El nombre de places d’atenció a toxicòmans l’any 2006 ha estat de 172, i ha romàs igual
respecte de l’any 2005, en què havia experimentat un creixement del 8,4%.
Finalment, el nombre de places en centres sociosanitaris de llarga estada o assistits, l’any
2006, ha estat de 9.525, i ha experimentat un augment del 7,7% respecte de l’any 2005.

5.4. Normativa i iniciatives públiques
Àmbit comunitari
S’ha aprovat el Reglament (CE) núm. 311/2007, de la Comissió, de 19 de març, pel qual
es modifica el Reglament (CEE) núm. 574/72, pel qual s’estableixen les modalitats d’aplicació del Reglament (CEE) núm. 1408/71, relatiu a l’aplicació dels règims de Seguretat
Social als treballadors per compte aliè, als treballadors per compte propi i als membres de
les seves famílies que es desplacen dins de la Comunitat,206 el qual introdueix diverses
modificacions en els annexos del Reglament 574/72, que deriven de les decisions adoptades pels estats membres en relació amb 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 també el Reglament (CE) núm. 458/2007, del Parlament Europeu i del
Consell, de 25 d’abril, sobre el Sistema europeu d’estadístiques integrades de protecció
social (SEEPROS),207 el qual té com a objectiu la creació d’un sistema europeu d’estadístiques integrades de protecció social que estableixi un marc metodològic basat en normes,
definicions, classificacions i normes comptables comunes, per recollir estadístiques comparables que redundin en benefici de la Comunitat, atesa la necessitat d’obtenir estadístiques comparables, actuals i fiables en el sector de la política social. El primer any de
recollida de dades és el 2008.

206. DOUE L 82/6, de 23.03.2007.
207. DOUE L 113/3, de 30.04.2007.
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Cal destacar igualment la Resolució del Parlament Europeu, de 14 de març de 2007,
sobre els serveis socials d’interès general (SSIG) en la Unió Europea,208 la qual considera
que els SSIG constitueixen un mitjà apropiat per reforçar la dimensió social de l’Estratègia
de Lisboa, assolir els objectius de l’Agenda social i abordar reptes com ara la mundialització, les transformacions industrials, el progrés tecnològic, el canvi demogràfic, les migracions o el canvi dels models socials i laborals, contribuint així al desenvolupament d’una
Europa social. Així mateix, demana a la Comissió i als estats membres que protegeixin i
promoguin modalitats d’ocupació que són freqüents en el sector dels SSIG, i fa una crida
a la Comissió, als estats membres i als prestadors de SSIG perquè desenvolupin accions de
formació professional. Demana també a la Comissió que inclogui en tot el procés de consulta i en el seu informe les qüestions relatives a la integració de la dimensió de gènere.
La Resolució del Consell, de 5 de desembre de 2007, relativa a les activitats consecutives a l’Any europeu de la igualtat d’oportunitats per a tots (2007)209 convida els estats
membres i la Comissió, en l’àmbit de les seves respectives competències, a adoptar diverses mesures per assolir la igualtat d’oportunitats, com ara la intensificació dels esforços per
prevenir i combatre la discriminació dins i fora del mercat de treball i fer participar plenament la societat civil. Així mateix, convida la societat civil i els interlocutors socials que
participin de forma activa en el desenvolupament i la promoció de les polítiques i les mesures sobre la no-discriminació i la igualtat, i que incorporin en la negociació mesures de
no-discriminació i acció positiva.
La Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell en relació amb l’Any europeu per combatre la pobresa i l’exclusió social (2010)210 té com a objectiu reafirmar i
enfortir el compromís polític de la UE en el marc de l’Estratègia de Lisboa quant a l’eradicació de la pobresa. Els objectius específics de l’Any europeu per combatre la pobresa i
l’exclusió social són: el reconeixement del dret de les persones en situació de pobresa i
exclusió social a viure amb dignitat; l’increment de les polítiques públiques en l’àmbit de
la inclusió social; la promoció d’una societat més cohesionada, i la inclusió del mandat de
la UE d’eradicació de la pobresa en tots els nivells de govern.

208. DOUE C 301 E/140, de 13.12.2007.
209. DOUE C 308/1, de 19.12.2007.
210. Brussel·les, 12.12.2007; COM (2007) 797 final.
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Cal destacar igualment el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), de
17 de gener de 2007, sobre “Igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat”,211
en el qual es proposa que l’Any europeu de la igualtat d’oportunitats per a tots (2007)
s’aprofiti tant com es pugui per fer realitat la igualtat d’oportunitats per a les persones amb
discapacitat. El CESE reitera que les prioritats per aconseguir la igualtat d’oportunitats per
a les persones amb discapacitat són les següents: sensibilització sobre els drets de les persones amb discapacitat, accessos adaptats als edificis públics, accés a la societat de la
informació i als diferents modes de transport, elaboració de noves disposicions legals nacionals i suport a les famílies. El Comitè considera especialment important prestar una atenció particular als infants amb discapacitat i proporcionar-los una educació, integració i
ajuda adequades, estimulant així la seva activitat social i reduint-ne la dependència dels
serveis socials.
El Dictamen del CESE, de 14 de març de 2007, sobre “L’impacte econòmic i pressupostari de l’envelliment de la població”212 considera que és necessari, d’una banda, garantir la sostenibilitat dels sistemes de benestar social i, de l’altra, perseguir els objectius
d’universalitat i equanimitat propis del model social europeu. Així mateix, posa de manifest
que la UE i els estats membres haurien de garantir uns règims de pensions adequats. Quan
siguin necessàries, les pensions complementàries hauran de ser fiables, segures i a resguard
de les imprevisibles oscil·lacions dels mercats financers.

Àmbit estatal
S’ha aprovat l’Ordre TAS/31/2007, de 16 de gener, per la qual es desenvolupen les
normes de cotització a la Seguretat Social, atur, fons de garantia salarial i formació professional, que conté la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2007.213
El Reial decret 278/2007, de 23 de febrer, sobre bonificacions en la cotització a la
Seguretat Social respecte del personal investigador,214 té per objecte l’establiment d’una
bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per
contingències comunes pel que fa al personal investigador.

211. DOUE C 93/32, de 27.04.2007.
212. DOUE C 161/2, de 13.07.2007.
213. BOE núm. 17, de 19.01.2007.
214. BOE núm. 48, de 24.02.2007.
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També s’ha aprovat el Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el barem
de valoració de la situació de dependència que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.215 El barem de valoració de la situació de dependència (BVD) permet determinar les
situacions de dependència moderada, de dependència greu i de gran dependència.
Igualment, el BVD permet identificar els dos nivells de cada grau en funció de l’autonomia
personal i de la intensitat de cura que es requereix.
S’ha aprovat el Reial decret 614/2007, d’11 de maig, sobre nivell mínim de protecció
del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència garantit per l’Administració general de l’Estat,216 el qual estableix que el nivell mínim de protecció es garanteix mitjançant
la fixació d’una quantitat econòmica que l’Administració general de l’Estat aporta al finançament del Sistema per cadascun dels beneficiaris reconeguts com a dependents segons el
seu grau i nivell, per a les prestacions de dependència previstes en el seu programa individual d’atenció.
El Reial decret 615/2007, d’11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència,217 disposa que els cuidadors no professionals d’aquestes persones quedaran inclosos obligatòriament en el camp d’aplicació del
règim general de la Seguretat Social i en situació assimilada a l’alta, mitjançant la subscripció d’un conveni especial.
També s’ha aprovat l’Ordre TAS/1459/2007, de 25 de maig, per la qual s’estableix el
Sistema d’informació del Sistema per a l’autonomia personal i atenció a la dependència i
es crea el corresponent fitxer de dades de caràcter personal.218 El Sistema d’informació té
com a objectiu proporcionar a les entitats involucrades en la gestió de les prestacions i els
serveis del SAAD la infraestructura necessària per al manteniment i la gestió de la informació relativa als beneficiaris del SAAD, així com a la xarxa de centres i serveis i als
professionals que contribueixin a la seva prestació.
S’ha aprovat el Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions
bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés
i la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.219 Aquestes condicions bàsiques tenen per objecte garantir a totes les persones la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis i dels espais públics urbanitzats, amb la finalitat de fer efectiva la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat universal.
215. BOE núm. 96, de 21.04.2007.
216. BOE núm. 114, de 12.05.2007.
217. BOE núm. 114, de 12.05.2007.
218. BOE núm. 127, de 28.05.2007.
219. BOE núm. 113, d’11.05.2007.
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En l’àmbit de l’atenció a la dependència, també s’ha aprovat el Reial decret 727/2007,
de 8 de juny, sobre criteris per determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de 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.220
S’ha aprovat la Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es procedeix a la integració dels
treballadors per compte propi del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.221 La finalitat d’aquesta Llei és actualitzar els mecanismes de protecció social dels agricultors per
compte propi, així com aprofundir en l’objectiu de convergència de règims i d’integració
dels treballadors i les treballadores per compte propi en un sol règim. Així, la Llei ordena
la integració de les persones treballadores per compte propi incloses en el règim especial
agrari en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms amb efectes l’1
de gener del 2008. Igualment, estableix, dins del règim mencionat, un sistema especial per
a treballadors per compte propi agraris, que incideix en la fixació de mecanismes específics
de cotització.
També s’ha aprovat el Reial decret 869/2007, de 2 de juliol, pel qual es regula la concessió de prestacions assistencials en atenció a les situacions especials derivades del treball
a la mar per a persones treballadores i beneficiàries del règim especial de la Seguretat
Social dels treballadors del mar, i s’estableixen determinats serveis als treballadors del
mar.222 Les prestacions assistencials que regula el Reial decret es concedeixen per a l’atenció a les situacions especials derivades del treball en el mar com a conseqüència de les
circumstàncies que concorren en el treball marítim i pesquer.
S’ha aprovat el Reial decret 1198/2007, de 14 de setembre, pel qual es modifica el Reial
decret 504/2007, de 20 d’abril, en matèria de reconeixement de descans per maternitat en
els supòsits de discapacitat del fill i de reconeixement de la necessitat d’assistència de
tercera persona en les prestacions no contributives.223
S’ha publicat la Resolució de 19 de setembre de 2007, de la Secretaria d’Estat de la
Seguretat Social, sobre determinació de la contingència causant en l’àmbit de les prestacions per incapacitat temporal i per mort i supervivència del sistema de la Seguretat
Social.224

220. BOE núm. 138, de 9.06.2007.
221. BOE núm. 160, de 5.07.2007.
222. BOE núm. 168, de 14.07.2007.
223. BOE núm. 237, de 3.10.2007.
224. BOE núm. 228, de 22.09.2007.
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El Reial decret 1311/2007, de 5 d’octubre, estableix nous criteris per determinar la
pensió de jubilació del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.225 El
Reial decret redueix l’edat mínima establerta per a la percepció de la pensió de jubilació en
el règim especial dels treballadors del mar per a determinades activitats, mitjançant l’aplicació d’una escala de coeficients reductors.
Per mitjà de l’Ordre TAS/3145/2007, de 23 d’octubre, es fixen per a l’exercici 2007 les
bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el
règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó.226
D’altra banda, el Reial decret 1400/2007, de 29 d’octubre, estableix 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 llogat.227
Aquest Reial decret té per finalitat la regulació dels requisits necessaris per tenir dret al
reconeixement del complement, així com el procediment per a la tramitació, el reconeixement i l’abonament d’aquest, en compliment de la previsió que conté la Llei 42/2006, de
28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007.
S’ha aprovat 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.228 La norma
tracta de millorar les condicions de les famílies en les quals es produeixen nous naixements
o adopcions, ateses les previsions d’envelliment de la població a què s’enfronta el país. La
nova prestació que preveu la present Llei és compatible amb la deducció per maternitat
regulada en l’IRPF, així com amb les prestacions per fill a càrrec o per naixement o adopció
de tercer o successius fills, i amb la corresponent prestació per part o adopció múltiples de
la Seguretat Social. Les persones beneficiàries de la prestació tindran dret a una deducció
de 2.500 euros anuals en l’IRPF o bé a una prestació no contributiva de la Seguretat Social
de la mateixa quantia.

225. BOE núm. 255, de 24.10.2007.
226. BOE núm. 262, d’1.11.2007.
227. BOE núm. 260, de 30.10.2007.
228. BOE núm. 275, de 16.11.2007.
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S’ha aprovat el Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les
condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització dels
modes de transport per a persones amb discapacitat.229 Aquest Reial decret determina les
condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació perquè les utilitzin les persones amb
discapacitat per als modes de transport ferroviari, marítim, aeri, per carretera, en autobús
urbà i suburbà, ferrocarril metropolità, taxi i serveis de transport especial, i en fixa també
el calendari d’implantació, en el marc del que estableix la Llei 51/2003, de 2 de desembre,
sobre igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones
amb discapacitat.
També s’ha aprovat la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de
Seguretat Social.230 D’acord amb el preàmbul de la Llei, i en el context de les exigències
que es deriven de la situació sociodemogràfica, es millora i s’estén la intensitat protectora,
i es reforça la unitat de caixa. També s’intensifica la contributivitat del sistema, avançant
vers una proporcionalitat més elevada entre les cotitzacions realitzades i les prestacions
obtingudes. Així mateix, es progressa en el camí ja iniciat d’afavorir la prolongació voluntària de la vida laboral més enllà de l’edat legal de jubilació. El preàmbul destaca també el
propòsit de modernització del sistema en abordar les situacions creades per les noves realitats familiars. La finalitat de la norma està constituïda per la necessitat de donar suport
normatiu a bona part dels compromisos relatius a acció protectora continguts a l’Acord
sobre mesures en matèria de Seguretat Social, subscrit el 13 de juliol de 2006 pel Govern,
la UGT, CCOO, la CEOE i la CEPYME, i que afecten, substancialment, la incapacitat
temporal, la incapacitat permanent, la jubilació i la supervivència.
La Llei 41/2007, de 7 de desembre, modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació de
les hipoteques inverses i l’assegurança de dependència, i per la qual s’estableix determinada norma tributària.231 La norma defineix la hipoteca inversa i regula els requisits per
obtenir-la. Així mateix, i en relació amb l’assegurança de dependència, estableix que aquesta podrà instrumentar-se bé a través d’un contracte d’assegurança subscrit amb entitats
asseguradores, incloent-hi les mutualitats de previsió social, o bé a través d’un pla de pensions, i regula les condicions i els requisits d’aquests dos instruments.

229. BOE núm. 290, de 4.12.2007.
230. BOE núm. 291, de 5.12.2007.
231. BOE núm. 294, de 8.12.2007.
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S’ha aprovat la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les
empreses d’inserció.232 La Llei estableix el marc legal de les empreses d’inserció, tal com
es determina en el Programa nacional de reformes del Regne d’Espanya i en el IV Pla
nacional d’acció per a la inclusió social 2006-2008, per promoure l’ocupació de persones
en situació d’exclusió social per a la seva incorporació al mercat de treball. En aquest sentit, la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i l’ocupació incorporava el mandat d’aprovar una norma amb rang de llei amb la finalitat de regular el règim
d’aquestes empreses. Els beneficiaris de les mesures contingudes a la Llei són les persones
en situació d’exclusió social, amb especials dificultats per a l’accés al mercat de treball, i
que pertanyen a col·lectius socialment desafavorits. La norma defineix igualment els itineraris d’inserció sociolaboral que seguiran aquestes persones, en el marc dels quals desenvoluparan la seva activitat laboral de trànsit com un mitjà més per facilitar la seva integració a la societat.
Finalment, el Reial decret 1765/2007, de 28 de desembre, pel qual es modifica 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.233 El Reial
decret possibilita que les mútues puguin establir els mecanismes de col·laboració i de cooperació que es considerin convenients, sense que aquesta posada en comú de mitjans afecti la personalitat jurídica de les mútues.

Àmbit autonòmic
La Resolució TRE/349/2007, d’11 de gener, fixa els imports de la prestació econòmica
bàsica i dels complements per membres addicionals de la renda mínima d’inserció (RMI)
per a l’any 2007, així com els ajuts complementaris.234
S’ha aprovat l’Ordre ASC/54/2007, de 6 de març, per la qual s’aproven les bases per a
la concessió de les prestacions econòmiques i els ajuts per a les famílies amb filles i fills a
càrrec, i s’obre la convocatòria per a l’any 2007.235

232. BOE núm. 299, de 14.12.2007.
233. BOE núm. 312, de 29.12.2007.
234. DOGC núm. 4824, de 19.02.2007.
235. DOGC núm. 4847, de 22.03.2007.
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Mitjançant el Decret 115/2007, de 22 de maig, es determinen els òrgans de la Generalitat
de Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.236 Així, la competència en aquest àmbit l’exerciran el Departament competent en serveis socials i l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials. La competència inclou, en tot cas, les funcions de
tramitar i resoldre el procediment de reconeixement de la situació de dependència, i de
determinació dels serveis i les prestacions corresponents, i el procediment d’aprovació del
Programa individual d’atenció.
També s’ha aprovat el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim
aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret
subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic.237 El Decret desenvolupa les prestacions socials de caràcter econòmic de dret
subjectiu, i en concreta les condicions, els requisits i el procediment per accedir-hi.
L’Ordre ASC/227/2007, de 22 de juny, crea el fitxer únic de prestacions socials de
caràcter econòmic que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol.238 L’objecte del fitxer
esmentat és recollir, organitzar i tractar les dades de caràcter personal generades durant el
procediment de gestió de totes les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu i de dret de concurrència, creades d’acord amb el que preveu la Llei 13/2006. Les prestacions d’urgència social creades i gestionades pels ens locals de Catalunya, d’acord amb
la Llei esmentada, no s’inclouran en el fitxer, sens perjudici de les cessions de dades que
corresponguin.
S’ha aprovat la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,239 la qual configura el
dret a l’accés als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter universal, que esdevé un
principi bàsic del sistema. La principal innovació d’aquesta Llei és que l’articulat inclou
una descripció detallada dels drets i deures de les persones amb relació als serveis socials,
la qual cosa els atorga la protecció derivada del rang de la norma que els reconeix. La Llei
regula el sistema de serveis socials de responsabilitat pública i n’ordena l’estructura, les
funcions i les prestacions. La principal novetat és la introducció de la cartera de serveis
socials com a instrument per assegurar l’accés a les prestacions garantides del sistema de
serveis socials a la població que les necessiti. Aquesta Llei inclou, mitjançant un annex, un
catàleg de serveis que ha de constituir la guia perquè el Govern elabori la primera cartera
de serveis, d’acord amb les directrius que estableix la mateixa Llei.

236. DOGC núm. 4890, de 24.05.2007.
237. DOGC núm. 4895, de 31.05.2007.
238. DOGC núm. 4920, de 6.07.2007.
239. DOGC núm. 4990, de 18.10.2007.
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6.

CULTURA, LLEURE I CONSUM

6.1. Cultura i lleure
6.1.1. Anàlisi dels principals indicadors
6.1.1.1. Disponibilitat i activitats de temps lliure
Es comença l’anàlisi de les pràctiques culturals fent referència a la disponibilitat de
temps lliure a Catalunya. Segons l’Enquesta de consum i pràctiques culturals 2006
(ECPC/2006),240 el 37,5% de la població241 manifesta poca242 disponibilitat de temps lliure en dies laborables. En un dia festiu, aquest percentatge es redueix al 7,4%.
Tal com s’observa en la taula següent, la disponibilitat de temps lliure en dies laborables
varia en funció de l’edat. Les persones que experimenten una mancança més gran de temps
lliure són les que tenen de 30 a 44 anys, les quals afirmen disposar de poc243 temps lliure
en el 54,4% dels casos. L’extrem contrari està representat per les persones de 65 anys i més,
atès que gairebé la meitat d’aquestes asseguren que disposen de força244 temps lliure o de
molt.245 No s’han pogut constatar diferències en la percepció de disponibilitat de temps
lliure en dies laborables entre homes i dones, tret del cas dels dos extrems possibles de
resposta: d’una banda, el percentatge de dones que manifesten molt poca246 disponibilitat
de temps lliure és del 14,5%, enfront del 12,4% en el cas dels homes; de l’altra, el 10% dels
homes creuen que tenen molt247 temps lliure, enfront del 7,4% en el cas de les dones.

240. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Institut d’Estadística de Catalunya (14 de gener de 2008).
Enquesta de consum i pràctiques culturals 2006. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Explotació de dades específica de l’Idescat.
241. L’àmbit poblacional de l’ECPC/2006 està constituït per les persones de 15 anys d’edat i més residents a Catalunya.
242. “Poca disponibilitat de temps lliure” agrupa les respostes donades dins l’interval 0-3, en una escala de valoració de 0 a 10 en la qual el 0 representava “poca disponibilitat” i el 10 “molta disponibilitat”.
243. “Poca disponibilitat de temps lliure” agrupa les respostes donades dins l’interval 0-3, en una escala de valoració de 0 a 10.
244. “Força temps lliure” agrupa les respostes donades dins l’interval 7-8, en una escala de valoració de 0 a 10.
245. “Molt temps lliure” agrupa les respostes donades dins l’interval 9-10, en una escala de valoració de 0 a 10.
246. “Molt poca disponibilitat de temps lliure” agrupa les respostes donades dins l’interval 0-1, en una escala de
valoració de 0 a 10.
247. “Molt temps lliure” agrupa les respostes donades dins l’interval 9-10, en una escala de valoració de 0 a 10.
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TAULA 225. DISPONIBILITAT DE TEMPS LLIURE EN DIES LABORABLES.
CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.

Total

De 15 a 29
anys

De 30 a 44
anys

De 45 a 64
anys

65 anys i més

24,0

24,0

32,1

25,9

8,7

13,8

13,3

Molt poca

13,5

Regular

38,6

Poca

Força

Molta

NS/NC

Grups d'edat

8,7

1,5

8,3

50,6
3,9

0,3

22,3

34,6
7,9

2,8

0,3

14,2

5,3

36,9

32,1

8,6

24,2

13,1
1,3

24,4
5,3

Nota: aquesta pregunta de l’ECPC/2006 es basava en una escala de valoració de 0 a 10, en la qual el 0 representava “poca disponibilitat” i el 10, “molta disponibilitat”. Les respostes obtingudes han estat agrupades posteriorment
en cinc categories qualitatives, tal com s’explica a continuació: valors 0 i 1 en la categoria “molt poca”; valors 2 i
3 en la categoria “poca”; valors 4, 5 i 6 en la categoria “regular”; valors 7 i 8 en la categoria “força”, i valors 9 i 10
en la categoria “molta”.
Font: elaboració pròpia a partir de l’ECPC/2006, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Una dada rellevant en relació amb les mesures de conciliació entre la vida laboral i la
vida personal és la constatació del fet que el 51,7% de les persones ocupades consideren
que disposen de poc248 temps lliure durant els dies laborables.
Les activitats principals realitzades en el temps lliure varien depenent de si es tracta de
dies laborables o de caps de setmana. Mirar la televisió, passejar, llegir, fer esport, i les
reunions o els àpats amb la família o els amics ocupen els cinc primers llocs dins el rànquing d’activitats principals en els dies laborables l’any 2006. Durant els caps de setmana,
el protagonisme és sobretot per a les activitats amb un elevat component de mobilitat com
ara passejar, fer excursions, viatjar, anar a la segona residència i fer esports, a banda de
mirar la televisió i anar al cinema, al teatre o a concerts, que ocupen, respectivament, el
tercer i quart lloc del rànquing.

248. “Poca disponibilitat de temps lliure” agrupa les respostes donades dins l’interval 0-4, en una escala de valoració de 0 a 10.
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TAULA 226. PRIMERA ACTIVITAT REALITZADA DURANT EL TEMPS LLIURE.
CATALUNYA, 2001-2006

Unitats: percentatges.

Activitats

Dies laborables

Caps de setmana

2001

2006

2001

2006

Passejar

18,4

13,6

23,7

19,7

Fer esport

7,9

8,5

6,4

6,7

Mirar la televisió

Llegir

Reunions o àpats amb
familia o amics

15,8
11,9
7,7

Anar a comprar

2,3

Estudiar, assistir a classes

5,6

Activitats d'ordinador

Cura d'altres persones
Dormir o reposar

1,0

6,0

3,8

1,9

4,8

0,9

9,7

5,4
4,6

4,1

4,8

19,7

1,5

1,9

Total

7,8

6,9

22,6
0,9

Sortida a bars i copes

Anar al cinema, teatre,
concerts

8,3

4,3

5,5

13,2

Excursions,
viatjar, segona residència

11,2

8,4

2,3

Feines de la llar, cuinar
A casa

16,3

8,3

6,5

1,1
2,5
3,4
2,3

0,1

3,5

0,5

0,7

1,6

4,9

10,9

0,9

1,6

2,8

6,8

100,0

100,0

100,0

100,0

3,2

5,0

4,8
2,5

Nota: tal com apareix a la taula, la primera activitat realitzada durant el temps lliure recull la primera possibilitat
de resposta donada per les persones entrevistades en pregunta oberta multiresposta.
Font: elaboració pròpia a partir de l’ECPC/2006, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

L’ECPC/2006 ofereix algunes comparacions temporals respecte del 2001, any en què
es va dur a terme la primera edició d’aquesta enquesta consolidada. A partir de la taula
anterior, es poden enumerar una sèrie de canvis rellevants en les pràctiques de la població de
Catalunya en el seu temps lliure. En primer lloc, guanyen pes relatiu els dies laborables activitats
com ara l’ús de l’ordinador, anar a comprar i tenir cura d’altres persones, en detriment d’altres
activitats com per exemple passejar, dormir o reposar, i fer feines de la llar o cuinar. Quant als
caps de setmana, les activitats que guanyen més pes relatiu són les excursions, viatjar i anar a
la segona residència, anar al cinema, al teatre o a concerts, i anar a comprar, mentre que altres
activitats com ara dormir o reposar, i fer feines de la llar o cuinar en perden.
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Les possibilitats d’establir comparacions entre Catalunya i la Unió Europea pel que fa
a l’ús dels temps lliure són de moment molt limitades. Tot i així, cal assenyalar que l’Harmonised European Time Use Study (Hetus) constata una menor disponibilitat de temps
lliure en els països de l’Europa mediterrània que a la resta del continent, com a conseqüència de la diferent durada dels àpats.249

6.1.1.2. Hàbits culturals de la població
Els hàbits culturals de la població de Catalunya en el seu temps lliure s’analitzen a través de
les dades de l’ECPC/2006. Aquesta font estadística ofereix informació sobre el consum efectiu de
productes i serveis de caràcter cultural en el sentit ampli del terme. S’ha optat per ordenar la relació d’indicadors en cinc taules, depenent del lloc on habitualment es fan les activitats (llar vs. fora
de la llar) i del tipus de consum que hi entra en joc (lectura, audiència i audició, visites culturals,
esdeveniments culturals i cinema, noves tecnologies, i altres activitats culturals).
Un dels objectius específics de l’ECPC/2006 és “observar l’evolució dels hàbits culturals dels
catalans respecte als que tenien cinc anys enrere”250 i, per aquest motiu, s’ha prioritzat el referent
temporal comparatiu dels indicadors en cadascuna de les taules. Ara bé, cal tenir present que les
modificacions introduïdes en el qüestionari de l’edició 2006 de l’ECPC dificulten en alguns casos
la comparabilitat històrica de les dades. El qüestionari de l’edició 2001 planteja, en primer lloc,
quins són els consums culturals efectius dels individus i, en segon lloc, quina és la seva freqüència;
mentre que les preguntes de l’edició 2006 indaguen directament sobre la intensitat dels consums
donant per descomptat a priori la seva realització entre les persones entrevistades. Aquesta diferència tècnica en el moment de plantejar les preguntes explicaria, conjuntament amb la transformació dels hàbits de consum cultural de la població, la variabilitat temporal dels indicadors. En
qualsevol cas, una de les situacions que es manté en totes dues edicions de l’ECPC és la participació desigual dels homes i les dones en els consums i les pràctiques culturals, llevat d’algunes
excepcions.
La taula següent recull els hàbits culturals de la població catalana relacionats amb la
lectura de llibres, diaris i revistes. L’hàbit de lectura més consolidat entre els individus fa
lògicament referència a la premsa diària, sobretot per la intensitat que assoleix aquesta
pràctica entre els homes, atesa la diferència de més de 10 punts percentuals que existeix
entre ambdós sexes (94,2% vs. 85,5% l’any 2006). Contràriament, la lectura de llibres i
revistes és un hàbit cultural més consolidat entre les dones que entre els homes. Una característica comuna a totes les categories al llarg del període 2001-2006 és, però, la tendència
vers l’escurçament de la distància entre els dos sexes pel que fa als hàbits de lectura.

249. L’Hetus considera les categories “temps lliure” i “menjar” com a mútuament excloents.
250. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Institut d’Estadística de Catalunya (14 de gener de
2008: 3).
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La lectura de llibres té lloc sobretot per motius d’oci (en el 86% dels casos), mentre que
el nombre mitjà de llibres llegits a Catalunya és de sis per persona lectora. Quant a la lectura de revistes, les del cor, seguides per les d’esports i aficions, i, en tercer lloc, per les
d’informació general o actualitat, són les que ha consumit més sovint la població catalana
l’any 2006 (el 10,2%, el 5,7% i el 3,3% de les persones, respectivament).
TAULA 227. LECTURA DE LLIBRES, DIARIS I REVISTES EN ELS DARRERS
DOTZE MESOS. CATALUNYA, 2001-2006

Unitats: percentatges.

Total
Llibres
Diaris
Revistes

2001

61,2

2001

76,7

2006

2006

2001

2006

74,0

89,7

51,1

74,2

Homes
59,7

72,7

84,5

94,1

48,5

72,8

Sexe

Dones
62,6

75,3

69,4

85,5

53,6

75,6

Nota: la lectura de llibres inclou les persones lectores habituals (sis llibres o més a l’any) i les esporàdiques (fins a
cinc llibres a l’any), i la lectura de diaris i revistes fa igualment referència a les persones lectores habituals (un cop
a la setmana com a mínim) i a les esporàdiques (menys d’un cop per setmana).
Font: elaboració pròpia a partir de l’ECPC/2006, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

L’audiència radiofònica experimenta una davallada entre l’edició 2001 i la 2006 de
l’ECPC, equivalent a 8 punts percentuals, alhora que l’audiència de televisió i l’audició de
música es beneficien d’un increment relatiu de les seves audiències. La diferència més
rellevant en els consums entre homes i dones remet a la utilització de la ràdio, pràctica amb
relació a la qual hi ha una distància de gairebé cinc punts percentuals per raó de sexe a favor
dels homes. Tot i així, les diferències entre ambdós sexes pel que fa al consum de televisió
i música s’han anat reduint entre els anys 2001 i 2006.
Les taxes d’audiència de ràdio s’incrementen a mesura que ho fa el nivell d’estudis dels
individus, segons dades addicionals de l’ECPC/2006. Així, només el 59,4% de les persones
sense estudis declaren escoltar la ràdio (a casa, al cotxe, a la feina o en altres llocs), enfront
del 80,2% de les que han finalitzat estudis superiors. Els programes de ràdio més escoltats
per la població oient de Catalunya són, per ordre decreixent, els musicals, els de notícies i
els d’actualitat i magazins (el 63,1%, el 56,9% i el 44,1%, respectivament). D’altra banda,
el gust dominant en música està definit per l’audició de pop, rock, hard rock i heavy metal
(el 46,8% de les persones oients), seguit per la música clàssica i contemporània (32,7%), i
per la música moderna (dance, house, techno, rap i hip-hop) (23,9%).
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TAULA 228. AUDIÈNCIA DE TELEVISIÓ I RÀDIO, I AUDICIÓ DE MÚSICA EN
ELS DARRERS DOTZE MESOS. CATALUNYA, 2001-2006

Unitats: percentatges.

Total
Televisió
Ràdio
Música

2001

91,5

2001

83,0

2006

2006

2001

2006

97,7

76,3

87,0

95,9

Homes
92,0

97,6

84,6

79,3

87,9

97,0

Sexe

Dones
91,0

97,7

81,5

73,5

86,1

94,8

Nota: l’audiència de televisió inclou totes les persones que han respost la pregunta de la mitjana d’hores i minuts
de televisió diària; l’audiència de ràdio i l’audició de música es refereixen a la realització d’aquestes pràctiques
amb una freqüència com a mínim esporàdica, és a dir, de menys d’un cop al mes.
Font: elaboració pròpia a partir de l’ECPC/2006, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

D’altra banda, l’ECPC/2006 inclou dades sobre els mitjans que es fan servir per
escoltar música. L’any 2006 el mitjà més popular ha estat la ràdio, amb una taxa poblacional del 50,8%; seguida pel reproductor de CD o de DVD, amb una taxa del 40,5%, i,
en tercer lloc, per l’aparell o cadena de música, amb una penetració del 37,9%. Els reproductors d’MP3 i MP4 són utilitzats pel 17,1% dels catalans i catalanes, presumiblement
la majoria d’edats joves.
Les dades de l’ECPC/2006 recullen, en relació amb el 2001, un increment del nivell de
participació de la població en activitats culturals com ara visites a biblioteques, arxius, museus,
exposicions i monuments. La constatació d’aquesta tendència en el cas de les instal·lacions
museístiques és reforçada per les dades publicades en una altra font oficial, les Estadístiques
culturals de Catalunya 2006 (ECC/2006),251 en la mesura que posen de manifest el creixement
del nombre de visitants als museus i col·leccions de Catalunya d’ençà de l’any 2002, amb taxes
de variació del 22,4% en el període 2002-2004 i del 17% en el període 2004-2006.252

251. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (octubre de 2007). Estadístiques culturals de Catalunya
2006. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
252. Tanmateix, els indicadors sobre activitats organitzades pels museus (visites guiades, biblioteques-arxius, tallers, audiovisuals, conferències-cursos, rutes-itineraris i altres) i sobre nombre de persones assistents a aquests
tipus d’activitats han experimentat un descens del 12,8% i del 20,6%, respectivament, en el període 2004-2006.
Aquest fet contrasta amb els creixements relatius enregistrats per aquests mateixos indicadors en el bienni 20022004 (el 33,1% i el 51,4%, respectivament) (ECC/2006).
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Les diferències per raó de sexe dins l’àmbit cultural de les visites —llevat del cas de les
exposicions— són més petites que en la major part de la resta de consums i pràctiques
culturals. Aquest fet podria estar relacionat amb l’elevat grau de participació de les dones
joves en el sistema educatiu (pel que fa a les biblioteques i els arxius) i amb el component
col·lectiu, familiar, marital o de parella amb què s’acostumen a visitar algunes instal·lacions
culturals (museus, exposicions i monuments), tal com recull l’ECPC/2006.
TAULA 229. VISITES A BIBLIOTEQUES, ARXIUS, MUSEUS, EXPOSICIONS
I MONUMENTS EN ELS DARRERS DOTZE MESOS. CATALUNYA, 2001-2006

Unitats: percentatges.

Total
Biblioteques
Arxius
Museus
Exposicions
Monuments

2001

35,3

2001

5,9

2006

2006

44,0

49,4

35,4

2006

6,4

48,4

2001

2001

44,3
10,8

39,2

2006

36,2

9,5

2001

2006

Homes

37,7

41,1

47,2

Sexe

Dones
34,5

43,7
5,4

8,3

41,5

37,0

36,8

34,1

36,8

42,7

50,1

47,5

38,5

39,6

44,3

Nota: les visites a biblioteques, arxius, museus, exposicions i monuments fan referència a les persones que han
anat a aquestes instal·lacions almenys una vegada en els darrers dotze mesos. Només s’hi inclouen les biblioteques
obertes al públic.
Font: elaboració pròpia a partir de l’ECPC/2006, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
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El nivell de participació de la població de Catalunya en esdeveniments i espectacles
culturals (concerts musicals, teatre, dansa i circ) és relativament baix en comparació amb
la resta dels consums culturals. El motiu principal que explica la no-assistència a aquesta
tipologia d’activitats és la manca d’interès de les persones, més que no pas el preu de pagament o la distància geogràfica, segons es posa de manifest en l’ECPC/2006. La manca
d’interès té una rellevància especial en el cas de la dansa, alhora que el preu i la distància
geogràfica la tenen en l’atribució de motius pels quals no es va al teatre. El nombre de
persones assistents a les representacions d’arts escèniques programades en els teatres de
Catalunya s’ha incrementat per segon any consecutiu, segons les dades de les ECC/2006,
després d’haver experimentat un descens entre els anys 2001 i 2003. Com ja s’intuïa en la
Memòria del CTESC del 2006,253 la tendència al creixement s’ha anat consolidant al llarg
del període 2003-2005, concretament amb un ritme del 22,2%.254
D’altra banda, les dones assisteixen amb una intensitat més baixa que els homes als
esdeveniments culturals enumerats en la pàgina següent, llevat dels espectacles de dansa,
en què superen els seus homòlegs masculins amb quatre punts percentuals, i del teatre, en
què la diferència és, tanmateix, molt petita. Pel que fa al cinema, els indicadors disponibles
aporten informacions contradictòries. En primer lloc, l’ECPC/2006 mostra una evolució
positiva entre els anys 2001 i 2006, període al llarg del qual la taxa d’assistència passa del
63% al 68,5% i el nombre mitjà de sessions augmenta de 10,2 a 11,4. En segon lloc, les
ECC/2006 constaten la reducció del nombre efectiu de persones espectadores de cinema a
Catalunya, particularment entre els anys 2004 i 2005. A més a més, el ritme de decreixement s’ha intensificat els últims anys, i ha passat del -5,1% del període 2002-2004 al
-12,4% del període 2004-2006.
La tendència recollida per les ECC/2006 sembla més lògica en un context social caracteritzat per l’expansió dels equipaments audiovisuals, musicals i les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) a les llars familiars.255 No en va la preferència de veure
cinema a casa és la primera raó adduïda per justificar la no-assistència al cinema per part
de les persones entrevistades en l’ECPC/2006, conjuntament amb la manca d’interès per
aquest tipus d’oferta cultural. Finalment, es pot destacar que l’assistència al cinema està
clarament afectada per la grandària del municipi de residència, de manera que en els municipis més petits (fins a 2.000 habitants) la taxa de persones espectadores és del 56,1%,
mentre que en els més grans (més de 50.000 habitants) és del 70,7%.

253. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (2007). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
2006. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pàg. 680.
254. Caldrà tenir present, però, que a partir de l’any 2005 les ECC incorporen les companyies de teatre i dansa
familiars especialment adreçades al públic infantil.
255. La proporció de llars catalanes amb tinença de DVD els anys 2001 i 2006 és del 9,9% i el 77,4% respectivament, del 55% i el 72,5% pel que fa als ordinadors, i del 32,9% i el 60% pel que fa a la connexió Internet (segons
dades de l’ECPC/2006).
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TAULA 230. ASSISTÈNCIA A CONCERTS, CINEMA, TEATRE, DANSA I CIRC EN
ELS DARRERS DOTZE MESOS. CATALUNYA, 2001-2006

Unitats: percentatges.

Total
Concerts
Cinema
Teatre
Dansa
Circ

2001

32,1

2001

63,0

2006

2006

2001

2006

2001

48,2

68,5

29,9

40,3
7,6

Homes
34,5

49,9

66,2

71,7

29,1

39,5
6,8

Sexe

Dones
29,8

46,5

60,0

65,3

30,6

41,2
8,3

2006

12,2

10,1

14,1

2006

12,8

14,1

11,5

2001

5,9

5,6

3,6

Nota: l’assistència a concerts remet a la població que va habitualment a aquests tipus d’espectacles (més de tres
cops en els darrers dotze mesos) i esporàdicament (fins a tres cops); l’assistència al cinema fa referència al consum
habitual (sis o més vegades en els darrers dotze mesos) i esporàdic (fins a sis vegades) d’aquest bé cultural; el
mateix succeeix amb el teatre (més de tres vegades i fins a tres vegades, respectivament), mentre que amb la dansa
i el circ els valors fan referència a un consum mínim d’un cop en els darrers dotze mesos.
Font: elaboració pròpia a partir de l’ECPC/2006, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Finalment, els hàbits de la població de Catalunya quant a la pràctica d’altres activitats
culturals estan comparativament consolidats. El 83,4% dels catalans i catalanes practiquen
almenys alguna de les activitats artístiques que apareixen en la taula següent. L’activitat
amb un grau de participació més elevat és la fotografia o vídeo, molt probablement com a
conseqüència de la popularització de les càmeres fotogràfiques digitals en els últims anys,
les quals han passat a estar presents del 8,8% al 66,1% de les llars familiars al llarg del
període 2001-2006.
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TAULA 231. PRÀCTICA D’ALTRES ACTIVITATS CULTURALS EN ELS DARRERS
DOTZE MESOS. CATALUNYA, 2001-2006

Unitats: percentatges.

Activitats
Treballs manuals

Fer fotografia o vídeo
Escriure

Dibuixar

Tocar un instrument
Dansa
Cant

Teatre
Total

2001
22,6
18,7

13,3
12,6
8,9

3,2

3,1
2,4

50,5

Pràctica

2006
34,8

65,7

19,8
25,7

12,3
4,2
3,2

3,2

83,4

Nota: en queden excloses les persones que hagin realitzat algunes d’aquestes activitats professionalment.
Font: elaboració pròpia a partir de l’ECPC/2006, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

6.1.1.3. Audiència dels mitjans de comunicació
La informació referent a les audiències i els consums culturals dels mitjans de comunicació l’any 2007 prové d’una nova font d’informació d’abast públic i parcialment gratuïta:
el Baròmetre de la comunicació i la cultura de la Fundació Audiències de la Comunicació
i la Cultura (FUNDACC).256 Les dades publicades permeten dur a terme lectures de tipus
sociodemogràfic, lingüístic i ideològic, però aquest apartat de la Memòria se centrarà
sobretot en el detall dels consums culturals a partir dels rànquings d’audiències dels diferents mitjans de comunicació.

256. El Baròmetre és l’estudi de mesura i anàlisi de les audiències dels mitjans de comunicació i dels consums
culturals en els territoris de parla catalana. Té una mostra anual de prop de 40.000 individus i estudia 1.500 mitjans
de comunicació. L’univers està format per la població de 14 anys o més resident en els territoris de parla catalana.
En aquesta Memòria s’analitzen les dades corresponents a Catalunya.
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D’acord amb les dades de la taula 232, només tres canals de televisió concentren el 60%
de l’audiència catalana: TV3, Antena 3TV i Tele 5. Amb relació als canals autonòmics,
TV3 ocupa el primer lloc del rànquing amb una quota del 79,3% de l’audiència de les
emissions que operen dins aquest nivell territorial, seguida amb distància pel K3/33 (9,9%)
i 8TV (6%). L’audiència dels canals d’àmbit local i comarcal presenta una pauta de distribució menys concentrada com a conseqüència de l’elevada oferta que existeix i del seu
àmbit d’influència, molt més restringit que en el cas de les emissions estatals i autonòmiques. Els cinc canals de televisió local més vistos són Teletaxi TV (8,6%), Localia (7,8%),
Urbe TV (5,8%), 25TV (5,4%) i Lleida Televisió (2,3%), els quals sumen un terç de l’audiència total de les emissions que operen dins aquest nivell territorial.
TAULA 232. RÀNQUING DE CANALS DE TELEVISIÓ DE DILLUNS
A DIUMENGE. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

TV3

Antena 3
Tele 5

TVE-1

Canal Cuatro
La Sexta
K3/33
La 2

8 TV

Canal 3/24
Canal 9
Localia

Teletaxi TV
Urbe TV
25TV
Total

Canals de TV

Distribució de l´audiència
20,8
20,4
18,5
13,7
6,9
4,2
2,6
2,3
1,6
0,9
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1

100

Nota: rànquing dels 15 canals de televisió amb més audiència a Catalunya. La distribució de l’audiència o de
l’exposició als diferents canals televisius s’expressa com a quocient percentual entre el consum “per càpita” del
canal i el consum “per càpita” de la televisió.
Font: elaboració pròpia a partir del Baròmetre de la comunicació i la cultura 2007 (edició: 4 d’abril de 2008).

Finalment, cal destacar que la penetració dels canals de televisió estatals i autonòmics
entre la població teleespectadora varia en funció dels grups d’edat. El consum de televisió
estatal està més estès entre les persones joves que entre les adultes i grans. De la mateixa
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manera, a mesura que s’incrementa l’edat també ho fa la intensitat amb què les persones
teleespectadores accedeixen als canals de televisió d’àmbit autonòmic.
Pel que fa a l’audiència radiofònica, les dades del Baròmetre fan referència a la penetració de les diferents emissores entre el conjunt de la població de 14 anys o més de
Catalunya. Amb una taxa del 8,6%, Catalunya Ràdio ocupa el primer lloc del rànquing de
cadenes, seguida molt de prop per Los 40 Principales (el 8,5% de la població de referència)
i, amb més distància, per la Cadena SER i Flaix FM/Ràdio Flaixbac (el 6,8% i el 5,2%,
respectivament).
Les cadenes de ràdio musicals són les més populars, segons dades addicionals del
Baròmetre, atès que el 30,2% de la població declara haver escoltat almenys durant mitja
hora una emissora d’aquest tipus —sobretot Los 40 Principales, Flaix FM/ Ràdio Flaixbac,
Cadena Dial, Ràdio Tele-Taxi i RAC105. Les segueixen les cadenes de ràdio generalistes,
amb una taxa de penetració equivalent al 24,2% i un rànquing encapçalat per Catalunya
Ràdio, Cadena SER, RAC1, Onda Cero i la COPE. Finalment, les emissores de temàtica
informativa són les que atreuen un percentatge més baix de la població, concretament el
2,4% de l’audiència potencial de 14 o més anys d’edat. Catalunya Informació és l’emissora informativa més escoltada, amb una taxa de penetració de només l’1,5%.
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TAULA 233. RÀNQUING DE CADENES DE RÀDIO DE DILLUNS
A DIUMENGE. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

Cadenes de ràdio

Catalunya Ràdio

Los 40 Principales
Cadena SER

Flaix FM / Ràdio Flaixbac
RAC1

Cadena Dial

Ràdio Tele-Taxi
RAC105

M80 Radio

Cadena 100
Europa FM
Onda Cero
COPE

RNE Radio 1

Catalunya Informació
Total oients

Audiéncia acumulada
8,6

8,5
6,8

5,2
3,7
3,9
3,0
2,7

2,6
2,5
2,2
2,2
2,0
1,7
1,5

55,1

Nota: rànquing de les 15 cadenes de ràdio amb més audiència acumulada de Catalunya. L’audiència acumulada en
ràdio expressa el nombre d’individus (en termes de percentatge sobre el total de l’univers de la mostra) que declaren exposició a les diferents emissores durant almenys un interval de mitja hora el dia anterior a la realització de
l’entrevista.
Font: elaboració pròpia a partir del Baròmetre de la comunicació i la cultura 2007 (edició: 4 d’abril de 2008).

Els cinc diaris més populars entre la població catalana són, per ordre decreixent, El
Periódico de Catalunya, La Vanguardia, 20 Minutos, El Mundo Deportivo i Metro. Cal
destacar el fet que, entre els deu primers diaris del rànquing, n’hi ha quatre de gratuïts (20
Minutos, Metro, ADN i Qué!). Aquesta ordenació posa de manifest l’èxit que han experimentat aquests mitjans impresos, encara que, com es recollia en la Memòria de l’any passat, la seva irrupció no ha afectat significativament la difusió dels diaris de pagament.257 La
dieta mediàtica escrita de la població catalana es completa amb les revistes Pronto, Hola,
Lecturas, El Jueves i Diez Minutos, les quals ocupen els cinc primers llocs en el rànquing
de penetració de les publicacions setmanals, i amb Muy Interesante, National Geographic,
El Mueble, Saber Vivir Muy Saludable i Historia National Geographic, que encapçalen les
posicions de les revistes mensuals i amb altres periodicitats.
257. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (2007). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
2006. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pàg. 682.
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TAULA 234. RÀNQUING DE PREMSA DIÀRIA. CATALUNYA, 2007

Unitats: percentatges.

Premsa diària

El Periódico de Catalunya
La Vanguardia
20 Minutos

El Mundo deportivo
Metro
ADN
Qué!

Sport

El País

El Punt
Marca
Avui
As

Segre

Diari de Tarragona
Total Premsa

Penetració
11,8
9,3
7,6
5,5
5,2
5,2
5,0
4,3

3,7

2,5
2,2
1,9
1,7
1,6
1,5

43,8

Nota: rànquing dels 15 diaris més llegits a Catalunya. La penetració en premsa diària expressa el nombre d’individus (en termes de percentatge sobre el total de l’univers de la mostra) que declaren haver llegit el diari el dia anterior a la realització de l’entrevista. La penetració corresponent a El Periódico de Catalunya inclou les edicions en
català i castellà.
Font: elaboració pròpia a partir del Baròmetre de la comunicació i la cultura 2007 (edició: 4 d’abril de 2008).
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6.1.2. Despesa privada en cultura
La nova Enquesta de pressupostos familiars (EPF), iniciada el mes de gener del 2006,
substitueix l’Enquesta contínua de pressupostos familiars (ECPF), realitzada amb periodicitat trimestral des de l’any 1997 fins al 2005. L’existència de diferències metodològiques
entre ambdues fonts d’informació no fa possible establir comparacions directes entre les
sèries temporals.258 L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha elaborat una sèrie enllaçada
que permet conèixer l’evolució de la despesa privada a Espanya i a les diferents comunitats
autònomes en termes agregats, però no segons els grans grups de despesa.259
L’any 2006, la despesa total privada en oci, espectacles i cultura a Catalunya ha estat de
5.768.690,5 milers d’euros, quantitat que representa el 6,9% del consum privat total.
Aquest percentatge és el vuitè més elevat d’Espanya, just per sota dels enregistrats a la
Comunitat Foral de Navarra (8,2%), el País Basc (7,5%), la Comunitat Valenciana (7,4%),
les Illes Balears (7,4%), el Principat d’Astúries (7,1%), Canàries (7,1%) i la Comunitat de
Madrid (7,1%). En termes de despesa mitjana per persona, la quantitat supera en 110,6
euros la mitjana espanyola (828,2 euros vs. 717,6 euros) i ocupa la quarta posició per darrere de la Comunitat Foral de Navarra (944,2 euros), el País Basc (885,6 euros) i la
Comunitat de Madrid (854,8 euros). De la mateixa manera, la despesa mitjana per llar en
oci, espectacles i cultura a Catalunya supera en 235,4 euros l’espanyola, i se situa per darrere de la que hi ha a la Comunitat Foral de Navarra, Madrid i el País Basc.

258. Per conèixer els aspectes metodològics més rellevants de l’EPF i les diferències respecte de l’ECPF (periodicitat, grandària de la mostra, esquema de col·laboració de les llars; instruments de recollida de la informació i volum de variables), vegeu INE «Principales características de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2006», a:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2 Fp458&file=inebase&L=0.
259. La classificació emprada per codificar les despeses és la COICOP/HBS (Classification of Individual Consumption by Purpose - Household Budget Survey), estructurada en dotze grups: 1) aliments i begudes no alcohòliques; 2) begudes alcohòliques, tabac i narcòtics; 3) articles de vestir i calçat; 4) habitatge, aigua, electricitat, gas i
altres combustibles; 5) mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents de conservació de l’habitatge; 6) salut;
7) transport; 8) comunicacions; 9) oci, espectacles i cultura; 10) ensenyament; 11) hotels, cafès i restaurants, i 12)
altres béns i serveis.
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TAULA 235. DESPESA PRIVADA EN OCI, ESPECTACLES I CULTURA.
CATALUNYA, 2006

Unitats: despesa total en milers d’euros; despesa mitjana en euros.

Subgrups de
despesa

Despesa total

Equipaments

1.049.416,9

Altres articles

815.624,4

Altres bens

45.134,8

Distribució
percentual

Despesa mitjana
per llar

Despesa mitjana
per persona

0,1

17,4

6,5

1,3

403,7

150,7

1,0

313,8
611,9

228,4

Serveis recreatius
i culturals

1.590.599,7
936.075,8

1,1

360,1

134,4

Vacances
(tot inclós)

1.331.839,0

1,6

512,4

191,2

5.768.690,5

6,9

2.219,2

828,2

Premsa, llibreria
i papereria

Total

1,9

117,1

Nota: “equipaments” es refereix a equipaments i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament d’informació, incloent-hi les seves reparacions. “Altres béns” es refereix a altres béns duradors importants per al lleure i la
cultura. “Altres articles” es refereix a altres articles i equipament recreatius; flors, jardineria i mascotes.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPF 2006, INE.

Els dos subgrups de despesa més importants en béns i serveis culturals a Catalunya són,
d’una banda, els serveis recreatius i culturals, que representen l’1,9% de la despesa total, i,
de l’altra, les vacances, amb un pes relatiu de l’1,3% respecte del conjunt de la despesa. Pel
que fa als serveis recreatius i culturals, la població de Catalunya ha gastat l’any 2006 una
mitjana de 228,4 euros per persona en serveis recreatius i esportius, balls, cinemes, teatres
i espectacles, museus, ràdio i televisió, festes privades, serveis de fotografia i jocs d’atzar.
Aquesta quantitat es troba 9,4 euros per sobre de la mitjana espanyola, però és més petita
que els 306,9 euros gastats a la Comunitat Foral de Navarra, els 274,4 euros del Principat
d’Astúries, els 266,4 euros de la Comunitat Valenciana, els 264,6 euros de les Illes Balears
i els 257,5 euros del País Basc. En relació amb les vacances, la despesa mitjana per persona ha estat de 191,2 euros l’any 2006, 50,3 euros per sobre de la mitjana espanyola i només
per sota de la despesa enregistrada a tres comunitats autònomes: la Comunitat Foral de
Navarra (230,5 euros), el País Basc (215,5 euros) i la Comunitat de Madrid (207,1 euros).
S’ha de destacar també que Catalunya i la Comunitat de Madrid encapçalen el rànquing
de comunitats autònomes en termes de consum mitjà per persona en equips i accessoris
audiovisuals, fotogràfics i de processament de la informació (hi ha poc més d’un euro de
diferència a favor de la segona comunitat). Aquesta posició privilegiada dins el context
espanyol ja es va poder constatar en la Memòria de l’any passat, en què Catalunya era la
comunitat autònoma amb una despesa més elevada en la categoria “equips i accessoris
audiovisuals”.
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6.1.3. Producció editorial
Després de dos anys consecutius en què el nombre de títols i d’exemplars editats a
Catalunya s’havia incrementat, l’any 2007 s’ha produït un canvi de tendència. El nombre
de títols roman pràcticament igual (18.384 vs. 18.570), mentre que el nombre d’exemplars
disminueix amb una intensitat del 23,4%. En el conjunt de l’Estat, el nombre de títols s’ha
incrementat el 10% i el nombre d’exemplars ha experimentat una reducció de l’11,3%. La
taula següent recull aquests dos indicadors, així com el pes relatiu de la producció editorial a Catalunya en relació amb Espanya. S’hi pot observar que, entre els anys 2006 i 2007,
el pes dels títols ha disminuït només 2,2 punts percentuals, mentre que el dels exemplars
ho ha fet 5,6 punts percentuals.
TAULA 236. PRODUCCIÓ EDITORIAL A CATALUNYA I ESPANYA, 2002-2007

Unitats: nombre de títols, nombre d’exemplars (milers) i percentatges.

2002
Catalunya
Espanya

% Cat./Esp.

Catalunya
Espanya

% Cat./Esp.

2003

Títols

Exemplars

66.780

228.590

21.185
31,7

Títols

17.899

63.551
28,2

2005

Títols

Exemplars

72.048

238.747

94.972

22.169

41,5

30,8

Exemplars

Títols

100.244

18.384

35,7

27,7

281.005

2004

66.270

2006

Títols

Exemplars

60.492

213.558

97.843

15.612

41,0

25,8

Exemplars

Títols

105.689

18.570

41,3

25,5

255.721

72.914

79.015

2007

37,0

Exemplars
81.016

226.871
35,7

Nota: les xifres inclouen els llibres (publicacions no periòdiques de més de 48 pàgines) i els opuscles (publicacions
no periòdiques de 5 a 48 pàgines).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de la producció editorial, INE.

Si s’atén a la diferència entre llibres i opuscles, destaca el fet que només s’hagi incrementat el nombre de títols de llibres editats a Catalunya entre els anys 2006 i 2007.
Concretament, s’ha passat de 15.676 títols a 16.184, però el percentatge que representa la
producció catalana respecte de l’espanyola ha disminuït del 27,6% al 25,5% com a conseqüència del fort increment del nombre del títols editats en el conjunt de l’Estat. La resta
d’indicadors (nombre d’exemplars de llibres editats i nombre de títols i d’exemplars
d’opuscles editats) han experimentat una reducció en termes absoluts i en termes relatius
respecte del conjunt de l’Estat. Aquesta tendència ha estat especialment pronunciada en el
cas dels opuscles, atès que s’ha passat de publicar-ne 22.470.000 exemplars a només
9.297.000, segons dades de l’Estadística de la producció editorial.
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Quant a l’idioma dels llibres i els opuscles editats a Catalunya, l’any 2006 el 10,7% dels
títols i el 7,7% dels exemplars s’han fet en català, enfront del 78,3% dels títols i el 83,4%
dels exemplars fets en castellà (dades de l’Anuari Estadístic de Catalunya 2007 [AEC/07]).
Finalment, l’Estadística de la producció editorial posa de manifest que, després del castellà,
el català és la llengua de publicació de llibres i opuscles més important en el conjunt de
l’Estat, amb un pes relatiu del 8,1% l’any 2007, seguida per l’anglès i el portuguès (1,4%),
el gallec (1,3%) i l’eusquera (0,9%).

6.1.4. Novetats normatives i iniciatives públiques
6.1.4.1. Normativa
En l’àmbit estatal, aquest any s’ha aprovat el Reial decret 367/2007, de 16 de març, pel
qual es crea i regula la Comissió Nacional per al Foment i Promoció del Diàleg
Intercultural.260 Aquesta Comissió es crea en el marc de la Decisió núm. 1983/2006/CE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre del 2006, relativa a l’Any Europeu
del Diàleg Intercultural (2008).261 La Comissió Nacional és l’òrgan encarregat de coordinar
les accions destinades a cohesionar la societat en la seva diversitat, afavorint la comprensió
i el coneixement mutu a través de la cultura, amb especial atenció a la joventut, així com
d’organitzar la participació espanyola en l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, mencionat anteriorment.
També cal destacar la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema,262 l’objecte de la
qual és l’ordenació dels diversos aspectes substantius de l’activitat cinematogràfica i audiovisual desenvolupada a Espanya; la promoció i el foment de la producció, la distribució i
l’exhibició d’obres cinematogràfiques i audiovisuals. També regula l’establiment tant de
condicions que afavoreixin la seva creació i difusió com de mesures per a la conservació
del patrimoni cinematogràfic i audiovisual, tot en un context de defensa i promoció de la
identitat i la diversitat culturals.
En l’àmbit de Catalunya, podem destacar la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.263 Aquesta Llei té per objecte adequar la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió als nous reptes tecnològics i culturals. En aquest
sentit, regula la prestació del servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat i
estableix el règim jurídic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

260. BOE núm. 72, de 24.03.2007.
261. DOUE L412, de 30.12.2006.
262. BOE núm. 312, de 29.12.2007.
263. BOE núm. 4990, de 18.10.2007.

571

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

D’altra banda, s’ha aprovat l’Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles
públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre política
de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.264

6.1.4.2. Iniciatives públiques
El Govern de Catalunya ha aprovat, el 8 de maig del 2007, la creació del Premi Nacional
de Cultura a la trajectòria professional i artística, el qual distingirà la persona que, pel seu
compromís vital i la seva trajectòria, hagi destacat per la seva aportació a la cultura catalana.
D’altra banda, el conseller de Cultura ha presentat, el 10 d’octubre del 2007, un conjunt
d’iniciatives per al foment de la lectura, en el marc de la Fira Internacional del Llibre de
Frankfurt, en la qual la cultura catalana ha estat la convidada d’honor. Aquestes iniciatives
conformen el Pla de foment de la lectura, les actuacions del qual es duran a terme en el
període 2008-2010.

6.1.5. Despesa pública en cultura
La despesa pública en cultura a Catalunya ha experimentat un creixement sostingut al
llarg dels darrers anys i una intensificació entre els anys 2005 i 2006. Segons les dades del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, la despesa pública liquidada en cultura
a Catalunya l’any 2006 ha estat de 932.046,9 milers d’euros en total, és a dir, el 16% més
gran respecte de la de l’any 2005 i el 25,9% superior a la del 2004. La causa principal
d’aquest creixement es troba en l’increment de la despesa en cultura per part de la
Generalitat de Catalunya, quantificat en el 20,1% entre els anys 2005 (269.058,5 milers
d’euros) i 2006 (323.032 milers d’euros).
També és destacable l’augment de la despesa feta pels ajuntaments, el 14,7% més respecte de l’any 2005. No es pot oblidar que els ajuntaments són els que fan una major despesa en comparació amb la resta d’administracions, un total de 509.939,5 milers d’euros
l’any 2006. Aquest fet suposa un increment del 14,7% de la despesa respecte de l’any
anterior i del 17,5% respecte de l’any 2004. Les diputacions provincials han gastat en cultura 92.237,2 milers d’euros l’any 2006, els quals representen un augment del 10,2% respecte dels 84.643,2 euros de l’any anterior.

264. DOGC núm. 4899, de 07.06.2007.
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GRÀFIC 175. DESPESA PÚBLICA LIQUIDADA EN CULTURA PER NIVELLS
DE GOVERN. CATALUNYA, 2003-2006

Unitats: milers d’euros.
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Nota: s’ha consolidat la despesa en cultura de cadascuna de les administracions públiques eliminant la doble comptabilitat derivada de les transferències internes.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Segons dades de l’Estadística de finançament i despesa pública en cultura del Ministeri
de Cultura, la Generalitat de Catalunya va ser l’Administració autonòmica que més depesa
va fer en cultura l’any 2005 (271.282 milers d’euros), seguida per la Junta d’Andalusia
(211.716 milers d’euros) i la Comunitat de Madrid (160.973 milers d’euros).265 En termes
de percentatge sobre el PIB, la Generalitat de Catalunya ocupa una posició relativament
baixa dins el conjunt de l’Estat. L’any 2005, la despesa de la Generalitat en cultura representava el 0,16% del PIB, xifra molt per sota de l’enregistrada a les administracions autonòmiques de Melilla, Extremadura, la Comunitat Foral de Navarra, Ceuta i Galícia, totes
amb valors entre el 0,4 i el 0,3%. De la mateixa manera, segons dades del Ministeri de
Cultura, la Generalitat de Catalunya va efectuar una despesa mitjana per persona en cultura de 40 euros l’any 2005, fet que posiciona aquesta Administració en el mig d’un rànquing
que varia entre els 78,6 euros per persona de la Comunitat Foral de Navarra i els 14,2 euros
del Govern de les Illes Balears.

265. Vegeu «Notas metodológicas / Estadística de financiación y gasto público en cultura», a: http://www.mcu.es/
culturabase/cgi/um?M=/t3/p3&O=culturabase&N=&L=0, per conèixer els aspectes metodològics més rellevants
d’aquesta font d’informació.
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Pel que fa a la destinació de la despesa en cultura de la Generalitat de Catalunya,266 si
bé l’any 2004 havia destacat clarament la inversió en arts plàstiques, escèniques i musicals
amb un valor de 68.988 milers d’euros respecte dels 63.989 destinats a béns i serveis
culturals,267 durant el 2005 les diferències entre aquestes dues destinacions són poc rellevants: 85.187 vs. 86.585 milers d’euros, respectivament. La Generalitat de Catalunya és
l’Administració autonòmica que va efectuar la despesa més elevada en arts plàstiques,
escèniques i culturals de tot Espanya, a diferència de l’any 2004, en què la Comunitat de
Madrid ocupava el primer lloc del rànquing estatal. Tanmateix, a banda de Melilla, la
Comunitat de Madrid continua sent, segons dades del Ministeri de Cultura, l’Administració
autonòmica que atorga un percentatge més gran de despesa pública en cultura a aquesta
destinació, concretament el 51%, enfront del 31,4% de Catalunya l’any 2005.
Destaca el fet que la Generalitat de Catalunya sigui també l’Administració autonòmica
que més diners ha destinat als llibres i els audiovisuals268 en tot l’Estat. L’any 2005 va
invertir-hi 32.047 milers d’euros, xifra que significa el 45,5% de la despesa realitzada pel
conjunt de les comunitats autònomes dins d’aquesta destinació pressupostària (70.469
milers d’euros).
Les administracions locals de Catalunya (diputacions i ajuntaments) van destinar l’any
2005 la major part del seu pressupost de cultura (el 84,5%) a la promoció i difusió de la
cultura, tal com ha succeït en els últims anys.269 Tot i així, l’any 2005 la despesa efectuada
dins la destinació corresponent a l’arqueologia i la protecció del patrimoni històric i artístic
va guanyar importància relativa, ja que va passar de representar el 8,8%% o el 9,2% l’any
2003 i el 2004, al 15,5%.

266. Les destinacions pressupostàries de les despeses de les administracions autonòmiques en cultura apareixen
agrupades en cinc grans categories en les dades que publica el Ministeri de Cultura: béns i serveis culturals; arts
plàstiques i escèniques; llibre i audiovisual; interdisciplinari, i no distribuït per subsectors.
267. Els béns i serveis culturals engloben el patrimoni històric i artístic, els arxius i les biblioteques.
268. La partida de llibres i audiovisuals inclou llibres, cinema, vídeo, música gravada i altres mitjans audiovisuals.
269. Les destinacions pressupostàries de les despeses de les administracions públiques en cultura apareixen agrupades en dues grans categories en les dades que publica el Ministeri de Cultura: promoció i difusió de la cultura, i
arqueologia i protecció del patrimoni històric i artístic.
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6.2. Consum i defensa del consumidor
6.2.1. Consulta i reclamacions dels consumidors
L’activitat de l’Agència Catalana del Consum (ACC), l’any 2007, ha estat marcada per
tres conflictes: el cessament de l’activitat de la companyia aèria Air Madrid,270 l’apagada
elèctrica del dia 23 de juliol a Barcelona i les alertes de diversos productes i mercaderies,
particularment les que van portar a la retirada de joguines de les marques Mattel i Giochi
Preziosi. Com es pot observar en la taula següent, l’activitat de l’ACC ha crescut en alguns
aspectes respecte de l’any 2006, però ha disminuït en d’altres.
TAULA 237. ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM.
CATALUNYA, 2006

Unitats: nombre d’activitats, euros i taxa.

Activitats

Consultes 012
Reclamacions
Mediacions

Laudes

Campanyes
d'inspecció

Actuació inspectores

Expedients
sancionadors incoats
Sancions imposades

Import de les sancions

2006

2007

Taxa de variació

9.919

35,2

55.038

81.830

3.186

2.603

7.338
1.154

48,7

-18,3

905

-21,6

18

15

-16,7

18.310

13.191

-28,0

1.072

1.016

-5,2

971

733

-24,5

2.925.070

2.929.200

0,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACC, Departament d’Economia i Finances.

270. La suspensió d’activitats d’Air Madrid es va produir el desembre del 2006, però el gruix de les reclamacions
i actuacions de l’ACC ha tingut lloc durant el primer semestre de l’any 2007 (comunicació de l’ACC, de 16 d’abril
de 2008, titulada «Memòria del 2007. L’Agència Catalana del Consum retira del mercat 369.443 productes insegurs, la majoria destinats als infants». Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances).
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D’entrada, les dades suggereixen una millora dels mecanismes d’informació i atenció a
les persones, atès que el nombre de consultes realitzades al 012 per temes de consum ha
crescut l’any 2007 el 48,7%, en comparació amb l’any anterior, i el 176,1%, en comparació
amb el 2005. El 80,3% de les consultes realitzades al 012 han estat relacionades amb la
prestació dels serveis; el 18,7%, amb l’adquisició de productes, i l’1% restant, amb l’alimentació. El principal motiu de totes les trucades efectuades l’any 2007, amb un pes relatiu
del 23,6%, ha estat l’apagada de llum del 23 de juliol a Barcelona; seguit de les consultes
relacionades amb la telefonia i Internet (14,8%), l’Administració pública (6,2%) i els transports (4,9%). En comparació amb l’any 2006, el telèfon i Internet han perdut protagonisme
relatiu entre les consultes realitzades al 012. Contràriament, les consultes relacionades amb
l’Administració pública s’han situat en un dels primers llocs del rànquing, mentre que els
transports han mantingut el seu pes relatiu prop del 5%, tot i la incidència que ha tingut el
tall accidental de subministrament elèctric en el nombre de consultes al 012.
TAULA 238. CONSULTES REALITZADES AL 012 PER TEMES DE CONSUM,
SEGONS EL MOTIU

Unitats: percentatges.

Apagada llum 23J

23,6

Administració Pública

6,2

Telèfon i internet
Transports

Aparells d'ús domèstic (compra)
Altres Sectors Serveis
Llum

Turisme

Habitatge (compra i lloguer)
Altres

14,8
4,9
4,5
4,5
3,8
3,3
3,2

31,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACC, Departament d’Economia i Finances.
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Pel que fa a les reclamacions dels consumidors i consumidores, l’any 2007 se n’han
presentat un total de 9.919, és a dir, el 35,2% més que l’any anterior. A diferència de l’any
2006, en què el principal motiu de les reclamacions van ser els problemes amb el telèfon i
Internet i, el segon, els problemes amb el transport, l’any 2007 el transport ocupa el primer
lloc entre les reclamacions presentades a l’ACC amb un pes relatiu del 37,8%, mentre que
el telèfon i Internet es desplacen a un segon lloc amb un pes relatiu del 18,5%. Segueixen
les reclamacions per motius relacionats amb l’energia elèctrica (7,2%) i els vehicles
(4,9%). Cal destacar també que el 32,5% de les reclamacions s’han presentat a través del
lloc web de l’ACC, el qual ha incorporat la reclamació/denúncia en línia a partir del mes
de juny.271
De les 9.919 reclamacions presentades a l’ACC, la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya272 n’ha pogut resoldre 2.603 a través de la mediació,273 és a dir, el 18,3% menys
que l’any 2006, malgrat l’increment enregistrat en el nombre de reclamacions i d’establiments adherits a la Junta. Efectivament, l’any 2007 s’hi han adherit 261 establiments nous,
amb la qual cosa, en data 31 de desembre, el nombre d’establiments a Catalunya és de
3.913. A més, al Baix Camp i Osona s’han implantat vistes arbitrals a través de videoconferència. El 34,6% de les mediacions s’han efectuat a propòsit de conflictes relacionats amb
els operadors de telefonia i els proveïdors d’Internet; el 14,9%, amb l’energia elèctrica, i
l’11,4%, amb el transport.
El nombre de reclamacions resoltes a través de l’arbitratge també ha disminuït en comparació amb el 2006, atès que s’ha passat de 1.154 a 905 laudes. Més de la meitat dels
laudes (el 54,1%) han estat emesos per resoldre reclamacions relacionades amb els operadors de telefonia, seguides amb distància per les relacionades amb les tintoreries (4,9%) i
amb el sector del vehicle (4,3%).

271. Comunicació de l’ACC de 16 d’abril de 2008.
272. La Junta Arbitral de Consum de Catalunya és un organisme administratiu adscrit a l’ACC i al Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, que s’encarrega de tramitar les reclamacions que plantegen
els ciutadans i ciutadanes arreu de Catalunya quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d’un producte o de la prestació d’un servei. La Junta tramita les reclamacions a través de dos procediments de resolució de
conflictes: la mediació i l’arbitratge. Per a més informació, consulteu: http://www.consum.cat/index.html.
273. El nombre de mediacions i arbitratges realitzats al llarg d’un any concret està condicionat per les possibilitats
de resolució dels conflictes de consum. Així, quan una companyia o establiment presenta un procés concursal, tal
com va succeir en el cas d’Air Madrid, ja no és possible utilitzar la via de la mediació.
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Quant a les actuacions de control i disciplina de mercat, l’ACC ha dut a terme 15 campanyes d’inspecció l’any 2007, dues de les quals han estat pioneres a tot l’Estat: una, referent a companyies aèries i, l’altra, a empreses de reagrupament de crèdits, amb sancions per
incompliments greus en matèria de publicitat enganyosa i clàusules abusives en tots dos
casos a gairebé totes les empreses inspeccionades.274 A més d’aquestes dues campanyes,
l’ACC ha fet 13.191 actuacions inspectores d’ofici, per denúncia i per campanyes d’inspecció (el 28% menys que l’any 2006).
Aquestes actuacions inspectores han derivat en la incoació de 1.016 expedients sancionadors i en la imposició de 733 sancions per un import equivalent als 2.929.200 euros. Els
sectors agrupats amb més volum d’expedients sancionadors incoats han estat els serveis
(597 expedients) i els productes industrials (250 expedients), mentre que els sectors específics amb més gran volum de sancions econòmiques han estat el transport aeri (736.600
euros), la telefonia (617.800 euros) i les empreses de reagrupament de crèdit (519.500
euros).275
Com a conseqüència de l’activitat inspectora, 369.443 articles han estat retirats del
mercat i 111.986, destruïts. El nombre d’articles retirats per l’ACC és el 89% més gran que
l’any anterior, i la major part (el 53,6% dels casos) són productes adreçats a la infància:
115.923 joguines i 82.012 articles de puericultura. Segueixen, per ordre decreixent, els
productes químics d’ús domèstic (56.349 unitats), els productes químics d’ús industrial
(40.241 unitats) i el material elèctric (23.115 unitats). D’altra banda, pel que fa als productes destruïts per l’ACC, el volum més gran correspon a articles de puericultura, joguines,
material elèctric i electrodomèstics.
Finalment, s’ha de mencionar que l’ACC ofereix assessorament a les persones consumidores de Catalunya que tinguin consultes o reclamacions respecte d’actes i contractes de
consum subscrits amb empreses d’arreu de la UE, com també als consumidors de la UE que
necessitin informació respecte de les transaccions de consum fetes amb professionals ubicats a Catalunya.276 En aquest sentit, la Secció de Consum Europeu de l’ACC ha rebut
l’any 2007 un total de 598 consultes, majoritàriament relacionades amb el transport aeri
(353) i el comerç electrònic (66), i ha gestionat 474 litigis transfronterers, també relacionats
sobretot amb el transport aeri (271) i el comerç electrònic (50).

274. Comunicació de l’ACC de 16 d’abril de 2008.
275. Comunicació de l’ACC de 16 d’abril de 2008.
276. Per a més informació, vegeu: http://www.consum.cat/qui_som/consum_a_europa/index.html.
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6.2.2. Despesa en consum
D’acord amb les dades de l’EPF 2006, la despesa mitjana en consum per persona a
Catalunya l’any 2006 ha estat d’11.994,9 euros, just per sota de l’enregistrada a la
Comunitat de Madrid (12.111,8 euros) i per sobre de la del conjunt de l’Estat (10.632,2
euros). Els tres grups de despesa més importants entre la població de Catalunya són, per
ordre decreixent, el d’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (amb un pes
relatiu del 26,1% sobre el total de la despesa); el del transport (amb un pes del 14%), i el
d’aliments i begudes no alcohòliques (amb un pes del 13,6%). Es pot destacar el fet que
aquests tres components del consum representen més del 50% de les despeses anuals.
Com es pot observar en la taula següent, les estructures de la despesa mitjana per persona a Catalunya i a Espanya segueixen una distribució molt semblant. Les diferències més
importants en termes relatius tenen lloc en el grup dels altres béns i serveis, amb relació al
qual la població de Catalunya destina l’1,2% més del seu pressupost total que la del conjunt
de l’Estat; i en el grup dels hotels, cafès i restaurants, amb relació al qual la població d’Espanya destina el 0,7% més del seu pressupost total que la de Catalunya.
TAULA 239. DESPESA MITJANA PER PERSONA SEGONS EL GRUP DE DESPESA.
CATALUNYA, 2006

Unitats: percentatges.

Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles

Transports

Catalunya

Espanya

26,1

26,4

Aliments i begudes no
alcohóliques

14,0

14,3

13,6

14,0

Altres béns i serveis

Hotels, cafés i restaurants

9,2

8,0

Oci, espectacles i cultura

8,9
6,9

6,8

Articles de vestir i calçat

6,8

9,6
6,7

Mobiliari, equipaments de la llar i despeses corrents de
conservació de l'habitatge

5,5

5,8

Salut

3,2

2,9

Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics

1,5

1,8

Comunicacions
Ensenyament
Total

3,0
1,3

100,0
(11.994,9€)

2,9
0,9

100,0
(10.632,2€)

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPF 2006, INE.
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6.2.3. Novetats normatives i iniciatives públiques
6.2.3.1. Normativa
En l’àmbit comunitari, cal destacar l’entrada en vigor del Reglament sobre les tarifes
aplicables a la itinerància en telefonia mòbil, el qual comporta que les famílies i les empreses podran aprofitar una “eurotarifa” que fixa un límit màxim per al cost per minut de les
trucades efectuades i rebudes a l’estranger, dins d’Europa.
També es pot posar en relleu la Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament
Europeu i al Comitè Econòmic i Social: “Estratègia comunitària en matèria de política dels
consumidors 2007-2013 – Capacitar els consumidors, millorar el seu benestar i protegir-los
de manera eficaç”.277 L’objectiu d’aquesta Comunicació és reforçar, entre els anys 2007 i
2013, el comerç minorista en el mercat interior, de manera que les persones consumidores
puguin fer les seves compres lliurement a tota la Unió Europea, amb el mateix nivell de
protecció, i beneficiar-se dels millors preus i la qualitat dels productes. En la mateixa línia,
el Consell Europeu ha adoptat la Resolució de 31 de maig de 2007, sobre l’estratègia comunitària en matèria de política dels consumidors 2007-2013.278
D’altra banda, cal esmentar el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre
“El mercat interior de serveis – Els requisits del mercat laboral i de la protecció del
consumidor”,279 l’objectiu del qual és donar una major visibilitat a les repercussions que
l’actual estratègia per al mercat interior de serveis té en el mercat de treball, les condicions
de treball i la protecció de les persones consumidores.
També pot fer-se menció del Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la
“Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i
Social Europeu, sobre l’aplicació de la Directiva 1997/7/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 20 de maig de 1997, relativa a la protecció dels consumidors en matèria de
contractes a distància”,280 en el qual el CESE formula una sèrie de recomanacions per tal
de promoure la seguretat i la confiança de les persones consumidores en aquest tipus de
contractes.

277. COM (2007) 99 final.
278. DOUE C162, de 14.07.2007.
279. DOUE C175, de 27.07.2007.
280. DOUE C175, de 27.07.2007.
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En l’àmbit estatal, s’ha aprovat la Llei 22/2007, d’11 de juliol, sobre comercialització a
distància de serveis financers destinats als consumidors,281 la qual estableix el règim específic que s’haurà d’aplicar als contractes amb persones consumidores d’aquests serveis i
completa la incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva comunitària en
aquesta matèria.
D’altra banda, cal destacar el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i
altres lleis complementàries,282 el qual refon la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a
la defensa dels consumidors i usuaris, i les normes de transposició de les directives comunitàries dictades en matèria de protecció de les persones consumidores i usuàries.
En l’àmbit estatal també s’ha aprovat la Llei 43/2007, de 13 de desembre, de protecció
dels consumidors en la contractació de béns amb oferta de restitució del preu.283 Aquesta
Llei estableix mecanismes de transparència en la informació i una sèrie de garanties de
protecció a les persones consumidores.
En l’àmbit català, s’ha aprovat l’Ordre ECF/188/2007,de 23 de maig, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de presentació de queixes, denúncies, reclamacions i consultes a l’Agència Catalana del Consum.284

6.2.3.2. Iniciatives públiques
En l’àmbit comunitari, cal esmentar el Llibre verd sobre la revisió del cabal comunitari en matèria de consum, amb l’objectiu de modernitzar les directives existents sobre consum, en plena consonància amb la modernització del mercat interior.
D’altra banda, la Comissió Europea ha presentat la proposta de Carta dels Consumidors
d’Energia. L’objectiu d’aquesta Carta és recollir en un únic document els drets de les persones consumidores en els àmbits del subministrament de gas i electricitat, sobre aspectes
com ara els contractes, la informació, els preus, la resolució de conflictes i la protecció
davant de pràctiques comercials abusives.
També s’ha creat una nova base de dades sobre el dret comunitari vigent en matèria de
consum.

281. BOE núm. 166, de 12.07.2007.
282. BOE núm. 287, de 30.11.2007.
283. BOE núm. 299, de 14.12.2007.
284. DOGC núm. 4902, de 12.06.2007.
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1.

CONTEXT

L’any 2007 ha estat un any d’aproximació de la societat i de les institucions internacionals i nacionals a la sostenibilitat ambiental. En primer lloc, per la publicació del quart
informe d’avaluació del Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC),1 el qual posa
de manifest la influència de l’activitat humana en el canvi climàtic, un fet inequívoc però
incert, i punt de partida d’un nou paradigma energètic que ha de permetre la transició vers
una economia baixa en carboni; i, en segon lloc, perquè ha estat l’any de la Conferència de
les Parts de la Convenció de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic, que ha tingut lloc
a Bali durant el mes de desembre del 2007 i que ha servit per mantenir la taula de negociació post-Kyoto.

1.1. El canvi climàtic
El canvi climàtic planteja un repte, d’una banda, conceptual, atès que existeixen diferents aproximacions polítiques per definir-lo, i de l’altra, institucional, ja que són diverses
les organitzacions que han de gestionar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle
(GEH). A més, el canvi climàtic, en ser un bon exemple de gestió de la incertesa, evidencia
les limitacions dels models matemàtics deterministes per indicar les accions òptimes a
emprendre i, per això, planteja la necessitat d’avaluar diferents escenaris i alternatives
1. Diversos autors (2007). Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Suïssa:
IPCC. Vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2006.
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possibles i d’aplicar polítiques de caràcter adaptatiu.2 No obstant això, des d’un punt de
vista econòmic, el clima és un bé públic pur de naturalesa global: no hi ha rivalitat en el
consum i no hi ha exclusió en el seu ús;3 per tant, perquè no es produeixi un deteriorament
ambiental caldran incentius per actuar de manera cooperativa.
L’informe del Panel Internacional del Canvi Climàtic confirma que els canvis observats
els últims cinquanta anys no es poden explicar per factors naturals. La causa del canvi
climàtic observat els darrers trenta anys és, en 9/10 parts, l’activitat humana. S’han produït canvis en la concentració de gasos d’efecte d’hivernacle, la desforestació, l’ús del sòl i la
desertificació. Tanmateix, els seus efectes als sistemes naturals i als sectors econòmics són
resultat de múltiples factors, i això és el que més preocupa amb vista al futur. Així, s’observa, en progressió geomètrica un increment de la temperatura mitjana dels últims cinquanta anys de 0,13 ºC per decenni i un augment del nivell del mar d’1,8 mm de mitjana a
l’any.4
Les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle provinents de l’ús dels combustibles fòssils són una de les principals causes del canvi climàtic, però també les d’altres gasos com
el metà. Per aquest motiu, esdevenen importants el sector del transport i el de l’agricultura,
així com els canvis en l’ús del sòl. Algunes observacions com l’avançament de la primavera i l’augment de la incidència d’inundacions i ciclons respecte de la dècada dels seixanta
són indicatives de les conseqüències del canvi climàtic. D’altra banda, el canvi climàtic
afecta el conjunt de l’economia i les polítiques públiques a curt i a llarg termini, i planteja
la viabilitat d’un sistema econòmic que depèn en gran manera de la seguretat en el subministrament de l’energia i dels preus dels combustibles fòssils. L’informe Stern5 sobre l’economia del canvi climàtic va ser el primer a calcular els costos i els beneficis de la lluita
contra el canvi climàtic. La conclusió principal va ser que els costos de la inacció davant
del canvi climàtic representarien una pèrdua anual del PIB entre el 5 i el 10%, i feia una
crida contundent a actuar.

2. Oriol Prats, Joan (2007). «El canvi climàtic, precursor del canvi econòmic? Breu introducció a l’economia del
canvi climàtic». A: Canvi climàtic: som a temps d’aturar-lo? Barcelona: Institut d’Estudis de la Seguretat.
3. Paul Anthony Samuelson. Premi Nobel d’Economia l’any 1970.
4. Alcamo, J. et al. (2007). Europe. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of
Working Group II to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Stern, N. (2006). The economics of climate change. Cambridge: Cambridge University Press.

586

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

1.1.1. Evolució de les emissions
Les concentracions actuals de diversos gasos d’efecte d’hivernacle excedeixen, de llarg,
el rang natural de variació dels últims 650.000 anys. Les dades del clima es mitjanen cada
trenta anys i existeixen dades des de fa 150 anys, així que l’última anàlisi feta és del període 1961-1990, i durant aquest període, la concentració de CO2 s’ha modificat fins a assolir les 380 ppm. L’objectiu és estabilitzar les concentracions de CO2 i d’altres GEH dins els
límits considerats governables. A la UE-15, les emissions durant el període 1990-2005 van
disminuir a la majoria de sectors, excepte al del transport, on van augmentar el 26%. Des
de l’any 1990, les emissions totals de GEH a la UE-15 s’han reduït l’1,5%. D’altra banda,
les emissions per càpita i any van ser, l’any 2005, d’11,7 tones de CO2 equivalent.
A l’Europa dels quinze, es preveu que la meitat dels estats membres assoleixin els
objectius de reducció de les emissions. No obstant això, l’Estat espanyol està entre els que
no podran assolir-lo i necessitarà adoptar mesures complementàries com, per exemple, els
mecanismes flexibles de Kyoto i els embornals de carboni.6 Les emissions per càpita i any
a l’Estat espanyol van ser, l’any 2005, de 10,2 tones de CO2 equivalent, per sota de la mitjana de la UE-15 i per sobre de les de Suècia, Portugal, França i Itàlia. La intensitat de les
emissions a l’economia espanyola es va situar per sobre de la de la UE-15 i de països com
Suècia, França, Àustria, Regne Unit, Dinamarca, Itàlia i Holanda.
L’any 2005, l’Estat espanyol va superar el 52% de les emissions respecte de l’any base
i en tenia assignades el 15%. L’any 2006 aquest augment va ser del 50%, i l’any 2007, de
manera provisional, l’augment ha tornat a ser del 52%. La dificultat de reduir les emissions
fins al nivell assignat sense desfer el sistema energètic actual és evident. En aquest sentit,
l’objectiu és mantenir-se a nivells del 37% mitjançant la compra de drets d’emissió a països
en vies de desenvolupament.

6. Balint, Judit et al. (2007). Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007. Copenhagen: European Enviroment Agency.
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GRÀFIC 176. Evolució de les emissions de GEH. Espanya i
Catalunya, 1990-2007

Unitats: índex any base = 100.

Any 2006. Estat 428 i Catalunya: 57 (13,3%)
milions de tones equivalents de CO2.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Medi Ambient.
(P) World Watch Institute (2007).

La contribució de Catalunya al total d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de l’Estat
espanyol l’any 2007 ha estat del 13,3%. L’evolució de les emissions de GEH a Catalunya ha
seguit el mateix patró creixent que a la resta de l’Estat, fins i tot el creixement ha estat més
intens. A Catalunya, l’any 2006, les emissions van augmentar el 55% respecte de l’any base.
No obstant això, les emissions per càpita i any del 2006 a Catalunya van ser de 8 tones de
CO2 equivalent, gairebé 2 tones per sota de les de l’Estat, que van ser de 9,7.
La intensitat de les emissions a l’economia7 ens indica el grau de desacoblament del
creixement econòmic respecte de les emissions de CO2. L’any 2006, aquest indicador va
ser del 0,31 a Catalunya, per sota del de l’Estat, que va ser del 0,44. Tanmateix, la intensitat de les emissions a l’economia espanyola i catalana ha tingut una evolució decreixent
durant el període 2000-2006, tal com s’observa al gràfic següent:
7. Emissions de CO2 eq (milers de tones o Gg) / PIB (milions d’euros).
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GRÀFIC 177. Evolució de la intensitat de les emissions de GEH a
l’economia. Espanya i Catalunya, 2000-2006

Unitats: índex 2000 = 100. Emissions de CO2 eq (milers de tones o Gg) / PIB (milions d’euros).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Medi Ambient i de l’Institut Nacional d’Estadística.

Les emissions de GEH de l’any 2006 a Catalunya es van reduir el 3,9% respecte de
l’any 2005. Els sectors agregats que més van contribuir al total van ser el transport per
carretera i les plantes de combustió industrials, amb el 25% i el 23%, respectivament, tal
com s’observa a la taula següent:
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TAULA 240. Distribució de les emissions de GEH per sectors.
Catalunya, 2006

Unitats: valors absoluts en milers de tones de CO2 eq i variació relativa en percentatge.

Catalunya: sectors agrupats

2005

2006

Variació Interanual

4.736

-6,9%

Combustió en la prod. i transf. d´energia

9.131

7.990

Plantes combustió industrials

13.598

13.173

Plantes combustió no industrials

Processos industrials sense combustió

Ext. i distribució de combustibles fòssils
Disolvents i altres productes

5.086

4.927
552

1.507

4.890

4,4%

14.279

Tractament i eliminació de residus

2.870

2.230

Agricultura

Altres fonts i embornals (natura)

Total

2.440

4.836

4.757

59.380

57.093

878

-0,8%

-53,6%

13.675
2.320

-3,1%

256

1.458

Transports de carretera

Altres mitjans de transport i maquinària

-12,5%

885

-3,3%
5,2&

-22.,3%
-1,6%
0,8%

-3,9%

Font: Ministeri de Medi Ambient. Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic.

Els sectors agrupats que més van reduir les emissions de GEH durant el període 20052006 van ser el de l’extracció i distribució de combustibles fòssils, el tractament i eliminació de residus, i la combustió en la producció i transformació d’energia. A Catalunya, les
emissions de GEH degudes a l’energia de l’any 2006 van ser de 43.384 milers de tones de
CO28 distribuïdes de la manera següent: el 74% corresponen a consums finals d’energia; el
18%, a la generació d’electricitat, i el 9% restant, a consums propis del sector energètic.

1.1.2. Efectes observats i impactes futurs: Europa, Espanya i Catalunya
La pregunta que tota societat s’ha de fer és la següent: que passarà si la concentració de
diòxid de carboni segueix creixent? La resposta s’elabora sobre la base de models que
expliquen els canvis observats en escales globals i continentals, no locals. En aquest sentit,
l’escalfament produeix el desgel de l’Àrtic, l’aigua dolça disminueix la salinitat del mar, la
qual cosa afecta el clima del nord d’Europa modulat pel corrent del Golf, i també s’altera
la radiació retornada des de la terra9 a l’atmosfera.

8. Font: Institut Català de l’Energia (ICAEN).
9. Forçament radioactiu.
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En una escala temporal curta, l’augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera n’incrementa la temperatura; en aquest sentit, els anys més càlids a Europa han estat entre el
1990 i el 2005, i als europeus no ens interessa que la temperatura augmenti més de 2 ºC,
l’anomenat canvi tolerable, la qual cosa implica no superar les 450 ppm de CO2 per tal
d’evitar l’impacte que pot tenir a l’agricultura i el turisme. Les conseqüències de les projeccions regionals del clima a la Mediterrània10 són les següents:
a) L’escassetat d’aigua, atesa la disminució de les precipitacions anuals i del nombre de
dies amb precipitacions. Aquest fet repercutirà en l’augment de la població, que viurà en
condicions d’elevat estrès hídric; en la disminució del cabal dels rius, i en la generació
d’energia hidroelèctrica, que pot disminuir entre el 20 i el 50% l’any 2070.
b) La disminució de la producció d’aliments, atès el menor rendiment de les collites
i l’augment de la demanda d’aigua per als cultius, així com de les pesqueries i de l’aqüicultura.
c) La regressió de zones costaneres, la salinització i eutrofització de les seves aigües, i
també l’increment del risc d’inundacions amb l’amenaça que representa per a les poblacions i les infraestructures, sobretot a les zones deltaiques.
d) L’augment de les temperatures màximes a l’estiu, per sobre de la temperatura mitjana en aquesta estació, i de les onades de calor amb efectes sobre la salut de les persones.
La demanda de calefacció disminuirà però la de refrigeració augmentarà. Aquest fet pot
repercutir negativament en la producció de les centrals tèrmiques, per la necessitat de disposar d’aigua freda, i en l’augment de la generació d’energia solar.
e) El clima semiàrid del sud d’Europa esdevindrà més càlid i sec, augmentarà el risc de
sequeres a l’estiu i d’incendis, atès que la temporada de risc d’incendis s’allargarà.
f) Els canvis en el funcionament dels ecosistemes, com per exemple: la regressió dels
boscos per l’augment de la mortalitat dels arbres, la disminució i la desaparició d’ecosistemes aquàtics, els canvis en la distribució d’algunes espècies a quotes més elevades, la
desaparició d’espècies endèmiques i de biodiversitat, i la proliferació d’espècies d’invasives.

10. Christensen, J. H. et al. (2007). «Regional Climate Projections». Climate Change 2007: The Physical Science
Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Resport of the IPCC. Cambridge: Cambridge
University Press. Alcamo, J. (2007). «Europe». Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability,
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Resport of the IPCC. Cambridge: Cambridge University Press.
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g) I els efectes sobre la salut, directes i indirectes. Entre els indirectes destaquen els
relacionats amb la contaminació atmosfèrica i el pol·len, i els que tenen a veure amb la
possible expansió de malalties infeccioses pròpies de climes més càlids, transmeses per
l’aigua o per vectors, com ara la leishmaniosi, les diarrees o la malaltia de Lyme, entre
d’altres.

Temperatures i precipitacions a Catalunya
La temperatura de l’aire ha experimentat un augment significatiu en el darrer segle, la
mitjana anual s’ha incrementat 0,15 ºC per decenni, sobretot la mitjana de la temperatura
màxima. A l’hivern, la temperatura mínima ha experimentat un ascens destacat de 0,17 ºC
per decenni. La temperatura de l’aigua del mar també ha augmentat a totes les fondàries,
sobretot a les més superficials, 0,35 ºC per decenni.
L’any 2007 ha estat un any càlid en relació amb el període de referència 1961-1990. La
mitjana de la temperatura màxima s’ha situat per sobre de la mitjana climàtica 1,6 ºC. Les
mitjanes anuals de la temperatura màxima i mínima han augmentat. La temperatura mitjana de l’aigua del mar a totes les fondàries ha estat molt càlida.11
GRÀFIC 178. EVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURES. CATALUNYA 1914-2007

Unitats: graus centígrads. Mitjana anual de les temperatures mitjanes.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Servei Meteorològic de Catalunya i Observatori Fabra.
Línia de tendència de tipus mitjana mòbil calculada sobre un període de dos anys.

11. Butlletí anual d’indicadors climàtics. Any 2007. Servei Meteorològic de Catalunya.
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L’any 2007, amb 539 mm, ha estat un any sec i el dèficit pluviomètric s’ha accentuat a
la capçalera del riu Llobregat, a les valls superiors dels rius Segre i Ter, i a l’hivern. Ha estat
el tercer any consecutiu que s’han enregistrat totals pluviomètrics inferiors a la mitjana
climàtica12 i ha plogut menys dies.
A Catalunya, els indicadors climàtics indiquen un augment dels dies d’estiu i càlids, les
nits tropicals i càlides, la durada de l’estació de creixement, la màxima i la mínima de la
temperatura màxima, la mínima de la temperatura mínima, la durada de la ratxa càlida,
l’amplitud tèrmica anual i la intensitat diària de precipitació, i una disminució dels dies de
glaçada i freds, les nits fredes i la durada de la ratxa freda.

1.1.3. Impacte social i econòmic del canvi climàtic
Els resultats consensuats a Europa i a l’Estat espanyol, en el marc dels límits del coneixement actual, pel grup d’experts de les Nacions Unides són: l’augment del nivell del mar,
la desertificació mediterrània, la reducció de la disponibilitat d’aigua en alguns indrets i
l’augment de les sequeres i les onades de calor.
La Unió Europea ha impulsat diversos projectes PRUDENCE i PESETA13 amb l’objectiu de quantificar els efectes físics i econòmics del canvi climàtic en un limitat àmbit sectorial14 durant els períodes 2011-2040 i 2071-2100. Alguns dels resultats preliminars s’han
publicat al Llibre verd sobre l’adaptació al canvi climàtic de la Comissió Europea.15 Els
sectors analitzats han estat: els sistemes costaners, la demanda d’energia, la salut humana,
l’agricultura, el turisme i les inundacions de conques hidrogràfiques; tots, a excepció de la
salut humana, amb valoració de mercat. Els resultats preliminars del projecte, en el cas de
la inacció, es presenten a continuació:
1. La disminució entre el 10 i el 20% de les precipitacions al sud, i l’augment al centre
i al nord d’Europa, sobretot als països escandinaus.
2. Pel que fa a les inundacions, les zones més afectades seran Alemanya i la zona del
Danubi, però també algunes conques de la península Ibèrica.

12. Informe sobre la precipitació mesurada a Catalunya durant l’any pluviomètric 2006-2007. Servei Meteorològic de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge.
13. PRUDENCE: Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining European Climate change risks
and Effects, http://prudence.dmi.dk/; PESETA: Projection of Economic impacts of climate change in Sectors of the
European Union based on bottom-up Analysis, http://peseta.jrc.es/index.html.
14. No es consideren altres sectors que poden estar afectats com el transport, o els ecosistemes i la biodiversitat.
15. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera, i consulteu http://prudence.dmi.dk/.
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3. En relació amb l’agricultura, el sud i l’oest d’Europa poden experimentar pèrdues
de rendiment agrícola en un rang de més del 10%. En canvi, al nord d’Europa i a la
franja que va del centre a l’est, la productivitat pot augmentar el 15%.
4. La mortalitat relacionada amb la calor augmentaria al sud d’Europa, i la vinculada
al fred disminuiria a tot Europa, atès que es projecten hiverns més suaus. La mortalitat disminuiria sobretot al centre i a l’est d’Europa.
5. Els costos econòmics per a l’any 2025, sense mesures d’adaptació, en funció del
millor o pitjor escenari d’estimacions de pujades del nivell del mar, poden oscil·lar
entre els cinc i sis bilions d’euros, i si s’adopten mesures d’adaptació dures16 (dics
i platges), aquests costos baixarien a la xifra dels dos bilions d’euros, incloent-hi les
mesures d’adaptació.
6. Pel que fa a la idoneïtat del turisme d’estiu, mesurada pel Tourism Climate Index
(TCI), es produirien canvis en moltes zones d’Europa i la zona mediterrània passaria
d’excel·lent a acceptable; tanmateix, milloraria durant la temporada baixa (tardor i
primavera).
De fet, a l’Estat espanyol es preveu un increment de les temperatures del doble del que
s’ha modelitzat a escala global, sobretot a l’interior. Aquest augment pot oscil·lar entre 1,5
ºC i 8 ºC en el cas més desfavorable. Aquesta perspectiva afecta també altres sectors, com
el sector de les asseguradores, ja que té un rol important en el finançament de les mesures
de mitigació del canvi climàtic mitjançant els incentius que s’adrecin als consumidors.

1.2. Política del canvi climàtic: mitigació i adaptació
La política del canvi climàtic té diverses dimensions —la mitigació i l’adaptació—, i
diferents fases i objectius. El mercat d’emissions i la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) són punts importants que cal tenir en compte en una política de canvi climàtic. En aquest sentit, la política coordinada de la Unió Europea implementada per cada
estat membre ha de servir per reduir les emissions de GEH el 20% l’any 2020, en relació
amb l’any base 1990, especialment al sector de l’energia i del transport.

16. El model no considera mesures més respectuoses amb el medi ambient i l’entorn.
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1.2.1. Mitigació: reducció de les emissions i drets d’emissió
La política de mitigació ha de determinar quan i com s’han de reduir les emissions, i
qui n’assumirà el cost. En aquest sentit, i sobre la base d’estabilitzar les emissions a 450
ppmv de CO2 eq, perquè la temperatura no augmenti més de 2 ºC, i limitar les conseqüències negatives d’aquest fet,17 les emissions de GEH han d’assolir el seu punt màxim els
propers deu a quinze anys i després s’han de reduir a escala mundial fins a assolir, l’any
2050, una reducció del 50% per sota de l’any base.18 El mercat de drets d’emissió només
afecta el 40% de les emissions de GEH; per tant, cal actuar sobre els sectors difosos com
són el transport i la construcció.19 El mercat del comerç d’emissions és un mercat emergent
i, per tant, volàtil pel que fa als preus, però és una bona eina per a la internalització de la
pèrdua de benestar i els problemes mediambientals generats per l’activitat econòmica.
Es necessiten mesures internacionals col·lectives. El cost de la mitigació es reduirà si
augmenta la cooperació internacional i s’accelera la innovació i la difusió tecnològica.
Segons l’informe Stern, els costos anuals d’estabilitzar les emissions de CO2 a 550 ppm
serien, per a l’any 2050, de prop de l’1% del PIB, i la política de reducció de les emissions
s’hauria de basar en tres elements bàsics: l’assignació d’un preu al carboni, la política tecnològica i l’eliminació de la resistència al canvi de comportament destinat a reduir les
emissions.

Unió Europea
Alguns exemples de les polítiques i mesures sectorials de la UE han estat les directives
sobre energies renovables, edificació, comerç d’emissions, biocombustibles, preus de
l’energia, cogeneració; les relacionades amb la indústria de l’automòbil, els mecanismes
flexibles del protocol de Kyoto basats en projectes,20 i les relatives als embornals de carboni i vinculades a l’ús del sòl, al canvi en l’ús del sòl i a la silvicultura,21 és a dir, aforestació, reforestació, desforestació i gestió forestal i agrària.

17. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera: COM (2007) 2 final, de 10.01.2007.
18. Sessió 2826 del Consell de la Unió Europea. Comunitat de Premsa sobre Medi Ambient de 30/10/2007:
14178/07.
19. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
20. Clean Development Mechanism i Join Implementation.
21. LULUF: Land Use, Land Use Change and Forestry.
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Pel que fa al comerç d’emissions, l’esquema europeu consisteix a establir objectius
intracomunitaris diferents per assolir l’objectiu de conjunt de la UE, mitjançant la creació
d’un mercat europeu de drets d’emissió basat en la generació d’escassetat.22 Europa ha de
compartir la càrrega23 de reduir les emissions de CO2 sobre la base de la diversitat de situacions de partida dels països membres i dels seus recursos autòctons, i amb la col·laboració,
mitjançant els mecanismes de flexibilitat de Kyoto basats en projectes d’aplicació conjunta o desenvolupament net,24 de la Xina i l’Índia.
El segon període de comerç d’emissions 2008-2012, amb la finalitat que els sectors
coberts disminueixin les emissions de GEH o n’adquireixin els drets, serà més estricte. En
aquest sentit, cal tenir en compte que els preus dels drets d’emissió per al període 20052007 han oscil·lat entre els 5,6 euros per tona de carboni del mes de gener del 2007 i els
0,03 euros del mes de desembre del 2007. Els preus dels drets del període 2008-2012 han
iniciat l’any 2008 amb un valor de 21 euros.25
L’esquema cobreix el 40% de les emissions de CO2 de grans instal·lacions energètiques,
refineries de petroli i la producció de metalls ferrosos, ciment, vidre, calç, ceràmica i paper.
A partir d’aquest esquema, els estats membres han d’elaborar els seus plans nacionals d’assignació, que han de ser aprovats per la Comissió.

Estat espanyol i Catalunya
En l’àmbit de l’Estat, destaquen l’Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible
i l’Estratègia de canvi climàtic i energia neta en l’horitzó 2007-2012-2020, que en forma
part. El pla presenta una sèrie de mesures de mitigació del canvi climàtic entre les quals
destaca el nou Pla nacional d’assignació (PNA).26 El nou Pla nacional d’assignació 2008201227 suposa una reducció de les emissions assignades del 16% respecte al PNA 20052007.
L’Estratègia de canvi climàtic i energia neta en l’horitzó 2007-2012-2020 també proposa mesures addicionals per als sectors difosos: transport, residencial, comercial i institucional, agrari, residus i gasos fluorats, i també per a la captura i el segrest de CO2 i la cooperació internacional, entre d’altres.

22. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
23. Burden sharing.
24. Basats en la inversió en projectes que redueixen les emissions de CO2 o n’incrementen l’absorció dels embornals. Vegeu l’apartat 5 de normativa d’aire i protecció de l’atmosfera.
25. Boletín del Mercado de Carbono de la Federación de Cajas de Ahorros Vasco Navarras, núm. 8, 11, 13 i 15.
26. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
27. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
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L’esforç principal de reducció de les emissions l’ha de fer el sector energètic, atès que
és el que disposa de capacitat tecnològica per fer-ho. En aquest sentit, el Pla nacional d’assignacions 2005-2007 assignava a Catalunya per a l’any 2007 20.623.566 tones de CO2
equivalent, de les quals se’n van verificar 19.938.122. La diferència entre emissions assignades i verificades va ser de 685.444 tones de CO2 eq.
GRÀFIC 179. Comerç d’emissions. Catalunya, 2007

Unitats: milers de tones de CO2 equivalent.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Medi Ambient i del Departament de Medi Ambient i
Habitatge.

Totes les instal·lacions han reduït les seves emissions respecte de les que tenien assignades, menys les del sector elèctric i de l’acer. Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle verificades, s’observa l’esforç fet pel sector del ciment, que ha minorat el pes
de la seva contribució a les emissions totals.
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GRÀFIC 180. Emissions de GEH verificades per sectors.
Catalunya, 2007

Unitats: percentatge sobre el total en tones de CO2 eq.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

L’Estat espanyol projecta utilitzar els mecanismes flexibles basats en projectes de
Kyoto per cobrir el 20% de les emissions de GEH, 289 milions de tones de crèdits de carboni; i els embornals de carboni per cobrir l’altre 2%, mitjançant polítiques de conservació
forestal i agrícola, de manera que s’assoleixi l’objectiu, per al període 2008-2012, de no
superar en més del 37% l’augment de les emissions respecte de l’any base.
En l’àmbit català, destaca el Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012,28
elaborat per la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, i que ha de servir per
redactar l’Estratègia catalana de lluita contra el canvi climàtic. El Pla se centra també en
els sectors difosos i en la millora de l’eficiència, l’estalvi i el mix energètic.

1.2.2. Adaptació al canvi climàtic
Per fer front a les conseqüències del canvi climàtic, minimitzar els danys que pugui
ocasionar i aprofitar les oportunitats, s’han dissenyat diferents polítiques d’àmbit europeu,
estatal i autonòmic. Un informe tècnic de l’Agència Europea del Medi Ambient conclou
que l’adaptació té un paper important en la reducció dels costos econòmics del canvi climàtic a la Unió Europea. Tot i que l’adaptació té un cost, redueix el cost residual del canvi
climàtic.29
28. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
29. EEA Technical report nº 13/2007. Climate change: the cost of inaction and the cost of adaptation. Copenhagen: EEA.
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REQUADRE VIII. Canvi climàtic: el cost de la inacció i el cost
de l’adaptació
Costos globals del canvi climàtic: costos de mitigació + costos d’adaptació + costos residuals
Costos residuals: costos de la inacció - beneficis de la mitigació - beneficis de l’adaptació

El IV Informe del Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC) exposa les
pràctiques, les opcions i les limitacions de les polítiques d’adaptació.

Polítiques públiques transversals i sectorials
Catalunya, igual que la resta de l’Estat espanyol, és especialment vulnerable al canvi
climàtic; en aquest sentit, destaca el risc al litoral per la possible desaparició dels deltes de
l’Ebre i del Llobregat i de la superfície d’algunes platges, i els problemes de la disponibilitat d’aigua.30 Davant la llunyania d’assolir l’estabilització dels GEH, les accions i iniciatives d’adaptació esdevenen importants. En concret, destaquen una sèrie de mesures,
pràctiques i limitacions31 que cal tenir en compte, com són les següents:
a) Pel que fa als recursos hídrics: dics i embassaments d’emergència per a les inundacions,
reutilització de les aigües residuals, dessalatge,32 i reducció dels sistemes de reg municipals, entre d’altres.
b) En relació amb els sistemes costaners i marins: adaptacions per evitar la pèrdua de sediments, platges i dunes, defenses costaneres, estratègies d’allotjament i refugi provisional.
c) Boscos i prats: canvis en la gestió i la composició de les espècies per d’altres més ben
adaptades al nou clima, substitució del monocultiu de coníferes per cultius diversos més
adaptats a les limitacions d’humitat del Mediterrani.
d) Aiguamolls i ecosistemes marins: millores en la gestió i en l’estalvi d’aigua a l’agricultura,
recol·locació de la ramaderia intensiva en espais menys sensibles, reducció de la contaminació difosa, increment del reciclatge d’aigua i de l’eficiència en el seu consum, recàrrega
dels aqüífers i restauració de la vegetació, entre d’altres.
e) Biodiversitat: selecció, planificació i gestió de les àrees protegides, i increment
d’aquestes àrees.

30. Torres, Pere et al. (2007). Canvi climàtic: som a temps d’aturar-lo? Informe de l’Observatori del Risc. Barcelona: Institut d’Estudis de la Seguretat.
31. Alcamo, J. (2007). «Europe». Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of
Working Group II to the Fourth Assessment Resport of the IPCC. Cambridge: Cambridge University Press.
32. Amb les limitacions relacionades amb els problemes de salut per l’ús d’aigües residuals i l’alt cost energètic
del dessalatge.
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f) Agricultura i pesca: canvis en les especies cultivades, selecció de zones més òptimes
per a l’aqüicultura, planificació de la protecció de zones marines.
g) Energia i transport: fomentar la interconnexió, sistema de producció descentralitzat,
reducció del consum d’energia, augment de l’estalvi, i foment de la tecnologia i el
disseny de nous productes i infraestructures més eficients des del punt de vista energètic.
h) Turisme i oci: desplaçar les instal·lacions turístiques de la costa; adaptació a la
manca de neu a l’hivern, i foment del turisme fora de l’estiu, durant els mesos més
temperats.
i) Propietat i assegurances: les assegurances hauran de preveure els nous riscos i la
limitació de la cobertura de determinades contingències. S’hauran de millorar les
tècniques de construcció d’edificis i d’infraestructures.
j) Salut humana: sistemes d’alarma i plans de prevenció i emergència, entre d’altres.
En l’àmbit espanyol, destaca el Pla nacional d’adaptació al canvi climàtic, amb la finalitat d’integrar l’adaptació al canvi climàtic a la planificació sectorial. El Pla preveu la
modelització dels impactes i l’avaluació de la vulnerabilitat als sistemes i sectors següents:
biodiversitat, boscos, sòl, recursos hídrics, zones de muntanya, zones costaneres, caça i
pesca continental, pesca i ecosistemes marins, salut humana, transport, indústria i energia,
construcció, urbanisme, turisme, finances i assegurances. I també mesures d’informació i
sensibilització, i de caràcter transversal: política fiscal, ordenació del territori, millors tècniques disponibles i sistemes de gestió ambiental.
Diverses iniciatives públiques de l’Estat espanyol i de Catalunya que s’han aprovat
l’any 2007, com ara el Pla de turisme 202033 o la decisió, encara no formalitzada, d’integrar
Catalunya a la xarxa de turisme sostenible, consideren la sostenibilitat com a eix estratègic
i se centren en la recuperació ambiental, els parcs naturals, les reserves de la biosfera i
l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic per reduir l’impacte mediambiental dels turistes als espais naturals sense renunciar a la competitivitat del sector.

33. Pla de turisme espanyol, horitzó 2020, aprovat en Consell de Ministres el 8 de novembre del 2007.
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Instruments de la política ambiental
Els primers instruments de política ambiental van ser les regulacions normatives:
d’emissió, immissió, tecnològiques, de producte o de planificació. Després van venir els
instruments econòmics: impostos, subvencions i multes. Pel que fa als instruments econòmics, alguns països del nord d’Europa ja han fet reformes fiscals verdes que han procurat,
d’una banda, un augment dels ingressos mitjançant impostos ambientals: CO2, residus i
energètics, i, de l’altra, una reducció dels impostos sobre les rendes del treball: IRPF i
cotitzacions a la Seguretat Social. Els últims instruments són els de responsabilitat i aproximació voluntària. En aquest sentit, es presenten algunes experiències de l’Observatori de
la Responsabilitat Social de les Empreses (ORSEC) del CTESC.34
requadre IX. Les experiències de l’ORSEC
Entre els objectius de l’Observatori hi ha la recollida, la descripció i l’intercanvi d’experiències relacio-

nades amb l’RSE. A continuació, es fa un breu resum de les principals iniciatives en l’àmbit ambiental que
s’han extret de les primeres cinquanta experiències incorporades a l’Observatori:

a) Per assolir més estalvi i eficiència energètica, s’han adequat els espais de treball per aprofitar la llum

natural, s’han instal·lat sensors de detecció de presència al sistema d’il·luminació i cèl·lules fotosensi-

bles per mesurar l’impacte lumínic. Pel que fa a la producció, les empreses han adquirit maquinària i

equips més eficients energèticament. En alguns casos, s’han instal·lat plantes de producció d’energia
renovable fotovoltaica i, en d’altres, s’han dissenyat veritables ecoedificis que preveuen l’ús òptim dels
recursos energètics, incloent-hi el transport, mitjançant un programa de vehicles compartits.

b) Pel que fa a l’aigua, s’han instal·lat temporitzadors a les aixetes per fomentar l’estalvi. La producció

de residus s’ha minimitzat, valoritzat i gestionat mitjançant empreses especialitzades, i s’ha controlat
l’emissió de gasos de combustió de les calderes. Per evitar la contaminació acústica, s’han instal·lat
mampares protectores.

c) La gestió de l’energia, l’aigua i la producció i gestió de residus s’han integrat als plans de formació de
les organitzacions per tal de sensibilitzar i implicar les persones treballadores.

d) Les empreses han certificat els seus procediments mitjançant la certificació ISO 14001 o la
GA-2000/0199 d’AENOR.

34. L’ORSEC es va posar en marxa el novembre del 2007. La seva adreça web és:http://www.observatori-ctesc.cat.
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2.

ESTAT DEL MEDI AMBIENT

2.1. Recursos hídrics: qualitat, ús i gestió
Una de les conseqüències del canvi climàtic35 a la Mediterrània i, per tant, a Catalunya
serà la de les sequeres endèmiques i recurrents.
La sequera de l’any 2007, que ha seguit la dels anys 2005 i 2006, ha obligat el Govern
a adoptar mesures excepcionals i d’emergència en relació amb l’ús dels recursos hídrics,36
i ha evidenciat que l’escassetat d’aigua desencadenava la competència pel seu ús entre
territoris i sectors econòmics, per exemple, entre els serveis i l’agricultura. Durant l’any
2007, l’aigua embassada a les conques internes ha estat de 241 hm3, el 31% de la capacitat
total dels embassaments, que és de 767 hm3.
D’altra banda, en el mateix context de canvi climàtic a la Mediterrània,37 es preveu una
elevació del risc d’inundacions, un procés natural de recàrrega dels aqüífers que pot ocasionar danys i pèrdues econòmiques, com ja ha passat durant els mesos de març i abril del
2007.38 En aquest sentit, la Directiva relativa a l’avaluació i la gestió dels riscos d’inundació obliga els estats membres a avaluar aquests riscos abans del final del 2011, a fer mapes
de perillositat abans del 2013 i a elaborar plans de gestió d’inundacions abans del 2015.39
A Catalunya, diversos decrets delimiten les zones inundables i els usos admissibles,40 i
també s’ha elaborat el Pla especial d’emergències per inundacions (INUNCAT).

35. Vegeu l’apartat 1 sobre context.
36. Vegeu l’apartat 5 sobre normativa de l’aigua.
37. Diversos autors (2007). Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Suïssa:
IPCC.
38. Vegeu l’apartat 5 sobre normativa de l’aigua: Reial decret llei 3/2007.
39. Directiva 2007/60/CE, de 23 d’octubre de 2007, relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació.
40. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i Decret 380/2006, de
delimitació de zones inundables.
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Aigua: qualitat
La Directiva marc de l’aigua i les normes que la despleguen41 en l’àmbit de l’Estat i de
Catalunya va introduir el concepte d’estat ecològic per a l’anàlisi de la qualitat dels sistemes aquàtics i la seva gestió, la qual cosa implica considerar, a banda dels indicadors fisicoquímics, els biològics i hidromorfològics. L’aigua, a part de recurs, es considera eix
vertebrador de l’ecosistema.42 Enguany, les dades relacionades amb la qualitat de l’aigua,
en procés d’adaptació a la nova Directiva, no han estat disponibles per elaborar la
Memòria.
No obstant això, l’estat ecològic de molts trams fluvials no és satisfactori des del punt
de vista de la sostenibilitat mediambiental.43 L’escassetat d’aigua fa difícil alliberar els
cabals ecològics que recomana el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques
internes de Catalunya,44 i afecta també la producció hidroelèctrica.

Aigua: ús
En la via de conscienciar la ciutadania que l’aigua de qualitat és un recurs escàs, les
polítiques actives d’estalvi d’aigua van continuar donant resultats l’any 2006; així, el
volum d’aigua facturat a Catalunya durant l’any 2006, subjecte al cànon de l’aigua i sense
incorporar-hi els usos industrials, va ser semblant al del any 2005, 528 hm3, tot i l’augment
del 3% del nombre d’abonats. S’observa un bon comportament del sector domèstic, el
consum del qual va romandre invariable en 410 hm3. El volum d’aigua consumit sí que es
va reduir, l’1,4%.45 A Catalunya, durant l’any 2006, el consum mitjà facturat per abonat
domèstic i any va ser de 125 m3, i el d’abonat dels serveis i altres activitats econòmiques,
de 321 m3.
El dilema és que, en un context de creixement demogràfic, la demanda d’aigua augmenta i, com a conseqüència del canvi climàtic, els cabals dels rius minven. Al gràfic següent
es presenta la distribució de la demanda a Catalunya.

41. Vegeu l’apartat 5 sobre normativa de l’aigua.
42. Directiva 2000/60/CE, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües.
43. Diversos autors (2007). «Sostenibilitat ambiental». Memòria socioeconòmica i laboral 2006. Barcelona:
CTESC.
44. Resolució MAH/2465/2006, de 13 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord de govern de 4 de juliol del 2006,
pel qual s’aprova el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya.
45. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència Catalana de l’Aigua (desembre 2007). Cens de les entitats
subministradores de Catalunya 2006. L’exigència dels mínims de facturació del cànon de l’aigua de 6m3/abonat i
mes explica l’estabilitat del total facturat. Les indústries estan subjectes a un cànon de l’aigua específic i individualitzat en funció de la càrrega contaminant.
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GRÀFIC 181. Distribució de la demanda d’aigua. Catalunya, 2003

Unitats: valors absoluts en hm3/any i percentatges.

Doméstica
Industrial
290 hm3/any 580 hm3/any
19%
9%
Demanda total 2003
3.130 hm3/any
Agrícola
2.260 hm3/any
72%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència Catalana de
l’Aigua.

La demanda per reg a Catalunya prové, el 86%, dels sistemes fluvials del Segre i el Baix
Ebre; i la demanda per abastament urbà, el 80%, dels sistemes Ter-Llobregat-Besòs i Sud.
L’ús de l’aigua de reg representa el 72% de l’aigua disponible en un context en què els
rendiments de l’agricultura són millorables mitjançant tecnologies de reg més eficients.
L’any 2005, a Catalunya, les explotacions agrícoles destinades a cultius herbacis i fruiters
ocupaven 211.157 hectàrees, el 89% del total de la superfície agrícola utilitzada, i van
consumir 1.268 hm3/any d’aigua. D’altra banda, el consum d’aigua mitjançant tècniques de
reg per gravetat, la tècnica que més aigua malbarata, va ser de 1.094 hm3/any, el 77% del
total.46
La indústria consumeix gairebé 290 hm3/any i ocupa el tercer lloc pel que fa al consum,
després de l’agrícola, amb 2.260 hm3/any, i el domèstic, amb 580 hm3/any. Els darrers anys,
la indústria ha passat a considerar l’aigua com un bé de producció i ha anat adequant les
seves instal·lacions, en primer lloc, per motius econòmics,47 atès que resulta més rendible
reciclar l’afluent utilitzat que abocar-lo, i en segon lloc, per garantir-ne la producció en
situacions recurrents de sequera.

46. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2005. Institut Nacional d’Estadística. Encuesta
sobre el uso del agua en el sector agrario 2005. Institut Nacional d’Estadística.
47. Cànon de l’aigua per a usos industrials i assimilables.
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La demanda domèstica depèn en gran part de la tipologia de l’habitatge, atès que a les
ciutats compactes els consums domèstics són menors, de 130 litres per persona i dia.48

Aigua: gestió
Als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2007 s’ha reflectit un increment de les inversions ambientals per al vector aigua, que han augmentat, en relació amb
l’any 2006, el 82%.49 Les conques internes no satisfan les necessitats de la població catalana que hi resideix i hi treballa, és a dir, el 92% de la població catalana. El problema més
important d’abastament a Catalunya és el de l’àmbit metropolità de Barcelona, que concentra 4.841.365 persones i necessita 332 hm3/any d’aigua, el 63% del total de Catalunya, 240
hm3/any dels quals provenen del transvasament del Ter.50 El creixement demogràfic51 augmenta les necessitats d’aigua, sobretot per als abastaments urbans.
Per cobrir el dèficit de les conques internes de Catalunya s’han presentat diverses alternatives, des dels transvasaments de l’Ebre i el Roine fins al Pla de dessaladores del Govern,
totes amb els seus punts forts i febles si es valora: la inversió inicial, el consum d’energia,
el cost d’explotació, la vida útil, el preu final, l’impacte ambiental i on hi ha excedents
d’aigua garantits a llarg termini, entre altres variables. Aigua i energia són recursos naturals
escassos i molt relacionats; per obtenir energia es necessita aigua, i per produir aigua a les
dessaladores i bombejar-la als transvasaments es necessita energia, energia que Catalunya
ha d’importar i que emet gasos d’efecte d’hivernacle.
L’any 2006, la demanda de les xarxes urbanes per a consum domèstic, de serveis i
industrial va ser de prop de 750 hm3/any, i s’estima que l’any 2025 les necessitats s’incrementaran fins a 210 hm3/any i es cobriran, parcialment, de la manera següent:52 80 amb la
dessalinització, 45 amb la reutilització, 22 amb la recàrrega i 5 amb la reducció de fuites
que, l’any 2005, van ser de 110 hm3/any.53 També cal considerar una reducció d’aportacions superficials i de recàrrega dels aqüífers del 5% per a l’any 2025.

48. Saurí, David (2006). «Capítol 5. La demanda d’aigua a Catalunya». La Directiva Marc de l’aigua a Catalunya.
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
49. Font: lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a les anualitats corresponents. Crèdits inicials.
Metodologia: ACA (art. 66 +76) + ATLL (art. 66).
50. Alabern Valentí, Josep (2007). L’aigua: un fre al desenvolupament? Diagnosi. Barcelona: Enginyers Industrials de Catalunya.
51. Vegeu el capítol 5.1. «Dinàmica demogràfica».
52. Borràs, Gabriel (2007). «La gestió de l’aigua a Catalunya 2007-2025». L’aigua: un fre al desenvolupament?
Monogràfic. Enginyers Industrials de Catalunya.
53. Enquesta sobre el subministrament i tractament d’aigua 2005. Institut Nacional d’Estadística (INE).
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La Directiva marc de l’aigua obliga a la gestió conjunta del cicle integral de l’aigua:
captació, tractament, distribució i sanejament, i a assolir el bon estat ecològic de les masses
de l’aigua catalanes l’any 2015. En aquest sentit, cal tenir presents les actuacions que s’han
fet i es faran en relació amb la recuperació d’aqüífers, la regeneració, la reutilització i la
gestió d’aigües residuals, i el drenatge de les pluvials.
La sobreexplotació intensiva dels aqüífers prop de la costa ha provocat descensos acusats
dels nivells de l’aigua i la intrusió marina als aqüífers del delta del Llobregat i de la Tordera
(Maresme). D’altra banda, durant el segle XX alguns aqüífers de Catalunya van patir processos
de contaminació, com el del Besòs. Tot i la impossibilitat de retornar un aqüífer al seu estat
natural, l’Agència Catalana de l’Aigua està fent una sèrie d’actuacions relacionades amb la
millora de l’eficiència i la utilització de l’aigua subterrània (recàrrega artificial d’aqüífers), la
recuperació i la descontaminació d’antics recursos abandonats (al pla de Barcelona i el delta del
Besòs) i la reducció de la contaminació per nitrats.54 A la figura següent es presenten les dades
relacionades amb l’extracció d’aigües subterrànies a Catalunya, per tipus de conca i sector.55
figura 3. Extracció d’aigües subterrànies. Catalunya, 2003

Conca de l´Ebre
70 hm3/any (12%)
Domèstica: 21 hm3/any
Agrícola: 39 hm3/any
Industrial: 10 hm3/any

Conques Internes
501 hm3/any (88%)
Domèstica: 180 hm3/any
Agrícola: 200 hm3/any
Industrial: 121 hm3/any

D’altra banda, per disposar d’aigua residual depurada com a recurs alternatiu, el Govern
de l’Estat ha aprovat una norma durant l’any 2007 que en regula la reutilització.56 La
Directiva marc de l’aigua i altres directives57 també estableixen mesures per a la gestió
d’aigües residuals i el drenatge de les aigües pluvials, amb la finalitat d’evitar l’empitjorament de la qualitat de les aigües receptores i de fer una gestió integrada i transparent del

54. Agència Catalana de l’Aigua. Dades del 2007.
55. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència Catalana
de l’Aigua.
56. Vegeu l’apartat 5 sobre normativa de l’aigua.
57. Directiva 91/271/CEE, sobre el sanejament d’aigües residuals urbanes; Directiva marc de l’aigua 2000/60/
CEE, i Directiva 2006/07/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
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cicle de l’aigua. En el marc del desenvolupament del Pla de sanejament,58 el nombre d’estacions depuradores d’aigües residuals de l’any 2007 ha estat de 343, vuit més que l’any
2006, 293 de les quals són biològiques; la capacitat de tractament ha estat de 2.761 hm3/
dia i la població servida, de 15.893.562 habitants/equivalents.59 El Pla de sanejament preveu 600 depuradores en funcionament l’any 2010 per mitigar l’impacte ambiental de la
contaminació abocada per drenatge a les aigües receptores. Pel que fa a la gestió dels residus de la depuració, els fangs, l’any 2007 s’han eliminat 142.000 tones de matèria seca; el
85% s’ha destinat a l’agricultura i a la jardineria, l’11% a la restauració de pedreres i el 4%
restant a la valorització energètica.
Finalment, en compliment de la Directiva 76/160/CEE, i atès que la qualitat de les
aigües receptores pot afectar la salut, com és el cas de les aigües de bany, la qualitat de les
231 platges catalanes l’any 2007 ha estat la següent: 204 platges, el 96%, s’han classificat
com a excel·lents i 9 com a bones.

2.2. Recursos pesquers
Els països signataris del Conveni de Barcelona per a la protecció del medi marí i de la
costa mediterrània s’han tornat a reunir el mes d’octubre de l’any 2007 per elaborar un nou
protocol de gestió integrada i sostenible de protecció del Mediterrani, un dels entorns més
rics i més vulnerables del món, on s’ha observat una disminució de la diversitat i l’abundància d’espècies,60 i on determinades pesqueres, com la de la tonyina roja, el rap, el lluç
i la bruixa, estan en perill, i d’altres, com la del llenguado i el sorell, ho estaran en el
futur.61
Les captures de peix a les llotges catalanes de l’any 2007 s’han mantingut estables
després d’una lleugera recuperació l’any 2006 i han estat de 35.754 tones. Els ports de les
comarques de Girona han estat els que han generat un major nombre de captures i una
major recaptació, el 41% sobre el total. La recaptació total de l’any 2007 ha estat de 130,4
milions d’euros, i el peix blanc representa el 60% d’aquesta recaptació. Catalunya compleix amb les quotes pesqueres per a les espècies establertes.

58. Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes PSARU 2005, destinades a reduir la contaminació originada per l’ús domèstic de l’aigua, i Programa de sanejament d’aigües residuals industrials PSARI 2003.
59. Unitats: habitants/equivalents (càrrega orgànica biodegradable amb una demanda d’oxigen de cinc dies de 60
grams d’oxigen per dia). Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència
Catalana de l’Aigua.
60. Statistics in focus 15/2006: Environment and Energy. The Mediterranea in 2020. European Communities.
61. Diversos autors (2007). Sostenibilidad en España 2007. Madrid: Observatori de la Sostenibilitat a Espanya.
Universitat d’Alcalá.
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GRÀFIC 182. Captures, producció i recaptació del sector
pesquer. Catalunya, 2007

Unitats: captures i producció en tones i recaptació en milers d’euros.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Agricultura i Acció Rural.

La producció de peix en aqüicultura l’any 2007, comparada amb la de l’any 2006, ha
augmentat 512 tones i ha assolit les 5.870 tones, i per primera vegada ha incrementat el
preu de venda més del 8%. La recaptació ha estat de gairebé 17 milions d’euros. Aquest
augment de producció i recaptació és per causa de l’orada, el llobarro, la tonyina i el musclo.
Tot i que la flota pesquera s’ha reduït a 1.246 vaixells l’any 2007, 103 vaixells menys
que l’any anterior i 304 menys que l’any 2000, les captures no han minvat.

2.3. Sòl: qualitat, ús i gestió
L’Informe sobre la petjada ecològica62 a l’Estat espanyol, presentat pel Ministeri de
Medi Ambient al final de l’any 2007, afirma que, per mantenir un desenvolupament sostenible, un habitant de Catalunya només pot consumir o contaminar 1,05 hectàrees (ha).63
Tanmateix, Catalunya consumeix i contamina 6,43 ha per habitant, sis vegades més del que
seria sostenible; a més, els nivells de consum i contaminació han augmentat el 25% durant
el període 1995-2005. Per al càlcul de la petjada ecològica es necessita informació sobre
els usos del sòl i la seva productivitat associada, així com informació sobre les superfícies
unitàries associades a la regeneració i recuperació d’emissions i residus, entre d’altres.
62. Àrea de territori ecològicament productiu (cultius, pastures, boscos o ecosistemes aquàtics), necessària per
produir els recursos utilitzats i per assimilar els residus produïts per una població donada, amb un model de vida
específic de forma indefinida.
63. Biocapacitat o capacitat de càrrega del territori.
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Sòl: qualitat
Al final de l’any 2007 el Parlament Europeu ha donat suport a la creació d’una norma
comunitària que obligui els estats membres a inventariar els emplaçaments contaminats i
desertitzats en el termini de vint-i-cinc anys i a dur a terme mesures per recuperar-los, així
com a informar del seu estat davant d’una possible venda o canvi d’ús.
Alguns estudis estimen que la superfície en risc de desertificació a Catalunya64 és de
813.029 hectàrees, gairebé la quarta part del territori català. D’altra banda, Catalunya ha
identificat 1.772 emplaçaments potencialment contaminants l’any 2007, el 40% dels quals,
707, s’han investigat i/o recuperat. A l’inventari català hi ha 131 emplaçaments més que
l’any 2006. Els principals contaminants segueixen sent els olis minerals, els metalls pesants
i els pesticides, amb un pes del 74%. Encara que no es disposi de dades sobre sòls agraris,
l’any 2007 la contaminació del sòl per activitats industrials i comercials ha tingut un pes
important, tal com mostra la figura següent.65
figura 4. Origen de la contaminació del sòl per tipus
d’activitat. Catalunya, 2007
Tipus d´activitat
• Industrials
• Comercials
• Antics abocadors
• Abocaments incontrolats
• Dragats en ports
• Accidents
• Altres

55,2%
17,0%
16,5%
7,1%
1,8%
1,6%
0,8%

Pel que fa a la gestió dels emplaçaments potencialment contaminants l’any 2007, la
meitat ja es trobaven en fase d’actuació acabada, el 15% en fase de recuperació, el 18% en
fase d’avaluació (preliminar o detallada) i el 5% restant estaven en fase de reconeixement
preliminar.

64. Risc molt alt, alt i mitjà. Diversos autors (2007). Sostenibilidad en España 2007. Madrid: Observatori de la
Sostenibilitat a Espanya. Universitat d’Alcalá.
65. Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Quant a l’agricultura, s’observa de nou un augment del consum de fertilitzants nitrogenats. Així, l’any 2006 el consum agrícola d’aquests fertilitzants ha estat de 46.600 tones,
5.700 tones més que l’any 2005; i l’any 2007, de 53.700 tones, 7.100 tones més que l’any
anterior.66

Sòl: ús
Les zones de bosc, bosquines i vegetació representen el 62% del territori de Catalunya.
L’agricultura en significa el 28%, principalment de secà, amb el 71% dels conreus.67 La
superfície artificial en representa el 6% i es concentra a la franja costanera, on hi ha la
majoria d’infraestructures, sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona, i al voltant de les
capitals de demarcació;68 les zones humides del litoral —aiguamolls i salines—, d’alt valor
ecològic i paisatgístic, són el 0,6% del territori.
La franja costanera està densament urbanitzada i impermeabilitzada, atès que el 70% de
la població catalana viu a menys de 20 km de la línia de la costa i el 43% ho fa en municipis litorals amb una densitat mitjana de 1.284 hab./km2, mentre que el valor mitjà per a
Catalunya és de 199 hab./km2. Per tant, constitueix una barrera urbana molt poc permeable
per als ecosistemes naturals, a més d’estar ocupada per tot tipus d’infraestructures.69
GRÀFIC 183. Superfície i ús del sòl. Catalunya, 2006

Unitats: percentatge sobre el total, en hectàrees.

Sense vegetació

Urbanitzat
4%

Conreus
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Forestal:
Conreus:
No vegetació :
Urbanitzat:

1.980.586 ha
907.592 ha
121.496 ha
200.017 ha

Hectàrees totals: 3.209.691

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

66. Font: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
67. DAR(2007). Enquesta sobre superfícies ocupades pels conreus agrícoles.
68. Corine Land Cover 2000.
69. Ulied, Andreu; Xalabarder, Maria (2007). «Impacte del canvi climàtic en la costa catalana». A: Canvi climàtic:
som a temps d’aturar-lo? Barcelona: Institut d’Estudis de la Seguretat.

610

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

En un context de canvi climàtic, el litoral català, de gran valor natural, cultural i econòmic, serà la part del territori més vulnerable. Any rere any s’observa com els temporals
provoquen una pèrdua considerable del volum d’àrids a les platges, un dels principals
actius de Catalunya; per això, la regeneració de les costes i la mitigació de l’erosió del
litoral esdevenen objectius de futur importants.

Sòl: gestió
Segons les dades del Programa Corine Land Cover de la Unió Europea, les superfícies
forestals de l’Estat han disminuït en superfície arbrada en benefici de la vegetació esclerofil·
la i de matoll, com a conseqüència de l’abandonament de les zones agrícoles i dels incendis
forestals. A més, l’expansió de la superfície artificial s’ha produït sobre zones agrícoles,
que s’han acabat convertint en zones industrials i comercials, més que no pas sobre les
forestals. D’altra banda, l’any 2020 es preveu un creixement del sòl artificial del 49% als
dos primers kilòmetres de la costa mediterrània, respecte de l’any 1987.
L’agricultura té un rol especial per protegir el sòl de la desertificació. Determinades
pràctiques agrícoles afavoreixen la capacitat de filtratge i retenció d’aigua als sòls, especialment l’agricultura ecològica i integrada, perquè són més respectuoses amb el medi ambient. En aquest sentit, l’any 2007 s’han destinat 79.847 hectàrees de conreus a l’agricultura
ecològica i a la producció integrada, gairebé el 9% de la superfície de conreus. Aquest tipus
d’agricultura ha disminuït el 16% durant el període 2006-2007, atès que les hectàrees
d’agricultura integrada s’han reduït el 48% durant el període; en canvi, les d’agricultura
ecològica han augmentat el 9%. Les 60.095 hectàrees d’agricultura ecològica de l’any 2007
s’han destinat, principalment, a cultius de cereals i lleguminoses per a gra, matolls, bosc i
recol·lecció silvestre (el 83,8%), i les 19.572 hectàrees de producció integrada a cultius de
fruita i olivera (el 92,5%). Tres de cada quatre productors d’agricultura integrada són a
Lleida (1.198), i dos de cada cinc productors d’agricultura ecològica (303) també, tot i que
Barcelona, amb 208 productors, és molt important ja que és la demarcació de Catalunya
amb el nombre més elevat d’elaboradors, importadors i comercialitzadors.70
Finalment, l’any 2007, el Govern de l’Estat ha aprovat la Llei del patrimoni natural i de
la biodiversitat,71 amb l’objectiu de mantenir la biodiversitat, els ecosistemes vitals i els
processos ecològics essencials. També ha estat precisament el 2007 l’any del desenvolupament de la custòdia en l’àmbit de les masses d’aigua (rius, zones humides i litoral), amb la
finalitat d’oferir alternatives a la gestió dels ecosistemes aquàtics per a la restauració i la
conservació d’entorns fluvials.

70. Font: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
71. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre altres normes.
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2.4. Recursos forestals
Els boscos frondosos de coníferes i la vegetació esclerofil·la fixen grans quantitats de
carboni; per tant, la pèrdua d’aquests ecosistemes disminuiria la capacitat d’emmagatzemar
carboni.72 En aquest sentit, s’observa que la superfície forestal de Catalunya ha augmentat
l’últim decenni i actualment ocupa 1.980.586 hectàrees, a causa principalment del despoblament del món rural. La superfície forestal privada de Catalunya ocupava 1.512.758
hectàrees en acabar l’any 2007,73 més del 76% de la superfície forestal total.74 D’aquestes,
s’han gestionat de manera sostenible75 408.103 hectàrees, el 27% del total. Si ens referim
solament a bosc arbrat, el percentatge de gestió sostenible ha estat del 41%, l’1% més que
l’any 2006.
Les rompudes forestals autoritzades, és a dir, els terrenys que s’han preparat per al
conreu o altres finalitats, traient-ne els arbres i cremant-ne la brolla o la llenya, han estat
389 hectàrees l’any 2007, el 0,02% de la superfície forestal total.76 D’altra banda, durant
l’any 2007 s’han produït 538 incendis a Catalunya, que han cremat 1.612 hectàrees, el
0,1% de la superfície forestal total, la meitat d’arbres i l’altra meitat de matoll. Hi ha hagut
1.793 hectàrees afectades menys que l’any 2006, ja que el nombre d’incendis s’ha reduït a
91. Les causes principals dels incendis han estat les negligències, sobretot per crema agrícola, i els incendis intencionats, el 42% i el 22%, respectivament. La comarca més afectada
pel que fa al nombre d’incendis ha estat el Bages, amb 52 incendis; i, en relació amb la
superfície forestal afectada, el Priorat, amb 402 hectàrees.

72. Diversos autors (2007). Sostenibilidad en España 2007. Madrid: Observatori de la Sostenibilitat a Espanya.
Universitat d’Alcalá.
73. En data 31.12.2007. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Centre de la Propietat Forestal.
74. Per fer el càlcul s’ha fet servir la superfície forestal total de l’any 2006, en no disposar encara de les dades de
l’any 2007.
75. Mitjançant la Panaeuropean Forest Certification (PEFC), promoguda pels propietaris europeus.
76. Per fer el càlcul s’ha fet servir la superfície forestal total de l’any 2006, en no disposar encara de les dades de
l’any 2007.
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GRÀFIC 184. Balanç de recursos forestals. Catalunya, 2007

Unitats: valors absoluts en hectàrees.
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General del Medi Natural.

Les repoblacions de l’any 2007 han estat escasses, per sota de 1.000 ha/any. S’han
repoblat 795 hectàrees, principalment al Segrià i al Berguedà, gairebé el 90% de les hectàrees repoblades totals. En general, la recuperació de les zones cremades s’ha fet per regeneració natural.

2.5. Contaminació atmosfèrica, acústica i odorífera
Contaminació atmosfèrica
L’any 2007, l’Agència Europea del Medi Ambient ha exposat en un informe77 que la
contaminació atmosfèrica causa 350.000 morts a l’any a la Unió Europea. Altres estudis
epidemiològics presentats durant l’any 200778 relacionen la contaminació atmosfèrica amb
l’augment de la mortalitat i la morbiditat, i la responsabilitzen de problemes de salut pública relacionats amb l’asma, la bronquitis, els atacs de cor i tot un seguit de malalties pulmonars i cardiovasculars.79

77. Air Pollution in Europe 1990-2004 (Informe 2/2007). Copenhaguen: European Environment Agency (EEA).
78. Künzli, Nino; Perez, Laura (2007). Els beneficis per a la salut pública de la reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona. Barcelona: Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental. Vegeu
també els informes del CREAL (www.creal.cat) i de l’OMS (www.who.int).
79. Vegeu l’apartat 5.2 sobre salut del capítol 5 d’aquesta Memòria.
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Durant aquest any s’han aprovat diverses normes sobre la qualitat de l’aire, en els
àmbits estatal i autonòmic, amb la finalitat d’adaptar-se a la normativa europea.80 Així, a
Catalunya, destaca la Llei de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. D’altra banda, pel
que fa als punts de mesurament de la contaminació, s’han iniciat mesures de les partícules
en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres (PM2,5).
En observar les dades de l’any 2007, es constata que els principals reptes a Catalunya
segueixen sent les emissions de diòxid de nitrogen, l’ozó i les partícules inferiors a 10
micres. A continuació es detallen, per contaminants, les dades relacionades amb la superació dels objectius establerts:81
a) S’han superat els objectius per a l’any 2007 del diòxid de nitrogen (NO2), respecte
de la mitjana anual, a les zones de Barcelona i del Vallès-Baix Llobregat. En aquest
sentit, el Govern ha aprovat el Pla d’actuació per restablir la qualitat de l’aire per als
contaminants diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10
micres de quaranta municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, declarats
zona de protecció especial.82
figura 5. Zones amb superació dels objectius establerts per
al diòxid de nitrogen i l’ozó. Catalunya, 2007

NO2

Ozó

80. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
81. Balanç de la qualitat de l’aire a Catalunya: any 2007. Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Secció d’Immissions.
82. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
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b) Pel que fa a l’ozó troposfèric (O3), s’han enregistrat 15 superacions horàries del
llindar d’informació a la població a les zones de Barcelona, el Camp de Tarragona,
la Plana de Vic, les comarques de Girona, l’Alt Llobregat i les Terres de Ponent,83
que representen menys superacions que l’any 2006, com a conseqüència de les condicions climàtiques favorables de l’estiu. En molts municipis s’han superat els
valors objectiu per a la protecció de la vegetació i de la salut. L’aplicació del Pla
d’actuació per restablir la qualitat de l’aire als municipis declarats com a zona de
protecció especial84 hauria de contribuir a la disminució dels nivells d’ozó troposfèric a les zones de la Plana de Vic, de l’Alt Llobregat i del Pirineu Oriental, atès que
les emissions de diòxid de nitrogen de la zona de Barcelona en són les responsables.
c) En relació amb les partícules inferiors a 10 micres (PM10), tot i que se n’ha constatat una lleugera disminució a tot el territori, motivada per les condicions meteorològiques favorables, no pas per la reducció de les emissions, s’ha sobrepassat el
nombre de superacions permeses en nou de les quinze zones de Catalunya:
Barcelona, Vallès-Baix Llobregat, Penedès-Garraf, Camp de Tarragona, Catalunya
Central, Plana de Vic, Maresme, comarques de Girona i Terres de Ponent.
En alguns municipis d’aquestes zones, sobretot a la zona de Barcelona i del VallèsBaix Llobregat, s’ha superat el valor límit anual per a la protecció de la salut humana, establert en 40 µg/m3. Per exemple, al Prat de Llobregat la mitjana anual ha estat
de 89 µg/m3; a Granollers, de 57; a Vilanova, de 54, i als barris del Poblenou i Sants
de Barcelona, de 54. La disminució de les PM10 podria estalviar 1.200 morts anuals
a l’àrea metropolitana relacionades amb malalties cardiorespiratòries.85 Entre les 72
mesures del Pla d’actuació, es proposen accions com ara la substitució de la motorització dièsel als vehicles públics pesants, els plans de mobilitat, la regulació de les
emissions de determinades indústries i activitats extractives, i la limitació de la
velocitat a 80 Km/h a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu de disminuir les emissions de PM10, NO2, CO2 i el soroll.

83. L’actual marc normatiu definit per la Directiva 96/62/CE divideix el territori català en quinze zones de qualitat
de l’aire.
84. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
85. Diversos autors (2007). Beneficis per a la salut de la reducció de la contaminació a l’àrea metropolitana de
Barcelona. Barcelona: CREAL. Malalties cardiovasculars, bronquitis crònica, bronquitis aguda, atacs d’asma,
etc.
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figura 6. Zones amb superació dels objectius establerts per a
les partícules inferiors a 10 micres i el sulfur d’hidrogen.
Catalunya, 2007

PM10

PM10

SH2

d) S’han superat els valors límit semihoraris del sulfur d’hidrogen (SH2) a les zones de
la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, de manera esporàdica i associada a
determinades zones industrials; i també del clorur d’hidrogen (HCL) al Camp de
Tarragona, la Catalunya Central i les Terres de l’Ebre.
e) No s’ha superat cap valor límit dels altres contaminants: diòxid de sofre (SO2),
monòxid de carboni (CO), benzè (C6H6), clor (Cl2), arsènic (As), cadmi (Cd), niquel
(Ni), plom (Pb) i bezo(a)pirè (BaP).
f) Segons un estudi comparatiu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
Barcelona és la tercera capital europea amb un nivell de contaminació més alt, atès
que la concentració mitjana per partícules sòlides en suspensió és de més de 50 µg/
m3, per sobre dels límits anuals fixats per la Unió Europea per a l’any 2010, de 40
µg/m3. Les partícules en suspensió provenen, bàsicament, de la combustió incompleta dels motors, el desgast dels frens i neumàtics, la resuspensió de la pols del sòl
i de les obres públiques, i l’escassetat de pluja. La reducció dels nivells de PM10
fins a 40 µg/m3, objectiu del Pla d’actuació de la Generalitat de Catalunya per a
l’any 2010, té per finalitat millorar la salut de la ciutadania.86

86. Ballester, Ferran; Querol, Xavier; Medina, Sylvia; Baldasano, José M.; Sunyer, Jordi. Situació actual, prioritats d’actuació i necessitats de recerca en contaminació atmosfèrica i salut a Espanya. Conclusions del Taller
Airnet de Barcelona.
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Contaminació acústica
La lluita mediambiental contra el soroll és difícil. Han passat gairebé quatre anys d’ençà de l’aprovació de la Llei del soroll de l’any 2003 i molts municipis de Catalunya encara
no han fet els mapes de soroll que tenien l’obligació de fer en acabar el mes de juny del
2007, per exemple, els de l’àrea de Barcelona i el Baix Llobregat. De fet, un estudi del
Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions87 presenta Barcelona com una de les ciutats
més contaminades acústicament d’Europa, tal com defineixen la Unió Europea i l’OMS a
l’Estat espanyol.
L’any 2007 s’han aprovat dues normes en matèria de soroll d’àmbit estatal.88 No obstant això, l’Informe extraordinari del Síndic de Greuges de Catalunya89 sobre contaminació
acústica observa que, tot i que el 60% dels ajuntaments enquestats tenen una ordenança
sobre contaminació acústica, el 80% encara no s’han adaptat a la Llei.90 En aquest sentit,
solament el 20% dels municipis de Catalunya, 189, havien elaborat l’any 2007 els seus
mapes de capacitat acústica.91
L’Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre contaminació acústica, de gener
del 2007, confirma una percepció del nivell de preocupació ciutadana sobre contaminació
acústica elevat i posa de manifest que la majoria de queixes plantejades al Síndic, en matèria de contaminació acústica, fan referència a sorolls relacionats amb locals d’oci. Altres
sorolls, com els dels aparells d’aire condicionat, afecten especialment les zones més poblades. Els ajuntaments reben la majoria de queixes, tant per proximitat com per competències, i l’eina d’intervenció administrativa més usada és l’adopció de mesures correctores.
D’altra banda, els defensors locals coincideixen que els ajuntaments han de clausurar les
activitats perjudicials i extremar les prevencions en matèria acústica en la concessió de
llicències. També s’hi afirma que no hi ha un gran volum de queixes que afectin establiments industrials.
Finalment, el nombre de queixes relacionades amb la contaminació acústica gairebé
s’ha triplicat durant el període 2005-2007. L’any 2007 hi ha hagut 245 queixes, 49 més que
el 2006.92

87. Diversos autors (2008). Libro blanco sobre los efectos del ruido ambiental en la sociedad y su percepción por
parte de la ciudadanía. Madrid: COITT.
88. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre el soroll.
89. Informe extraordinari: Contaminació acústica (2007). Síndic de Greuges de Catalunya.
90. Llei 16/2002 i Decret 245/2005.
91. Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
92. Font: Síndic de Greuges de Catalunya.
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Contaminació odorífera
Les normes tècniques europees en matèria d’olors han proporcionat una base metodològica per avaluar l’impacte odorífer provocat per moltes activitats productives. En aquest
sentit, el Govern ha anunciat una nova llei contra la contaminació odorífera per a l’any
2008, reclamada pel Síndic de Greuges davant de l’augment de queixes en aquest àmbit. El
nou protocol d’actuació proposarà fer un examen de la potencial incidència olfactiva a
l’entorn de determinades activitats econòmiques responsables d’emissions de males olors
com, per exemple, les indústries químiques, les plantes de compostatge, les indústries agroalimentàries i les explotacions ramaderes, entre d’altres. De fet, el nombre de queixes al
Síndic de Greuges de Catalunya relacionades amb la contaminació odorífera s’ha multiplicat per sis durant el període 2005-2006. L’any 2007 hi ha hagut 49 queixes, 10 més que
l’any anterior.

2.6. Residus
L’any 2007 ha estat un any important pel que fa a la normativa en matèria de residus,
ja que el Parlament Europeu considera que la UE ha d’actuar amb més rigor i eficàcia
davant del problema que suposa l’augment de la generació de residus i el seu tractament.
En l’àmbit de l’Estat, el nou Pla nacional integrat de residus 2007-2015 ha establert també
objectius molt més ambiciosos de reciclatge i valorització, i a Catalunya s’ha aprovat el Pla
de vigilància i control de residus en animals, vegetals i aliments.93

Residus municipals
L’any 2006 s’han generat a Catalunya 4.259.980 tones de residus municipals, 68.832
tones més que l’any 2005, amb un increment de l’1,5%, és a dir, 591 quilograms de residus
municipals per persona i any. La ràtio de generació de residus municipals per persona i dia
s’ha mantingut en 1,64 quilograms. S’observa una tendència a l’estabilització.94
La recollida selectiva bruta ha estat de 1.360.542 tones i ha augmentat l’11,5% respecte de l’any 2005, de manera que ja representa una tercera part (el 32%) dels residus municipals generats. La resta, dues terceres parts (el 68%) dels residus municipals, ha disminuït el 3% respecte de l’any 2005. S’ha incrementat la recollida selectiva d’envasos lleugers,
tèxtil i matèria orgànica, tal com s’observa a la taula següent.

93. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre els residus.
94. Font: Agència de Residus de Catalunya.
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TAULA 241. Recollida selectiva de residus municipals per
fraccions. Catalunya, 2006

Unitats: tones, percentatges i variació relativa respecte de l’any anterior.

Matèria orgánica
Vidre

Paper i cartró

Envasos lleugers

Valors
absoluts

Percentatge

183.006

13,5%

256.119

18,8%

419.379

30,8%

94.672

Residus voluminosos

Poda i jardineria
Piles

Medicaments

11,9%

519

0,0%

490

Tèxtil

172.400

Total recollida selectiva

4,9%

0,0%

5.869

Altres residus deixalleries

7,0%

161.377
66.729

Variació Interanual
2006/2005

1.360.559

18,9%

13,4%
4,4%

31,5%

13,2%

10,9%
0,6%

11,5%

0,4%

19,1%

100,0%

11,5%

12,7%

6,9%

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència de Residus de Catalunya.

Gràcies a la recollida selectiva s’han valoritzat, és a dir, han tornat al sistema productiu
el 24% dels residus municipals, amb el consegüent estalvi de matèries primeres, aigua i
energia en la producció, i d’emissions de diòxid de carboni dels dipòsits controlats, estimades l’any 2006 en 480.000 tones de CO2.
figura 7. Residus municipals. Catalunya, 2006
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32%

2005- 2006
↑11,5%
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La fracció resta ha disminuït en favor de la recollida selectiva, que ha passat del 25%
al 32% durant el període 2005-2006. La fracció resta que ha anat a dipòsit controlat és la
meitat del total dels residus municipals, el 15% ha anat a incineració i el 3%, a tractament.
L’esborrany del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2007-2012
(PROGRIC) inclou un elevat nombre de mesures que incideixen en tot el cicle de vida dels
productes, i entre els seus objectius destaca la prevenció en origen, la valorització del material total del 48% i la reducció del rebuig a disposició final.

Residus industrials
Tenint en compte que les estadístiques de residus industrials incorporen els de les estacions depuradores i els de l’agricultura, l’any 2006 s’han generat un total de 5.905.618
tones de residus industrials a Catalunya, dels quals la proporció de residus perillosos o
especials s’ha mantingut estable en el 12,4%. Així, s’ha generat el 7,3% de tones de residus
industrials menys que l’any 2005, 464.245 tones. En aquest sentit, el nombre de quilograms
de residus industrials de l’any 2006 per habitant ha estat de 718, la qual cosa representa una
disminució de 172 quilograms respecte de l’any anterior.95 El nombre d’establiments declarants durant el període 2005-2006 ha disminuït en 7.414, el 32%.96
Per tipus de residus,97 destaquen, en primer lloc, els residus de l’agricultura, l’horticultura, l’aqüicultura, la silvicultura, la caça i la pesca, així com els residus de la preparació i
l’elaboració d’aliments, que representen el 18,3% del total; en segon lloc, els residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents de comerços, indústries i institucions), incloent-hi les fraccions recollides de manera selectiva, amb un pes del 17%; en
tercer lloc, els residus de processos tèrmics, que en representen el 12,7%, i, finalment, els
residus de les instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d’aigües residuals i de la preparació d’aigua per a consum humà i d’aigua per a ús
industrial, amb un pes del 12,6%.
Pel que fa als residus especials, s’observa el pes important que tenen els residus de
processos químics orgànics, atès que signifiquen el 33,7% del total de residus perillosos.

95. Font: Agència de Residus de Catalunya.
96. Dades obtingudes a partir de les declaracions anuals dels residus industrials. Cada empresa ha de presentar
tantes declaracions com establiments tingui a Catalunya.
97. Segons les tipologies del Catàleg europeu i els nous criteris estadístics a partir de la declaració 2006. En la
revisió del PROGRIC s’ha intentat fer una aproximació a la realitat dels residus industrials generats a Catalunya.
S’han analitzat les dades declarades per les empreses, primer, de forma agregada i, a continuació, considerant diferents grups d’activitats: indústries i serveis ambientals (gestors i depuradores). Font: Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

620

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

figura 8. Residus industrials. Catalunya, 2006
Especials
730.448 tones
12%

No Especials
5.175.170 tones
88%

2005− 2006
↓ 7,1%

2005− 2006
↓ 7,3%

101 kg/hab. any

718 kg/hab. any

L’any 2006, la valorització dels residus de les indústries ha estat del 72%; la dels de les
depuradores, del 63%, i la dels residus secundaris dels gestors, del 34%. Destaca la importància que té la valorització externa dels materials en relació amb altres tipus de tractament,
com ara la valorització en origen o com a subproducte dels materials, o la valorització
energètica.
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3.

RECURSOS ENERGÈTICS

3.1. Context energètic mundial
El canvi climàtic no és l’únic factor que planteja la necessitat d’una transformació de
base del sistema energètic; n’hi ha d’altres, com els que s’exposen a continuació:98
a) L’energia primària de la Unió Europea dels 27 depèn del gas, el petroli i el carbó, el
84%. A l’Estat espanyol la dependència és del 88% i a Catalunya, del 73%, ja que la de
l’urani és del 22%. El model energètic no ha canviat d’ençà de la primera crisi dels anys
setanta, però ara la UE depèn més del gas de l’antiga Unió Soviètica que del petroli i ha
diversificat aquesta dependència externa. En aquest sentit, l’Estat espanyol ha disminuït la
dependència d’Algèria i ha augmentat les importacions de gas liquat.
b) Els preus han augmentat més que els de la crisi del petroli dels anys setanta i han
assolit màxims en termes reals. El preu del barril de petroli, del gener del 2002 al gener del
2008, s’ha multiplicat per cinc,99 la qual cosa planteja la necessitat d’administrar millor
l’energia que no es té i que s’importa, i representa una oportunitat de negoci per a sectors
emergents: energies renovables, tecnologia i eficiència. Paradoxalment, l’impacte sobre el
creixement de l’economia i la inflació ha estat menor del que caldria esperar, hi incideix
més la demanda sobre el preu que a l’inrevés.
c) Les reserves de petroli més grans es troben a la franja que va des del nord d’Àfrica i
l’Orient Mitjà a Rússia, passant pel Caucas i Àsia Central,100 zones de risc per a l’estabilitat del subministrament de gas i petroli a la Unió Europea. A aquest risc se sumen d’altres
com són la restricció de l’oferta de barrils de petroli, la manca d’inversió per mantenir la
producció dels països no OPEC, i la tendència a la intervenció de l’Estat en el sector energètic d’alguns països de l’Amèrica Llatina, l’Orient Mitjà i de Rússia. D’altra banda, al
ritme de consum actual, s’estima que queden aproximadament 41 anys de reserves de
petroli, 63 de gas natural i 140 de carbó.101

98. Isbell, Paul (2007). «Una revisión de la dependencia energética». Desarrollo sostenible: cambio climático,
economía y sociedad. Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, pàg. 68-78.
99. La cotització mitjana del barril de Brent el mes de gener del 2002 va ser de 18 dòlars, i de 92 el gener del 2008.
Font: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Preus de carburants i combustibles.
100. OPEC: Organization of The Petroleum Exporting Countries.
101. International Energy Oulook 2007 and Petroleum, natural gas and coal international data of: reserves and
consumption. Energy Information Administracion. Official Energy Statistics from de U.S. Government. http://
www.eia.doe.gov.
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d) També augmenta la intensitat energètica de la Xina i l’Índia, que representen una
tercera part de la població mundial, i que han contribuït al 45% de l’augment de la demanda energètica de l’any 2007. Per tant, s’incrementa el risc de competència geopolítica pels
hidrocarburs, ja que aquests països són els principals consumidors i importadors energètics
del món. Es calcula que l’any 2015 hi haurà un desequilibri entre la demanda i l’oferta de
més de 12,5 milions de barrils de petroli diaris.102
e) Finalment, si no es modifica la naturalesa de la base energètica mundial, l’augment
del consum energètic incidirà en l’increment dels problemes mediambientals, com el canvi
climàtic, i dels conflictes geopolítics que se’n deriven.

Política energètica
El canvi de model energètic requereix una planificació integral, mesures reguladores
per satisfer els objectius i mesures d’avaluació del seu assoliment.
A la Unió Europea no hi havia cap política energètica comuna, però el problema de la
seguretat en el subministrament va posar sobre la taula el tema de l’energia; per això, la
política energètica europea és nova i intenta donar resposta a qüestions relacionades amb
la seguretat en el subministrament, la competitivitat de l’economia europea i la sostenibilitat ambiental. En aquest sentit, els objectius per a l’any 2020 per assolir una reducció del
20% dels gasos d’efecte d’hivernacle són:103 l’estalvi del 20% en el consum energètic, el
20% d’energies renovables en el consum d’energia primària i el 10% de biocombustibles
al transport. Els instruments per assolir aquests objectius són:
a) Un pla d’eficiència energètica que incideixi en el sector residencial i dels serveis;
mesures reguladores com, per exemple, el codi de l’edificació o etiqueta verda, i els instruments de mercat (impostos i incentius) i els d’innovació tecnològica. En aquesta línia, el
Govern de l’Estat ha aprovat el nou Pla d’acció d’eficiència energètica 2008-2012.104
b) Més inversió en energies renovables mitjançant una millora del seu accés a les xarxes
de transport i distribució, i de les interconnexions. En aquest àmbit, el Govern de l’Estat ha
elaborat la Planificació dels sectors de l’electricitat i el gas 2007-2017.105

102. Diversos autors (2007). World Energy Outlook 2007. París: OECD/IAE.
103. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera: Energy Action Plan 2007-2009.
104. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera: Pla d’acció de l’Estratègia d’estalvi i
eficiència energètica a Espanya.
105. MTYC. Secretaria General de l’Energia. Subdirecció General de Planificació Energètica.
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c) Un pla estratègic europeu en tecnologies energètiques,106 que faci augmentar la despesa en R+D en energia i la cooperació entre països. D’altra banda, cal promoure els biocombustibles de segona generació provinents de subproductes i no de cultius alimentaris,
la captura i segrest de CO2 a les plantes de generació elèctrica amb carbó i la millora de la
gestió dels residus provinents de l’energia nuclear.
En l’àmbit de l’Estat espanyol, la planificació energètica està establerta a la Llei del
sector elèctric i a la Llei d’hidrocarburs, però manca una planificació a llarg termini. No
obstant això, destaca la iniciativa estratègica de l’Estat per reduir les emissions amb vista
a l’horitzó 2020.107

3.2. Consum d’energia i producció d’electricitat
Consum d’energia primària
A Catalunya, les necessitats energètiques de l’any 2006 per produir l’energia consumida han disminuït, respecte de l’any 2005, 213 ktep,108 el 0,8%. El consum d’energia nuclear ha augmentat, i el de petroli i gas natural ha disminuït; també s’ha reduït el consum
d’energia primària per càpita el 2,7%, que s’ha situat en valors de 3,7 tep/habitant, i s’ha
assolit la fita de reduir la intensitat energètica més de l’1,74% anual, atès que la disminució
que s’ha produït respecte de l’any 2005 ha estat del 4,4%.
No obstant això, la participació de les energies renovables sobre el total segueix sent
l’any 2006 del 2,4%, 630,3 ktep del consum total d’energia primària, que ha estat de
26.514,9 ktep i s’ha situat lluny de la fita del Pla de l’energia de Catalunya 2005-2015: el
9,5%.

106. A European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan): COM (2007) 723 final.
107. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera: COM (2007) 2 final, de 10.01.2007.
108. Milers de tones equivalents de petroli.

624

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

figura 9. Consum d’energia primària. Catalunya, 2006

Unitats: percentatge sobre el total en ktep (milers de tones equivalents de petroli).
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☺ Aproximació als objectius del Pla de l´Energia 2005-2015.
� Distanciament dels objectius del Pla de l´Energia.
� Sense canvis.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

Producció d’electricitat
La producció bruta d’electricitat de l’any 2006 ha estat de 45.014,1 GWh, l’1,1% menys
que l’any anterior. La producció d’electricitat amb combustibles renovables, que l’any
2006 ha estat de 4.271,7 ktep, el 9,6% de la producció bruta d’electricitat total, ha disminuït durant el període 2005-2006 el 4,3%, tot i l’augment de la producció fotovoltaica i
eòlica, en fer-ho la producció hidràulica per la sequera i la de residus sòlids urbans. Aquesta
dada és contrària a la fita d’assolir la participació de combustibles renovables del 24%
l’any 2015. La producció amb combustibles no renovables, nuclear i carbó, ha estat la que
més ha crescut, el 13,4% i l’11,2%, respectivament.
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TAULA 242. Producció bruta d’electricitat per combustibles.
Catalunya, 2006

Unitats: percentatge sobre el total en ktep (milers de tones equivalents de petroli).
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 Aproximació als objectius del Pla de l’energia 2005-2015.  Distanciament dels objectius del Pla.  Sense
canvis.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades definitives de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

D’altra banda, la tecnologia que ha experimentat un creixement de la producció més
important durant el període 2005-2006 ha estat la de les centrals de règim ordinari, en
concret, la de les nuclears, amb un augment del 6,6%, en detriment de les de règim especial.109 S’observa que la tecnologia que permet un millor aprofitament de l’energia i una
millor eficàcia, la cogeneració, s’ha reduït el 17,6%. En aquest sentit, caldrà avaluar els
efectes de la normativa que l’Estat espanyol ha aprovat durant l’any 2007 amb relació a la
regulació de la producció d’energia elèctrica en règim especial i de foment de la cogeneració.110
109. La producció elèctrica en règim especial té un tracte preferent i un preu de compra i venda especial, i inclou
la cogeneració, les energies renovables i l’aprofitament de residus.
110. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera: Pla d’acció de l’Estratègia d’estalvi i
eficiència energètica a Espanya 2008-2012.
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Consum d’energia final
L’indicador d’eficiència del model energètic català de l’any 2006 ha estat del 59,9%,111
el 0,4% superior al de l’any 2005. Pel que fa al consum d’energia final —la subministrada
al consumidor per ser convertida en energia útil—, l’any 2006 ha tingut lloc un estalvi de
18,9 ktep, el 0,1%, i ha estat el primer any, d’ençà del 1999, en què el consum d’energia
final s’ha reduït, en sintonia amb la fita d’estalviar el 10,6% l’any 2015 del Pla de l’energia
de Catalunya 2006-2015. El consum d’energia final del 2006 ha estat de 15.873,6 ktep,
distribuït de la manera següent: ½ de productes petrolífers, ¼ d’electricitat i ¼ de gas.
figura 10. Consum d’energia final. Catalunya, 2006

Unitats: percentatges.
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☺ Aproximació als objectius del Pla de l´Energia 2005-2015.
� Distanciament dels objectius del Pla de l´Energia.
� Sense canvis.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

Les dades del període 2005-2006 mostren un creixement del consum de carbó —no
solament a Catalunya sinó també a tot el món, malgrat l’impacte ambiental i en la salut— i
d’electricitat, del 34,2% i del 2,0%, respectivament; i, per primera vegada, un decreixement
del consum d’energies renovables del 4,1%. En aquest sentit, el consum d’energies renovables del 2006 ha estat de 150,9 ktep, l’1% del consum final, i s’ha reduït 18,9 ktep respecte de l’any 2005. Cal observar que el Pla estableix una fita per a l’any 2015 de 2.949
ktep.

111. Consum d’energia final / consum d’energia primària.
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3.3. Energia i sectors
A Catalunya, la sostenibilitat ambiental s’ha incorporat a poc a poc a l’activitat empresarial, i tots els sectors —indústria i construcció, transport, serveis i domèstic— l’any 2006
han disminuït la intensitat energètica respecte del 2005. No obstant això, en xifres absolutes, els sectors que han reduït el consum energètic han estat el primari i el domèstic, amb
una reducció del consum d’energia final del 9,6% i el 5,7%, respectivament. I els que l’han
augmentat han estat, per ordre, els següents: transport, indústria i construcció, i serveis,
amb el 2,1%, el 0,6% i el 0,4%, respectivament.
El sector del transport segueix sent el gran consumidor d’energia final, amb 6.143,5
ktep l’any 2006, seguit del sector de la indústria i la construcció, tal com s’observa al gràfic següent.
GRÀFIC 185. Distribució del consum d’energia final per
sectors. Catalunya, 2006

Unitats: percentatge sobre el total en ktep (milers de tones equivalents de petroli).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.
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El sector del transport és al punt de mira de la Unió Europea, atès que se li demana
l’aplicació de mesures rigoroses per ajudar al compliment dels objectius de reducció dels
gasos d’efecte d’hivernacle. L’indicador d’intensitat energètica del sector del transport
català de l’any 2006 ha estat de 42,7 tep/M€ de l’any 2000,112 0,7 punts inferior al de l’any
2005. A Catalunya, durant el període 2005-2006, el sector del transport ha incrementat el
consum d’energia final el 2,1%. El petroli ha representat el 98,2% de l’energia consumida
pel sector l’any 2006, tot i que és el consum de gas el que més ha crescut, el 18,7%; en
canvi, el consum de combustibles renovables ha disminuït el 5%: bioetanol i biodièsel.
L’objectiu de la Unió Europea d’assolir el 10% d’ús d’aquests combustibles al sector del
transport es troba avui dia en revisió, atès l’impacte dels biocarburants a l’agricultura,
l’alimentació i el medi ambient. A Catalunya, el consum de biocarburants ha estat baix, del
0,6%.
En conjunt, la indústria i la construcció han estat el segon sector consumidor d’energia,
amb 5.101,6 ktep l’any 2006 i un augment del 0,6% respecte de l’any 2005. L’indicador
d’intensitat energètica del sector de la indústria i la construcció ha estat, l’any 2006, de
174,6 tep/M€ de l’any 2000,113 i aquest indicador ha disminuït el 3,3% respecte de l’any
2005. El consum de gas ha estat el més important, ja que ha representat el 42% del total i
és el que més ha augmentat durant el període 2005-2006; el segueix, de manera estable, el
d’electricitat amb un pes del 33,3% sobre el total. D’altra banda, el consum de productes
petrolífers ha disminuït el 6,9%; i el de carbó, que ha estat residual, atès que només ha
representat el 0,1% de l’energia final consumida al sector, s’ha incrementat el 37%. L’any
2006 augmenta el consum d’energies renovables —biomassa i biogàs— el 3,9% respecte
del 2005.
El tercer sector consumidor d’energia ha estat el domèstic, amb 2.145,5 ktep l’any
2006, sobretot de gas i electricitat (el 42,2% i el 41,7%, respectivament), amb un bon comportament pel que fa a l’estalvi d’energia (del 5,7%) en totes les fonts d’energia (productes
petrolífers, gas, renovables, carbó), a excepció de l’electricitat, que ha augmentat l’1,6%.
La davallada de l’energia renovable, és a dir, de la biomassa ha estat del 9,7%. L’indicador
de consum per habitatge del sector domèstic és de 0,850 tep/habitatge114 l’any 2006 i ha
disminuït el 0,066% respecte de l’any 2005.

112. Pel que fa a la intensitat energètica, s’ha treballat en tep (consum final d’energia) / M€ de l’any 2000 (PIB),
en comptes de tep / M€ de l’any 1995, atès que no es disposa de sèries homogènies del PIB català a preus constants
en base 1995 que arribin a l’any 2006.
113. Consum d’energia final del sector industrial / M€ de l’any 2000 (VAB del sector industrial).
114. Corregit per la climatologia de l’any.
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figura 11. Consum energètic total i d’energies renovables per
sectors. Catalunya, 2005-2006

Unitats: variació interanual en percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

En quart lloc se situa el sector dels serveis, amb 1.923,9 ktep consumides l’any 2006,
sobretot d’electricitat, (el 66,9%) i de gas (el 23,4%). L’indicador de consum per ocupat del
sector dels serveis ha estat de 0,770 tep/ocupat i ha disminuït el 0,046% respecte de l’any
2005. El sector dels serveis incrementa el consum total d’energia el 0,4% l’any 2006, en
fer-ho el consum d’electricitat el 5,2%. El consum d’energies renovables
—biomassa i solar— disminueix el 9,7%, en fer-ho el consum de biomassa, atès que el
d’energia solar s’ha duplicat.
Finalment, el sector primari, amb un consum d’energia de 559,1 ktep l’any 2006, és el
que menys n’ha consumit i el que més n’ha estalviat, en reduir el consum el 9,6%. El principal combustible ha estat el petroli, amb un pes del 90,8% sobre el total. No obstant això,
el sector primari incrementa el consum d’energies renovables —biogàs i biomassa— el
2,1%, en fer-ho el consum de biogàs.

630

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

3.4. Energies renovables i combustibles alternatius
El desenvolupament sostenible —econòmic, social i ambiental— va de la mà de les
polítiques energètiques garants del subministrament, de la diversificació de les fonts
d’energia, de la protecció del medi ambient i de la competitivitat. El petroli té data de
caducitat i la demanda no para de créixer; per tant, les energies renovables són un dels
factors clau per a la Unió Europea, que vol que representin el 20%115 de l’energia l’any
2020, la qual cosa li procuraria menys dependència energètica i li facilitaria la lluita contra
el canvi climàtic. Tanmateix, tot i el seu creixement, les energies renovables encara tenen
un paper residual al sistema energètic mundial.
En l’àmbit tecnològic, la millor energia a l’Estat espanyol és l’eòlica, atès el desenvolupament dels últims anys, amb un creixement anual del 30%,116 el posicionament de la
indústria espanyola i els costos d’inversió i generació. A Catalunya, s’han connectat a la
xarxa quatre nous parcs eòlics l’any 2007. Així, la potència instal·lada a Catalunya al final
de l’any 2007 és de 342,4 MW, encara lluny de l’objectiu de 3.500 MW per a l’any 2015
que preveu el Pla de l’energia. En aquest sentit, Catalunya està per sota d’altres comunitats
autònomes com ara Navarra, Galícia, Castella-la Manxa i Castella i Lleó.
L’energia hidràulica és la més explotada, però té un creixement limitat. I l’energia solar
fotovoltaica, la termoelèctrica i la de biomassa necessiten polítiques de suport i la regulació
per anar endavant. En aquest sentit, destaca el Reial decret que regula la producció117 de
les centrals de règim especial garantint-ne la rendibilitat.

115. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
116. Sánchez Sudón, Fernando (2007). «Necesidades de I+D en el sector energético». Desarrollo sostenible: cambio climático, economía y sociedad. Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, pàg. 6878.
117. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
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GRÀFIC 186. Distribució del consum primari d’energies
renovables. Catalunya, 2006

Unitats: percentatge sobre el total en ktep (milers de tones equivalents de petroli).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

A Catalunya, el consum d’energia primària renovable ha estat de 630 ktep l’any 2006,
el 3% menys que l’any anterior, amb una participació estable del 2,4% sobre el total. Pel
que fa a la producció bruta d’electricitat per combustibles, s’observa una disminució dels
renovables del 4,3% en fer-ho també la producció hidràulica i els residus sòlids urbans. El
consum total d’energia final renovable ha disminuït el 4,1%.
A continuació es detalla el consum d’energies renovables durant el període 2005-2006
a Catalunya i les necessitats d’R+D de cadascuna:118
a) A Catalunya, el consum primari i final de biomassa forestal i agrícola s’ha reduït el
10,3% durant el període 2005-2006, i el consum final de biocombustibles al sector del
transport, el 5%. L’R+D se centra en la biomassa per generar calor o electricitat i per produir biocombustibles de segona generació (bioetanol i biodièsel) per al sector del transport
que no competeixin amb el mercat alimentari.119

118. Sánchez Sudón, Fernando (2007). «Necesidades de I+D en el sector energético». Desarrollo sostenible: cambio climático, economía y sociedad. Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, pàg. 8589.
119. Diversos autors (2005). Biomass. Green Energy for Europe. Luxemburg: European Communities.

632

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

b) La participació de l’energia eòlica a Catalunya ha augmentat, en fer-ho el consum
primari i la producció bruta d’electricitat, el 28,5% l’any 2006. L’any 2007 hi havia 15.145
MW de potència instal·lada a l’Estat espanyol, i el 2,3%, és a dir, 342,4 MW a Catalunya.
L’energia eòlica s’ha beneficiat del canvi regulador de l’any 2007.120 No obstant això, ha
de desenvolupar nous materials per als grans aerogeneradors, que ocupin menys espai i
produeixin menys impacte ambiental per unitat de potència instal·lada, tecnologies offshore, i modelització de predicció de vent i energia.121
c) A Catalunya, l’any 2006, el consum primari i final d’energia solar i la producció bruta
d’electricitat procedent d’aquesta font gairebé s’han duplicat, amb un creixement superior
al 80%. L’energia solar termoelèctrica ha d’investigar en l’àmbit dels receptors per a les
centrals de torre, i l’energia solar fotovoltaica en el desenvolupament d’alternatives a l’entorn de la seva matèria primera: la sílice.122
d) L’hidrogen és una alternativa de futur que requereix investigar quant a emmagatzematge, distribució i piles de combustible, i que té un gran potencial al sector del transport
i de l’electricitat, si es vol perllongar el model de creixement actual. La Unió Europea,
mitjançant una iniciativa tecnològica conjunta entre el sector públic i el privat, aposta pel
seu desenvolupament d’aquí a l’any 2020.123
e) Altres línies de recerca són la seguretat i la gestió dels residus de l’energia nuclear
de fissió; l’aplicació comercial a llarg termini de l’energia nuclear de fusió, i la combustió
neta del carbó.

Subvencions destinades a potenciar les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència
La dotació econòmica destinada a potenciar l’ús de les energies renovables a Catalunya
l’any 2007 ha estat de 5.078.582 euros i s’ha incrementat l’1,8% respecte del 2006. Les
empreses privades han estat les principals receptores d’aquestes subvencions, seguides dels
particulars, amb el 44,8% i el 31,2%, respectivament. La meitat de l’import atorgat s’ha
destinat a l’energia solar tèrmica i a la biomassa llenyosa.

120. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
121. Diversos autors (2007). Policy Recommendations for large-scale deployment of offsshore wind power in
Europe by 2020. EWEA.
122. Diversos autors (2007). A Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology. Luxemburg:
European Communities. European Photovoltaic Technology Platform. I Abengoa Solar.
123. Acord del Consell de la Unió Europea de 28 de febrer de 2008.
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GRÀFIC 187. Subvencions per a energies renovables.
Catalunya, 2007

Unitats: percentatge sobre el total en euros.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

Pel que fa a l’estalvi i l’eficiència energètica, l’any 2007 s’han atorgat 12.193.345,8
euros, el 3,3% menys que l’any 2006. Tres de cada quatre subvencions s’han destinat a
empreses privades i el 21%, a corporacions locals. La meitat de l’import de les subvencions
s’ha destinat a la indústria, concretament a inversions tecnològiques de millora de l’eficiència energètica i a la renovació d’equips auxiliars, consumidors o transformadors d’energia, per a equips d’alt rendiment. Les subvencions adreçades a l’adquisició i la instal·lació
de tecnologies eficients per a l’enllumenat públic i per a l’enllumenat d’edificis públics i
privats han representat gairebé el 20% dels diners atorgats l’any 2007.
En tercer lloc, destaquen les subvencions destinades a les actuacions singulars en tecnologies emergents a la indústria, els edificis i els serveis, amb un pes de gairebé el 17%.
Finalment, amb un pes del 8%, cal esmentar les subvencions adreçades a la incorporació
de tecnologies energèticament eficients per climatitzar i per millorar l’eficiència energètica
en l’aportació de calor als edificis de nova construcció. Aquestes mesures han incidit en la
disminució de l’indicador d’intensitat energètica de la indústria i la construcció, i en el del
sector domèstic.
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4.

MEDI AMBIENT I EMPRESES

El medi ambient representa una oportunitat o una amenaça per a l’empresa en funció de
l’estratègia de competitivitat seguida. En aquest sentit, les inversions ambientals i les bones
pràctiques empresarials ens donen informació del comportament de les empreses catalanes
pel que fa a la responsabilitat mediambiental en el marc de la nova Llei de responsabilitat
mediambiental.124
La preocupació pel medi ambient s’està configurant com una dimensió de la responsabilitat social empresarial. En aquest sentit, moltes empreses aposten per la sostenibilitat
com a instrument de millora de la competitivitat, la imatge i el càlcul del risc. Un bon
exemple és el de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi,125 que va invertir 84,4
milions d’euros en medi ambient l’any 2006, en què la dimensió ambiental és la que més
va créixer.
D’altra banda, el sector empresarial del medi ambient genera negoci i ocupació, atès
que sorgeix una demanda de béns i serveis ambientals relacionada amb el desenvolupament
sostenible i amb la recollida i la gestió de residus, la depuració d’aigües, les emissions a
l’atmosfera o les energies renovables, gràcies a les polítiques públiques de l’Estat i de
Catalunya, com per exemple el Pla d’energies renovables126 i el Pla de l’energia de
Catalunya,127 i també el Codi tècnic de l’edificació128 i el Decret d’ecoeficiència dels edificis català,129 entre moltes d’altres.
Tanmateix, el sector del medi ambient és un sector transversal i no hi ha gaires dades
disponibles;130 s’estima, però, que l’any 2005131 les 1.261 empreses catalanes del sector
van facturar 3.982 milions d’euros, el 2,20% del PIB català de l’any 2005, i van ocupar
49.000 persones. És un sector en creixement, ateses les inversions futures necessàries en el
cicle de l’aigua, la gestió de residus, les energies renovables i l’eficiència energètica.

124. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre altres normes: Llei de responsabilitat mediambiental.
125. Responsabilidad Social Corporativa de las Cajas de Ahorros. Memoria 2006. Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros, pàg. 68-78.
126. Pla d’energies renovables 2005-2010 (PER) i Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial. BOE núm. 126, de 26.05.2007.
127. Pla de l’energia a Catalunya 2006-2015. Vegeu l’apartat 5 de normativa sobre l’aire i protecció de l’atmosfera.
128. Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE núm. 74, de
28.03.2006.
129. Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis.
130. Només les relatives a les activitats recollides a la CNAE: 37, reciclatge. 90, activitats de sanejament públic.
131. Estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a Catalunya 2006. Fundació Fòrum Ambiental.
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4.1. Inversions ambientals a les empreses
Moltes empreses catalanes segueixen fent inversions per millorar els seus processos
productius. L’any 2005 la despesa de les empreses industrials en protecció mediambiental
va ser de 218,6 milions d’euros,132 la qual cosa representa un creixement del 6,4% respecte de l’any 2004, per sobre del 6,2% de tot l’Estat espanyol. El vector ambiental més
important pel que fa a les inversions en equips de protecció ambiental va ser l’aire, amb el
41,1% de la despesa, seguit de l’aigua, amb el 20,6%.
La despesa més important es va fer en instal·lacions integrals per reduir les emissions
de contaminants atmosfèrics (27,7%), instal·lacions independents de tractament d’aigües
residuals (15,1%) i d’emissions a l’aire (13,4%). La indústria manufacturera representa el
94,7% del total de la despesa en protecció ambiental de Catalunya.
Catalunya és la comunitat autònoma que més contribueix a la despesa en protecció
ambiental de l’Estat espanyol, atès que les inversions ambientals de les empreses catalanes
en equips de protecció van representar el 21,2% del total de les inversions de l’Estat; la
segueixen Andalusia amb l’11,7%, i la Comunitat Valenciana i Galícia amb una contribució
del 9,4% cadascuna.
GRÀFIC 188. Distribució de les inversions industrials en equips
de protecció ambiental. Catalunya, 2005

Unitat: percentatges.

Sòl
Reducció Soroll
2,4%
4,5%
consum
4,5%
Altres
7,0%
Reducció
contaminació
9,0%
Residus
10,9%

Aire
41,1%
Aigüa
20,6%

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE). Encuesta de gasto de las empresas en protección ambiental 2005.

132. Font: Institut Nacional d’Estadística (INE). Encuesta de gasto de las empresas en protección ambiental
2005.
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D’altra banda, tot i els desacords inicials entre el Govern i les organitzacions patronals
pel compliment dels requisits de la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental
(LIIAA),133 que incorporava el contingut d’una directiva comunitària,134 substituïda en
acabar l’any 2007 per la Directiva 2008/1/CE, 16.291 empreses catalanes135 de les prop de
40.000 que hi estaven obligades complien amb el requisit d’haver sol·licitat l’autorització
(2.930) o llicència ambiental (13.361) i havien fet inversions per adaptar-se a la norma. El
termini establert per la Directiva europea sobre prevenció i control integrats de la contaminació perquè les empreses amb major incidència ambiental, d’acord amb l’annex I de la
norma, obtinguessin l’autorització ambiental ha finalitzat el mes d’octubre del 2007. En
aquest sentit, el Govern de la Generalitat té la intenció d’aprovar una nova norma, la Llei
de prevenció i control ambiental de les activitats, que, en adequar-se a la normativa bàsica
estatal, derogaria la LIIAA, amb la finalitat de simplificar els tràmits i procediments d’autorització i llicència ambiental de les empreses amb més incidència ambiental, i de comunicació de les de menys incidència ambiental.
No obstant això, pel que fa a l’àmbit metropolità, el 44% de les mostres preses i analitzades per l’Entitat Metropolitana del Medi ambient (EMMA) l’any 2006,136 i que corresponien a 590 indústries, incomplien els límits del Reglament metropolità en matèria d’abocaments al sistema de sanejament i clavegueram; el nombre d’incompliments detectats ha
augmentat el 4,0% respecte de l’any 2005.

4.2. Bones pràctiques ambientals a les empreses
El nombre d’empreses amb sistemes de gestió ambiental, ISO 14001 o EMAS, certificades a Catalunya l’any 2007 ha estat de 1.454, el 3,7% del teixit empresarial català excloent-ne les microempreses.137 La majoria de les empreses certificades ho estan en la norma
ISO 14001, el 87,5%.
La norma d’Environment Management Systems and Standards (ISO 14001) és una eina
per fer front als reptes ambientals que es va crear fa una dècada. Tanmateix, en matèria de
medi ambient, n’hi ha d’altres que configuren la família 14000. Les organitzacions i empreses de l’Estat espanyol ocupen el primer lloc a la classificació europea i el tercer a la classificació mundial d’empreses certificades ISO 14001 de gestió ambiental, amb 11.125
133. Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental i altra normativa
relacionada.
134. Directiva IPPC (96/61/CE ), del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació.
135. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Fins al 31.12.2007.
136. Dades ambientals metropolitanes 2006. Àrea metropolitana de Barcelona.
137. Institut Nacional d’Estadística. Directori Central d’Empreses: nombre d’empreses amb més de 10 persones
assalariades.
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empreses l’any 2006, el 29% més que l’any 2005,138 1.293 de les quals (l’11,6%) són catalanes. El 85% de les empreses certificades són pimes. El sector dels serveis ha representat
el 33% de les certificacions de l’Estat, i el de la construcció, el 19%.
Pel que fa a la qualificació ambiental europea Eco-Management and Audit Scheme
(EMAS), el nombre d’empreses catalanes certificades EMAS en acabar l’any 2007 ha estat
de 181, el 23% més d’empreses que l’any 2004. Destaca la participació de les pimes, amb
un pes del 73% sobre el total. En aquest sentit, la Comissió Europea ha anunciat, el mes
d’octubre del 2007,139 la creació d’un programa d’ajudes per al compliment de la normativa mediambiental europea per part de les pimes i la promoció de les bones pràctiques entre
aquestes. L’única bona pràctica de l’Estat espanyol seleccionada ha estat l’eina d’informació IHOBE, desenvolupada per la Societat Pública de Gestió Ambiental del Govern
Basc.140
figura 12. Qualificació ambiental: EMAS i ISO 14001.
Catalunya, 2007

Unitats: xifres absolutes i percentatges.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

La dotació d’ajuts per implementar sistemes de gestió mediambiental a les empreses
s’ha reduït d’ençà del 2004: de 643 milers d’euros a 379 l’any 2007. El nombre d’atorgaments també s’ha reduït de 163 a 99. Així, la dotació mitjana per atorgament l’any 2007 ha
estat de 3.833 euros.

138. UNE: la revista d’AENOR (gener 2008, núm. 224). Madrid: Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).
139. Referència: comunicat de premsa IP/07/1457, de 08/10/2007.
140. Good practice case studies: http://www.ec.europa.eu/environment/sme/cases.
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En relació amb els distintius de qualitat ambiental, el distintiu de garantia de qualitat
ambiental i l’etiqueta ecològica de la UE, les dotacions dels anys 2006 i 2007 han estat de
30.633 euros i 29.940 euros, respectivament, i el nombre d’ajuts atorgats, de 43 i 54, respectivament. En concret, la dotació mitjana per atorgament de l’any 2007 ha estat de 425
euros.
Pel que fa a la recerca i el desenvolupament, a la primera línia hi ha l’energia solar,
l’eòlica i la biomassa. A mitjà termini, es preveu que hi haurà l’hidrogen i la combustió neta
amb captura i segrest de CO2..141

141. Cener (2006). Las energías renovables en España. Diagnóstico y perspectivas. Barcelona: Fundación Gas
Natural.
Sánchez Sudón, Fernando (2007). «Necesidades de I+D en el sector energético». Desarrollo sostenible: cambio
climático, economía y sociedad. Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, pàg. 85-89.
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5.

NORMATIVA

Aire i protecció de l’atmosfera
La lluita contra els efectes del canvi climàtic ha continuat ocupant un paper important
en les polítiques mediambientals. Amb caràcter previ, cal posar de manifest que l’any s’ha
clos, a la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic feta a Bali al mes de
desembre, amb l’adopció definitiva del quart Informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic com a base científica comuna per a la presa de decisions.142 En aquesta reunió, els signants del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el
canvi climàtic han acordat establir, abans de l’any 2009, compromisos de reducció d’emissions per al període 2013-2020.
En l’àmbit europeu, el compromís amb aquesta lluita s’ha plasmat en un doble front: la
reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i l’adaptació als efectes del canvi
climàtic.
Pel que fa a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, la Unió Europea
posa de manifest que aquesta reducció ha de ser dràstica i ràpida. En aquest sentit, a la
Comunicació de la Comissió “Limitar l’escalfament mundial a 2 ºC – Mesures necessàries
fins al 2020 i després”143 i a les Conclusions del Consell Europeu de primavera,144 es destaca la importància fonamental d’aconseguir limitar l’augment de la temperatura mitjana
mundial a no més de 2 ºC per damunt dels nivells preindustrials. Així mateix, es fixa com
a objectiu unilateral la reducció d’emissions com a mínim el 20%, en relació amb el 1990,
fins al 2020, i s’afirma que els països desenvolupats haurien de comprometre’s a reduir
col·lectivament les seves emissions aproximadament el 30% per al 2020 i entre el 60 i el
80% fins al 2050.

142. Entre les conclusions de l’Informe destaca que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i és atribuïble
a l’activitat humana amb més del 90% de certesa, i la necessitat de fer un esforç afegit per estabilitzar la concentració atmosfèrica dels gasos d’efecte d’hivernacle, les emissions dels quals han augmentat.
143. COM (2007) 2 final, de 10.01.2007.
144. 8 i 9 de març de 2007.

640

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

D’altra banda, en estreta relació, el Consell Europeu de primavera adopta un Pla d’acció global en l’àmbit de l’energia per al període 2007-2009, sobre la base de la
Comunicació “Una política energètica per a Europa”.145 D’acord amb aquesta Comunicació,
el punt de partida de la política energètica europea ha de ser triple: lluita contra el canvi
climàtic; foment de l’ocupació i el creixement, i reducció de la dependència exterior de la
UE pel que fa a les importacions de gas i petroli. Quant al canvi climàtic, els objectius
d’aquest pla d’aquí al 2020 són augmentar l’eficiència energètica per estalviar el 20% del
consum energètic de la UE; incrementar fins al 20% el percentatge de les energies renovables en el consum energètic total, i elevar com a mínim al 10% el percentatge dels biocarburants en el consum total de gasolina i gasoil destinats al transport.
En el context del nou plantejament integrat sobre política climàtica i política energètica,
s’adopta el Llibre verd de la Comissió Europea sobre L’ús dels instruments de mercat en
la política de medi ambient i altres polítiques relacionades,146 que reconeix el paper decisiu
que els instruments de mercat i les polítiques fiscals en general tindran en la consecució
dels objectius polítics de la UE. Alhora, el Llibre verd examina les possibles opcions per a
una utilització més intensiva dels instruments de mercat en la política mediambiental, tant
a escala comunitària com estatal.
Pel que fa al règim de comerç d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, s’han actualitzat, per al període 2008-2012, les Directrius de seguiment i notificació d’emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle, que són el marc normatiu en el qual es donen les pautes per al
càlcul i el seguiment de les emissions per als sectors afectats pel comerç europeu de drets
d’emissió.147

145. COM (2007) 1 final, de 10.01.2007.
146. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/COM(2007)140_es.pdf.
147. Decisió 2007/589/CE, per la qual s’estableixen directrius per al seguiment i la notificació de les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle. DOCE núm. 229, de 31.08.2007.
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En segon lloc, la Unió Europea ha centrat la seva activitat en la necessitat d’adaptar-se
als efectes del canvi climàtic, com un complement indispensable i inevitable (no alternatiu)
a les mesures de reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. En aquesta línia,
la Comissió Europea ha aprovat el Llibre verd sobre adaptació al canvi climàtic a
Europa,148 que ha de servir de base per a una comunicació sobre adaptació. El Llibre s’estructura a l’entorn dels pilars següents: a) prendre mesures primerenques a la UE. Per això,
cal integrar l’adaptació en aplicar o modificar les polítiques i la legislació vigents o en
preparació, i en els programes de finançament existents. També implica desenvolupar
noves respostes polítiques; b) integrar l’adaptació en l’acció exterior de la UE; c) reduir la
incertesa ampliant la base de coneixements a través de la investigació integrada sobre el
clima, i d) implicar la societat, les empreses i el sector públic europeus en la preparació
d’estratègies d’adaptació coordinades i globals.
En l’àmbit espanyol, el 2007 ha estat un any ple d’iniciatives en relació amb l’aire i la
contaminació atmosfèrica.
Així, s’ha adaptat als requeriments de la Comissió Europea149 el Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle 2008-2012 (PNA 2008-2012),
aprovat el 2006. L’adaptació s’ha fet a través de l’aprovació de dos reials decrets150 que
disminueixen el volum total de drets objecte d’assignació; redueixen el percentatge de
crèdits procedents de mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto dels quals poden fer
ús les empreses per al compliment de les seves obligacions, i redistribueixen les assignacions entre els diferents sectors afectats. El PNA 2008-2012 suposa una reducció de l’assignació anual mitjana del 16% respecte al PNA 2005-2007, i una reducció del 20% respecte
a les emissions verificades el 2005. A través d’un acord del Consell de Ministres151 s’ha
decidit l’assignació individual de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle a les instal·
lacions incloses al Pla nacional d’assignació, que és un dels elements centrals del règim de
comerç d’emissions.

148. Llibre verd de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les
Regions, sobre adaptació al canvi climàtic a Europa. Opcions d’actuació de la UE. COM (2007) 354 final, de
29.06.2007.
149. Decisió de 26 de febrer de 2007.
150. Reial decret 1030/2007, de 20 de juliol. BOE núm. 174, de 21.07.2007; i Reial decret 1420/2007, de 29 d’octubre. BOE núm. 260, de 30.10.2007.
151. Ordre PRE/3420/2007, de 14 de novembre, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres pel qual
s’aprova l’assignació individual de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle a les instal·lacions incloses al
Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, 2008-2012. BOE núm. 284, de
27.11.2007.
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D’altra banda, s’ha desenvolupat la normativa que regula la participació en els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto, i els procediments i les funcions de l’Autoritat Nacional designada per Espanya davant les Nacions Unides.152 Aquesta norma regula,
en concret, aspectes determinats relacionats amb el desenvolupament dels mecanismes de
flexibilitat basats en projectes i amb les unitats de reducció de CO2 equivalent que aquests
generen. Aquests mecanismes tenen un paper fonamental per interioritzar el cost ambiental
dels danys ambientals derivats de les emissions d’efecte d’hivernacle.
Al final de l’any s’ha aprovat l’Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta.
Horitzó 2007-2012-2020,153 que aborda diferents mesures que contribueixen al desenvolupament sostenible en l’àmbit del canvi climàtic i l’energia neta, i 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, segons el que preveu el PNA 2008-2012.
Aquesta estratègia està orientada a fer front a la reducció d’emissions en els sectors no
sotmesos a la Directiva del mercat d’emissions.
D’altra banda, s’ha aprovat l’Estratègia espanyola de qualitat de l’aire,154 que fixa
les línies a seguir per satisfer els objectius comunitaris de qualitat de l’aire i complir les
obligacions d’Espanya en l’horitzó de l’any 2010, en relació amb els sostres nacionals
d’emissió i els Protocols de Ginebra sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància. L’Estratègia inclou un conjunt d’iniciatives de naturalesa diversa, des de la
modernització i l’actualització del marc jurídic fins al disseny de plans específics i la millora de fonts d’informació i instruments de gestió; i també mecanismes de col·laboració per
potenciar la investigació, incloent-hi un programa d’actuacions concretes. En aquesta línia,
s’ha aprovat el II Programa nacional de reducció d’emissions,155 en compliment de la
Directiva sobre sostres nacionals d’emissió de determinats contaminants atmosfèrics156,
que té per objecte la reducció de contaminants acidificants i eutrofitzants i de precursors
d’ozó, per millorar la protecció a la societat quant a la salut pública i el medi ambient.

152. Reial decret 1031/2007, 20 de juliol. BOE núm. 174, de 21.07.2007.
153. Consell de Ministres de 2.11.2007.
154. Consell de Ministres de 16.02.2007.
155. Acord del Consell de Ministres de 7.12.2007, publicat per la Resolució de 14 de gener de 2008 de la Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic. BOE núm. 25, de 29.01.2008.
156. Directiva 2001/81/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2001, sobre sostres nacionals
d’emissió de determinats contaminants atmosfèrics.

643

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

En aquest context, s’ha aprovat la Llei de qualitat de l’aire i de protecció de l’atmosfera.157 Aquesta Llei, de caràcter bàsic i que s’aprova en substitució de la Llei de protecció
del medi ambient atmosfèric de 1972, té per objectiu aconseguir nivells saludables de qualitat de l’aire, en particular, als medis urbans de més de 10.000 habitants. La Llei s’inspira
en els principis de cautela i acció preventiva, de correcció de contaminació en la font i de
“qui contamina, paga”. Estableix també que les comunitats autònomes i els ajuntaments
han de prendre decisions en matèria d’urbanisme i ordenació territorial que considerin
seriosament la lluita contra la contaminació.
En l’àmbit estatal, també s’ha de fer referència a l’aprovació del segon Pla d’acció de
l’Estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Espanya, que inclou els anys 2008-2012 i
té com a objectiu la reducció de consums energètics millorant l’eficiència dels processos.
Aquest pla permet actuar sobre les emissions difuses, procedents de sectors no inclosos en
l’àmbit de la Llei 1/1995, que regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos
d’efecte d’hivernacle. En el context d’aquest pla, cal esmentar l’aprovació del Reial decret
661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en
règim especial;158 del Reial decret 616/2007, d’11 de maig, sobre foment de la
cogeneració,159 i del Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procediment
bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.160
A Catalunya, s’ha aprovat el Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a la regió
metropolitana de Barcelona,161 que té per objecte establir les mesures necessàries per
prevenir i reduir l’emissió de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, i ajustar les emissions als límits que estableix la legislació de la Unió
Europea per a l’any 2010, definits per preservar i reduir els efectes nocius sobre la salut
humana i el medi ambient. Les mesures destinades a la reducció de les emissions d’aquests
dos contaminants en el transport haurien de comportar nombrosos beneficis per a la salut
dels habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona, i alhora haurien de significar la disminució de les emissions de CO2 a l’atmosfera, per contribuir així a reduir el creixement dels
gasos d’efecte d’hivernacle dels sectors difusos i al compliment del Protocol de Kyoto a
Catalunya. Aquest pla ha estat dictaminat pel CTESC a través del Dictamen 7/2007.

157. Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. BOE núm. 275, de
16.11.2007. Modificada per la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2008. BOE núm. 310, de 27.12.2007.
158. BOE núm. 126, de 26.05.2007.
159. BOE núm. 114, de 12.05.2007.
160. BOE núm. 27, de 31.01.2007.
161. Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als
municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de
maig. DOGC núm. 4924, de 12.07.2007.
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D’altra banda, al mes de març162 s’ha constituït formalment la Comissió Interdepartamental
del Canvi Climàtic, òrgan que ha de coordinar l’acció de govern en aquesta matèria; i al
mes de febrer s’ha posat en funcionament l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, òrgan que
ha de donar suport tècnic a la Comissió esmentada. Des d’aquestes, s’ha organitzat la
Convenció Catalana del Canvi climàtic, d’octubre del 2007 a febrer del 2008, que ha
finalitzat donant a conèixer l’aprovació de l’Avantprojecte del pla català de mitigació del
canvi climàtic 2008-2012.
Finalment, en compliment del que preveu el Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015,
s’ha aprovat el Programa d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la
Generalitat,163 que concreta l’estratègia proposada pel Govern per portar el consum d’energia a Catalunya cap a un esquema de més sostenibilitat.

Aigua
En l’àmbit comunitari, cal destacar el primer Informe sobre el compliment de la
Directiva marc de l’aigua.164 Aquest primer informe posa de manifest que s’ha progressat
cap a una gestió sostenible de l’aigua a la Unió Europea però que encara s’observen deficiències greus en el compliment de la Directiva. Conclou que encara són necessaris nous
esforços en matèria d’integració de la política de l’aigua en altres polítiques i d’avaluació
dels efectes del canvi climàtic en el cicle hidrològic, incloent-hi les inundacions i les sequeres, i la demanda i l’abastiment d’aigua a llarg termini.
També en matèria d’aigua cal fer referència a la Comunicació de la Comissió Europea
sobre la “Cooperació en l’àmbit de la contaminació marina accidental o deliberada després
del 2007” (COM [2006] 863 final), en la qual es fa un balanç de l’acció comunitària en
matèria de preparació i resposta a la contaminació marina, i s’indica com es farà el seguiment i el desenvolupament del nou marc de cooperació en aquesta matèria a partir del
2007.

162. Acord de Govern de 13.02.2007. DOGC núm. 4829, de 26.02.2007.
163. Acord de Govern de 24.04.2007. DOGC núm. 4962, de 5.09.2007.
164. Comunicació de la Comissió Europea al Parlament i al Consell. “Cap a una gestió sostenible de l’aigua a la
Unió Europea. Primera fase de l’aplicació de la Directiva marc de l’aigua” (2000/60/CE). COM (2007) 128 final.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0128:FIN:ES:PDF.

645

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

En l’àmbit estatal, s’han aprovat diverses normes en desplegament de la Directiva
marc de l’aigua,165 que és l’instrument per convertir la nova cultura de l’aigua en una
política concreta que s’ha de coordinar amb la resta de polítiques sectorials. Així, s’ha
aprovat el Reglament de la planificació hidrològica,166 a través del qual es desplega el Text
refós de la Llei d’aigües i s’incorporen els aspectes de la Directiva marc de l’aigua en
matèria de planificació hidrològica que no van ser inclosos al Text refós de la Llei esmentada en la seva modificació de l’any 2003. La planificació hidrològica és un instrument
fonamental per a la gestió sostenible de l’aigua.
En segon lloc, també en desplegament de la Directiva marc de l’aigua i del Text refós
de la Llei d’aigües, s’ajusta la regulació existent al concepte de demarcació hidrogràfica,
introduït per la Directiva marc de l’aigua,167 i es regulen les atribucions, la composició i el
funcionament dels comitès d’autoritats competents, que són els òrgans de cooperació en les
demarcacions hidrogràfiques amb conques intercomunitàries.168
En matèria d’aigües, també cal destacar la regulació del règim jurídic de la reutilització
de les aigües depurades,169 que en precisa la qualitat segons els usos previstos i les condicions que el titular de la concessió o autorització haurà d’assumir per utilitzar-les.
Finalment, cal esmentar la correcció170 de la situació produïda per la sentència del Tribunal
Suprem que, en declarar la nul·litat de l’article 245.2 del Reglament del domini públic
hidràulic, va provocar la dissociació de la competència entre autorització de vessaments i
la de gestió de les conduccions. L’objectiu de la norma aprovada per corregir aquesta situació és garantir que aquestes actuacions són competència d’un únic ens.
Cal fer referència també al Reial decret 1341/2007, d’11 d’octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany, que té per objecte incorporar a l’ordenament espanyol la Directiva
2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany, i establir les mesures sanitàries
i de control necessàries per a la protecció de la salut dels banyistes, així com conservar, protegir i
millorar la qualitat del medi ambient en compliment de la Directiva marc de l’aigua.171

165. Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix un marc
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
166. Reial decret 907/2007, de 6 de juliol. BOE núm. 162, de 7.07.2007.
167. Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques.
BOE núm. 30, de 3.02.2007.
168. Reial decret 126/2007, de 2 de febrer, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions dels
comitès d’autoritats competents de les demarcacions hidrogràfiques intercomunitàries. BOE núm. 30, de
3.02.2007.
169. Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de reutilització de les aigües
depurades. BOE núm. 294, de 8.12.2007.
170. Reial decret llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual es modifica el Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. BOE núm. 90, de 14.04.2007. Convalidat per Acord del Congrés dels
Diputats, publicat a la Resolució de 26.04.2007. BOE núm. 107, de 4.05.2007.
171. BOE núm. 257, de 26.10.07.
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Finalment, també aquest any s’ha aprovat el Reial decret llei 3/2007, de 13 d’abril, pel
qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats per les inundacions produïdes
per desbordaments a la conca del riu Ebre durant la darrera setmana del mes de març i la
primera del mes d’abril de 2007.172 A través d’aquesta norma s’adopten un conjunt de
mesures diverses que es dirigeixen a afavorir el restabliment dels serveis, la reparació dels
danys produïts i la tornada a la normalitat a les zones sinistrades per les inundacions.
A Catalunya, pot destacar-se que, per tal d’assegurar al màxim els usos de l’aigua per a
l’abastament de la població davant l’escenari de sequera previst per al 2007, el Govern ha
aprovat el Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència
en relació amb la utilització dels recursos hídrics.173 El Decret preveu una sèrie de restriccions progressives, que s’apliquen quan se superen els llindars establerts als indicadors
fixats per a cada conca, i que allarguen les reserves hídriques per evitar l’entrada en l’escenari d’emergència, situació en la qual s’apliquen restriccions de l’ús de boca.
Atesa la continuïtat del descens de les reserves d’aigua, al mes de novembre s’ha acordat la pròrroga del Decret 84/2007 fins al 31 de desembre del 2008, llevat que se n’esgoti
la vigència abans si les reserves d’aigua assoleixen un nivell de normalitat.174

Residus
El sector dels residus continua sent un dels sectors prioritaris.
En l’àmbit comunitari, s’ha aprovat la Decisió de la Comissió, de 6 de març de 2007,
per la qual es modifiquen les decisions 94/741/CE i 97/622/CE, pel que fa als qüestionaris
d’informació sobre l’aplicació de les directives 2006/12/CE del Parlament Europeu i del
Consell, relativa als residus, i 91/698/CEE del Consell, relativa als residus perillosos; i s’ha
aprovat la Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu sobre la interpretació dels termes residus i subresidus.175
En l’àmbit estatal, s’ha iniciat la tramitació del Pla nacional integrat de residus per
al període 2007-2015,176 amb l’objectiu de millorar la gestió de tots els residus generats a Espanya, estimular les diferents administracions i agents implicats cap a la consecució d’objectius ecològics ambiciosos i complir les normes comunitàries i estatals
en la matèria.

172. BOE núm. 90, de 14.04.2007.
173. DOGC núm. 4860, de 12.04.2007.
174. Decret 257/2007, de 27 de novembre. DOGC núm. 5020, de 30.11.2007.
175. COM (2007) 59 final.
176. El tràmit d’informació pública s’inicia el 29.11.2007 (BOE núm. 286) i es prorroga el 12.12.2007 (BOE núm.
297).
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A Catalunya, en matèria de residus, s’ha aprovat el Pla de vigilància i control de residus
en animals, vegetals i aliments a Catalunya, que ha de permetre actualitzar la regulació de
les actuacions de vigilància i control de les substàncies i residus en animals, vegetals i
aliments, incloent-hi les novetats que han introduït les normes comunitàries i de l’Estat en
aquesta matèria i l’experiència assolida des de la promulgació del Decret 241/1990, de 4
de setembre.177
Finalment, cal posar de manifest que el Govern ha aprovat, al mes de juliol, dos projectes de llei —que en el moment de la redacció d’aquest apartat estan encara en tramitació
parlamentària—, que volen donar resposta a la creixent necessitat de recollida, tractament
i recuperació de les diverses tipologies de residus. Es tracta del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i del Projecte de llei de
mesures de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la
disposició del rebuig dels residus. Ambdós avantprojectes de llei han estat objecte de dictamen per part del CTESC a través dels dictàmens 5/2007 i 6/2007.

Soroll
En matèria de soroll, en l’àmbit estatal s’han aprovat les dues normes següents: el Reial
decret 1367/2007, de 19 de octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions
acústiques;178 i el Reial decret 1371/2007, de 19 de octubre, pel qual s’aprova el document
bàsic Protecció enfront del soroll del Codi tècnic de l’edificació.179

177. Decret 13/2007, de 16 de gener, pel qual s’estableix el Pla de vigilància i control de residus en animals, vegetals i aliments a Catalunya (PRAVA) (SG-16.01.2007). DOGC núm. 4802, de 18.01.07.
178. BOE núm. 254, de 23.10.2007.
179. Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic “DB-HR Protecció enfront del
soroll” del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el
Codi tècnic de l’edificació. BOE núm. 254, de 23.10.2007.
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Altres normes
El 2007 s’han aprovat altres normes destacables en matèria de medi ambient.
En l’àmbit europeu, l’1 de juny ha entrat en vigor el Reglament europeu relatiu a substàncies i preparats químics,180 que estableix un nou marc normatiu que té per objectiu
principal crear un registre de compostos químics a fi de poder-ne millorar el control de les
repercussions sobre el medi ambient i la salut.
En l’àmbit estatal, en primer lloc, cal esmentar la Llei de responsabilitat mediambiental.181 Aquesta Llei, que té el caràcter de legislació estatal bàsica, transposa la Directiva
comunitària 2004/35182 i suposa la incorporació a l’ordenament espanyol d’un règim administratiu de responsabilitat ambiental basat en els principis de prevenció i de que “qui
contamina, paga”, de manera que s’asseguri que els danys al medi ambient ocasionats per
activitats econòmiques siguin reparats de manera efectiva i a càrrec dels seus responsables.
És un règim de caràcter objectiu, atès que no es té en compte la culpa, el dol o la negligència de l’operador causant del dany, i il·limitat, atès que el contingut de l’obligació de reparació consisteix, no a compensar econòmicament, sinó a retornar els recursos naturals
danyats al seu estat original, de manera que el principi “qui contamina, paga” esdevé “qui
contamina, repara”.
També s’ha aprovat la Llei del patrimoni natural i de la biodiversitat,183 que estableix el règim jurídic bàsic de la conservació, l’ús sostenible, la millora i la restauració del
patrimoni natural i de la biodiversitat espanyola, com a part del deure de conservar i de
l’objectiu de garantir els drets de les persones a un medi ambient adequat per al seu benestar, salut i desenvolupament. A través d’aquesta Llei es deroguen la Llei d’espais naturals
i de la flora i fauna silvestres, determinats articles de la Llei de monts i de la Llei de caça,
i es modifiquen la Llei de costes i el Text refós de la Llei d’aigües. En relació amb aquesta
norma, s’ha aprovat el Reial decret 1727/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen
mesures de protecció dels cetacis.184

180. Reglament (CE) 1907/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i els preparats químics (REACH), pel qual es crea
l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE) núm. 793/93, del Consell, i el Reglament (CE) núm. 1488/94, de la Comissió, i també la Directiva
76/769/CEE, del Consell, i les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE, de la Comissió.
DOCE L 396/1, de 30.12.2006.
181. Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat ambiental. BOE núm. 255, de 24.10.2007.
182. Directiva 2004/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, sobre responsabilitat
mediambiental en relació amb la prevenció i la reparació de danys mediambientals.
183. Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. BOE núm. 299, de 14.12.2007.
184. BOE núm. 11, de 12.01.2008.
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Cal fer esment també de l’aprovació de la Llei per al desenvolupament sostenible del
medi rural,185 complementada per la Llei orgànica 16/2007.186 Aquesta nova normativa,
que s’aprova en el context de l’ampliació de la Unió Europea i dels canvis que ha comportat, inicia la política pròpia i específica d’Espanya en relació amb el desenvolupament rural.
Amb l’objecte del desenvolupament sostenible del medi rural, estableix un conjunt d’objectius i de mesures que constitueixen la programació de l’acció de les administracions
públiques; regula el marc normatiu de l’Administració general de l’Estat, i ordena els criteris i els instruments de coordinació i col·laboració amb les administracions de les comunitats autònomes. Cal dir que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit, el mes
de febrer del 2008, obrir un procés de negociació amb l’Estat per resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació amb aquesta Llei.
També s’ha aprovat la Llei que té per objecte establir el règim jurídic bàsic de la Xarxa
de Parcs Nacionals.187
En aquest apartat es pot destacar també l’aprovació de la Llei de sòl.188 Amb aquesta
Llei es dóna entrada a l’ordenament estatal al concepte de desenvolupament territorial i
urbanístic sostenible, present ja en la Llei d’urbanisme de Catalunya i en lleis d’altres
comunitats autònomes. Així, la normativa estatal incorpora aspectes com ara l’eficiència en
l’ocupació del sòl, la cohesió social, la barreja d’usos i la barreja social, la mobilitat, l’eficiència energètica, la prevenció de l’erosió, l’incendi i la contaminació dels sòls o la garantia en el subministrament de l’aigua.
Finalment, s’han aprovat el Reglament per al desenvolupament i l’execució de la Llei
de prevenció i control integrats de la contaminació,189 i el Reial decret pel qual es regula el
subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades.190

185. Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural. BOE núm. 299, de
14.12.2007.
186. Llei orgànica 16/2007, de 13 de desembre, complementària de la Llei per al desenvolupament sostenible del
medi rural. BOE núm. 299, de 14.12.2007.
187. Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals. BOE núm. 81, de 04.04.2007.
188. Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl. BOE núm. 128, de 29.05.2007.
189. Reial decret 509/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i l’execució de
la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. BOE núm. 96, de 21.04.2007.
190. Reial decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació sobre emissions del
Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades que desenvolupa el Reglament núm. 166/2006,
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’establiment d’un registre europeu d’emissions i transferències de
contaminants. BOE núm. 96, de 21.04.2007.
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En l’àmbit català, s’ha aprovat un decret191 per fer compatible la protecció de determinades espècies animals amb l’exercici de les activitats tradicionals del medi rural, i introduir un procediment de compensació eficaç i eficient a les persones afectades per possibles
danys en explotacions ramaderes i agrícoles com una via alternativa al procediment general
de responsabilitat de l’Administració pública.
S’ha aprovat també una modificació del Pla d’espais d’interès natural,192 per la qual
s’exclouen determinats camins d’avaluació d’impacte ambiental, atesa la necessitat de
fomentar les mesures adreçades a facilitar i agilitar l’extracció de fustes i llenyes del
bosc.
Com a cloenda, cal dir que, en l’àmbit comunitari, la majoria de les mesures comentades s’inclouen en el marc de l’Estratègia de desenvolupament sostenible, adoptada el 2001
i revisada el 2005.193 El 2007 la Comissió Europea ha publicat el primer Informe d’evolució de la nova Estratègia,194 que conclou que tant la UE com els estats membres han aconseguit establir marcs polítics correctes, i que augmenta la convergència entre l’objectiu
general del desenvolupament sostenible, centrat en la qualitat de vida, la igualtat entre
generacions i la viabilitat a llarg termini de la societat europea, i l’objectiu a mitjà termini
del creixement i el treball de l’Estratègia de Lisboa. L’Informe confirma que la UE ha de
continuar centrant-se en els set reptes que va fixar l’Estratègia revisada, entre els quals
dóna prioritat al canvi climàtic i a l’energia neta. En l’àmbit comunitari, s’ha de destacar també la revisió intermèdia del sisè Programa d’acció comunitari en matèria de medi
ambient, que posa de manifest que, malgrat els avenços aconseguits, el canvi climàtic, la
biodiversitat, la salut i la utilització dels recursos continuen sent els reptes mediambientals
més urgents, i que el sisè Programa segueix sent el marc adequat per a l’actuació a escala
comunitària.195

191. Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació per danys i perjudicis causats
a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona. DOGC núm. 4939, de
2.08.2007.
192. Decret 278/2007, de 18 de desembre, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. DOGC núm. 5033, de 20.12.2007.
193. Comunicació de la Comissió, de 15.05.2001, “Desenvolupament sostenible a Europa per un món millor: estratègia de la Unió Europea en favor del desenvolupament sostenible”, COM (2001) 264; i Comunicació de la
Comissió, de 13.12.2005, relativa a la revisió de l’Estratègia per a un desenvolupament sostenible. Plataforma
d’acció. COM (2005) 658.
194. Comunicació de la Comissió Europea sobre el progrés de l’Estratègia de desenvolupament sostenible 2007.
http://ec.europa.eu/sustainable/docs/com_2007_642_en.pdf.
195. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al
Comitè de les Regions, relativa a la revisió intermèdia del sisè Programa d’acció comunitari en matèria de medi
ambient. COM (2007) 225 final, de 30.04.2007.
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En l’àmbit estatal, gran part de les normes esmentades s’han inclòs a l’Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible.196 Aquesta s’emmarca dins de l’Estratègia de
desenvolupament sostenible de la Unió Europea i l’Estratègia de Lisboa per al creixement
i l’ocupació, i aborda la dimensió ambiental, social i global de la sostenibilitat. En el context de la sostenibilitat ambiental, desenvolupa les seccions interrelacionades següents: la
producció i el consum; el canvi climàtic i la conservació i gestió dels recursos naturals, i
l’ocupació del territori. L’Estratègia incorpora les mesures ja desenvolupades pel Govern
com són el Pla d’acció 2008-2012, la Llei de qualitat de l’aire i el PNA 2008-2012, per
aconseguir més pes de les energies renovables, millorar l’eficiència energètica al transport
i l’edificació, i reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Així mateix, s’hi incorporen les mesures per a la conservació dels recursos i l’ordenació del territori com ara la
Llei de responsabilitat ambiental i la Llei de patrimoni natural i biodiversitat, per tal d’augmentar l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos hídrics, frenar la pèrdua de biodiversitat
i incentivar el desenvolupament sostenible en el medi rural.

196. Consell de Ministres de 23.11.2007.
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I

L’ECONOMIA A CATALUNYA

1. La conjuntura econòmica1
L’any 2007 el creixement en termes reals del PIB a Catalunya ha estat relativament
intens (3,6%) i centrat majoritàriament en la demanda interna, que ha augmentat el 4%.
Dins de la demanda interna, l’increment s’explica sobretot per la despesa pública i la inversió en béns d’equipament, atès que en tots dos casos ha augmentat molt per sobre del ritme
de creixement del conjunt de l’economia, i de manera més accelerada que l’any 2006 (5,5%
i 7,7%, respectivament). D’altra banda, tant el consum de les famílies (que ha arribat fins
al 2,6%) com la inversió residencial (3,6%) han reduït els seus ritmes de creixement respecte de l’any anterior.
El sector exterior ha continuat fent una aportació negativa al creixement de l’economia
(-0,3%). No obstant això, l’aportació ha estat lleugerament menys negativa que la de l’any
anterior, i també s’ha corregit lleugerament l’aportació negativa que hi havien fet els intercanvis amb l’estranger.
Sectorialment, només els serveis han mostrat una pauta de creixement relativament sòlida. La construcció, tot i que ha augmentat, ha mostrat una forta desacceleració a mesura
que avançava l’exercici. La indústria no ha estat tampoc cap revulsiu, atès que ha tingut un
perfil de creixement trimestral cada cop més lent, en sintonia amb l’evolució de l’economia
a escala internacional. En termes mitjans, tots els grans sectors han mostrat un creixement

1. Inclou preus, costos i productivitat.
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més dèbil que el de l’any anterior tret del sector serveis, que s’ha incrementat el 4,4%, amb
un ritme més accelerat que el de l’any 2006.
L’any 2007, el creixement de l’economia ha permès que, de mitjana, l’ocupació hagi
augmentat a Catalunya el 2,8% respecte de l’any 2006. Aquest increment de l’ocupació ha
fet disminuir lleugerament la taxa d’atur, si bé de manera ínfima. Amb un augment de l’ocupació per sota del de la producció ja s’intueix que l’evolució de la productivitat ha estat
positiva. Les primeres estimacions de la Comptabilitat Regional d’Espanya (CRE) semblen
confirmar-ho, atès que situen el creixement de la productivitat prop del 0,8%. No obstant
això, i tot i que no disposem encara dels càlculs de la remuneració de les persones assalariades, si es confirma per a properes estimacions de la CRE el creixement del 5% dels costos
laborals de l’estimació que dóna l’Enquesta trimestral de costos laborals de l’INE, tindrem
una situació en la qual aquest augment de la productivitat haurà estat insuficient per absorbir l’increment de costos laborals. Si es verifiquen aquestes tendències, els costos laborals
unitaris hauran augmentat tant en termes nominals com reals.
Aquest creixement econòmic ha anat acompanyat d’un increment mitjà dels preus més
moderat (del 3%) en relació amb l’exercici anterior. No obstant això, la qüestió dels preus
adquireix rellevància a mesura que avança l’any, atès que tot i que s’havia començat l’any
amb unes variacions interanuals dels preus molt baixes, aquestes han estat força més altes
durant la segona meitat de l’any. L’escalada internacional del preu del petroli, que ens havia
donat una petita treva des de l’estiu del 2006, i també l’encariment progressiu dels aliments,
especialment dels cereals, són els factors més significatius que expliquen l’accentuació de les
pressions inflacionistes.
A més, a banda del creixement dels preus al qual adduíem, des de l’estiu de 2007 els
mercats financers han viscut un període turbulent que ha tingut com a conseqüència un progressiu encariment del crèdit.
Aquests dos darrers factors —tensions inflacionistes, i encariment i restriccions d’accés
al crèdit— poden afectar el creixement l’economia, i aquest fet ja s’ha reflectit en el perfil
trimestral del creixement, que s’ha desaccelerat a mesura que avançava l’any. Atès el fort
endeutament de les famílies, la partida que més ha contret el seu creixement, tal com s’ha
vist, ha estat el consum de les llars. A més, tal com també s’ha pogut veure, tot i corregir
lleugerament la seva aportació negativa al creixement de l’economia, el dèficit exterior no
ha millorat prou per deixar de significar un llast al creixement econòmic català.
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2. Les infraestructures
La inversió pressupostada en infraestructures a Catalunya l’any 2007 per l’Estat i la
Generalitat de Catalunya ha disminuït respecte del 2006, com a conseqüència d’una menor
inversió per part de la Generalitat. Tot i així, l’aplicació de la disposició addicional tercera
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya ha fet créixer la inversió pressupostada final fins a
nivells superiors als del 2006.
La partida més important d’aquesta inversió ha estat el transport i, dins del transport,
el ferrocarril, com a conseqüència de la construcció de la línia d’alta velocitat entre Madrid
i la frontera francesa. La inversió liquidada dels anys anteriors, però, mostra un pes menor
del ferrocarril del que tenia inicialment a la inversió pressupostada, i un major pes de la
carretera, si bé el ferrocarril segueix sent la partida més important.
El transport de passatgers, exceptuant el transport per carretera, s’ha concentrat en el
transport ferroviari, amb prop de 188,4 milions de passatgers en trens de rodalies, regionals
i de llarg recorregut, i vora 400,0 milions en el transport urbà de Barcelona. El transport
aeri ha generat un trànsit de gairebé 39,0 milions de passatgers, mentre que els ports catalans han tingut un volum de trànsit de gairebé 3,0 milions de passatgers.
Els augments més importants en nombre de passatgers a Catalunya l’any 2007 s’han
produït al transport marítim i aeri, amb taxes de creixement del 13,4% i l’11,8%, respectivament. El transport de passatgers en ferrocarril va créixer l’any 2006 el 2,2% en rodalies,
regionals i llarg recorregut, i l’any 2007 el metro de Barcelona ha augmentat el 3,6%, i el
tramvia el 23,7% en el transport urbà de l’àrea de Barcelona.
Pel que fa a les mercaderies, l’any 2006 va destacar sobretot el transport per carretera,
amb 377,7 milions de tones transportades, seguit del transport per via marítima, amb 77,7
milions. El transport de mercaderies per via ferroviària va ser de 9,0 milions de tones, mentre que als aeroports se’n van transportar 0,1 milions.
El creixement més important en transport de mercaderies a Catalunya l’any 2007 s’ha
produït en el transport marítim, amb un increment conjunt del 10,6% en volum transportat
entre els ports de Barcelona i Tarragona. El transport per carretera ha crescut el 5,4%,
mentre que l’aeroportuari ho ha fet el 3,2%. En el transport ferroviari, a Catalunya, l’any
2006 es van transportar el 12,8% menys de tones que l’any 2005.
Els resultats, doncs, mostren un increment del trànsit de passatgers als ports i aeroports
catalans, fet que podria estar vinculat al creixement de l’activitat turística, especialment
l’estrangera. Així mateix, l’augment del volum de mercaderies transportades als ports, superior al creixement del PIB, podria anar lligat al procés de globalització, mentre que el tràfic
de mercaderies per carretera, que també creix per sobre del PIB, podria ser un efecte deri-
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vat d’aquest procés. Els mals resultats del mitjà ferroviari es contradiuen amb la voluntat
política expressada en el PEIT/PITC. En aquest sentit, la forta inversió efectuada els darrers
anys en el tren d’alta velocitat contrasta amb la inversió insuficient feta en el ferrocarril per
al transport de mercaderies. Aquest darrer fet fa que Catalunya s’allunyi de la mitjana europea pel que fa a distribució modal en el transport de mercaderies, en què la presència del
tren té un pes important.
L’any 2007 s’han executat obres importants en totes les infraestructures de transport.
Destaquen, entre d’altres, l’autovia orbital B-40 en el tram d’Abrera a Terrassa, el tram final
del TGV Madrid-Barcelona i parts del tram Barcelona-Girona, la nova terminal de l’aeroport del Prat de Llobregat i l’ampliació del port de Barcelona.
Així mateix, han destacat els problemes ocasionats pels esvorancs apareguts a Bellvitge
en la construcció de la línia d’alta velocitat, que han alterat el funcionament habitual de les
línies C-2, C-7 i C-10, així com dels trens regionals i de llarg recorregut.
En matèria energètica, a Catalunya l’any 2007 ha estat rellevant la menor producció
d’energia elèctrica, que s’ha situat en 41.401 GWh, el 2,6% menys que l’any 2006. S’han
efectuat inversions en centrals de cicle combinat i parcs eòlics, en què destaca la posada en
marxa de la central de cicle combinat de la Plana del Vent, de 800 MW de potència instal·
lada. El consum d’energia elèctrica a Catalunya l’any 2007 ha augmentat l’1,5%, fins als
44.666 GWh, i ha generat un dèficit de més de 3.000 GWh respecte a l’energia produïda.
L’any 2007 s’han començat a executar les obres de la línia de molt alta tensió entre
Sentmenat i Bescanó, l’obra més important quant a infraestructures elèctriques.
Pel que fa al gas natural, l’any 2007 se n’ha incrementat el consum el 7,4%, que ha
arribat als 80.802 GWh de PCS, el 31,0% dels quals els han consumit les centrals tèrmiques.
Entre les obres més destacades hi ha l’ampliació de la planta de regasificació del port de
Barcelona.
L’increment del consum d’energia elèctrica ha estat per sota del creixement del PIB, però
el consum de gas natural ha augmentat per sobre del que ho ha fet la producció.
Entre les altres infraestructures en construcció, han destacat el canal Segarra-Garrigues
i les plantes dessalinitzadores.
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3. El sector públic
L’any 2007, l’acció de les administracions públiques (AP) a Catalunya ha contribuït al
creixement de l’economia catalana. El consum de les AP, amb un increment real del 5,5%
respecte del 2006, explica el 20,9% del creixement del PIB de l’economia catalana ja que hi
ha fet una aportació lleugerament més elevada que el 2006, si bé inferior a la que va tenir
lloc els anys 2004 i 2005.
L’acció de les administracions públiques a Catalunya, ordenada en termes quantitatius,
l’exerceixen la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de 32,2 milers de milions d’euros per al 2007; l’Administració de la Seguretat Social, a través del sistema de pensions i
prestacions, amb una despesa executada a Catalunya l’any 2007 de prop de 16 milers de
milions d’euros; les administracions locals, amb uns pressupostos aprovats vora els 9 milers
de milions d’euros l’any 2006, i l’Administració general de l’Estat, principalment a través
de les inversions estatals, i que l’any 2007 ha pressupostat una despesa de capital a
Catalunya de 3,2 milers de milions d’euros.2
L’any 2007 la recaptació tributària a Catalunya3 ha mantingut el ritme expansiu dels
anys 2005 i 2006, i ha estat de 47.688,7 milions d’euros, amb un creixement del 10,5%. El
55,2% dels ingressos tributaris s’han obtingut de la imposició directa, i el 43,8% dels
ingressos, de la imposició indirecta. Mentre que el pes de la recaptació tributària de l’Administració central i la Generalitat sobre el PIB català ha crescut i s’ha situat en el 22,9%
l’any 2007.
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007, amb un import de 32.219
milions d’euros, es van aprovar amb un creixement del 8,3% respecte dels pressupostos
aprovats l’any 2006. Aquest creixement es manté per sobre de l’increment del PIB nominal
de l’economia catalana per al 2007, del 6,8%.
L’augment dels pressupostos en 2.529 milions d’euros s’explica principalment pel creixement, de l’11,0%, de les despeses corrents, mentre que es preveu una reducció de la despesa de capital (inversions reals i transferències de capital). L’augment de les despeses
corrents s’explica sobretot per l’increment de les despeses de personal, amb un augment de
la remuneració del personal per plaça pressupostada, que passa de 35.543,2 euros a
38.648,8 euros el 2007, i del nombre de places pressupostades fins a 201.139 places el 2007,
el 6% més en termes homogenis que el 2006.

2. A aquesta dada caldria afegir, entre d’altres, l’import de les prestacions d’atur a Catalunya gestionades pel Servei
Públic d’Ocupació, organisme autònom que depèn del Ministeri de Treball i Immigració.
3. Recaptació tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Generalitat de Catalunya.
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El projecte de pressupostos de 2007 manté una estructura relativament estable en les nou
grans àrees de despesa, i conserva el mateix ordre de prioritats que l’exercici 2006. S’hi pot
destacar, d’una banda, la pràctica estabilitat del pes relatiu de la despesa social (àrees 3 i
4), que amb un creixement del 8,9% passa del 52% al 52,1% del total de la despesa; i, de
l’altra, la reducció de la producció de béns públics de caràcter econòmic (àrea de despesa
5), que pesava el 17,8% l’any 2006 i que en els pressupostos de 2007 pesa el 15,6%.
Els pressupostos de 2007 preveuen una caiguda de la inversió real, tant en termes absoluts com en termes per càpita, respecte de les dades pressupostades l’any 2006, si bé segueix
mantenint-se per sobre dels valors liquidats i assolits en el període 2004-2006. Per polítiques
de despesa, la inversió es concentra el 50,4% en les polítiques de transport, educació i
salut.
Pel que fa a l’execució de la inversió real el 2007, només es disposa de dades per a l’àmbit institucional conformat pel subsector de la Generalitat, el subsector del Servei Català de
la Salut i les entitats gestores dels serveis socials, i el subsector de les entitats autònomes
administratives.4 Aquest àmbit institucional duu a terme el 44,5% de tota la inversió consolidada del sector públic de la Generalitat, i ha executat inversions per valor de 1.477,5
milions d’euros l’any 2007, amb un grau d’execució del 90,3% respecte de la inversió pressupostada per a aquest mateix any. Malauradament, no es disposa d’informació sobre el
55,5% restant de la inversió executada.
Per finançar la despesa en els pressupostos de 2007 es preveia un important creixement
dels ingressos impositius, tant directes com indirectes, amb increments del 14,0% i del
13,8%, respectivament; i una disminució del 9,4% dels ingressos per operacions financeres,
principalment com a resultat d’una reducció del nou endeutament de la Generalitat de
Catalunya.
Així mateix, aquests pressupostos preveien una aportació de 21.144,5 milions d’euros
dels ingressos derivats del model de finançament autonòmic, que signifiquen 2.932 euros per
habitant a Catalunya.
Aquestes previsions no s’han acomplert i, en termes de drets liquidats, el sistema de
finançament autonòmic ha aportat 20.000,8 milions d’euros el 2007, el 5,4% menys d’allò
que s’havia pressupostat.

4. No es disposa de les dades d’inversió liquidada per al 2007 dels subsectors d’entitats de dret públic, societats
mercantils, consorcis i fundacions.
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Aquests menors ingressos dels previstos responen, principalment, a l’evolució de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que ha recaptat 1.246,2
milions d’euros menys dels previstos.
La desacceleració dels recursos del model de finançament l’any 2007 encara és més
accentuada en termes per càpita. L’any 2007 s’han ingressat 2.773,8 euros per habitant, el
3,2% més que el 2006, mentre que els anys 2005 i 2006 havien augmentat el 10,4% i el
12,1%, respectivament.
L’evolució en l’execució de la despesa i els ingressos en l’exercici 2007 ha tingut com a
conseqüència un increment important del dèficit de la Generalitat (mesurat en termes SEC95, base 2000), que s’ha situat en 1.185 milions d’euros, el 162,7% més que l’exercici 2006,
la qual cosa significa el 0,6% del PIB de Catalunya i el 0,11% del PIB d’Espanya.
Pel que fa al compliment del Pla de sanejament 2005-2008, que mesura el dèficit en
termes SEC-95 (base 1995), el Govern de la Generalitat podia presentar per a l’exercici
2007 com a màxim un dèficit que signifiqués el 0,02% del PIB d’Espanya. Després del
compliment dels límits de dèficit establerts per aquest Pla els anys 2005 i 2006, aquest
objectiu no s’ha assolit l’exercici 2007, en què el dèficit de la Generalitat (mesurat en
termes SEC-95, base 1995) ha estat de 762 milions d’euros, cosa que significa el 0,07%
del PIB d’Espanya.
En tot cas, l’endeutament financer5 de la Generalitat s’ha incrementat el 20076 1.460
milions d’euros, fins als 19.652 milions d’euros. Aquest augment és més elevat que l’experimentat l’exercici 2006, i ha augmentat, lleugerament, el pes de l’endeutament financer sobre
el PIB fins al 10%.
Finalment, quant a l’acció del sector públic a Catalunya a través de les despeses d’inversió dels pressupostos estatals, l’any 2007 Catalunya ha tingut pressupostats 2.957,7
milions, amb un increment del 2,8% respecte del 2006. Aquesta dada significa el 13,9% del
total de la inversió regionalitzada, i manté Catalunya, des de l’any 2005, com la segona
comunitat autònoma receptora en termes absoluts després d’Andalusia. La inversió real
regionalitzada a Catalunya ha significat una despesa de 410 euros per càpita, amb un increment de l’1,6% respecte del 2006, fet que la situa en la posició tretzena entre les comunitats
autònomes, en rebre el 13,7% menys que la mitjana per càpita espanyola.

5. No inclou els altres instruments d’endeutament com ara censos, confirming, pagament a tercers, titulització i
crèdits ICF/ICCA.
6. Dades en data 31 de desembre de 2007.
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En previsió del compliment de la disposició addicional tercera del nou Estatut de
Catalunya, i seguint la disposició addicional cinquanta-setena de la Llei de pressupostos de
l’Estat per al 2007, els pressupostos generals de l’Estat de 2007 estimen que la quantitat que
s’ha de destinar des de l’Estat per finançar inversions en infraestructures a Catalunya és de
3.195 milions d’euros, quantitat que, a més de les inversions reals, els 2.957,7 milions d’euros, també computa les transferències de capital i altres conceptes. Tenint en compte aquest
concepte més ampli, la despesa de capital per càpita prevista en els pressupostos de l’Estat
per al 2007 a Catalunya és de 443 euros per habitant, xifra que és el 6,4% inferior a la mitjana d’inversió real regionalitzada per càpita del conjunt d’Espanya.

4. L’economia social
Durant l’any 2007 s’han creat 129 cooperatives i 216 societats laborals; en ambdós
casos, la majoria pertanyents al sector serveis, en concret, al comerç, l’hoteleria i la restauració, si bé també cal tenir en compte l’increment de noves iniciatives de l’economia social
dedicades als serveis a la comunitat. Atesa la preocupació existent a la nostra societat per
l’atenció i cura de les persones, possiblement aquesta branca d’activitat es configuri com un
àmbit amb potencial de creixement, tant en termes d’ocupació com de nombre de societats.
En funció del tipus de societats creades, en el cas de les cooperatives destaca l’increment
de la importància relativa de les cooperatives d’habitatge experimentat l’any 2007, atès que
passen de representar el 2,8% del total el 2006 al 3,9%, si bé les de treball associat hi continuen sent majoritàries (el 83,7% de les noves cooperatives). D’altra banda, gairebé totes
les societats laborals constituïdes al llarg d’aquest any són societats limitades (212 de 216),
mentre que s’han creat quatre societats anònimes laborals.
La diferència entre el nombre de societats creades i les que s’han dissolt és positiva tant
en les cooperatives com en les societats laborals; és a dir, el ritme de creació neta de noves
societats és positiu, si bé lleugerament menor que el de l’any 2006, a causa que s’han creat
un nombre inferior de societats en comparació amb l’any anterior. Aquesta tendència és més
acusada en el cas de les cooperatives.
D’altra banda, enguany ha finalitzat el procés de desqualificació de les cooperatives que
no han adaptat els seus estatuts a la Llei 18/2002 en el termini legal previst. Segons les dades
del Departament de Treball, de les 6.383 cooperatives dissoltes el 2007, 6.261 ho han estat
en el marc d’aquest procés de desqualificació. Fruit d’aquest procés, les dades sobre les
cooperatives existents que conté el Registre de Cooperatives del Departament de Treball són
un reflex real de la situació d’aquest sector.
Finalment, cal comentar la implicació de moltes empreses que integren l’economia social i les seves entitats representatives en projectes europeus, com ara la iniciativa comunitària
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Equal. Així, des del projecte EQUAL-TESIS s’ha treballat en el foment de l’esperit emprenedor mitjançant l’economia social solidària i la igualtat d’oportunitats, mentre que el
projecte RSE.COOP s’ha centrat en l’aplicació dels principis de l’RSE a les cooperatives
catalanes. En el marc d’aquest projecte han destacat l’elaboració d’una metodologia d’anàlisi de la implantació de l’RSE a les cooperatives i la participació en l’edició especial de la
Guia del GRI per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat en petites i mitjanes empreses.
S’han previst mecanismes per exportar aquests i altres resultats a altres societats d’economia social (estatals i d’àmbit comunitari), i també s’han incorporat ajuts específics en les
actuacions de suport a l’economia social del Departament de Treball per tal de prolongar
el treball realitzat en aquest projecte i exportar-lo a altres organitzacions catalanes integrants de l’economia social.
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II

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

1. CONTEXT
El desenvolupament de la societat del coneixement, l’any 2007, s’ha mantingut com un
dels reptes prioritaris per millorar la capacitat de competir i de garantir els nivells de benestar assolits de les societats europees, en un món cada vegada més global. En aquest context,
ha estat un any d’arrencada de noves iniciatives de gran envergadura com és el cas del VII
Programa Marc en l’àmbit europeu, o l’inici de les bases del Pacte nacional per a la recerca
i la innovació a Catalunya.
Com s’ha indicat anteriorment, a escala europea, l’any 2007 ha entrat en vigor el VII
Programa Marc d’investigació i desenvolupament tecnològic de la UE (2007-2013). El VII
PM duplica el pressupost anual respecte del programa anterior i s’enfoca cap als temes de
recerca que encaixen amb les necessitats de la indústria mitjançant les plataformes tecnològiques i les noves iniciatives tecnològiques conjuntes.
En l’àmbit de l’Estat espanyol, ha estat el darrer any de vigència del Pla nacional de
recerca científica 2004-2007. El nou Pla per al període 2008-2011 renova els objectius de
l’Estratègia nacional de ciència i tecnologia (ENCYT) per a l’any 2015, i situa el percentatge de les despeses internes en R+D sobre el PIB en el 2,5% i el percentatge de les despeses
en innovació de les empreses sobre el PIB en el 4%. S’observarà, amb les xifres que s’exposen més endavant, que Catalunya té un llarg camí per recórrer fins arribar a aquests objectius. En l’àmbit de les TIC, els objectius del Pla Avanza, el pla que promou la convergència
amb la UE en societat de la informació, fixen per a l’any 2010 que el 70% de les empreses
amb menys de deu persones assalariades i el 60% de les famílies tinguin connexió a Internet.
En aquest cas, també es comprovarà més endavant que la situació de Catalunya no es troba
tan lluny dels objectius fixats com en el cas de l’R+D+I.
A Catalunya, l’any 2007 sobresurt perquè ha estat l’any de l’inici del procés per a la
definició del Pacte nacional per a la recerca i la innovació. Està previst concloure el Pacte
l’any 2008 i, aleshores, poder disposar de les actuacions que s’han de desplegar en els propers dotze anys per generar coneixement, desenvolupar tecnologies i innovar amb l’objectiu
de fer productes, serveis i processos de més valor econòmic i social. Quant a les TIC, ha
destacat l’elaboració de l’estratègia per al foment de la cohesió digital, l’impuls i l’accessibilitat de la banda ampla arreu del territori i l’enfortiment del pes del sector de les TIC.
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2. L’estat de l’R+D+I
Les despeses internes en R+D, 2.614,4 milions d’euros l’any 2006, continuen tenint un
caire expansiu, ja que augmenten el 13,6% respecte de l’any 2005. Tot i això, aquest creiexement és menys expansiu que en l’àmbit espanyol. D’altra banda, les despeses internes
en R+D de Catalunya sobre el PIB (1,42%) estan encara per sota dels registres de la
UE-25 (1,85%), dels EUA (2,62%) i del Japó (3,33%). De totes maneres, la tendència que
ha seguit aquest indicador a Catalunya és a l’alça des de l’any 2002 fins al 2006, cosa
que no s’observa ni a la UE-25 ni als EUA. Respecte de l’objectiu en R+D de la renovada
ENCYT per a l’any 2015 comentat abans (2,5%), s’observa que efectivament queda molt
camí per recórrer.
El sector privat ha tingut una evolució ambivalent atès que, mentre que les despeses
internes en R+D, 1.705 milions d’euros el 2006, han crescut el 16,7% respecte de l’any
2005, les despeses en innovació (3.539,8 milions d’euros) han augmentat molt poc, l’1,4%
respecte de l’any 2005, una taxa molt baixa en comparació amb la del 2005 (13,6%). Per
tant, si descomptem de les despeses en innovació les despeses internes en R+D, veiem que
hi ha una disminució del 9,6% de les altres partides d’innovació, que inclouen, entre d’altres, les corresponents a R+D externa, disseny i preparatius de producció, formació i comercialització.
També és significatiu esmentar les diferències de resultats segons la grandària de les
empreses. Mentre que la innovació de les grans empreses ha augmentat el 3,2%, pel que fa
a les petites i mitjanes empreses la innovació s’ha reduït l’1,4%. Les grans empreses executen el 62,5% de les despeses en innovació mentre que les pimes n’executen el restant
37,5%.
Davant d’un creixement tan moderat de les despeses en innovació, l’evolució de la intensitat en innovació respecte del PIB ha estat negativa: l’any 2006 ha estat l’1,93% mentre
que l’any 2005 era el 2,05%, una reducció de poc més d’un 0,1 punt percentual. En aquest
indicador també queda molt camí per recórrer en relació amb l’objectiu en innovació de la
renovada ENCYT (4%).
Catalunya ha sol·licitat 387 patents a l’Oficina Europea de Patents, que han representat
el 30,7% de les sol·licituds espanyoles i el 0,6% de les sol·licituds de la UE-25. Aquestes
participacions havien arribat a ser del 39,8% en el cas d’Espanya per a l’any 2005 i del
0,7% en el cas de la UE-25 per als anys 2005 i 2006. Per tant, cal afegir un aspecte negatiu
a la situació tecnològica del sector privat com és la pèrdua de capacitat de generar patents
respecte d’Espanya i de la UE-25 en els darrers anys.
L’esforç fet per l’Administració queda palès en el creixement de les despeses internes en
R+D, el 18,3% respecte del 2005, un total de 311,4 milions d’euros l’any 2006, tot i que no
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ha estat possible apropar-se més a la taxa de creixement del 2005, que arribava al 33,8%.
Les despeses internes en R+D de l’Administració catalana han representat el 0,17% del PIB
i s’aproximen als valors d’intensitat en R+D que hi ha a Espanya (0,20%) i a la UE-25
(0,24%). Les intensitats en R+D del Japó (0,28%) i dels EUA (0,29%) estan molt per sobre
dels valors de Catalunya però, en relació amb aquests casos, també hi ha hagut un procés
d’aproximació.
L’ensenyament superior ha tingut el creixement més discret de les despeses en R+D de
tots els sectors institucionals. Així, les despeses internes en R+D, 598 milions d’euros, han
augmentat el 3,4% respecte de l’any 2005 i representen el 18,3% de les despeses en R+D del
conjunt de l’Estat. S’observa que, en aquest sector, des de l’any 2004 fins al 2006 Catalunya
està reduint pes en el conjunt de les despeses internes en R+D d’Espanya.

3. Balança comercial tecnològica
A nivell agregat, el dèficit comercial ha augmentat 1.220 milions d’euros i s’ha situat
en 23.041,8 milions d’euros. En termes relatius aquest dèficit representa l’11% del PIB, 2
dècimes menys que l’any 2006. El saldo comercial és negatiu per a tots els grups de productes. S’observa que el 55,8% del dèficit total s’explica pels productes de contingut tecnològic alt i mitjà-alt, mentre que aquest percentatge era del 58,7% l’any 2004. Per tant,
ha tingut lloc una lleugera millora en la distribució del saldo comercial de productes
industrials per contingut tecnològic en reduir-se el pes del dèficit de les mercaderies de
més contingut tecnològic.

4. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
A Catalunya, l’any 2007 el 92,6% de les llars tenen telèfon mòbil, el 85,7% tenen telèfon
fix i el 65,5% disposen d’ordinador. Des del 2005, les llars han augmentat el seu equipament
TIC amb telèfon mòbil i ordinadors però l’han disminuït quant a telèfon fix. A Espanya, els
nivells d’equipament TIC a les llars són lleugerament inferiors als de Catalunya, mentre que
l’evolució que han seguit en els darrers anys és molt semblant. A la UE-25, s’aprecia un
equipament de les llars amb ordinador similar al de Catalunya però lleugerament inferior
quant al mòbil.
Respecte de l’accés a Internet, el 51,3% de les llars catalanes en disposen l’any 2007. En
els darrers dos anys aquest percentatge ha augmentat 6,8 punts percentuals. Els nivells de
les llars espanyoles són inferiors als de Catalunya, mentre que els de la UE-25 són superiors.
En el darrer any les tendències de creixement d’aquest indicador són molt semblants per a
totes les zones estudiades. Es constata que, respecte de l’objectiu d’accés a Internet de les
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llars del Pla Avanza per a l’any 2010 (70%), Catalunya hauria de millorar les seves taxes
de creixement anual de manera significativa per tal d’arribar-hi en la data indicada.
En relació amb l’ús, resulta que el 50,3% de les persones entre 16 i 74 anys han utilitzat
Internet almenys un cop per setmana. Amb relació al gènere, l’ús d’Internet implica el 54%
dels homes i el 46,6% de les dones. Respecte de l’edat, s’aprecia que a mesura que augmenta l’edat disminueix l’ús d’Internet. El perfil dels individus que han utilitzat Internet a la
UE-25 és semblant al de Catalunya però amb uns nivells d’ús considerablement superiors.
La diferència més elevada té lloc en el tram d’edat de 55 a 64 anys, on la UE-25 presenta
un nivell d’ús del 35% i Catalunya del 21,3%.
Pel que fa a l’accés i ús de les TIC a les empreses, es comprova que a Catalunya les TIC
més utilitzades són els ordinadors (el 98,6% de les empreses en tenen) i Internet (96,4%).
L’ús de les pàgines web també està bastant estès, amb un percentatge superior al 50%
(55,5%). En canvi, la intranet (35,6%) i les xarxes externes (14,3%) són les que tenen menys
implantació. Per a les empreses amb menys de deu persones assalariades, els percentatges
d’ús d’algunes TIC disminueixen respecte al del total de les empreses. Així, per exemple, el
percentatge d’empreses amb menys de deu persones assalariades que disposen d’ordinadors
és del 61,4%, i les que disposen de connexió a Internet són el 47,3%. Es comprova que,
respecte de l’objectiu d’accés a Internet de les empreses amb menys de deu persones assalariades del Pla Avanza per a l’any 2010 (60%), Catalunya no s’hi troba gaire lluny.
S’han analitzat els usos de diversos serveis en línia com l’e-administració, l’e-formació,
l’e-salut i l’e-comerç. Amb referència a l’administració electrònica, destaca que les empreses es relacionen cibernèticament més amb les administracions públiques que els particulars. Quant a la formació, sobresurt que la realització d’algun curs via Internet a Catalunya
(8,5% dels individus) és molt poc freqüent respecte de la situació de la UE (16,1%). En
canvi, les empreses catalanes formen els seus empleats via Internet (26,8%) amb una proporció lleugerament superior del que ho fan les empreses de la UE (24%). Pel que fa a l’esalut, el percentatge de persones que utilitzen aquest servei ha augmentat però encara és
inferior (37,7%) als valors mitjans d’Espanya (41,1%) i de la UE-25 (42,1%). Finalment,
respecte del comerç electrònic, el 32,2% dels individus que han utilitzat Internet ho han fet
per comprar béns i serveis, i el 7,3% ho han fet per vendre’n. Pel que fa a les empreses, el
20% d’aquestes han comprat per Internet, mentre que el 9,7% hi han venut. També s’aprecia
que els canvis en les empreses són més notables que en els individus, i que la proporció
d’aquestes que compren o venen per Internet ha augmentat considerablement entre els anys
2004 i 2006.
Amb relació a l’accés a Internet amb banda ampla, el 46% de les llars catalanes en
disposen. A Espanya aquest percentatge és del 39,2% i a la UE-25, del 43%. A totes les
zones hi ha hagut un creixement de la connexió superior als nou punts percentuals en el
darrer any. Pel que fa a les empreses, el 92,3% del total disposen de connexió amb banda
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ampla. A Espanya, aquest percentatge és del 89,8% i a la UE-25, del 77%. L’augment de la
connexió no supera els tres punts percentuals en cap de les zones estudiades, i indica un
creixement menor quan l’accés s’apropa a ser considerat d’ús universal.
L’últim tema que es tracta en aquesta secció és la dimensió econòmica i l’evolució del
sector productor de tecnologies de la informació i la comunicació. Pel que fa a les manufactures productores de TIC, es constata que els sectors manufacturers productors de TIC a
Catalunya tenen un pes molt reduït sobre l’ocupació total de l’economia (0,37%). Aquestes
generen un valor afegit de 438,8 milions d’euros, amb 8.100 persones ocupades. El valor
afegit ha augmentat el 10,9% i l’ocupació ha disminuït el 10%, la qual cosa ha permès una
millora de la productivitat del 23,2% respecte del 2005. Entre els sectors productors de TIC,
el més important en termes de valor afegit i ocupació és el de ràdio, televisió, so i imatge.
Pel que fa als serveis productors de TIC a Catalunya, el pes d’aquests serveis sobre el
conjunt de l’economia en termes d’ocupació (el 2,42% per a l’any 2003) és inferior al de
totes les zones analitzades de l’OCDE. Aquests serveis generen un valor afegit de 4.722,8
milions d’euros, amb una ocupació de 73.000 persones. La seva productivitat ha augmentat
el 2,1% i se situa en 64.738 euros, fet que representa el 130,7% de la productivitat mitjana
de l’economia. El sector més important en termes de valor afegit és el de les telecomunicacions, amb 2.524,9 milions d’euros.
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III MERCAT DE TREBALL

1. Anàlisi del mercat de treball
A Catalunya, l’evolució del mercat de treball l’any 2007 ha estat positiva, encara que
menys intensa que l’any 2006, amb augments de la població en edat de treballar (2,2%), la
població activa (2,9%) i la població ocupada (2,9%). Aquests increments han estat fruit d’un
creixement del PIB de Catalunya —de caràcter marcadament extensiu— del 3,6% i de
l’1,3% per càpita.
La població en edat de treballar ha augmentat a un ritme inferior al creixement de les
persones ocupades i de les persones actives, fet que ha comportat una millora de les taxes
d’activitat (77,0%) i d’ocupació (71,9%), així com un lleuger descens de la taxa de desocupació (6,6%). Aquest creixement de la població s’ha produït, sobretot, entre la població de
nacionalitat estrangera, amb un increment del 16,4%. En canvi, l’augment de les taxes
d’activitat i d’ocupació s’ha produït entre la població amb nacionalitat espanyola, especialment les dones. Aquests resultats han permès una certa reducció dels diferencials d’activitat, ocupació i atur entre dones i homes, diferencials que l’any 2007 s’han situat en -18,5,
-19,0 i 2,3 punts percentuals, respectivament. Així mateix, el pitjor comportament de la
població de nacionalitat estrangera en matèria d’ocupació ha fet créixer el diferencial entre
aquesta i la població amb nacionalitat espanyola. Aquest diferencial ha passat de 0,7 punts
percentuals l’any 2006 a 3,4 l’any 2007, amb el 72,5% d’ocupació de les persones amb
nacionalitat espanyola i el 69,2% de les persones amb nacionalitat estrangera.
Per edats, destaca la davallada de l’activitat i l’ocupació de les persones joves menors
de 25 anys, especialment entre les dones de nacionalitat espanyola. Així mateix, ressalta
l’increment de l’activitat dels individus adults de 35 a 64 anys.
Els millors resultats en termes d’ocupació s’han produït a la construcció i els serveis,
mentre que el sector primari i la indústria han perdut persones ocupades, en línia amb
l’evolució de la producció dels sectors en qüestió. Segons el tipus d’ocupació, s’observa un
augment de la població treballadora no qualificada del 12,1%, fet que s’explica per l’increment en el nombre d’individus de nacionalitat estrangera amb aquesta qualificació, el
27,2% més que l’any 2006.
Un altre aspecte remarcable al mercat de treball l’any 2007 ha estat la reducció de la
taxa de temporalitat, especialment marcada entre les dones (-3,7 punts percentuals), les
persones joves de menys de 25 anys (-3,6 punts percentuals) i la població de nacionalitat
estrangera (-11,8 punts percentuals). No obstant això, la temporalitat ha estat elevada
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—s’ha situat en el 23,7%—, i ha estat especialment alta entre les persones joves menors de
25 anys, amb una taxa del 55,6%. Convé assenyalar també que aquests valors se situen per
sobre de la mitjana de la UE-15, que l’any 2007 ha estat del 14,8%. Finalment, cal destacar
el fet que la temporalitat ha augmentat al sector públic i ha disminuït al sector privat, cosa
que situa el primer per sobre del segon en termes de temporalitat.
Un altre fet destacat ha estat l’increment del treball a temps parcial entre les dones (del
8,1% respecte de l’any 2006), col·lectiu en què aquest tipus de treball ja estava especialment
concentrat: el 22,2% de les dones ha treballat a temps parcial l’any 2007, mentre que només
ho han fet el 4,1% dels homes.

2. La intermediació laboral pública i les polítiques
actives d’ocupació
L’any 2007 ha estat el darrer de la vigència de les Directrius integrades per l’ocupació
per al cicle 2005-2007, que s’agrupen a l’entorn de les tres prioritats d’acció següents:
atraure més persones al mercat laboral i retenir-les, i augmentar l’oferta de mà d’obra i
modernitzar els sistemes de protecció social; millorar la capacitat d’adaptació tant de les
persones treballadores com de les empreses i augmentar la flexibilitat dels mercats laborals
i, finalment, augmentar les inversions en capital humà, millorant l’educació i les qualificacions. Aquestes Directrius han estat ratificades després del seu procés d’avaluació, iniciat
l’any 2008, i continuaran regint el desenvolupament de la política d’ocupació dels estats
membres de la Unió Europea.
Així mateix, cal destacar que el 2007 s’ha iniciat un nou període de suport financer del
Fons Social Europeu, previst fins al 2013.
El 2007 s’ha de posar en relleu especialment que, fruit de l’Acord de formació professional per a l’ocupació signat l’any 2006 entre el Govern de l’Estat i els agents socials, s’ha
aprovat el Reial decret 395/2007, que regula per primera vegada de manera conjunta els dos
subsistemes de la formació professional no reglada i crea un únic subsistema de formació
professional per a l’ocupació. L’objectiu final d’aquesta norma és convertir l’aprenentatge
permanent en un element fonamental no només per a la competitivitat i l’ocupació, sinó
també per al desenvolupament personal i professional dels treballadors i treballadores.
Aquesta nova regulació permetrà que la Generalitat de Catalunya assumeixi les funcions
d’avaluació, seguiment i control de la formació que realitzin les empreses que tinguin tots els
seus centres a Catalunya.
D’altra banda, amb caràcter general, les polítiques actives d’ocupació a Catalunya
s’han continuat caracteritzant per la seva dispersió i pluralitat. Amb tot, és possible
agrupar les mesures adoptades a l’entorn de tres vessants principals i fonamentals: la
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promoció de l’ocupació, la qualificació professional i les polítiques d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit de l’ocupació. Aquestes darreres, a part de concentrar la major part del
pressupost de l’any 2007 en la política de foment de l’ocupació, han experimentat també
el principal augment respecte de l’any anterior. Entre les mesures concretes adoptades a
Catalunya en el marc de les polítiques actives d’ocupació cal destacar, per l’esforç pressupostari que han concentrat, els plans d’ocupació i la formació destinada als treballadors aturats.
L’any 2007 s’ha produït una disminució del 2% respecte de l’any anterior, en relació amb
el conjunt d’ofertes gestionades pel SOC. Dins les polítiques destinades a la qualificació
professional, cal destacar el nombre de persones beneficiàries d’actuacions de formació
ocupacional, que el 2007 han estat un total de 45.182 alumnes, amb una dedicació conjunta
de 1.208.046 hores. D’altra banda, cal tenir en compte que s’ha convocat, per al curs acadèmic 2007-2008, un procés d’acreditació de les competències professionals relatives a les
unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats
cicles formatius de formació professional del sistema educatiu.

3. Relacions laborals
3.1. Negociació col·lectiva
El nombre d’acords col·lectius a Catalunya l’any 2007 ha estat de 1.166. Segons la naturalesa, cal destacar que els convenis col·lectius representen el 98,1% dels acords col·lectius
estatutaris. En canvi, no hi ha hagut cap conveni col·lectiu extraestatutari o pacte d’eficàcia
limitada. Pel que fa als acords o pactes de funcionaris, són els acords que tenen un major
pes (77,9%).
Segons l’àmbit de negociació, els acords d’empresa representen el 84,3% del total dels
acords. No obstant això, la major part d’empreses (99,4%) i de persones treballadores
(89,1%) estan afectades per acords d’àmbit sectorial.
El 70,7% pertanyen al sector serveis. Dins d’aquest, les activitats econòmiques que disposen d’un nombre major d’acords són l’Administració pública, la defensa i Seguretat Social
obligatòria, les activitats de sanejament públic, la indústria de productes alimentaris i begudes, i les activitats culturals i esportives. Contràriament, els sectors de la construcció i de
l’agricultura són els que tenen un nombre més baix d’acords (0,9% i 0,8%, respectivament).
Pel que fa a la vigència, la majoria dels acords, 1.103, tenen vigència plurianual, els
quals afecten també la majoria d’empreses i persones treballadores.
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La jornada mitjana anual pactada en els acords col·lectius a Catalunya ha estat de
1.755,8 hores, el 0,4% menys que la jornada pactada a l’Estat espanyol.
La jornada pactada és superior en els acords sectorials que en els acords d’empresa
(també a Espanya). Segons la naturalesa, els acords de funcionaris són els que pacten un
nombre menor d’hores (1.612,5 h), a diferència dels acords sectorials estatutaris (1.732,2 h),
que són els que pacten la jornada més àmplia amb relació a la resta. Atenent a l’àmbit de la
negociació, el nombre d’hores pactades és superior en els acords sectorials que no pas en els
acords d’empresa.
Per sectors d’activitat, l’agricultura és on la jornada anual mitjana és més elevada. Com
a tendència general, la jornada pactada per sectors d’activitat és inferior a Espanya que a
Catalunya. És en el sector de l’agricultura on es constata la diferència més destacada entre
Catalunya i Espanya (40,7 h).
L’increment salarial mitjà pactat l’any 2007 en la totalitat dels acords col·lectius a
Catalunya ha estat del 2,9% i, un cop revisat, del 3,8%. Segons la naturalesa dels acords,
tant l’increment salarial pactat com el revisat són superiors en els acords col·lectius estatutaris que en els de funcionaris i, atenent a l’àmbit funcional, són superiors en els acords
sectorials que en els d’empresa. Els acords d’empresa i sectorials que tenen un augment
salarial més elevat són els acords amb clàusula prevista retroactiva. Per sectors d’activitat,
la construcció és el que té un increment salarial més elevat, tant pactat com revisat.

3.2. Conflictivitat laboral
L’any 2007, a Catalunya s’han fet 126 vagues, la qual cosa representa un augment del
14,5% respecte de l’any 2006. No obstant això, hi ha hagut un decrement del 74,9% en el
nombre de persones treballadores afectades i del 68,8% en les hores no treballades. Pel que
fa a l’índex d’incidència de les vagues, l’any 2007 ha estat del 35%, la qual cosa representa
un decrement respecte de l’any anterior, que va ser del 51,2%.
Quant als sectors d’activitat, s’observen bàsicament dues diferències respecte de l’any
anterior. En primer lloc, el sector dels serveis és on més persones treballadores han participat en les vagues, a diferència de l’any 2006, en què va ser el sector de la construcció. En
segon lloc, pel que fa al sector de la metal·lúrgia, s’hi observa un decrement del 40% en el
nombre de vagues realitzades.
L’any 2007 el 31,4% de les vagues han acabat amb acord entre les parts i el 68,6% sense
acord.
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El nombre d’expedients de regulació d’ocupació que s’han tramitat davant de l’autoritat
laboral ha augmentat el 5,9% respecte de l’any anterior. S’observa un decrement del 8,7%
de les persones treballadores implicades.
Pel que fa a les empreses sotmeses a procediment concursal, s’observa un increment,
tant a Catalunya (8,4%) com al conjunt d’Espanya (3,1%).
En matèria de solució extrajudicial de conflictes, les conciliacions individuals han augmentat el 0,2% respecte de l’any 2006, la qual cosa representa un canvi de tendència amb
relació als dos anys anteriors, en què les conciliacions havien disminuït. En canvi, quant a
les conciliacions col·lectives, es constata un decrement del 10,3%. De la mateixa manera
que l’any 2006, les conciliacions col·lectives que han tingut més pes són les que acaben amb
acord entre les parts (el 68,8% del total de conciliacions).
El nombre de mediacions dutes a terme a Catalunya ha augmentat el 3% respecte a les
de l’any anterior.
Quant a l’activitat del Tribunal Laboral de Catalunya, cal destacar un decrement tant
dels expedients tramitats (el 7,03% menys) com de les persones treballadores i les empreses
afectades. La classificació dels procediments per temes indica que la majoria de conflictes,
el 20,2%, han sorgit a causa de temes salarials.

4. Seguretat i salut laboral
El Pla de govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 recull dintre del seu objectiu estratègic primer l’elaboració de l’Enquesta de condicions de treball de Catalunya (ECTC).
A grans trets, els resultats mostren que la majoria de les empreses (76,6%) escullen com a modalitat d’organització preventiva més freqüent el servei de prevenció aliè i que l’elaboració del pla
de prevenció adquireix un pes important (78,0%) entre les activitats que es realitzen en relació
amb la prevenció de riscos, mentre que la majoria (80%) no fan cap anàlisi dels costos dels
accidents. Respecte a les condicions de seguretat, els treballadors i treballadores declaren que la
maquinària o els equips de treball que utilitzen estan protegits (77,3%), i es constata que l’exposició a condicions ambientals adverses és molt baixa. Igualment, els treballadors declaren que
les condicions ergonòmiques més preocupants provenen dels moviments repetitius de curta durada i d’estar assegut moltes hores (49,0% i 31,6%, respectivament), mentre que en les condicions
psicosocials destaquen les exigències pel que fa a haver de treballar molt ràpidament.
L’evolució de la sinistralitat a Catalunya el 2007 mostra un lleuger descens, tant pel que
fa als accidents en jornada de treball amb baixa (1,2%) com als in itinere (2,2%). Aquest
descens és significatiu si es té en compte que el nombre de persones ocupades ha augmentat
el 2,7%, segons l’EPA.
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Segons la gravetat, el nombre més elevat d’accidents té lloc en aquells considerats lleus,
que s’han reduït, però la davallada més rellevant és la que es produeix en els accidents mortals, que han registrat una reducció del 26,6% en els accidents en jornada laboral amb baixa
i del 23,7% en els in itinere. Per contra, els accidents greus mostren un increment, més intens
en el cas dels in itinere (12,0%). Aquesta situació es fa igualment evident en analitzar els
índexs d’incidència respectius.
Segons el gènere, en jornada de treball amb baixa l’accidentabilitat més elevada correspon als homes, que a més augmenten el seu pes relatiu en el total d’accidents a mesura que
s’agreuja l’accident. També es constata que l’exposició a riscos que poden ocasionar lesions
físiques és més elevada en alguns sectors o branques d’activitat on la presència masculina
és més gran.
Segons la durada del contracte de treball, el 60,4% dels accidents afecten persones amb
contracte fix —sense que s’observin diferències significatives en funció del grau de gravetat.
Aquesta circumstància és lògica si es té en compte que el 76,3% de la població ocupada
assalariada, segons l’EPA, té aquest tipus de contracte. Per contra, destaca que el 39,2%
dels accidents es produeix entre el 23,7% restant de la població ocupada assalariada, que té
contracte eventual. Aquesta correlació entre l’accidentabilitat i la temporalitat es manifesta
amb més intensitat en el sector de la construcció, on el 60,7% dels accidents registrats són
de persones amb contracte eventual.
Per sectors d’activitat econòmica, la construcció és el que presenta un índex d’incidència
de la sinistralitat més elevat, quatre vegades superior al dels serveis. La indústria es manté
en segon lloc. L’agricultura, on es registra el menor nombre d’accidents, se situa en tercer
lloc quan s’estudien els índexs d’incidència. Destaca el fet que el 48,6% dels accidents mortals es concentra en les branques d’activitat de la construcció i del transport terrestre i per
canonades.
Respecte als accidents in itinere, l’any 2007 la davallada més intensa i important —del
23,7%— ha estat la dels accidents mortals. L’evolució dels índexs d’incidència segons la
gravetat mostra que l’accidentabilitat in itinere és menor en tots els nivells de gravetat que
l’any anterior, fet que contrasta amb les dades en nombres absoluts, però és a causa que
l’augment de l’afiliació que s’ha produït els darrers anys no ha anat acompanyat d’un increment igual del nombre de sinistres.
Les malalties professionals, segons les dades registrades, mostren un cert descens
(-35,7%). Enguany s’han registrat 3.546 malalties, 2.585 amb baixa i 961 sense baixa. Però
cal tenir en compte que el 2007 s’ha produït un canvi en el procediment de notificació que
pot provocar que les dades siguin provisionals fins que es normalitzi el procés. Per aquest
motiu, enguany no es pot fer una anàlisi de les malalties professionals de forma específica.
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Tot i això, cal remarcar que el 2007 ha estat un any en què es detecten alguns assoliments
importants en matèria de malalties professionals, com ara l’entrada en vigor l’1 de gener
del Reial decret que regula el quadre de malalties professionals i la seva notificació; l’establiment d’un nou model de notificació; l’elaboració d’un procediment7 adreçat als metges
d’atenció primària per tal de definir i homogeneïtzar l’actuació en el supòsit que un treballador o treballadora sol·liciti assistència sanitària i se li hagi de prescriure una baixa
laboral en la qual hi hagi indicis raonables que la causa és de base professional, i l’entrada
en vigor del Reglament europeu que regula el registre, l’avaluació i l’autorització de substàncies i preparats químics, que es preveu que redueixi l’aparició de malalties professionals,8
entre d’altres.

7. Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM). Instrucció 01/2007 de valoració de la contingència professional.
8. El Reglament REACH (CE) núm. 1907/2006, del Parlament Europeu i del Consell, va ser aprovat el 18 de desembre de 2006 i ha entrat en vigor el dia 1 de juny de 2007.
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IV

situació dels tReballadors i les treballadores
autònoms a catalunya

1. Marc normatiu
La novetat normativa més destacable ha estat l’aprovació de l’Estatut del treball autònom (LETA), primer exemple de regulació sistemàtica i unitària del treball autònom a la
Unió Europea i que es configura com una norma bàsica, encarregada d’establir un marc
general i unitari de drets i deures relatius al règim professional del treballador autònom.
Aquest marc ha de ser compatible amb el manteniment de la diversitat jurídica que deriva de
les lleis especials reguladores dels col·lectius de treballadors autònoms concrets i de l’autonomia de la voluntat, que continua sent la font essencial per a la determinació dels drets i
deures professionals que vinculen el treballador autònom i el seu client.
L’aspecte més innovador de la LETA és la regulació dels anomenats treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), per als quals la LETA institueix un règim que es
caracteritza per la implantació d’una sèrie de tècniques de tutela del treballador autònom,
menys estrictes que l’Estatut dels treballadors, i que implica una moderació del principi de
l’autonomia de la voluntat a través de normes de caràcter imperatiu o de les que prevegin
els acords d’interès professional. A Catalunya, cal fer referència a la creació del Tribunal
TRADE, com a organisme incardinat al Tribunal Laboral de Catalunya, que ha d’assumir les
funcions que preveu la LETA en matèria de solució no jurisdiccional de conflictes.
La LETA remet a desplegament normatiu posterior, legal o reglamentari, diversos aspectes, dels quals caldrà fer el seguiment. Entre aquests, destaca la previsió de desplegament
reglamentari del contracte entre el TRADE i el client, que ha de permetre la seva distinció
respecte de la resta de treballadors autònoms. Així mateix, entre els aspectes pendents de
desplegament destaquen també la prestació per cessament d’activitat i la determinació de les
activitats de risc, per a les quals la cobertura de les contingències professionals serà obligatòria per als treballadors autònoms en general.
Altres normes que cal destacar són la Llei 18/2007, per la qual s’adopten un conjunt de
mesures per crear les condicions bàsiques que garanteixin els drets socials dels agricultors per
compte propi, que adequa la seva regulació a la nova realitat del camp espanyol i a la necessitat d’impulsar la modernització del sector. S’avança així en la línia marcada pel Pacte de
Toledo, i, amb efectes 1 de gener de 2008, s’ordena la integració dels treballadors per compte
propi inclosos al règim especial agrari al règim especial de treballadors autònoms.
D’altra banda, a través de dues ordres ministerials, es passa de la possibilitat de fer un
canvi voluntari de base de cotització a fer-ne fins a dos l’any, a l’inici de cada semestre, dins
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els límits mínim i màxim aplicables en cada exercici; i, d’altra banda, es reformula el programa de promoció de l’ocupació autònoma.

2. Anàlisi de la figura del treballador i la treballadora
autònom, segons tipologies i sectors d’activitat, a Catalunya
Segons l’EPA, l’any 2007 a Catalunya el nombre d’autònoms s’ha reduït el 2,3%, fins als
577 milers, el 16,4% de la població ocupada. Aquesta evolució, que divergeix de la que ha
mostrat la població assalariada, s’explica sobretot per les dones de mitjana edat, que ha
estat el col·lectiu que més ha disminuït la seva presència entre la població ocupada per
compte propi, tot i que els homes també ho han fet.
S’observa una caiguda de totes les figures del treball autònom, excepte la dels autònoms
sense assalariats. Per branques d’activitat, la reducció del treball autònom es concentra a
l’agricultura, a les indústries manufactureres i a l’hoteleria. Per categories ocupacionals, la
caiguda es concentra entre el personal directiu, els tècnics i professionals científics i intel·
lectuals, els treballadors qualificats dels sectors agrari i pesquer, i també entre els treballadors del comerç i la restauració. Segons el nivell d’estudis assolits, la caiguda s’explica
majoritàriament pels autònoms amb nivell d’estudis superiors.

3. Anàlisi del nombre de treballadors i treballadores
autònoms registrats a la Seguretat Social, segons
tipologies i sectors, a Catalunya
El 31 de desembre de 2007, a Catalunya hi havia 598.204 persones afiliades a algun dels
règims de la Seguretat Social en els quals s’inclouen les persones que treballen per compte
propi, és a dir, el règim especial de treballadors autònoms (RETA), el règim especial agrari
(REA) i el règim especial de treballadors del mar (REM). Aquesta dada representa el 17,4%
del total d’Espanya.
L’augment del nombre de persones incloses en aquests règims que s’ha produït respecte
de l’any anterior (+2,3%) s’explica per l’increment de les persones incloses dins el RETA
(+2,5%), atès que tant en el REA com en el REM s’han produït disminucions del nombre
d’afiliats, -2,9% i -6,6%, respectivament.
Pel que fa a la distribució per règims, segons les dades de la Seguretat Social, el 96,5%
han estat persones afiliades al RETA, el 3,3% al REA i el 0,1% al REM. Cal tenir en compte
que a partir de l’1 de gener de 2008 els treballadors per compte propi inclosos al REA s’hauran d’integrar al RETA.
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L’any 2007, els autònoms pròpiament dits, és a dir, aquells que no estan integrats en
societats mercantils, cooperatives o altres entitats societàries, que tampoc són col·laboradors
familiars ni estan registrats com a part d’algun col·lectiu especial de treballadors, han representat el 62% del total de persones afiliades al RETA, al REM i al REA a Catalunya. El
perfil majoritari entre aquest tipus de treballadors es manté estable respecte de l’any anterior i es resumeix amb els trets següents: un home, entre 45 i 54 anys, que treballa al sector
serveis, sense assalariats al seu càrrec, de nacionalitat espanyola, que porta un mínim de
cinc anys al negoci i que cotitza per la base mínima.

4. La protecció social dels treballadors i treballadores
autònoms
L’any 2007, a Catalunya s’ha incrementat el nombre de pensions contributives percebudes en el marc del RETA, seguint la tendència dels anys anteriors. La majoria de les persones
beneficiàries són dones. La majoria de les pensions percebudes en el marc del RETA són de
jubilació, seguides per les pensions de viduïtat. Les pensions de jubilació predominen entre
els homes, seguides de les d’incapacitat permanent. Un percentatge important de dones són
beneficiàries de les pensions de viduïtat.
Pel que fa al REA per compte propi, l’any 2007 s’han percebut menys pensions en el marc
d’aquest règim respecte a l’any 2006, fet que coincideix amb la caiguda de l’afiliació en el
període de referència. Igual que en el cas del RETA, la majoria de les pensions que es perceben en el marc del REA per compte propi són per jubilació, seguides de les de viduïtat.
La quantia mitjana de les pensions d’aquests dos règims és inferior a l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, fixat en 531,7 euros mensuals per a l’any 2007.
Així mateix, aquestes quanties són inferiors a l’import mitjà de les pensions percebudes en el
conjunt del sistema de la Seguretat Social.

5. Foment de l’activitat emprenedora
La majoria d’actuacions públiques (tant d’àmbit estatal com autonòmic) de foment de
l’activitat emprenedora se centren en l’inici de l’activitat autònoma, ja sigui aportant-hi el
capital necessari per realitzar la inversió inicial, ja sigui donant-hi suport i assessorament.
Així, el 96,2% de les persones que capitalitzen la prestació d’atur de nivell contributiu a
Catalunya es constitueixen com a autònomes. La capitalització de la prestació d’atur és una
modalitat de pagament a la qual cada any opten més persones, i també és creixent el nombre
d’aturats que opten per constituir-se com a autònoms. A causa de la configuració legal de la
capitalització, la modalitat majoritària de cobrament és el pagament de les cotitzacions a la
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SS, acompanyada de la capitalització parcial. D’altra banda, la majoria de les persones que
capitalitzen són homes (les dones en representen el 23,7%), si bé entre els menors de 25 anys
el pes de les dones incrementa (fins al 29,4%).
Altres ajuts a iniciatives de creació d’empreses són els que atorga l’ICO, amb els quals
finança préstecs en condicions preferents. L’any 2007 aquestes ajudes van ascendir a un
import de 9.990.000 euros a Catalunya i van permetre la creació de 203 llocs de treball.
El Departament de Treball també duu a terme diferents actuacions de suport i foment a
les noves iniciatives empresarials i als projectes d’autoocupació. Destaca, en primer lloc, el
Servei de Creació d’Empreses, que proporciona assessorament i suport tècnic a persones
autònomes que creen la seva empresa. L’any 2007 s’han incrementat, respecte de l’any
anterior, tant el nombre d’empreses creades com el nombre de persones que les creen (8,6%
i 8,5%, respectivament), però ha davallat el nombre de llocs de treball per compte d’altri
creats (13,3%), de tal manera que s’ha produït una atomització de les noves empreses.
Confirma aquesta situació el fet que la principal forma jurídica de les empreses creades
sigui la de l’empresari individual (68,7%). D’altra banda, creix el nombre de dones que
acudeixen al Servei i creen la seva empresa: passen de representar el 38,9% el 2006 al
42,2% del total l’any 2007.
Cal destacar també l’increment d’SLNE creades a través d’aquest Servei (es passa de 4
l’any 2006 a 13 el 2007). L’SLNE és una modalitat societària creada l’any 2003, i destinada a projectes empresarials petits per facilitar-ne els tràmits de constitució i posada en
funcionament. Des de l’any 2003 fins al 2007 se n’han constituït a Catalunya un total de
602.
Les subvencions a la promoció de l’ocupació autònoma contribueixen a prestar suport
econòmic a l’inici de l’activitat. Igual que en el cas del Servei de Creació d’Empreses, la
majoria dels beneficiaris d’aquestes subvencions són homes. D’altra banda, més de la meitat dels beneficiaris, ja siguin homes o dones, reben més de 3.000 euros (que és el tram
d’import més alt de subvencions).
Les empreses qualificades d’iniciatives locals d’ocupació (I+O) reben finançament del
SOC també en la seva fase inicial de creació. L’any 2007 s’han subvencionat un nombre
menor d’accions que el 2006 (el 29,7%), fet que ha comportat que tant l’import com el
nombre de llocs de treball creats siguin menors (el primer ha davallat el 29,4% i els segons
han passat de 326 a 231). D’aquests llocs de treball creats, el 56,3% han estat per a homes
i el 43,7% per a dones.
Entre els programes públics de suport a l’empresa que ha iniciat la seva activitat, destaca la línia d’ajuts que preveu el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa en el
marc del Pla de dinamització del comerç urbà, destinada a millorar l’eficiència i la rendi-
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bilitat de les pimes detallistes, i als quals poden accedir no només les pimes, sinó també les
persones emprenedores o autònomes.
Finalment, cal comentar el suport a l’emprenedoria des de l’àmbit privat, en què destaca
l’atorgament per part de les entitats bancàries de microcrèdits. La Fundació Un Sol Món ha
concedit un total de 2.369.358 euros, el 3,9% més que l’any anterior. Entre els beneficiaris
hi ha més dones que homes (les primeres representen el 54,4% del total) i, en funció de l’edat,
el grup majoritari és el comprès entre els 30 i els 50 anys. Els sectors que concentren un
major nombre d’iniciatives finançades per microcrèdits són el comerç minorista, el de serveis professionals, empresarials, immobiliària i lloguer i serveis personals, i el d’activitats
socials i serveis a la comunitat.
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V

CONDICIONS DE VIDA

1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA
La població a Catalunya, l’1 de gener de 2007, és de 7.210.508 persones, de les quals
el 53,1% tenen la seva residència en tres comarques: el Barcelonès, el Vallès Occidental
i el Baix Llobregat. La densitat de la població a Catalunya (221 hab./km2), fixada en quasi
el doble del que s’estima per a la UE-27, evoluciona cap a un creixement constant, producte del creixement natural de la població i de l’arribada de persones procedents de
l’estranger.
El creixement natural de 2007 ha estat positiu. S’hi detecta que la natalitat ha entrat en
un procés de recuperació, amb una taxa de l’11,76 per mil, i que va augmentant els seus
valors anualment, en part, gràcies a la contribució de les mares estrangeres. Tot i això,
l’edat mitjana de la maternitat es retarda any rere any, i se situa en els 30,8 anys en conjunt
i en els 29,6 respecte al primer fill. Un altre canvi generacional que s’està produint a la
societat catalana és el decreixement de la taxa bruta de nupcialitat (4,42 per cada 1.000
habitants). Aquest fet propicia que s’augmenti cada any el percentatge de nascuts de mare
no casada (31,2% dels nascuts). D’altra banda, a Catalunya s’ha registrat un de cada quatre matrimonis entre persones del mateix sexe, que representen el 3,4% del total de matrimonis. També, s’observa que la taxa de mortalitat ha disminuït.
L’estructura demogràfica mostra que el 50,4% de la població són dones. L’equilibri
entre els sexes no s’assoleix fins als 45 anys perquè les dones estan més presents en les edats
avançades, atesa la seva esperança de vida més alta, mentre que en les cohorts d’edat més
joves predominen, lleugerament, els homes.
La distribució entre les diverses edats mostra que el gruix més nombrós de població és
el constituït per les persones que tenen entre 25 i 39 anys. També és en aquest tram d’edat
on la presència de persones estrangeres és més gran. No obstant això, la proporció de persones més grans de 65 anys és elevada, i concentra el 16,4% de la població, la qual cosa
posa de manifest que es tracta d’una societat envellida, tot i que és una xifra inferior a la
registrada el 2001 (17,4%). Així, l’índex d’envelliment, que ha estat de 111, ha reflectit un
descens produït per un increment en el nombre de persones d’edats joves, tant nacionals com
estrangeres, gràcies a l’augment de la fecunditat.
La concentració de la població de més edat sobre el territori no és homogènia. Es detecta que algunes de les comarques lleidatanes i tarragonines més occidentals són les que
presenten els índexs d’envelliment més elevats. Les comarques amb els índexs d’envelliment
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més alts també tenen els índexs de dependència senil i de sobreenvelliment superiors. Aquest
fet pot ocasionar més dificultats en l’atenció a la dependència en aquestes comarques.
Respecte a la població estrangera resident a Catalunya, el padró continu d’habitants en
data 1 de gener de 2007 mostra que són 972.507 persones, 58.750 més que l’any anterior
(+6,4%), que representen el 13,5% de la població total. La fixació de la residència de les
persones estrangeres a les comarques del territori català no és uniforme, amb un pes major
en les comarques costaneres, com tampoc ho és la distribució d’unes i altres nacionalitats a
les diverses circumscripcions. Igualment, aquesta distribució poc heterogènia també es
reflecteix en l’àmbit municipal.
A Catalunya, el 36,8% de les persones estrangeres provenen del continent americà, el
26,0% d’Àfrica i el 9,1% d’Àsia i Oceania. Els homes i dones europeus no comunitaris
enguany agrupen el 4,5%, i els comunitaris el 23,7% del total de persones estrangeres.
Aquests percentatges, notòriament diferents als registrats l’any anterior, s’han generat perquè l’1 de gener es va fer efectiva l’adhesió a la UE de Romania i Bulgària. Per tant, aquests
dos països, que tenien un pes significatiu en l’agrupació de països europeus no comunitaris,
s’incorporen als comunitaris. Cal destacar que, si s’analitzen les dades segons el nombre de
targetes de residència o certificats de registre en vigor, s’observa que enguany (al final de
2007) és el primer any que el nombre de persones estrangeres amb residència a Catalunya
de nacionalitat americana (269.867 targetes) supera les de nacionalitat africana (266.542),
mentre que al padró continu d’habitants aquest fet ja es produïa el 2003.
Els països que concentren els col·lectius d’estrangers i estrangeres empadronats més
nombrosos són el Marroc (19,7% de les persones estrangeres), l’Equador (8,4%) i Romania
(6,5%).
La distribució de la població estrangera segons el gènere i l’edat mostra diferències
respecte a les dades registrades en la població total. En aquest cas, el 45,4% són dones. I la
descomposició de les edats mostra una població més jove que la de nacionalitat espanyola.
Els i les menors estrangers constitueixen un grup que representa el 16,5% del seu total
(enfront del 14,5% de la població a Catalunya), com a conseqüència de l’alt pes relatiu que
tenen les nacionalitats africanes, les més joves (27,3 anys de mitjana d’edat enfront dels 36
anys de les oceàniques). L’estructura de les edats es mostra diferent entre els continents, així
com en els països que els componen. Pel que fa a les 15 nacionalitats amb més residents a
Catalunya—agrupen el 71,9% del total de persones estrangeres—, el Marroc, Bolívia i
Brasil són els països de població més jove, i el Regne Unit i Alemanya els de població més
envellida.
Segons les dades que recull l’Observatori de la Immigració, al final de 2007 a Catalunya
hi ha 860.575 certificats de registre o targetes de residència en vigor (33,9% més que l’any
anterior). D’aquests, 621.670 pertanyen al règim general i 238.905 al comunitari. Catalunya,
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com ja succeïa els darrers anys, és la comunitat autònoma amb un nombre més alt de persones amb la situació administrativa regular, i concentra el 21,6% del total del territori
espanyol.
Segons el motiu per a la seva expedició, el treball per compte aliè n’absorbeix el 26,7%,
el 14,1% per residència no lucrativa i el 31,3% per residència permanent; el 27,8% pertanyen a certificats de registre del règim comunitari.
Catalunya és la comunitat que té un nombre més elevat de targetes de residència permanent d’Espanya, 268.966 targetes. El baix pes relatiu de les targetes inicials (l’11,3% del
total del règim general), respecte a les targetes de llarga durada i les permanents (43,3%),
reflecteix que el procés de la immigració a Catalunya no és producte d’un efecte recent.
Igualment, es pot detectar en la proporció de persones de nacionalitat estrangera nascudes
a Espanya, però amb targetes concedides a Catalunya, que és del 7,4%, i que respon a fills
de pares que van arribar prèviament.

2. Salut
La revisió del Reglament sanitari internacional de l’OMS ha posat en relleu la preocupació dels governs i els organismes internacionals per la seguretat en matèria de salut
pública, així com el seu interès vers la reducció de la vulnerabilitat sanitària de les poblacions a través del desenvolupament coordinat d’accions proactives de gestió dels riscos.
La nova Estratègia sanitària 2008-2013 de la Unió Europea es fa ressò d’aquesta preocupació i, alhora, planteja com a objectiu primordial promoure la salut i la reducció de les
desigualtats sociosanitàries. En aquest sentit, si bé és cert que tres quartes parts de la població consideren que el seu estat de salut general és bo o molt bo, també ho és que aquesta
percepció varia en funció del sexe, l’edat i la categoria professional de les persones.
La dimensió socioeconòmica es fa especialment present pel que fa a la problemàtica de
l’obesitat, malaltia crònica amb una prevalença del 16,5% a Catalunya i en previsible creixement com a conseqüència dels canvis d’hàbits de la població en relació amb l’activitat
física i l’alimentació. Altres problemes sanitaris a Catalunya, amb implicacions biològiques,
psicològiques i socials, són els trastorns de la conducta alimentària, diagnosticats a 1.128
persones l’any 2006, i les drogoaddiccions, particularment entre la joventut. El cànnabis, en
tant que segona substància quant al nivell de prevalença en el consum de drogues a
Catalunya, ha estat consumida alguna vegada pel 35,9% de les persones de 15 a 64 anys i
per una proporció encara més gran de la població jove.
Les tres causes principals de mort entre la població catalana continuen sent, per ordre
decreixent, les malalties del sistema circulatori, els tumors i les malalties del sistema respi-
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ratori. Al mateix temps, s’ha d’emfasitzar que la causa de mortalitat prematura que provoca
la retallada més gran de l’esperança de vida són els accidents de trànsit de vehicles de motor
(reducció mitjana de 33,3 anys), seguida per la sida (26,1 anys) i els suïcidis i les autolesions
(26 anys).
Pel que fa a la sida, es constata una davallada en la declaració de nous casos com a
conseqüència dels efectes dels tractaments antiretrovirals de gran activitat, malgrat que la
infecció per VIH s’està estabilitzant i incrementant en les poblacions amb més activitat de
risc. Altres malalties de declaració obligatòria, com la tuberculosi o la legionel·losi, també
van registrar l’any 2006 un descens en el nombre de casos; contràriament, però, el nombre
d’infeccions d’hepatitis es va incrementar, especialment les de tipus C.
El Registre Central d’Assegurats va créixer en 127.879 inscripcions al llarg del 2006, i
també ho van fer (el 9,8%) el pressupost de despeses de l’Agrupació de Salut i, en termes
generals, l’activitat assistencial dels proveïdors sanitaris de l’atenció primària i especialitzada contractats pel Servei Català de la Salut. En aquest sentit, destaca la intensificació de
l’activitat dins l’atenció psiquiàtrica i la salut mental (especialment en els centres de salut
mental infantil i juvenil), així com l’increment de l’activitat quirúrgica, la qual cosa ha permès alleugerir les llistes i el temps d’espera, fet que també afecta els trasplantaments d’òrgans sòlids.
Tot i això, l’Enquesta de satisfacció 2006-2007 constata la necessitat de continuar millorant alguns aspectes concrets de la prestació sanitària, com ara la gestió dels temps en
l’atenció primària i hospitalària, i el menjar, la comunicació i la informació en l’atenció
sociosanitària, hospitalària i psiquiàtrica.

3. Educació
L’educació ha estat al llarg de l’any 2007 un dels temes centrals del debat polític i social a Catalunya, arran dels diagnòstics sobre l’estat de l’educació publicats, del desenvolupament reglamentari de la Llei orgànica d’educació i dels treballs preparatoris de l’Avantprojecte de llei d’educació catalana.
D’altra banda, els sistemes educatius actuals han de fer front a un ampli ventall de reptes,
derivats de la seva mateixa configuració, de la realitat social de l’alumnat i de les exigències de la societat en general, així com dels objectius polítics per afavorir el creixement i la
competitivitat, en sintonia amb els objectius de l’Estratègia de Lisboa.
El sistema educatiu català presenta resultats satisfactoris en termes d’equitat però menys
positius en termes d’excel·lència. Així, segons els resultats de l’informe PISA 2006 sobre la
mostra per Catalunya, hi ha pocs alumnes en els nivells alts i molts en els nivells baixos.
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D’altra banda, la majoria d’estudis coincideixen a concloure que els principals problemes
de rendiment es concentren a l’ESO.
En consonància amb l’evolució demogràfica, el nombre d’alumnes en els ensenyaments
de règim general ha augmentat el 2,8% el curs 2006-2007, tot i que aquest increment és més
intens en els centres públics que en els privats (concertats i no concertats). D’altra banda,
el pes de l’alumnat estranger sobre el total d’alumnes també s’incrementa, en passar del
10,3% a l’11,4%, i és més elevat en els centres públics (15,6%) que en els privats (4,6%).
A l’educació infantil, igual que el curs anterior, s’ha assolit l’objectiu del PNR que més
del 30% dels infants de 2 anys estiguin escolaritzats, en ser aquest percentatge el 31,1% el
curs 2006-2007, percentatge que arriba al 97,1% en els infants entre 3 i 5 anys.
Durant el curs 2006-2007 s’ha fet un esforç significatiu en la contractació de professorat
per dur a terme la sisena hora en l’educació primària, en compliment dels compromisos del
Pacte nacional per a l’educació: s’han contractat un total de 4.521 professors en els centres
públics de primària.
Com ja s’ha afirmat, l’ESO és una de les etapes en què cal centrar els esforços per
millorar el rendiment escolar, atès que la taxa d’idoneïtat als 15 anys (4t d’ESO) és significativament més baixa que en finalitzar la primària. Un avanç respecte al curs anterior ha
estat la davallada de quatre dècimes de la taxa d’abandonament (passa de l’11,9% a
l’11,5%). Aquesta davallada té lloc exclusivament en els centres públics (passa del 16,2% al
15,4%), mentre que creix als privats (del 6,6% al 6,9%), tot i que en aquest darrer cas és
significativament més baixa. Malgrat la davallada de la taxa d’abandonament, la taxa de
graduació també baixa respecte al curs anterior (del 79% al 78%), fruit de l’increment de
la taxa de repetició (passa del 9,1% al 10,5%).
El batxillerat presenta dues diferències significatives amb la resta d’ensenyaments: en
primer lloc, decreix el nombre d’alumnes; i, en segon lloc, els alumnes tendeixen a concentrar-se més en els centres privats no concertats que en els privats concertats (en els primers
s’hi matricula el 22,4% de l’alumnat, mentre que en els segons ho fa el 14,6%). Aquest
darrer fet s’explica pel major nombre de centres privats no concertats existents que tenen
aquesta oferta formativa. De tota manera, la matriculació en centres públics és majoritària
en tots els casos.
En canvi, els estudis de formació professional tenen 2.505 nous matriculats (el 3,7% més
que el curs anterior), reflex d’un major interès dels joves per aquests estudis i un bon símptoma de compliment dels objectius comunitaris en aquest àmbit. Tot i que en els CFGM els
nois són més nombrosos que les noies i que en els CFGS aquesta situació s’equilibra, continuen havent-hi diferències significatives en funció de les famílies professionals, fet que
reflecteix els estereotips de gènere que encara perduren.
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El manteniment dels estereotips de gènere és una de les causes que expliquen el desajust
entre l’oferta formativa i les necessitats de les empreses, però n’hi ha d’altres que afecten
qüestions metodològiques, organitzatives i estructurals del mateix sistema de formació professional (entès en els tres subsistemes que el componen). Aquestes idees estan reflectides en
l’estudi elaborat pel CTESC al llarg de 2007 sobre l’adequació de l’oferta formativa a les
necessitats empresarials.9
Un reflex de la importància que ha adquirit la formació professional, i que es preveu
reforçar els propers anys, és l’aprovació per part del Govern de la Generalitat del II Pla
general de formació professional, amb la finalitat de millorar la qualificació professional de
les persones al llarg de la vida i la del capital humà de les empreses. La formació professional es concep com un instrument necessari per garantir el creixement i el desenvolupament
econòmic, atesa la relació existent entre el nivell formatiu i l’ocupabilitat de les persones.
L’educació universitària es troba en una fase de canvi profund, fruit de la inclusió a
l’espai europeu d’educació superior, que ha comportat la modificació de la Llei orgànica
d’universitats per adaptar el sistema educatiu superior a les directrius comunitàries i estructurar els estudis seguint l’esquema acordat (grau, màster i doctorat).
D’altra banda i a diferència de la majoria de les etapes comentades, el curs 2006-2007
ha continuat la davallada de l’alumnat a les universitats públiques presencials (amb l’excepció de la UPF), tot i que ha augmentat a les privades, si bé la majoria d’alumnes ha continuat concentrant-se en les universitats públiques (87,7%). Un comentari a part mereix la
UOC, on l’intens creixement del nombre d’alumnes dels darrers cursos ha suposat que
durant el curs 2006-2007 hagi estat la segona universitat amb un major percentatge de
matriculacions, a continuació de la UB i per davant de la UAB.
La política de beques i ajuts a l’estudi es configura com un instrument redistributiu, de
foment de la igualtat d’oportunitats i d’exercici real del dret fonamental a l’educació reconegut a l’article 27 de la CE, si bé molts experts la qualifiquen d’insuficient per assolir les
seves finalitats atesa la configuració i el pressupost destinat. De l’import total destinat a
aquest política a alumnes matriculats a Catalunya el curs 2005-2006, el 65,9% va ser finançat pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport, i el 34,1% restant, per la
Generalitat.
El Programa Educació de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2007 ha tingut un
pressupost de 5.317,3 milions d’euros i ha augmentat el 6,4% respecte del pressupost de
l’any 2006. Aquest programa representa el 16,5% del total dels pressupostos de la Generalitat

9. Oferta formativa de formació professional a Catalunya i qualificacions requerides per les empreses. Disponible a:
http://www.ctescat.cat/noticies/19634291.html.
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i disminueix 0,3 punts percentuals respecte del pes de l’any 2006. Quant al PIB, el Programa
Educació té un pes del 2,55% i es manté pràcticament estable en relació amb el pes de l’any
2006 (2,56%). Aquesta proporció encara es troba a molta distància del que pretén el Pacte
nacional per a l’educació, que és convergir l’any 2012 amb l’esforç de finançament públic
que realitzen els països del nostre entorn i que se situa prop del 6% del PIB.
El pressupost liquidat de la despesa pública en educació no universitària és de 4.271,3
milions d’euros l’any 2006 i augmenta el 13,1% respecte del pressupost de l’any 2005. Les
activitats d’ensenyament han crescut l’11,1%, i són les més expansives l’educació infantil de
primer cicle (creixement del 41%) i l’educació especial (34,6%). Les activitats annexes han
augmentat el 28,8% i contenen la partida que més s’ha incrementat de tot el pressupost, que
és la investigació educativa (470,9%). Per la seva banda, les beques incrementen la seva
liquidació el 268,2%.
Amb referència al pes de les partides pressupostàries, s’observa que les activitats d’ensenyament representen la major part del pressupost, amb 3.879,8 milions d’euros (el 90,8%
del total). Els ensenyaments amb més participació en aquesta classe de despesa són l’educació infantil de segon cicle i l’educació primària, que representen el 43% de les activitats
d’ensenyament, i l’educació secundària, que en representa el 49%. Les activitats annexes
tenen un pressupost de 351,2 milions d'euros (el 8,2% del total), entre les quals destaca la
despesa en administració general educativa, i les beques tenen un pressupost de 40,3 milions
d'euros (el 0,9% del total).
Respecte de la distribució de la despesa per tipus de centres, s’aprecia que la major part
d’aquesta despesa (el 77,4%) recau en els centres de titularitat pública i que aquest percentatge augmenta lleugerament entre els anys 2004 i 2006.
Una altra anàlisi que s’ha dut a terme és la relativa a l’evolució de la despesa per alumne
feta per la Generalitat de Catalunya, segons els nivells educatius d’infantil, primària i secundària i segons la titularitat dels centres. Aquesta anàlisi mostra que la despesa per alumne
augmenta en tots els nivells educatius i en tot tipus de centre, a excepció de l’ensenyament
infantil de primer cicle en els centres concertats, que disminueix de 1.144 euros a 1.088 euros
entre els anys 2005 i 2006. També s’observa que els centres públics tenen una despesa per
alumne superior a la dels centres concertats en tots els nivells educatius.
Pel que fa a les universitats públiques, el seu pressupost liquidat presenta l’any 2006 uns
ingressos de 1.366,2 milions d’euros i unes despeses de 1.247,2 milions d’euros, amb un
romanent de 119 milions d’euros. Si es descompta del pressupost el valor de les partides
d’actius i passius financers, s’observa un dèficit no financer de 3,8 milions d’euros, que
representa el 0,3% de les despeses no financeres.
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Quant a la despesa mitjana per alumne del pressupost liquidat de les universitats públiques catalanes, aquesta és de 7.509 euros i augmenta el 10,7% respecte de l’any 2005.
També s’han analitzat les transferències corrents i les inversions autoritzades del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a les universitats catalanes. El valor de les
transferències és de 782,1 milions d’euros i augmenta l’11,9% respecte de l’any 2006, mentre
que el valor de les inversions autoritzades és de 69,7 milions d’euros i disminueix el 12,9%.
En els darrers tres anys, la taxa de creixement de les transferències corrents ha augmentat
sense interrupció; en canvi, la taxa de creixement de les inversions ha seguit la tendència
contrària.

4. Habitatge
L’any 2007, el mercat de l’habitatge a Catalunya s’ha desaccelerat de forma notable en
un context internacional marcat per la crisi financera desencadenada l’estiu d’aquest any,
caracteritzada per problemes de liquiditat i solvència dels mercats de capital mundials, i que
té com un dels seus detonants la crisi en el mercat hipotecari dels Estats Units.
Després d’un llarg període en expansió, en què el preu de l’habitatge ha crescut significativament per sobre de les retribucions salarials de les famílies i en què s’han generat
problemes per l’accés a l’habitatge, les dificultats a l’hora de trobar finançament —s’incrementa el tipus mitjà del préstec hipotecari fins al 5,4%— i el canvi d’expectatives en l’evolució del preu de l’habitatge han fet que la demanda s’hagi contingut. En concret, s’ha frenat
de forma sobtada la demanda d’habitatge per motiu d’inversió i de segona residència, mentre que la demanda de primera residència segueix alimentant el sector.
Diferents indicadors des de la perspectiva de la demanda mostren aquesta desacceleració: el nombre d’hipoteques constituïdes per habitatges (construïts i projectats) a Catalunya
es redueix el 18,7% i el valor d’aquestes hipoteques baixa el 14,6%; el nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure i nou es redueix el 19,2%, i més intensament que en el
conjunt d’Espanya; i s’incrementa el nombre d’habitatges en oferta, la qual cosa posa de
manifest les majors dificultats de comercialització, que ja van empitjorar l’any 2006, amb
una reducció del percentatge d’habitatges venuts dins de les promocions en oferta, un augment del nombre de mesos de venda d’una promoció i una reducció del percentatge d’habitatges venuts d’una promoció dins el primer mes d’oferta.
Aquesta frenada en el mercat de l’habitatge també es recull pel que fa a l’oferta. L’any
2007 s’han iniciat 85.515 habitatges, amb una caiguda del 32,7% respecte de l’any 2006,
que es reprodueix en tots els grans àmbits territorials de Catalunya, tant a les zones urbanes com a les turístiques, a la resta de municipis de Catalunya, i també a les quatre províncies.
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La inèrcia en la incorporació de més habitatges al mercat —els habitatges acabats l’any
2007 encara s’han incrementat el 2,9% respecte del 2006— i la desacceleració de la demanda han tingut com a resultat una estabilització del preu dels habitatges de compra, tot i que
aquests preus continuen molt per sobre de les possibilitats d’àmplies capes de la població.
En el cas dels habitatges nous, els preus de compra s’han reduït l’1% respecte del 2006
en el conjunt de Catalunya, com a conseqüència de la caiguda dels preus dels municipis de
Catalunya, menys Barcelona i la seva conurbació, i de la forta desacceleració tant a la
ciutat de Barcelona com a la seva conurbació.
En el mercat de l’habitatge de segona mà s’observa una estabilització dels preus, amb
un creixement mitjà del 0,4%, que té lloc tant fora de l’àmbit de la ciutat de Barcelona, on
el preu creix de mitjana l’1,6% respecte del 2006, com a la ciutat de Barcelona, on el preu
mitjà de venda es redueix el 0,5%. Els preus de venda dels habitatges de segona mà es mantenen, aproximadament, entre el 12% i el 30% més baixos que els preus de venda de primera mà.
El mercat de lloguer, recollint part de la demanda que no pot accedir a la compra, ha
seguit creixent el 2007, amb un increment dels nous contractes del 10,3% i amb una evolució
a l’alça del lloguer anual mitjà, que se situa per al conjunt de Catalunya en els 860,0 euros
al mes, amb una taxa de creixement del 10,4%. Aquesta forma de tinença, que s’ha incrementat el 3,7% anual acumulatiu entre els anys 2001 i 2006, també ha augmentat el seu pes
sobre el total d’habitatges principals fins al 17,2% l’any 2006. Tot i així, el caràcter limitat
d’aquest tipus d’oferta i els preus existents fan que el lloguer continuï sense ser una alternativa important per accedir a l’habitatge.
Per tant, l’any 2007 s’hauria posat fi a la fase expansiva del mercat de l’habitatge dels
deu darrers anys, en què en aquestes circumstàncies el preu el fixa principalment la demanda, és a dir, la disposició al pagament de les famílies, que depèn a la vegada del màxim
endeutament a què aquestes poden fer front. L’empitjorament de les condicions creditícies i
les expectatives a la baixa dels preus de l’habitatge haurien alimentat l’ajust d’aquest mercat, que sol corregir les situacions d’una sobrevaloració inicialment amb un ajust de les
transaccions i posteriorment amb un ajust del preu, ja que els venedors prefereixen frenar
les vendes abans que acceptar descensos de preus. Aquest escenari fa preveure que l’any
2008 els ajustos de preus a la baixa seran molt més accentuats.
Pel que fa a la política d’habitatge per part de la Generalitat de Catalunya, l’any 2007
mostra encara tímidament algun dels seus fruïts. L’exercici 2007, la Generalitat de
Catalunya té pressupostats 615,8 milions d’euros en la política de despesa d’habitatge
(Programa 43 dels pressupostos), l’1,9% de tot el pressupost. Així, els pressupostos per al
2007 han previst un increment de 222,3 milions d’euros en aquesta política, el 56% més que
el 2006.

689

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

L’exercici 2007 la promoció d’habitatge amb protecció de nova construcció ha estat de
9.039 habitatges, amb un creixement del 25,1% respecte del 2006, i ha superat la mitjana de
6.239 habitatges amb protecció iniciats anualment en el període 1996-2006.
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 2007 prop de
l’11%, que després de recuperar-se modestament l’any 2004 havia tornat a reduir-se progressivament fins a representar el 5,7% del total l’any 2006. Tot i així, encara som lluny dels
percentatges de promoció protegida assolits el 2007 en comunitats autònomes com ara la
Comunitat de Madrid (43,5%), el País Basc (34,3 %), l’Aragó (19,4%) i Navarra (16,8%). I
lluny del parc d’habitatge protegit observat en comunitats autònomes com Navarra, la Rioja,
Astúries i la Comunitat Valenciana, amb més de 80 habitatges protegits per cada 1.000 habitants l’any 2006, mentre que Catalunya disposava de 41 habitatges protegits per 1.000 habitants aquest mateix any.
Atenent al tipus de promoció dels habitatges iniciats amb protecció, s’observa que l’habitatge social en sentit estricte,10 amb 3.985 habitatges, representa el 43,3% del total i augmenta 10 punts percentuals el seu pes respecte dels habitatges iniciats l’any 2006. Pel que fa
a les promocions de lloguer, augmenten també 10 punts percentuals el seu pes respecte dels
habitatges iniciats l’any 2006 i representen el 44,9% del total de la protecció.
Finalment, cal destacar que el 8 d’octubre de 2007 s’ha signat el Pacte nacional per
l’habitatge 2007-2016, entre més d’una trentena d’agents i actors relacionats amb l’habitatge i el Govern, per tal de donar solució als problemes que presenta l’habitatge a Catalunya.
El Pacte promou la construcció d’habitatges de protecció oficial, especialment per a joves
que s’han d’emancipar, i la posada en el mercat d’habitatges del parc desocupat. D’altra
banda, es compromet a rehabilitar habitatges, a millorar-ne la sostenibilitat i a impulsar la
innovació en la construcció. En el vessant més social, el Pacte es planteja millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional, prevenir l’exclusió social
residencial i eradicar l’assetjament immobiliari, el fenomen dels sense sostre, la sobreocupació i l’infrahabitatge.
Cal destacar també l’aprovació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge,11 la qual va ser objecte de dictamen per part del CTESC, i que dota d’instruments normatius tant a la Generalitat com als ens locals per tal de desenvolupar polítiques

10. Inclou les figures de remodelació de barris, protecció oficial en règim especial (venda destinada a famílies amb
rendes baixes), lloguer a 25 anys i lloguer a 30 anys.
11. DOGC núm. 5044, de 09.01.2008.
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d’accés a l’habitatge, tot garantint el compliment de la funció social de la propietat i la
defensa dels drets dels compradors i llogaters.

5. Protecció social i serveis socials
El context sociodemogràfic actual, caracteritzat per l’envelliment de la població, l’augment de la immigració i les noves formes de família, configura un nou mapa de l’exclusió
social i incrementa les exigències vers les polítiques socials. L’Informe conjunt sobre protecció social i inclusió social 2007 de la Comissió Europea estableix que tots els estats
membres han de fer front als reptes permanents de l’exclusió i les desigualtats, i a la necessitat de modernitzar els seus sistemes de protecció social. La creació a escala estatal del
Sistema d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència significa
un pas endavant en aquest sentit. Aquest informe també posa de manifest la necessitat
d’adaptar els sistemes de pensions a l’augment de l’esperança de vida. En aquest sentit, cal
esmentar l’aprovació de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de
Seguretat Social.
La despesa d’Espanya en protecció social segueix sent inferior a la mitjana de la UE-27,
malgrat que s’observa una clara tendència a l’alça, que ha estat continuada des de l’any
2000. La despesa que els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007 destinen a la
protecció i promoció social representa el 42,9% del total de la despesa prevista, i el pressupost de despeses de la Seguretat Social per a l’any 2007 suposa el 10,3% del PIB. La part
més important de la despesa de la Seguretat Social es destina al finançament de les pensions
contributives. Pel que fa als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la despesa més
important en l’àmbit de la protecció social és la destinada a l’atenció a la gent gran amb
dependència.
Diverses institucions i organismes han posat de manifest la influència que l’envelliment
demogràfic pot tenir en el futur a Espanya i, en concret, en relació amb la sostenibilitat del
seu sistema de pensions. Aquest fet ha motivat l’adopció de diverses mesures, com ara l’estimulació dels sistemes de Seguretat Social alternatius o el progressiu augment del fons de
reserva. Així mateix, la Llei 40/2007, abans esmentada, inclou mesures destinades a estimular els treballadors a retardar la seva edat de jubilació i a reforçar la relació entre cotitzacions i prestacions. L’evolució de la ràtio entre afiliacions i pensions ha estat positiva: l’any
2007 hi ha 2,3 persones afiliades per pensionista a Catalunya, enfront de les 1,9 persones
de l’any 1998. D’altra banda, l’excedent dels ingressos per cotitzacions socials ha permès
augmentar les dotacions del fons de reserva de la Seguretat Social, els recursos del qual
permeten atendre necessitats futures en l’àmbit del finançament de les pensions contributives. Respecte als sistemes alternatius de previsió social, a Espanya no s’han desenvolupat
gaire, si bé el pes del fons de pensions en percentatge del PIB s’ha incrementat progressivament fins a situar-se en el 9,1% l’any 2007.
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Pel que fa a les pensions del sistema de protecció social, cal destacar que les pensions
contributives han crescut progressivament al llarg dels darrers cinc anys (2003-2007), mentre que les pensions no contributives han disminuït en el període esmentat. Les pensions més
nombroses a Catalunya són les contributives de jubilació. Les dones són majoria entre les
persones beneficiàries de les pensions contributives de viduïtat i en favor de familiars, mentre que els homes ho són entre les persones beneficiàries de les pensions contributives de
jubilació i d’incapacitat. Aquesta situació és conseqüència de les diferències existents entre
homes i dones en la seva trajectòria laboral, a la qual està estretament lligat el nostre sistema de pensions. Aquest fet també explica que les dones tinguin uns ingressos inferiors als
homes en concepte de pensions, atès que la quantia de les pensions de viduïtat i en favor de
familiars és més baixa que les pensions de jubilació i d’incapacitat. D’altra banda, la majoria de les persones beneficiàries de les pensions no contributives són dones, sobretot en el
cas de les pensions de jubilació, atès que les dones que tenen actualment més de 65 anys han
estat en molts casos inactives o bé han tingut trajectòries laborals irregulars, que no els han
permès l’accés a una prestació contributiva de jubilació.
El nombre de prestacions per desocupació s’ha incrementat l’any 2007, seguint la tendència dels anys anteriors, si bé l’any 2007 aquest creixement s’ha accelerat, en un context
d’augment de l’atur registrat. Els ingressos percebuts en concepte de prestacions d’atur són
inferiors en el cas de les dones, atès que són majoria entre les persones beneficiàries del
subsidi d’atur i de la renda activa d’inserció, de quantia més baixa que la prestació contributiva. Així mateix, i pel que fa a aquesta darrera, la seva quantia mitjana és inferior en el
cas de les dones.
El nombre de persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció ha disminuït l’any
2007, seguint amb el canvi de tendència que s’inicia l’any 2005. La majoria de les persones
beneficiàries són dones. Seguint la tendència dels anys anteriors, les dones més madures (de
més de 45 anys en endavant) guanyen pes respecte al total de dones. Aquest patró s’observa
també entre els homes, però en menor mesura.
Cal destacar que la pobresa ha augmentat l’any 2007 a Catalunya i que dues de cada deu
persones viuen amb menys de 689 euros al mes. El perfil de la pobresa a Catalunya és el
d’una dona gran que viu sola. Les transferències socials contribueixen a disminuir el nombre
de persones amb risc de pobresa, sobretot de les que tenen 65 i més anys. El fet que la pobresa entre els menors de 16 anys es vegi poc reduïda per aquestes transferències posa de
manifest que el sistema de prestacions socials dóna una menor protecció a aquest col·lectiu
que a la resta.
El desenvolupament dels serveis socials, juntament amb l’acció protectora de la Seguretat
Social, l’educació i la sanitat, contribueixen a assegurar la cohesió social. L’Informe conjunt
sobre protecció i inclusió social 2007 de la Comissió Europea posa de manifest que la inclusió activa és un mitjà eficaç per promoure la integració social i en el mercat de treball de les
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persones en situació més desafavorida. En aquest sentit, s’ha aprovat la Llei 44/2007, de 13
de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció. L’Informe també assenyala que les persones amb discapacitat figuren entre les categories prioritàries designades
pel Consell Europeu per a una major participació en el mercat de treball. En el context
espanyol, les prestacions que ofereix l’Estat a les persones amb discapacitat són majoritàriament pensions, a diferència d’altres països de l’entorn europeu, en què es dóna més
preferència a la provisió de serveis.
El nombre de persones usuàries dels serveis socials ha crescut l’any 2007, seguint amb
la tendència dels anys anteriors. Així mateix, es constata que la majoria de les persones
usuàries són la gent gran i les persones amb discapacitat, atès que l’envelliment de la població ha generat l’increment de la demanda pel que fa a la dependència, ja sigui derivada de
l’edat avançada com d’una situació de discapacitat.
Respecte a la dependència, els canvis socials i en les estructures familiars han fet visibles
una sèrie de mancances en l’àmbit de la seva atenció institucionalitzada. Al llarg del primer
any de desplegament del Sistema d’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència, el Departament d’Acció Social i Ciutadania ha rebut 72.738 sol·licituds
(vuit de cada deu corresponen a persones que tenen més de 65 anys) i ha fet 46.698 valoracions. La majoria dels ajuts concedits són prestacions econòmiques, en especial per a l’atenció al domicili. D’altra banda, es constata un endarreriment en el desplegament de la Llei
39/2006, tant en les valoracions (que s’han d’emetre en un termini de tres mesos des de la
recepció de la sol·licitud) com en l’elaboració dels PIA.

6. Cultura, lleure i consum
Les últimes dades recollides dins l’àmbit de la cultura constaten el creixement sostingut de la despesa pública en aquesta destinació pressupostària al llarg dels darrers anys,
fet que s’ha intensificat entre el 2005 i el 2006. Al mateix temps, els hàbits de consum
cultural s’han anat estenent a un conjunt més ampli de la població entre els anys 2003 i
2006, tret de l’audició radiofònica i l’assistència al cinema, que han reculat algunes posicions. La despesa privada en cultura és una de les més importants dins el conjunt de
l’Estat, sobretot pel que fa als equipaments audiovisuals, fotogràfics i informàtics, fet que
explicaria el context d’expansió sostinguda de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les llars familiars, constatat per la darrera Enquesta de consum i pràctiques culturals.
El 37,5% de la població de Catalunya assegura que disposa de poc temps lliure durant
els dies laborables, percentatge que en les persones ocupades s’incrementa fins a poc més
del 50%. Es constata un increment de la freqüència relativa amb què els catalans i catalanes
utilitzen l’ordinador, van a comprar, es desplacen per motius de lleure, assisteixen al teatre
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i als concerts, i tenen cura d’altres persones, en detriment d’altres activitats com ara passejar, dormir, reposar i fer feines de la llar o cuinar.
La lectura és, després de mirar la televisió i passejar, la tercera activitat cultural més
estesa entre la població durant els dies laborables, particularment pel que fa a la premsa
diària i, més específicament, entre els homes. Contràriament, la lectura de llibres i revistes
és un hàbit cultural lleugerament més consolidat entre les dones. Tot i això, s’observa una
tendència vers l’escurçament de la distància cultural entre tots dos sexes pel que fa a la
lectura i al consum de música i televisió.
A diferència del que ha succeït en l’àmbit de la radiofonia, l’audició de música i l’audiència de televisió han augmentat al llarg dels últims anys. Només tres canals de televisió
(TV3, Antena 3TV i Tele 5) concentren el 60% de l’audiència televisiva catalana. Quant als
diaris més llegits a Catalunya, s’ha de destacar que entre els deu primers (encapçalats pel
Periódico de Catalunya) n’hi ha quatre de gratuïts.
El context d’expansió dels equipaments audiovisuals, musicals i TIC a les llars familiars
de Catalunya ha introduït canvis en la relació que manté la població amb els béns i serveis
culturals i, alhora, podria explicar la intensa davallada d’espectadors i espectadores de
cinema que s’ha produït recentment a Catalunya, quantificada en el 12,4% entre els anys
2004 i 2006.
De fet, Catalunya és, conjuntament amb Madrid, la comunitat autònoma amb el consum
mitjà per persona més elevat en equipaments audiovisuals, fotogràfics i de processament de
la informació. De la mateixa manera, la despesa mitjana per persona (828,2 euros) i per llar
(2.291,2 euros) en lleure i cultura és una de les més elevades de tot l’Estat, només per darrere de les registrades a la Comunitat Foral de Navarra, la Comunitat de Madrid i el País
Basc.
Pel que fa a la despesa pública en cultura, la Generalitat de Catalunya és l’Administració
autonòmica amb la xifra absoluta més elevada de tot l’Estat, encara que en termes de percentatge sobre el PIB ocupa una posició relativament baixa. Destaca especialment la partida
de llibres i audiovisuals, la qual representa el 45,5% de la despesa realitzada pel conjunt de
les comunitats autònomes dins d’aquesta destinació pressupostària. El català continua sent
la llengua de publicació de llibres i opuscles més important en el conjunt de l’Estat després
del castellà. Tot i això, el pes de la producció editorial de Catalunya en relació amb la d’Espanya (en termes de títols i d’exemplars) ha disminuït entre els anys 2006 i 2007.
L’oci, els espectacles i la cultura només ocupen la sisena posició (6,8%) entre els dotze
grups de despesa privada; i l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i els altres combustibles
(26,4%), els transports (14,3%) i els aliments i begudes no alcohòliques (14%) són els tres
components més importants del consum privat. Els problemes relacionats amb la companyia
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aèria Air Madrid, l’apagada elèctrica del 23 de juliol a Barcelona i les alertes de diversos
productes i mercaderies majoritàriament adreçats a la infància han estat els tres conflictes
de consum més rellevants dins l’activitat de l’Agència Catalana del Consum (ACC) l’any
2007. Al mateix temps, els sectors específics amb un volum més gran de sancions econòmiques han estat el transport aeri, la telefonia i les empreses de reagrupament de crèdit.
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VI

sostenibilitat ambiental

1. Context
L’Informe d’avaluació del Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic de l’any 2007,
en posar de manifest la influència de l’activitat humana en el canvi climàtic, ha suposat un
punt d’inflexió en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental. Per primera vegada, s’ha posat
sobre la taula la necessitat d’estabilitzar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH)
en nivells tolerables per la Unió Europea, amb l’objectiu que la temperatura de la Terra no
augmenti més de 2 ºC, i de desacoblar, progressivament, el creixement econòmic de les emissions de CO2. Es posa de manifest que Catalunya també és vulnerable al canvi climàtic i, en
aquest context, sorgeix la necessitat de gestionar la incertesa dels possibles impactes i de
desenvolupar polítiques de mitigació i d’adaptació.
En primer lloc, pel que fa a la mitigació, atès que l’Estat espanyol ha incomplert l’objectiu de Kyoto de no superar, en més del 15%, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle respecte de l’any base, l’Estat es va proposar l’objectiu d’estabilitzar-les al 37%. No
obstant això, ni Catalunya ni el conjunt de l’Estat estan en condicions de complir els nous
objectius sense utilitzar els mecanismes de flexibilitat previstos a Kyoto. L’any 2006, la
contribució de Catalunya a les emissions de l’Estat espanyol va ser del 13%; les emissions
per càpita, de 8 tones de CO2 equivalent, i la intensitat de les emissions a l’economia, de
0,31 tones de CO2 equivalent per milió d’euros de PIB, van ser inferiors a la mitjana de
l’Estat.
La UE ha desenvolupat un esquema de comerç d’emissions que actua sobre el sector
energètic i sobre determinades branques industrials, i cobreix el 40% de les emissions. En
aquesta línia, el nou Pla d’assignació d’emissions de l’Estat 2008-2012 representa una
reducció del 16% de les emissions respecte de l’anterior Pla. A Catalunya, l’any 2007 s’ha
produït un canvi de tendència i les emissions verificades han estat el 3,4% inferiors a les
assignades, tot i que el sector elèctric i de l’acer les han sobrepassades.
Un altre dels objectius de les polítiques de mitigació és la reducció de les emissions als
sectors difosos; així, s’observa que el transport per carretera i les plantes de combustió
industrial representen el 25% i el 23%, respectivament, de les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle a Catalunya. Durant el període 2005-2006, els sectors del transport per carretera i d’altres mitjans de transport i maquinària van augmentar les emissions de GEH; en
canvi, els sectors de l’extracció i distribució de combustibles fòssils, les activitats relacionades amb el tractament i l’eliminació de residus, i la combustió en la producció i la transformació de l’energia són els que les van reduir més.
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Catalunya és vulnerable a l’augment de la temperatura de l’aire i de l’aigua, que ha
estat, en el darrer segle, de 0,15 ºC i 0,35 ºC per decenni, respectivament, i que fa que els
hiverns siguin més càlids, i que es perllongui la ratxa càlida i l’estació de creixement. De
fet, l’any 2007 ha estat un any sec i les projeccions de futur modelitzen una reducció de les
precipitacions. Aquests canvis impacten en la producció agrícola, pesquera i de l’aqüicultura, i en el turisme i la producció hidroelèctrica, entre d’altres.
S’observa un cert desenvolupament dels instruments de política ambiental de responsabilitat i aproximació voluntària que incentiven el canvi de comportament de les empreses.
Es poden trobar un seguit d’experiències prou representatives en els àmbits de l’energia,
l’aigua i els residus a l’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses (ORSEC)
del CTESC.

2. Estat del medi ambient
L’escassetat i l’augment de la demanda de l’aigua han estat factors rellevants per incrementar les inversions ambientals del Govern en aquest vector durant l’any 2007. A Catalunya,
el canvi climàtic eleva el risc de recurrència de les sequeres, habituals dels climes mediterranis, i que han tingut lloc durant els anys 2005, 2006 i 2007, així com el d’inundacions, com
les de març i abril de 2007, que, en compliment d’una directiva europea, s’han d’avaluar i
gestionar. A més, d’ençà de l’aprovació de la Directiva marc de l’aigua, l’aigua ha passat de
recurs a eix vertebrador de l’ecosistema.
La demanda d’aigua més elevada a Catalunya és la de reg, el 72% de l’aigua disponible
per al consum. La demanda de la indústria, del 9%, s’estabilitza gràcies a la millora de les
instal·lacions, i també la domèstica, gràcies a les polítiques actives d’estalvi d’aigua. La
gestió integral de l’aigua, en compliment de les directives europees, té l’objectiu d’evitar
l’empitjorament de la qualitat de les aigües receptores. A Catalunya, la majoria de platges
tenen una qualificació excel·lent; tanmateix, per complir els objectius del Pla de sanejament,
està previst que es construeixin 257 depuradores més en tres anys, fins arribar a les 600
planificades, i sanejar les aigües residuals dels municipis amb menys de 2.000 habitants.
Catalunya, com tota la Mediterrània, ha de fer front a una disminució de la biodiversitat
i de l’abundància d’espècies i pesqueres, com la de la tonyina roja, el rap i el lluç. L’any
2007, les captures, després d’una lleugera recuperació l’any 2006, s’han mantingut estables,
i la producció i el preu del peix en aqüicultura han augmentat.
Tot i que les zones forestals i agrícoles són el 62% i 28%, respectivament, del territori de
Catalunya, la superfície en risc de desertificació en representa una quarta part. La franja
costanera, en expandir-se la superfície artificial sobre l’agrícola, està densament urbanitzada
i impermeabilitzada, i dificulta l’adaptació al canvi climàtic.
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Segons l’Informe sobre la petjada ecològica presentat pel Ministeri de Medi Ambient al
final de l’any 2007, Catalunya consumeix i contamina sis vegades més del que seria sostenible. Pel que fa a la qualitat dels sòls, s’han inventariat 1.772 emplaçaments potencialment
contaminats, el 40% dels quals s’han investigat i recuperat; no obstant això, el consum de
fertilitzants nitrogenats ha augmentat durant l’any 2007, reforçant el problema de la contaminació per nitrats de sòls i aqüífers.
La superfície forestal representa el 62% del territori català l’any 2007, amb 1.980.586
hectàrees, superfície que ha augmentat en el darrer decenni. El 76% es troba en mans privades, el 27% de les quals s’ha gestionat de manera sostenible. Tot i així, si només s’analitza la superfície de bosc arbrat privada, la gestió sostenible s’eleva al 41%. Malgrat la
sequera, el nombre d’incendis i hectàrees afectades s’ha reduït durant l’any 2007. No obstant això, el balanç de 2007 entre, d’una banda, rompudes i incendis, i, de l’altra, repoblacions, ha estat negatiu en 172 hectàrees, deixant en mans de la natura la recuperació de les
zones cremades.
Durant l’any 2007 diversos estudis han posat de manifest la incidència de la contaminació
atmosfèrica en l’increment de la mortalitat i la morbiditat per malalties respiratòries i cardiovasculars. Barcelona es considera la tercera capital europea amb més contaminació per
partícules. Els principals reptes que té Catalunya en aquest àmbit són les emissions de diòxid
de nitrogen a la zona de Barcelona i el Vallès-Baix Llobregat, l’ozó a Barcelona, el Camp de
Tarragona, les Terres de Ponent, l’Alt Llobregat, la Plana de Vic i les terres de Girona, i les
partícules inferiors a 10 micres a nou de les quinze zones de Catalunya, sobretot a Barcelona
i al Vallès-Baix Llobregat.
Barcelona també es considera una de les ciutats europees més contaminades acústicament; en aquesta línia, s’observa que el 80% dels municipis encara no han fet els seus mapes
de contaminació acústica.
L’any 2007 també ha estat un any important en matèria de residus, atès l’increment de
la generació i el tractament de residus. Així, s’observa un augment de la generació de residus municipals de l’1,5%, tot i que la ràtio de generació per persona i dia es manté estable
en els 1,64 quilograms. La recollida selectiva, durant el període 2005-2006, s’ha incrementat el 7%, i s’ha situat en el 32%, sobretot la d’envasos lleugers, tèxtil i matèria orgànica;
no obstant això, encara queda camí per recórrer fins assolir el 48% de valorització material total. Durant l’any 2006 es va reduir el 7,3% la generació de residus industrials, incloenthi els agroalimentaris, els municipals, els de processos tèrmics i els fangs de depuradores,
que representen conjuntament el 60% del total. La valorització dels residus de les indústries va ser del 72%, la de les depuradores del 63% i la dels residus secundaris dels gestors
del 34%.
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3. Recursos energètics
L’any 2007 s’ha aguditzat la necessitat d’un canvi de model energètic pel que fa a les
fonts energètiques i a la manera d’utilitzar-les; entre els motius, en destaquen els
següents: les obligacions de Kyoto, la sostenibilitat ambiental, l’estabilitat en el subministrament i l’encariment del petroli, derivat, en part, de l’augment de la demanda de les
economies emergents. També cal assenyalar l’elevada dependència externa del gas i el
petroli que, a Catalunya, ha estat el 71% del consum d’energia primària. Per afrontar
aquests reptes, la política energètica de la Unió Europea, que és nova, té com a objectius
per a l’any 2020 reduir les emissions de GEH el 20%, estalviar en consum energètic el
20%, elevar la participació de les energies renovables el 20% i la dels biocombustibles,
avui dia en revisió, el 10%. Diverses iniciatives públiques de l’Estat han anat en la
direcció de fomentar la diversificació, la descentralització, la cogeneració i les interconnexions energètiques.
Les necessitats energètiques de l’any 2006 per produir l’energia consumida disminuïren
el 0,8%, així com el consum energètic per càpita i la intensitat energètica. De fet, el que va
disminuir va ser el consum de petroli i de gas, però el d’energia nuclear va augmentar en
normalitzar-se la producció. La participació de les energies renovables sobre el total va
seguir estable en el 2,4%. La producció bruta d’electricitat amb combustibles renovables
l’any 2006 va ser del 9,6% del total, i va disminuir respecte de l’any anterior com a conseqüència de la davallada de la producció hidràulica per la sequera. L’eficiència del model
energètic català va augmentar el 0,4% durant el període 2005-2006, i l’any 2006 es va produir, per primera vegada des de l’any 1999, un estalvi del consum d’energia final del 0,1%.
Tots els sectors disminuïren la intensitat energètica l’any 2006, i els sectors que més ho van
fer van ser el primari i el domèstic. El transport, la indústria i construcció i els serveis van
augmentar el consum final d’energia. L’estalvi energètic es va produir al sector primari i al
domèstic, i el consum d’energies renovables s’incrementà a la industria i construcció i al
sector primari.
Les energies renovables tenen un paper residual en la producció energètica; l’eòlica és la
més ben posicionada a l’Estat espanyol, però a Catalunya hi ha molt camí per recórrer ateses
les dificultats en els tràmits administratius, la manca d’infraestructures i el rebuig social que
genera. L’any 2006, es van connectar a la xarxa quatre nous parcs eòlics; tanmateix, encara
s’és molt lluny dels objectius del Pla d’energia. L’energia solar i la biomassa necessiten
polítiques de suport per tirar endavant; en aquest sentit, les subvencions destinades a potenciar l’ús de les energies renovables a Catalunya es van incrementar l’1,8% durant el període
2005-2006, i el consum primari, final i la producció bruta d’electricitat d’energia solar, tot i
el poc pes que té, es van duplicar.
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4. Medi ambient i empreses
La sostenibilitat ambiental s’està configurant com un instrument de millora de la competitivitat i una dimensió de la responsabilitat social empresarial. Les inversions ambientals per
millorar els processos productius de les empreses industrials van créixer el 6,4% l’any 2005
respecte de l’any anterior; les més importants van ser les d’equips integrats destinats a reduir les emissions de contaminants atmosfèrics i les d’equips independents de gestió d’aigües
residuals i emissions a l’aire.
Segons el Servei de Seguiment i Informació d’Activitats del Departament de Medi
Ambient, en acabar l’any 2007, un total de 16.291 empreses, de les prop de 40.000 que estaven obligades a sol·licitar l’autorització ambiental o llicència ambiental, complien amb
aquest requisit. De tota manera, en data 13 de novembre de 2007, el 91,5% de tots els establiments amb incidència ambiental més elevada (en compliment de la Directiva comunitària
sobre la prevenció i el control integrats de la contaminació —IPPC—) havien complert les
seves obligacions ambientals. En aquest context, el Govern té la intenció d’aprovar una nova
norma que s’adeqüi a la normativa bàsica estatal i simplifiqui els tràmits i procediments
d’autorització, llicència i comunicació ambiental.
Una altra dada rellevant és que el 3,7% del teixit productiu de Catalunya, excloent-ne les
microempreses, han disposat de sistemes de gestió ambiental certificats l’any 2007. Les
empreses certificades a Catalunya han augmentat, tot i que la dotació d’ajuts per implementar
sistemes de gestió mediambiental a les empreses s’ha reduït des del 2004.
D’altra banda, el sector empresarial del medi ambient ocupava l’any 2005 49.000 persones a Catalunya, representava el 2,20% del PIB, i es presentava com un sector en creixement,
atesa la necessitat d’inversions futures relacionades amb el cicle de l’aigua, la gestió de residus, l’eficiència energètica, les energies renovables, i amb la recerca i desenvolupament als
àmbits de l’energia solar, eòlica, biomassa, hidrogen i captura i segrest de CO2.

5. Normativa
La lluita contra els efectes del canvi climàtic ha continuat ocupant un lloc important en
les polítiques mediambientals, tant a escala internacional, en particular la comunitària, com
estatal i catalana.
Cal destacar que a la Convenció de les Nacions Unides contra el Canvi Climàtic de
desembre de 2007 s’ha adoptat el quart Informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre
el Canvi Climàtic com a base científica comuna per a la presa de decisions.
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En l’àmbit europeu, el compromís amb aquesta lluita s’ha plasmat a través d’iniciatives
en un doble front: la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i l’adaptació
als efectes del canvi climàtic.
En l’àmbit espanyol, el 2007 ha estat també un any ple d’iniciatives en relació amb l’aire i la contaminació atmosfèrica. A part de l’adaptació del Pla nacional d’assignació de drets
d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle als requeriments de la Comissió Europea, cal fer
referència a l’aprovació de l’Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta. Horitzó
2007-2012-2020; de l’Estratègia espanyola de qualitat de l’aire; de la Llei de qualitat de
l’aire i de protecció de l’atmosfera, i del segon Pla d’acció de l’Estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Espanya, per als anys 2008-2012.
A Catalunya, s’ha constituït formalment la Comissió Interdepartamental del Canvi
Climàtic i s’ha posat en funcionament l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que han organitzat la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, que ha finalitzat el mes de febrer de 2008
donant a conèixer un Avantprojecte de pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012.
D’altra banda, destaca també l’aprovació del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a la
Regió Metropolitana de Barcelona, que ha estat dictaminat pel CTESC a través del Dictamen
7/2007. D’altra banda, en compliment del previst al Pla de l’energia a Catalunya 2006-2015,
s’ha aprovat el Programa d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la
Generalitat.
En matèria d’aigua també cal fer referència, en l’àmbit comunitari, a l’aprovació del
primer Informe sobre el compliment de la Directiva marc de l’aigua, i a la Comunicació de
la Comissió Europea sobre la «Cooperació en l’àmbit de la contaminació marina accidental
o deliberada després de 2007».
En l’àmbit estatal, s’han aprovat diverses normes en desplegament de la Directiva marc
de l’aigua, com el Reglament de la planificació hidrològica o la norma per la qual s’ajusta
el concepte de demarcació hidrogràfica introduït per la Directiva marc de l’aigua i es regulen
les atribucions, composició i funcionament dels comitès d’autoritats competents. D’altra
banda, s’ha regulat el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, precisant-ne
la qualitat segons els usos previstos i les condicions que el titular de la concessió o autorització haurà d’assumir per utilitzar-les. També s’ha modificat el Reglament del domini públic
hidràulic, per corregir la situació produïda per la sentència del Tribunal Suprem que va provocar la dissociació de la competència entre autorització de vessaments i la de gestió de les
conduccions. En matèria de qualitat de les aigües de bany, s’ha aprovat un reial decret que
té per objecte incorporar a l’ordenament espanyol la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió
de la qualitat de les aigües de bany.
A Catalunya, cal destacar l’aprovació i la pròrroga d’un decret d’adopció de mesures
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.
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El sector dels residus continua sent un dels prioritaris. En l’àmbit comunitari, s’ha modificat la normativa relativa als qüestionaris d’informació sobre l’aplicació de les directives de
residus i de residus perillosos, i s’ha aprovat la Comunicació de la Comissió al Consell i al
Parlament Europeu sobre la interpretació dels termes residus i subresidus.
En l’àmbit estatal, s’ha iniciat la tramitació del Pla nacional integrat de residus per al
2007-2015. A Catalunya, s’ha aprovat el Pla de vigilància i control de residus en animals,
vegetals i aliments a Catalunya, i estan en tramitació dos projectes de llei —que han estat
objecte de dictamen per part del CTESC—, que volen donar resposta a la creixent necessitat
de recollida, tractament i recuperació de les diverses tipologies de residus.
L’any 2007 s’han aprovat altres normes destacables en matèria de medi ambient.
En l’àmbit estatal, en primer lloc, cal esmentar la Llei de responsabilitat mediambiental;
la Llei per la qual es regula el règim jurídic bàsic de la Xarxa de Parcs Nacionals; la Llei del
patrimoni natural i de la biodiversitat, i la Llei per al desenvolupament sostenible del medi
rural.
D’altra banda, s’ha de fer referència a l’aprovació de la Llei de sòl, que dóna entrada en
l’ordenament estatal al concepte de desenvolupament territorial i urbanístic sostenible.
En l’àmbit català, s’ha aprovat un decret per fer compatible la protecció de determinades
espècies animals amb l’exercici de les activitats tradicionals del medi rural, i introduir un
procediment de compensació eficaç i eficient a les persones afectades per possibles danys a
explotacions ramaderes i agrícoles com una via alternativa al procediment general de responsabilitat de l’Administració pública. En aquest àmbit, s’ha aprovat també una modificació del
Pla d’espais d’interès natural.
Com a cloenda, cal fer referència a l’aprovació del primer Informe d’evolució de l’Estratègia de desenvolupament sostenible revisada, i a la revisió intermèdia del sisè Programa
d’acció comunitari en matèria de medi ambient.
En l’àmbit estatal, gran part de les normes esmentades s’han inclòs a l’Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible, que s’emmarca dins de l’Estratègia de desenvolupament sostenible de la Unió Europea i l’Estratègia de Lisboa per al creixement i l’ocupació, i
que aborda la dimensió ambiental, social i global de la sostenibilitat.
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En els darrers mesos del 2007 hem assistit a un deteriorament notable de l’entorn econòmic
global com a conseqüència de diversos factors. D’una banda, la inestabilitat i la volatilitat
dels mercats financers ha restringit i encarit l’accés al crèdit. De l’altra, les pressions inflacionistes en els mercats internacionals de primeres matèries han estat significatives, especialment en els casos de les agràries i de l’energia. Ambdues circumstàncies han llastat els
principals indicadors de confiança i, amb aquests, les perspectives de creixement econòmic.
En el cas de Catalunya, als efectes que sobre l’economia real poden tenir la crisi financera
i la intensificació de les tensions inflacionistes, caldria afegir-hi altres circumstàncies que
poden afectar negativament el creixement en els propers mesos: l’avanç moderat del creixement de la productivitat real, el nivell elevat d’endeutament de les llars i un ajustament
del sector de la construcció i immobiliari de major intensitat que el dels països del nostre
entorn.
En aquest escenari, és previsible que l’any 2008 el creixement del producte interior brut
experimenti una desacceleració significativa, fins a registres que es podrien situar entre
l’1,5% i el 2%, amb una correcció progressiva, però, de l’aportació negativa que hi ha fet
fins ara el sector exterior i un cert repunt de la productivitat aparent del treball.
La desacceleració del consum de les famílies i de l’activitat econòmica del sector privat fan
preveure una major contribució de les administracions públiques al creixement de l’economia catalana.
Per a l’any 2008, el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya manté un
creixement nominal moderat del 7,6% en termes homogenis respecte del 2007, per sobre de
les previsions de creixement del PIB nominal català. Es mantenen relativament estables les
prioritats per grans àrees de despesa, si bé aquests pressupostos preveuen una recuperació
de la despesa d’inversió, que augmenta el 17% en relació amb els pressupostos del 2007.
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Tot i que els pressupostos per al 2008 es tanquen amb equilibri pressupostari, tant l’evolució
de l’activitat econòmica com la dels ingressos vinculats al sistema de finançament (molt
dependents de l’evolució del mercat immobiliari) fan preveure un major dèficit del que s’ha
pressupostat i, per tant, un recurs més elevat a l’endeutament del que la Generalitat ha
previst.
Per la seva banda, els pressupostos estatals preveuen incrementar la despesa d’inversió a
Catalunya el 22,6%, respecte de la inversió estatal regionalitzada per a Catalunya de l’any
2007.
L’escenari de desacceleració del creixement econòmic incidiria negativament sobre el
mercat de treball i, concretament, sobre la capacitat i el ritme de creació d’ocupació, que
es podria situar l’any 2008 entre l’1% i l’1,5%. En aquest sentit, es preveu un augment de
l’atur, que podria afectar en major mesura —si més no, inicialment— la població estrangera i sectors com la construcció residencial, el més afectat per la conjuntura desfavorable.
En aquest context, a mitjà termini es preveu que la necessitat de reformular les polítiques
d’ocupació —actives i passives—, així com de millorar la coordinació entre ambdues, torni
a la palestra de les prioritats del debat polític i econòmic i del diàleg social. Així mateix,
caldrà analitzar els efectes que pugui tenir la desacceleració sobre la contractació en
conjunt, en què és previsible un descens, tant en la indefinida com en la temporal. Aquest
fet podria reduir l’impacte de l’Acord per a la millora i el creixement de l’ocupació i,
fruït d’aquest, de l’aplicació de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del
creixement i de l’ocupació.
En aquest context macroeconòmic, cal destacar la rellevància —palesa en l’Acord estratègic
per a la internacionalització i la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana— de facetes estratègiques clau en el model de creixement futur: les infraestructures, la societat del coneixement i l’educació, especialment la formació professional. Per a
les primeres, les perspectives per als propers mesos no són del tot favorables. D’entrada,
l’actual conjuntura econòmica pot obligar a reduir substancialment la despesa pública, fet
que podria incidir sobre la partida en infraestructures d’una forma especialment acusada, ja
que aquesta presenta un component procíclic, amb el retard propi que comporta l’elaboració
dels pressupostos i l’execució de l’obra. Aquesta circumstància és especialment rellevant
en un context en què està en fase d’aplicació la disposició addicional tercera de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que estableix les obligacions d’inversió estatals en funció d’un
percentatge del total invertit a Espanya.
Tampoc és favorable el context de dèficit que presenta la Generalitat de Catalunya, la correcció del qual dependrà en gran mesura de les reformes en el finançament. La negociació
d’aquestes reformes en un context de desacceleració econòmica pot derivar en una rebaixa
dels recursos a disposició de la Generalitat, que repercuteixi en la construcció d’infraestructures.
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Pel que fa a l’execució d’obres, destaca la falta de concreció en la planificació i l’execució
d’infraestructures ferroviàries més enllà de la línia d’alta velocitat. L’increment del preu
dels carburants podria erosionar la competitivitat de les empreses obligades a transportar
el producte per carretera, i la capacitat adquisitiva dels particulars, obligats a utilitzar
el vehicle privat en la mobilitat quotidiana. Aquest darrer fet pot no ser banal si tenim en
compte que el context de globalització i l’encariment dels preus de l’habitatge dels darrers
anys han pogut constituir incentius tant a la deslocalització industrial com a una major
mobilitat residencial, que ha dut la població fora dels centres urbans, amb les consegüents
pressions que ambdós factors poden exercir sobre la mobilitat.
Pel que fa als ports i aeroports, l’evolució dependrà sobretot de la gestió, ja que les
infraestructures necessàries per a l’expansió de l’activitat portuària i aeroportuària ja
s’han dut a terme o estan en fase d’execució. En el cas dels ports, el futur sembla més
que garantit vistos els increments experimentats l’any 2007, tant en mercaderies com en
passatgers. Per contra, l’aeroport del Prat, eina de la projecció internacional catalana,
mostrarà uns resultats millors o pitjors en funció de la seva capacitat de posicionar-se
en la xarxa d’aeroports internacional, fet que dependrà enormement de les companyies
establertes a l’aeroport.
En matèria energètica, la major dependència del gas natural pot fer més vulnerable l’activitat econòmica davant d’increments del preu d’aquest recurs. Això encara és més notori si
es té en compte que la planificació en matèria elèctrica preveu la producció d’electricitat
a partir del gas.
Pel que fa al segon dels eixos destacats anteriorment —societat del coneixement—, cal destacar que l’evolució de les despeses en R+D+I estarà marcada per una conjuntura econòmica de desacceleració que pot limitar, o si més no frenar, la capacitat d’inversió en aquest
àmbit. Així, es pot preveure que el resultat d’aquestes tendències sigui continuar la situació
descrita en aquesta Memòria corresponent a l’any 2007. Per tant, en els propers anys cal
esperar, en el millor dels escenaris previstos, un bon comportament de les despeses en R+D
executades per l’Administració pública, un creixement moderat de les despeses que executa
l’ensenyament superior i un increment limitat de les despeses en innovació tecnològica de
les empreses. En el cas del sector privat, caldrà fer un seguiment acurat del comportament
de les petites i mitjanes empreses, atès que no aconsegueixen mantenir el ritme de despesa
en innovació de les empreses de més grandària.
De tota manera, caldrà estar pendents del desenvolupament del Pacte nacional per a
la recerca i la innovació (PNRI). Els objectius i les estratègies resultants de la posada
en marxa d’aquest pacte haurien de marcar en els propers anys l’agenda dels actors
que pertanyen al sistema català de recerca i innovació, entre els quals s’identifiquen
les associacions empresarials i els sindicats com els agents facilitadors de la innovació.
En el document de bases del Pacte s’apunten algunes línies que poden tenir un impacte
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significatiu en el sistema de recerca i innovació català, com són la necessitat de focalitzar i prioritzar la recerca i la innovació, i canviar l’organització del sistema de recerca
i innovació. Les recomanacions del document preveuen el desplegament del PNRI, amb
l’activació de la Conferència del PNRI, i la configuració d’una nova estructura de governança del sistema de recerca i innovació, amb la creació del Consell Català de Recerca
i Innovació l’any 2008, i de l’Agència Catalana de Recerca i Innovació i de l’Agència
d’Avaluació l’any 2009.
Respecte de l’accés i l’equipament de les tecnologies de la informació i la comunicació,
recentment s’ha presentat el Pla Catalunya connecta, que té com a objectiu apropar les noves
tecnologies a aquells punts del territori que actualment presenten deficiències. Aquest Pla
de desplegament assegurarà l’accés de tots els nuclis de població de més de 50 habitants
als serveis de banda ampla, telefonia mòbil i televisió digital terrestre per a l’any 2010. Al
mateix temps, el Pla també permetrà donar cobertura de banda ampla i telefonia mòbil a la
totalitat de polígons industrials.
Amb referència a l’ús d’Internet, cal esperar que els serveis més utilitzats segueixin sent la
cerca d’informació sobre béns i serveis i el correu electrònic. També, que els serveis més
dinàmics per Internet continuïn sent en el futur immediat el telèfon, les videoconferències,
els xats i els serveis relacionats amb els viatges i els allotjaments. En relació amb els serveis
electrònics de l’administració, l’educació, la salut i el comerç, les previsions apunten cap
a una convergència amb els usos més intensius que, en general, tenen lloc a la UE. De tota
manera, com a assignatura pendent, a mitjà termini no es preveu que es pugui reduir la
distància que hi ha amb Europa en l’aprofitament del comerç electrònic, tant pel que fa a la
compra a través de la xarxa com també a la venda de productes i serveis.
Pel que fa al sector productor de tecnologies de la informació i la comunicació, tenint present el seu pes sobre el conjunt de l’economia catalana, molt reduït, la Fundació Observatori
per a la Societat de la Informació de Catalunya preveu un increment del creixement del
sector del 7,4% anual en el període 2007-2010, en què el subsector més dinàmic és el de
serveis de suport TIC, amb una previsió de creixement del 19,4% anual. De totes maneres,
aquesta institució alerta d’algunes debilitats i amenaces del sector com són el poc dinamisme
del subsector de programari, la creixent competència exterior, la deslocalització d’activitats
productives, les dificultats de disposar de personal qualificat i la dinàmica mundial de concentració del sector.
L’evolució del context econòmic, d’una banda, i del social, de l’altra, condicionen i exerceixen una influència clara sobre les condicions de vida i el benestar de la població: la salut,
l’educació, la protecció social, l’accés a l’habitatge, la pobresa, les transicions demogràfiques o la sostenibilitat ambiental són algunes de les principals esferes que ens permeten
aproximar les transformacions que experimenten les condicions de vida i el grau de desenvolupament d’una societat madura.
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En el darrer d’aquest àmbits —el demogràfic—, destaca el fet que la societat catalana
afronta el futur subjecta a dos grans reptes: el creixement de la població de més de 65 anys
—que té i tindrà un clar impacte en les polítiques d’atenció a la dependència— i la immigració. Pel que fa a la primera d’aquestes circumstàncies, es preveu que l’envelliment de
la població generi l’increment de la demanda a l’entorn de la dependència, la qual cosa ja
es constata actualment pel fet que la majoria de les persones usuàries dels serveis socials
són la gent gran i les persones amb discapacitat. Es planteja, doncs, un repte en el marc
del progressiu desplegament i la implantació del Sistema per a l’autonomia i atenció a la
dependència. Cal recordar que, després d’un endarreriment significatiu, l’any 2007 ha
estat el primer any de posada en marxa d’aquest sistema. Pel que fa a la immigració, atès
que l’evolució dels fluxos està sensiblement associada al cicle econòmic, és previsible que
un escenari de menor creació d’ocupació durant els propers mesos es tradueixi en un cert
descens de l’arribada de persones immigrants o, fins i tot, en alguns casos, en el retorn als
seus països d’origen. Segurament no succeirà el mateix amb el reagrupament familiar, a
través del qual es preveu un increment de les entrades.
Des de l’òptica de la salut, l’augment del nombre de persones assegurades al Servei Català
de la Salut, la intensificació de l’activitat per part dels agents proveïdors de serveis sociosanitaris i l’increment dels determinants de l’estat de salut com a conseqüència de la transformació i diversificació dels hàbits de la població plantegen la conveniència de continuar
avançant en la millora de la gestió dels recursos i l’adaptabilitat dels serveis a les demandes
d’atenció de les persones usuàries. Al mateix temps, els indicadors disponibles sobre mortalitat, morbiditat i hàbits de la població suggereixen que cal insistir en l’optimització de
la tríada prevenció/diagnòstic/tractament, sobre la base d’un plantejament més integral de
les polítiques de salut que consideri la dimensió socioeconòmica dels problemes. En aquest
context, l’aplicació de la Llei de salut pública de Catalunya hauria de representar un impuls
a les actuacions de prevenció, promoció i protecció de la salut dins l’acció pública, així com
una resposta innovadora enfront de les desigualtats socioeconòmiques i els efectes de la
globalització en l’àmbit de la salut.
No hi ha dubte que durant els propers anys, l’educació continuarà ocupant un paper central
en el debat polític i social, derivat, sobretot, de l’elaboració del Projecte de llei d’educació,
que ja ha generat posicions contraposades dels sectors afectats: el professorat, els sindicats,
l’alumnat, les famílies i els representants dels diferents models d’escola. És, per tant, una
situació complexa que, en tot cas, no hauria de trencar els ponts d’acord i diàleg establerts
en el Pacte nacional de l’educació. Els principals reptes que ha d’afrontar el sistema educatiu en els propers anys, i que cal tenir presents en aquest debat, són diversos. En primer
lloc, la millora del rendiment de l’alumnat, sobretot a l’ensenyament secundari obligatori.
Les dades analitzades mostren símptomes suaus de millora, però és aviat per afirmar-ho.
Un segon aspecte és la gestió de la integració de l’alumnat d’origen estranger en el sistema educatiu, alumnat que va incrementant el seu pes any rere any i que actualment es
troba concentrat en l’escola pública. En tercer lloc, l’impuls necessari que cal donar a la
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formació professional com a educació postobligatòria, i que s’ha de convertir en una de les
mesures rellevants de la revisió de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. En aquest sentit, cal destacar les
mesures adoptades pel Govern amb el consens dels agents socials: el II Pla general d’FP
i la marca FP.cat, mesures que tindran el seu recorregut en els propers anys. Finalment, i
en l’àmbit de l’educació superior, cal tenir present també el debat i el consens necessari
que requereix el procés d’adequació del sistema universitari a l’espai europeu d’educació
superior.
Quant a l’habitatge, la crisi financera iniciada l’estiu del 2007 i les dificultats per obtenir
estalvi per part de les institucions financeres estan encarint les condicions de crèdit internes, i sembla que perduraran al llarg del 2008. Aquesta circumstància, juntament amb unes
expectatives a la baixa sobre els preus de venda de l’habitatge, tenen com a conseqüència
una menor rendibilitat de la promoció d’habitatge lliure. Aquest escenari fa preveure per a
l’any 2008, d’una banda, una reducció de l’activitat, en què s’iniciaran menys habitatges, i,
de l’altra, uns ajustos de preus a la baixa molt més accentuats que al llarg del 2007. D’altra
banda, l’augment de la despesa pública en habitatge —els pressupostos de la Generalitat per
al 2008 preveuen un increment en aquesta política del 32,1% respecte dels pressupostos del
2007—, el desenvolupament del Pacte nacional per l’habitatge 2007-2016, així com la nova
Llei de l’habitatge, fan previsible un increment de l’oferta d’habitatge amb protecció oficial
que ja s’ha posat de manifest l’exercici 2007, amb una millora del pes de l’habitatge social
estricte i del pes de les promocions de lloguer.
Pel que fa a la protecció social, la situació econòmica i del mercat de treball fan previsible
un escenari d’augment de les situacions de vulnerabilitat econòmica i social, que l’acció
protectora de la Seguretat Social i dels serveis socials té com a objectiu pal·liar. Per tant, és
previsible que augmenti la necessitat de despesa en protecció social, en un context en què la
despesa de l’Estat espanyol en aquest àmbit segueix sent inferior a la mitjana de la UE.
El nivell de pobresa relativa registrat a Catalunya l’any 2006, juntament amb el context
actual, fan previsible un augment de les situacions de risc i d’exclusió social a Catalunya.
La importància del factor ocupacional en aquestes situacions dibuixa un escenari en què
la pobresa podria afectar cada vegada més els infants i els joves. A més, l’actual model de
prestacions socials concedeix una menor protecció relativa a la infància que a la resta de la
població. Per tant, es constata que les respostes del nostre estat del benestar no són suficients
per donar sortida a determinades situacions de pobresa i exclusió, i que seria desitjable dur
a terme actuacions preventives a partir de la detecció dels factors de risc que poden derivar
en situacions d’exclusió social.
Finalment, en matèria de sostenibilitat ambiental, el context actual de canvi climàtic i crisi
del model energètic seguirà impulsant, d’una banda, la política ambiental comunitària
d’estabilització de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i, de l’altra, la desvinculació
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progressiva del creixement econòmic de les emissions de CO2. Així, en els propers anys, les
polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic seguiran ocupant un lloc preeminent
i incidiran, d’una banda, en els sectors difosos com el transport per carretera —tant de
mercaderies com de viatgers—, i, de l’altra, en la implementació de mesures per fer front
a l’estrès hídric, la regressió de les zones costaneres, l’increment del risc d’inundacions, la
disminució de la producció al sector primari i els canvis als ecosistemes.
La vulnerabilitat de Catalunya a les sequeres i les inundacions fa pensar en un desenvolupament de les mesures de gestió i d’avaluació del risc. En aquest sentit, l’aigua seguirà estant
al centre de les polítiques ambientals, atès el dilema que té Catalunya a les conques internes,
incapaces de satisfer les necessitats d’una població creixent. L’escassetat d’aigua, a banda
de minorar la producció hidroelèctrica, pot posar en risc l’alliberament dels cabals ecològics necessaris per mantenir el bon estat ecològic de rius i llacs. És previsible que segueixi
el debat sobre les millors alternatives per pal·liar-ne el dèficit, com són les infraestructures
que permetin transvasaments puntuals; les interconnexions; les dessalinitzadores; la regeneració i la reutilització limitada d’aigües residuals; la recàrrega, la descontaminació i la
recuperació d’aqüífers, o la reducció de fuites.
També s’ha d’esperar una millor gestió sostenible dels recursos pesquers, forestals i agrícoles, i de les polítiques que afavoreixin el manteniment de les pesqueres i els boscos, l’eficiència del reg i la reducció de l’ús de fertilitzants nitrogenats. En el marc de la Llei de sòl i la
proposta de la Unió Europea de regular la gestió de sòls contaminats, es preveu un augment
de les actuacions en aquest àmbit. L’increment de la conscienciació sobre els efectes que té
la contaminació atmosfèrica i acústica en la salut ha empès el Govern a prendre mesures
com el Pla d’actuació per restablir la qualitat de l’aire als municipis declarats com a zona
de protecció especial, que en un futur caldrà avaluar.
D’altra banda, la necessitat d’un canvi en el model energètic i les polítiques de suport de
les energies renovables elevaran la participació d’aquest tipus d’energies al mix energètic
català. Tot fa pensar en una millora de l’eficiència del model energètic i una disminució de
la intensitat energètica en tots els sectors. Tot i així, a mitjà termini, la gran dependència
de la nostra economia del petroli i del gas, i l’actual conjuntura del mercat energètic, fan
preveure que l’energia serà, conjuntament amb el de l’aigua, un dels grans reptes a què
Catalunya haurà de fer front durant els propers anys, en l’àmbit de la sostenibilitat.
Finalment, el sector empresarial del medi ambient es consolida i té unes bones expectatives
de creixement. Les empreses seguiran fent inversions ambientals i el nombre d’empreses
amb sistemes de gestió ambiental certificades augmentarà en el context de la nova Llei de
responsabilitat ambiental.
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Àmbit estatal
Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria
comptable.
Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives.
Àmbit autonòmic
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Avantprojecte de Llei d’aeroports i heliports de Catalunya.
Projecte de llei de Garantia i Qualitat del Subministrament Elèctric.
Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.
Ordre AAR/320/2007, de 3 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts plurianuals per al foment de la modernització, la intercooperació i la concentració de les
cooperatives i altres entitats associatives agràries, i es convoquen els corresponents a l’any
2007.
Ordre ARP/361/2006, de 18 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts plurianuals per al foment de la modernització, la intercooperació i la concentració de les
cooperatives i altres entitats associatives agràries, i es convoquen els corresponents a l’any
2006.
Ordre TRE/248/2007, de 6 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades al foment de l’economia cooperativa.
Ordre TRI/406/2006, de 2 d’agost, per la qual es concreten les línies d’actuació del Ser·
vei de Foment de la Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació,
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de l’economia
cooperativa i s’obre la convocatòria de presentació de sol·licituds per a l’exercici correspo·
nent a l’any 2006.
Resolució TRE/2341/2007, de 19 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2007 per presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al foment de
l’economia cooperativa regulades a l’Ordre TRE/248/2007, de 6 de juliol.
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Àmbit comunitari
Decisió de la Comissió, de 2 de febrer del 2007, per la qual s’estableix el Consell Europeu
d’investigació.
Àmbit estatal
Ordre ITC/231/2007, d’1 de febrer, per la qual es regulen les bases per a la concessió
d’ajudes a la creació d’empreses innovadores de base tecnològica en parcs científics i tecno·
lògics dins del programa CEIPAR.
Reial decret 1579/2006, de 22 de desembre, pel qual s’estableix el règim d’ajudes i el
sistema de gestió del Programa de recolzament a la innovació de petites i mitjanes empreses
(Innoempresa).
Àmbit autonòmic
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Ordre IUE/1544/2007, de 10 de maig, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar els plans d’actuació en recerca i desenvolupament dels
centres tecnològics i els plans d’actuació en noves activitats de difusió i serveis tecnològics
dels centres de difusió tecnològica i s’obre la convocatòria per a l’any 2007.
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Àmbit comunitari
Decisió del Consell, de 10 de juliol del 2007, relativa a les polítiques d’ocupació dels
Estats membres.
Recomanació del Consell, de 27 de març del 2007, relativa a l’actualització de les orien·
tacions generals de política econòmica 2007 dels Estats membres i de la Comunitat i sobre
l’execució de les polítiques d’ocupació dels Estats membres.
Reglament (CE) nº 182/2007 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de juliol del
2007, sobre les estadístiques comunitàries en l’àmbit de la migració i protecció internacional
i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 311/76 del Consell, relatiu a l’elaboració d’estadís·
tiques de treballadors estrangers.
Reglament REACH (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell.
Àmbit estatal
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.
Llei 43/2006, de 29 de desembre, per la millora del creixement i l’ocupació.
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.
Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
Llei 38/2007, de 16 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de l’Es·
tatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, en matèria
d’informació i consulta dels treballadors i en matèria de protecció dels treballadors assalari·
ats en casos d’insolvència de l’empresari.
Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim d’empreses d’inserció.
Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Ordre PRE/1282/2007, sobre mitjans econòmics la disposició dels quals hauran d’acredi·
tar els estrangers per a poder efectuar la seva entrada a Espanya.
Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual s’estableix el model de comunicat de malal·
tia professional, es dicten normes per a la seva elaboració i transmissió i es crea el correspo·
nent fitxer de dades personals.
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Reial decret 1763/2007, de 28 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional.
Reial decret 306/2007, de 2 de març, pel qual s’actualitzen les quanties de les sancions
establertes en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat
pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
Reial decret 597/2007, de 4 de maig, sobre publicació de les sancions per infraccions molt
greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
Reial decret 902/2007, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1561/1995, de
21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en allò relatiu al temps de treball de treba·
lladors que realitzen activitats mòbils de transport per carretera.
Resolució de 9 de febrer del 2007, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra
i publica l’Acord Interconfederal per a la negociació col·lectiva 2007.
Reial Decret 1763/2007, de 28 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofes·
sional per al 2008.
Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual s’estableix el model de notificació de malal·
tia professional, es dicten les normes per a la seva elaboració i transmissió i es crea el corres·
ponent fitxer de dades personal.
Reial decret 1299/2007, de 10 novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties profes·
sionals en el sistema de la SS i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.
Àmbit autonòmic
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment
administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria
de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya.
Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals.
Ordre TRE/244/2007, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrò·
nica del contingut dels contractes de treball i les seves còpies bàsiques, en l’àmbit de Catalunya.
DECRET 286/2004, d’11 de maig, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions destinades als projectes que continguin mesures adreçades a la creació de llocs
de treball en el marc dels nous jaciments d’ocupació.
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DECRET 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.
DECRET 81/2005, de 3 de maig, de modificació del Decret 286/2004, d’11 de maig,
pel qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades als projectes que
continguin mesures adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments
d’ocupació.
ORDRE TRE/119/2007, d’11 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
accions relatives al seguiment de les empreses creades amb l’assessorament del Servei de
Creació d’Empreses i s’obre la convocatòria per a l’any 2007.
ORDRE TRE/120/2007, de 17 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió d’ajuts del Departament de Treball per a la inserció laboral de les persones en
situació o greu risc d’exclusió mitjançant empreses d’inserció sociolaboral.
ORDRE TRE/245/2007, de 29 de juny, per la qual es modifica l’article 6.1 de l’Ordre
TRI/212/2005, de 27 d’abril, reguladora dels programes de millora de la qualificació profes·
sional.
ORDRE TRE/256/2007, de 6 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions destinades a l’establiment d’un Projecte per al foment de la igualtat d’opor·
tunitats entre homes i dones en l’àmbit de les relacions laborals a Catalunya i per la qual
s’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per al 2007.
ORDRE TRE/471/2007, de 5 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió d’ajuts extraordinaris per al foment i manteniment de l’ocupació de les
persones joves i s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2008.
ORDRE TRI/125/2006, de 17 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i l’ocupació en col·
laboració amb entitats locals.
ORDRE TRI/210/2005, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el règim de justificació eco·
nòmica de les accions integrants dels diferents programes per al desenvolupament de les
polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya.
ORDRE TRI/211/2005, de 27 d’abril, per la qual es regula el procediment comú relatiu
als atorgaments de les subvencions gestionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
ORDRE TRI/212/2005, de 27 d’abril, reguladora dels programes de millora de la quali·
ficació professional.
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ORDRE TRI/213/2006, de 13 de març, reguladora dels programes d’informació i orien·
tació professional.
ORDRE TRI/254/2005, de 25 de maig, per la qual es modifica la disposició addicional
cinquena de l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases regu·
ladores que han de regir les subvencions destinades als contractes programes per a la formació
de treballadors/ores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
ORDRE TRI/267/2005, de 6 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
accions d’observació, anàlisi i innovació ocupacional.
ORDRE TRI/283/2005, de 21 de juny, per la qual es modifica l’Ordre TRI/404/2004, de 8
de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions
destinades a la realització de les accions complementàries i d’acompanyament a la formació
que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s’obre la convocatòria per
a l’any 2005 per a la concessió d’aquestes subvencions (codi de convocatòria 13102).
ORDRE TRI/302/2005, de 6 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions destinades a la contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realitza·
ció d’obres i serveis d’interès general i social.
ORDRE TRI/357/2004, de 27 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores
de les subvencions públiques per a la realització d’accions relatives a programes experimen·
tals en matèria d’ocupació, i s’obre la corresponent convocatòria per a l’any 2004 per a la
concessió d’aquestes subvencions (codi convocatòria Z38).
ORDRE TRI/367/2005, de 22 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre TRI/376/2004, de
25 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions
destinades als contractes programes per a la formació de treballadors/es que promou el Con·
sorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
ORDRE TRI/376/2004, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores
que han de regir les subvencions destinades als contractes programes per a la formació de
treballadors/ores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
ORDRE TRI/387/2006, de 19 de juliol, per la qual es regula el Servei de Creació d’Empre·
ses, s’aproven les bases reguladores de les accions relatives a l’assessorament a les persones
emprenedores i a la formació dels professionals i s’obre la convocatòria per a l’any 2006.
ORDRE TRI/404/2004, de 8 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores
que han de regir les subvencions destinades a la realització de les accions complementàries

726

REFERÈNCIES NORMATIVES A LA MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA

i d’acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya (codi convocatòria 131).
ORDRE TRI/95/2006, de 3 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
accions per al foment de la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball.
RESOLUCIÓ TRE/1031/2007, de 28 de març, per la qual s’aprova la convocatòria de 2007
per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació contínua
mitjançant la subscripció de contractes programa per a l’execució de plans de formació contínua
intersectorials i plans de formació específics per a l’economia social adreçats a la formació de
treballadors/es ocupats/ades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
RESOLUCIÓ TRE/1174/2007, de 12 d’abril, de convocatòria per a l’any 2007 per a la
concessió de subvencions per a la realització de les accions que preveuen els programes per
al foment de la igualtat d’oportunitats home-dona en el mercat de treball.
RESOLUCIÓ TRE/1287/2007, de 17 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2007 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes d’orientació i
acompanyament a la inserció per a col·lectius específics previstos a l’Ordre TRI/213/2006, de
13 de març, reguladora dels programes d’informació i orientació professional.
RESOLUCIÓ TRE/1287/2007, de 17 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2007 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes d’orientació i
acompanyament a la inserció per a col·lectius específics previstos a l’Ordre TRI/213/2006, de
13 de març, reguladora dels programes d’informació i orientació professional.
RESOLUCIÓ TRE/1367/2007, de 27 d’abril, de convocatòria per a l’any 2007 per a la
concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació professional ocupacional
adreçades a noves qualificacions professionals per a treballadors en situació d’atur.
RESOLUCIÓ TRE/1368/2007, de 5 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2007 per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament de projectes de crea·
ció d’ocupació en el marc dels nous jaciments d’ocupació.
RESOLUCIÓ TRE/1608/2007, de 18 de maig, per la qual s’obre convocatòria per a la
presentació de sol·licituds de subvenció per al 2007 per a entitats que organitzin projectes
transnacionals de mobilitat per a la qualificació professional de joves.
RESOLUCIÓ TRE/1660/2007, de 22 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2007 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les accions com·
plementàries i d’acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya.
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RESOLUCIÓ TRE/1757/2007, de 8 de juny, per la qual s’obre convocatòria per a la pre·
sentació de sol·licituds per a la realització de programes de garantia social durant el curs
escolar 2007-2008.
RESOLUCIÓ TRE/1758/2007, d’1 de juny, d’ampliació dels imports màxims destinats a
les subvencions que s’atorguin d’acord amb la Resolució TRE/230/2007, de 17 de gener.
RESOLUCIÓ TRE/1759/2007, d’1 de juny, per la qual s’amplien els imports màxims
destinats a l’atorgament de les subvencions que es regulen a la Resolució TRE/790/2007, de
28 de febrer.
RESOLUCIÓ TRE/1791/2007, de 7 de juny, de convocatòria per a la concessió de sub·
vencions a projectes destinats a la contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la
realització d’obres i serveis d’interès general i social en col·laboració amb entitats locals
d’àmbit territorial supracomarcal, per a l’any 2007.
RESOLUCIÓ TRE/1926/2007, d’1 de juny, per la qual s’amplien els imports màxims esta·
blerts a l’article 4 de la Resolució TRE/1287/2007, de 17 d’abril (DOGC núm. 4878, pàg. 15841,
de 8.5.2007). (Correcció d’errada en el DOGC núm. 4935, pàg. 25762, de 27.7.2007).
RESOLUCIÓ TRE/2119/2007, de 27 de juny, per la qual s’amplia el termini d’execució
de les accions de formació professional ocupacional adreçades a noves qualificacions profes·
sionals per a treballadors en situació d’atur, previstes a la Resolució TRE/1367/2007, de 27
d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2007.
RESOLUCIÓ TRE/228/2007, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’atorgament
de subvencions per a la inserció laboral de persones acollides a la renda mínima d’inserció
mitjançant empreses d’inserció sociolaboral, entitats col·laboradores d’inserció i projectes
d’autoocupació per a l’any 2006.
RESOLUCIÓ TRE/229/2007, de 17 de gener, per la qual es desplega el procediment de
concessió de les subvencions per a la realització d’accions de formació en empreses amb
compromís de contractació adreçades a treballadors en situació d’atur.
RESOLUCIÓ TRE/230/2007, de 17 de gener, per la qual es convoquen les subvencions
per a la realització d’accions de formació en empreses amb compromís de contractació adre·
çades a treballadors en situació d’atur, per a l’any 2007.
RESOLUCIÓ TRE/2499/2007, de 30 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2007 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la realització d’iti·
neraris personals d’inserció.
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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.
RESOLUCIÓ TRE/2628/2007, de 25 de juliol, per la qual s’amplia el termini d’execució
previst a la Resolució TRE/229/2007, de 17 de gener, per a les accions de formació amb com·
promís de contractació adreçades a treballadors en situació d’atur atorgades durant l’exercici
pressupostari 2007.
RESOLUCIÓ TRE/2631/2007, de 30 de juliol, de convocatòria per a l’any 2007 de la
concessió de subvencions de les accions de desenvolupament local mitjançant pactes territo·
rials per a l’ocupació, i de modificació de la Resolució TRI/1783/2005, de 13 de juny.
RESOLUCIÓ TRE/2652/2007, de 27 d’agost, per la qual s’aproven les instruccions per
a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos i la liquidació
econòmica de les subvencions dels contractes programa intersectorials per a la formació de
treballadors/es ocupats/des, d’acord amb l’article 18 de la Resolució TRI/658/2006, de 10 de
març, per la qual se n’aprova la convocatòria, en aplicació de l’Ordre TRI/376/2004, de 25
d’octubre.
RESOLUCIÓ TRE/2653/2007, de 27 d’agost, per la qual s’aproven les instruccions per
a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos i la liquidació
econòmica de les subvencions dels contractes programa per a la formació de treballadors/es
ocupats/des de l’economia social, d’acord amb l’article 18 de la Resolució TRI/2261/2006,
de 28 de juny, per la qual se n’aprova la convocatòria, en aplicació de l’Ordre TRI/376/2004,
de 25 d’octubre.
RESOLUCIÓ TRE/2654/2007, de 27 d’agost, per la qual s’aproven les instruccions per
a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos i la liquidació de
les subvencions destinades a la realització d’accions complementàries i d’acompanyament
a la formació, d’acord amb la Resolució TRI/1958/2006, d’1 de juny, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2006.
RESOLUCIÓ TRE/2781/2007, de 10 de setembre, per la qual s’amplia el termini d’exe·
cució de les accions que preveuen els programes per al foment de la igualtat d’oportunitats
home-dona en el mercat de treball que preveu la Resolució TRE/1174/2007, de 12 d’abril.
RESOLUCIÓ TRE/2782/2007, de 10 de setembre, per la qual s’amplien els imports mà·
xims destinats a l’atorgament de les subvencions que es regulen a la Resolució TRE/1174/2007,
de 12 d’abril.

729

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2007

RESOLUCIÓ TRE/2783/2007, de 10 de setembre, per la qual s’amplia el termini d’execu·
ció de les accions previstes als programes d’inserció sociolaboral amb col·lectius amb dificul·
tats especials en el mercat de treball que preveu la Resolució TRE/1173/2007, de 12 d’abril.
RESOLUCIÓ TRE/2784/2007, de 10 de setembre, per la qual s’amplien els imports màxims
destinats a l’atorgament de les subvencions que es regulen a les resolucions TRE/1173/2007,
de 12 d’abril, i TRE/1811/2007, d’1 de juny.
RESOLUCIÓ TRE/2798/2007, de 18 de setembre, de convocatòria per a l’any 2007 per a
la concessió de subvencions per promoure projectes de tallers d’ocupació d’acord amb el que
preveu l’Ordre TRI/212/2005, de 27 d’abril, reguladora dels programes de millora de la quali·
ficació professional. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 5066, pàg. 10390, de 8.2.2008).
RESOLUCIÓ TRE/2799/2007, de 13 de setembre, de convocatòria per als anys 20072009, per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de programes d’escoles taller
i cases d’oficis en l’àmbit de la comarca del Gironès.
RESOLUCIÓ TRE/3000/2007, d’11 d’octubre, per la qual s’obre la corresponent con·
vocatòria per a l’any 2007 per a la concessió de subvencions públiques per a la realització
d’accions relatives a programes experimentals en matèria d’ocupació.
RESOLUCIÓ TRE/3001/2007, de 8 d’octubre, de convocatòria per a la concessió de sub·
vencions per al desenvolupament de programes de cases d’oficis, per a l’any 2007.
RESOLUCIÓ TRE/3169/2007, de 19 d’octubre, per la qual es modifiquen els imports mà·
xims destinats a la concessió de subvencions previstes a la Resolució TRE/653/2007, de 27 de
febrer, de desplegament de l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i
l’ocupació en col·laboració amb entitats locals i s’obre la convocatòria per a l’exercici 2007.
RESOLUCIÓ TRE/3170/2007, de 10 d’octubre, per la qual s’aprova la convocatòria de
2007 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament dels contractes programa
per a l’execució de plans de formació contínua sectorial, mitjançant la subscripció de contrac·
tes programa que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
RESOLUCIÓ TRE/3277/2007, de 25 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per
a l’any 2007 per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament de projectes
d’estimulació de la demanda en el marc dels nous jaciments d’ocupació.
RESOLUCIÓ TRE/3510/2007, de 5 de novembre, per la qual s’amplia el termini d’execu·
ció dels contractes programa sectorials per a la formació de treballadors ocupats que preveu
l’article 5 de la Resolució TRI/2872/2004, de 20 d’octubre.
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RESOLUCIÓ TRE/366/2007, de 8 de febrer, de convocatòria per a l’any 2007 per a la
concessió de subvencions per als projectes destinats a la contractació de treballadors/res de·
socupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social en col·laboració
amb entitats locals.
RESOLUCIÓ TRE/3676/2007, de 3 de desembre, per la qual s’amplien els imports mà·
xims destinats a la concessió de les subvencions de les accions de desenvolupament local
mitjançant pactes territorials per a l’ocupació que es regulen a la Resolució TRE/2631/2007,
de 30 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2007.
RESOLUCIÓ TRE/3843/2007, de 27 de desembre, per la qual s’obre convocatòria an·
ticipada per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes relatius al
Programa d’escoles taller durant els anys 2008-2009.
RESOLUCIÓ TRE/4062/2007, de 28 de desembre, per la qual s’aproven les instruccions
per a la presentació de la justificació de costos i la liquidació econòmica de les subvenci·
ons dels contractes programa sectorials per a la formació de treballadors/ores ocupats/ades,
d’acord amb l’article 18 de la Resolució TRI/3407/2006, de 20 d’octubre, per la qual se
n’aprova la convocatòria, en aplicació de l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre.
RESOLUCIÓ TRE/653/2007, de 27 de febrer, de desplegament de l’Ordre TRI/125/2006,
de 17 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades
a programes per al desenvolupament local i l’ocupació en col·laboració amb entitats locals i
s’obre la convocatòria per a l’exercici 2007.
RESOLUCIÓ TRE/790/2007, de 28 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per
a l’any 2007 per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació
professional ocupacional vinculades al Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya
adreçades a treballadors en situació d’atur.
RESOLUCIÓ TRI/173/2006, de 25 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2006 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la realització d’accions
de formació professional ocupacional vinculades al Catàleg de Qualificacions Professionals
de Catalunya adreçades a treballadors en situació d’atur (codi de convocatòria Z23).
RESOLUCIÓ TRI/1783/2005, de 13 de juny, per la qual es regulen les condicions per dur a
terme i finançar les accions de desenvolupament local que promou el Servei d’Ocupació de Cata·
lunya mitjançant pactes territorials per a l’ocupació, així com el reconeixement dels pactes territo·
rials per a l’ocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any 2005 (codi de convocatòria Z36).
RESOLUCIÓ TRI/1988/2006, de 22 de maig, per la qual es modifiquen els articles 5.1 i 12
de la Resolució TRI/171/2006, de 25 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2006
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i es desplega el procediment de concessió de subvencions a les accions de formació professional
ocupacional adreçades a noves qualificacions professionals per a treballadors en situació d’atur.
RESOLUCIÓ TRI/2098/2005, de 27 de juny, de desplegament de l’Ordre TRI/302/2005,
de 6 de juny, i de convocatòria per a l’any 2005 per a la concessió de subvencions per als
projectes destinats a la contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització
d’obres i serveis d’interès general i social en col·laboració amb entitats locals (codi de con·
vocatòria Z20).
RESOLUCIÓ TRI/2659/2006, de 7 d’agost, per la qual s’obre convocatòria per a la pre·
sentació de sol·licituds per a la realització de programes de garantia social durant el curs
escolar 2006-2007 i es desplega el procediment de concessió de les subvencions per a la
realització d’aquests programes.
RESOLUCIÓ TRI/2806/2006, de 28 d’agost, per la qual es modifica la Resolució
TRI/2659/2006, de 7 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a la presentació de sol·
licituds per a la realització de programes de garantia social durant el curs escolar 2006-2007
i es desplega el procediment de concessió de les subvencions per a la realització d’aquests
programes.
RESOLUCIÓ TRI/3045/2006, de 14 de setembre, per la qual es desplega el procediment
de concessió de subvencions dels costos generats a les empreses per la participació dels seus
treballadors en accions formatives en matèria d’innovació ocupacional i s’obre la convocatò·
ria per al 2006.
RESOLUCIÓ TRI/3512/2006, de 26 d’octubre, per la qual es desplega el procediment de
concessió de subvencions per a entitats que organitzin projectes transnacionals de mobilitat
per a la qualificació professional de joves i s’obre convocatòria per a la presentació de sol·
licituds de subvenció per al 2006.
RESOLUCIÓ TRI/382/2006, de 9 de febrer, per la qual s’inicia i es desplega el procedi·
ment de concessió de les subvencions per a la realització d’accions de formació en empreses
amb compromís de contractació adreçades a treballadors en situació d’atur.
RESOLUCIÓ TRI/383/2006, de 24 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2006 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la realització d’accions
de formació professional ocupacional adreçades a treballadors ocupats.
Ordre TRE/259/2007, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores que han
de regir el sistema d’ajuts econòmics per donar suport a la inversió en maquinària i equips que
millorin les condicions de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2007.

732

situació dels treballadors
i les treballadores
autònoms a catalunya

REFERÈNCIES NORMATIVES A LA MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA

Àmbit estatal
Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es procedeix a la integració dels treballadors per
compte propi del Règim especial agrari del la Seguretat Social al Règim especial de la Segu·
retat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.
Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.
Orden TAS/1622/2007, de 5 de juny, per la qual es regula la concessió de subvencions al
programa de promoció de l’ocupació autònoma.
Ordre TAS/3553/2007, de 30 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre de 24 de se·
tembre de 1970, per la qual es dicten normes per l’aplicació i desenvolupament del Règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.
Àmbit autonòmic
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Resolució IUE/708/2007, de 22 de febrer, sobre la convocatòria per a la concessió d’in·
centius en l’àmbit de la millora individual de la competitivitat del sector comercial a Cata·
lunya.
Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores
de les subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i l’ocupació en col·
laboració amb entitats locals i s’obre la convocatòria per a l’exercici 2007.
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Àmbit comunitari
Decisió de la Comissió, de 12 de febrer del 2007, per a l’aplicació del programa d’acció
comunitari en l’àmbit de la salut pública (2003-2008).
Decisió nº 1350/2007/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix el
segon Programa d’acció comunitària en l’àmbit de la salut (2008-2013).
Recomanació del Consell, de 31 de maig del 2007, relativa a la prevenció de lesions i
promoció de la seguretat.
Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les
competències clau en l’aprenentatge permanent.
Conclusions del Consell de 25 de maig de 2007 relatives a un marc coherent d’indicadors
i punts de referència per al seguiment dels avanços cap als objectius de Lisboa en l’àmbit de
l’educació i la formació.
Conclusions del Consell i dels Representants dels Governs dels Estats membres, reunits
en el si del Consell, de 15 de novembre de 2007, sobre la millora de la qualitat de l’educació
del professorat.
Resolució del Consell de 15 de novembre de 2007 relativa a les noves qualificacions per
a noves ocupacions.
Resolució del Consell, de 15 de novembre de 2007, sobre l’educació i la formació com a
motor clau de l’estratègia de Lisboa.
Resolució del Parlament Europeu, de 27 de setembre de 2007, sobre eficiència i equitat
en els sistemes europeus d’educació i formació.
Dictamen «Política d’habitatge i política regional».
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «L’habitatge i la política regional».
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «L’habitatge i la política regional».
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), de 14 de març de 2007, sobre
«l’impacte econòmic i pressupostari de l’envelliment de la població».
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), de 17 de gener de 2007, sobre
«Igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat».
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Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell en relació a l’Any europeu per
combatre la pobresa i l’exclusió social (2010).
Reglament (CE) núm. 311/2007 de la Comissió, de 19 de març de 2007, pel qual es mo·
difica el Reglament (CEE) núm. 574/72, pel que s’estableixen les modalitats d’aplicació del
Reglament (CEE) núm. 1408/71, relatiu a l’aplicació dels règims de Seguretat Social als tre·
balladors per compte aliena, als treballadors per compte propi i als membre de les seves famí·
lies que es desplacen dins de la Comunitat.
Reglament (CE) núm. 458/2007, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’abril de
2007, sobre el Sistema europeu d’estadístiques integrades de protecció social (SEEPROS).
Resolució del Consell, de 5 de desembre de 2007, relativa a les activitats consecutives a
l’Any europeu de la igualtat d’oportunitats per a tots.
Resolució del Parlament Europeu, de 14 de març de 2007, sobre els Serveis Socials d’in·
terés general (SSIG) en la Unió Europea.
Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i So·
cial – Estratègia comunitària en matèria de política dels consumidors 2007-2013 – Capacitar
els consumidors, millorar el seu benestar i protegir-los de manera eficaç.
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «El mercat interior de serveis —
Els requisits del mercat laboral i de la protecció del consumidor».
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Comunicació de la Comissió
al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i Social europeu sobre l’aplicació de
la Directiva 1997/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 1997, relativa
a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància».
Àmbit estatal
Llei 15/2007, d’investigació biomèdica.
Reial decret 1269/2007, de 21 de setembre, pel qual es regula la concessió directa de subven·
cions a les comunitats autònomes per a la implantació dels registres de professionals sanitaris.
Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de beques i ajuts
a l’estudi personalitzats.
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’Universitats.
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Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments esportius de règim especial.
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenya·
ments universitaris oficials.
Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel que s’estableix l’estructura del batxillerat
i es fixen els seus ensenyaments mínims.
Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel que s’estableixen els ensenyaments mí·
nims de l’Educació primària.
Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la
formació professional del sistema educatiu.
Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel que es fixen els aspectes bàsics del cur·
rículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació.
Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del cur·
rículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació.
Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mí·
nims del segon cicle d’Educació Infantil.
Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mí·
nims corresponents a l’Educació Secundària Obligatòria.
Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel que s’estableix l’ordenació general dels ensenya·
ments professionals d’arts plàstiques i disseny.
Reial decret 694/2007, de 1 de juny, pel que es regula el Consell Escolar de l’Estat.
Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel que es fixen els aspectes bàsics del currículum
dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació.
Reial decret 900/2007, de 6 de juliol, pel que es crea el Comitè per a la definició del Marc
Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior.
Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl.
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Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la renda bàsica d’emanci·
pació dels joves.
Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la renda bàsica d’emanci·
pació dels joves.
Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procediment bàsic per la certifi·
cació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.
Resolució de 9 de gener de 2007, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació
de l’Acord de Consell de Ministres, de 29 de desembre de 2006, pel qual es fixa un nou preu
bàsic nacional, el qual servirà com a referència a efectes de la determinació dels preus màxims
de venda i renda dels habitatges acollits al Pla Estatal 2005-2008.
Resolució de 9 de gener de 2007, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació
de l’Acord del Consell de Ministres, de 29 de desembre del 2006, pel qual es fixa un nou preu
bàsic nacional.
Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la que es procedeix a la integració dels treballadors per
compte propi del Règim especial agrari de la Seguretat Social en el Règim especial de la Se·
guretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.
Llei 35/2007, de 15 de novembre, per la que s’estableix la deducció per naixement o adop·
ció 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.
Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social.
Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la que es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de
regulació del mercat hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació
de les hipoteques inverses i l’assegurança de dependència i per la que s’estableix determinada
norma tributària.
Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció.
Ordre TAS/1459/2007, de 25 de maig, per la que s’estableix el Sistema d’informació del
Sistema per a l’autonomia personal i atenció a la dependència i es crea el corresponent fitxer
de dades de caràcter personal.
Ordre TAS/31/2007, de 16 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització
a la Seguretat Social, atur, fons de garantia salarial i formació professional, contingudes a la
Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007.
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Ordre TAS/3145/2007, de 5 d’octubre, per la que es fixen per a l’exercici 2007, les bases
normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el Règim
especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó.
Reial decret 1198/2007, de 14 de setembre, pel que es modifica el Reial decret 504/2007,
de 20 d’abril, en matèria de reconeixement de descans per maternitat en els supòsits de dis·
capacitat del fill i de reconeixement de la necessitat d’assistència de tercera persona en les
prestacions no contributives.
Reial decret 1311/2007, de 5 d’octubre, pel que s’estableixen nous criteris per a de·
terminar la pensió de jubilació del Règim especial de la Seguretat Social dels treballa·
dors del mar.
Reial decret 1400/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableixen normes per al reconeixe·
ment del complement als titulars de pensió de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social, en
la seva modalitat no contributiva, que resideixen en una vivenda llogada.
Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel que es regulen les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels mitjans de transport per a
persones amb discapacitat.
Reial decret 1765/2007, de 28 de desembre, pel que es modifica el Reglament sobre col·
laboració de les mútues d’accident de treball i malalties professionals de la Seguretat Social,
aprovat per Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre.
Reial decret 278/2007, de 23 de febrer, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat
Social respecte del personal investigador.
Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, pel que s’aprova el barem de valoració de la situació
de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel que s’aproven les condicions bàsiques d’acces·
sibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats i edificacions.
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.
Reial decret 615/2007, d’11 de maig, pel que es regula la Seguretat Social dels cuidadors
de les persones en situació de dependència.
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Reial decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per a determinar les intensitats de protec·
ció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desem·
bre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Reial decret 869/2007, de 2 de juliol, pel que es regula la concessió de prestacions as·
sistencials en atenció a les situacions especials derivades del treball a la mar per a persones
treballadores i beneficiàries del Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del
mar i s’estableixen determinats serveis als treballadors del mar.
Resolució de 19 de setembre de 2007, de la Secretaria d’estat de la Seguretat Social, sobre
determinació de la contingència causant en l’àmbit de les prestacions per incapacitat temporal
i per mort i supervivència del sistema de la Seguretat Social.
Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cinema.
Reial decret 367/2007, de 16 de març, pel qual es crea i regula la Comissió Nacional per
al Foment i Promoció del diàleg intercultural.
Llei 22/2007, d’11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers desti·
nats als consumidors.
Llei 43/2007, de 13 de desembre, de protecció dels consumidors en la contractació de béns
amb oferta de restitució del preu.
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
Àmbit autonòmic
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Decret 125/2007, de 5 de juny , es regula l’exercici del dret a obtenir una segona opinió
mèdica.
Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitació
telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut.
Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de de·
terminades teràpies naturals.
Ordre SLT/46/2007, de 5 de març, per la qual es regula el contingut i el model de la targeta
sanitària individual.
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Llei 8/2007, de l’Institut Català de la Salut.
Resolució SLT/1799/2007, de 7 de juny, per la qual s’aproven les guies d’avaluació de
competències en teràpies naturals.
Resolució EDU/445/2007, de 5 de febrer, de convocatòria per a la presentació de sol·
licituds per impartir programes de garantia social durant el curs 2007-2008.
Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació primària.
Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundaria obligatòria.
Decret 67/2007, de 20 de març, pel qual es regulen els ensenyaments de formació profes·
sional inicial en la modalitat a distància.
Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alum·
nat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
Decret 76/2007, de 27 de març, pel qual es crea i regula el Registre de Centres i Estudis
Universitaris de Catalunya.
Decret 288/2007, de 24 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 244/2005,
de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007.
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Ur·
banisme.
Ordre ASC /30/2007, de 6 de febrer, per la qual s’aproven les bases per a la concessió
d’ajuts del Programa per a l’adaptació o accessibilitat d’habitatges per a persones amb dis·
minució.
Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de
Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’au·
tonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i
concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els
requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
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Informe conjunt sobre protecció social i inclusió social de la Comissió Europea. Brusel·
les, 19.1.2007. COM(2007) 13 final.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Ordre ASC/227/2007, de 22 de juny, per la qual es crea el fitxer únic de prestacions socials
de caràcter econòmic previst per la Llei 13/2006, de 27 de juliol.
Ordre ASC/54/2007, de 6 de març, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de
les prestacions econòmiques i els ajuts per a les famílies amb filles i fills a càrrec i s’obre la
convocatòria per a l’any 2007.
Resolució TRE/349/2007, d’11 de gener, per la qual es fixen els imports de la prestació
econòmica bàsica i dels complements per membres addicionals de la renda mínima d’inserció
per a l’any 2007, així com els ajuts complementaris.
Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de mitjans audiovisuals.
Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de deter·
minats establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos
a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre política de l’espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics.
Ordre ECF/188/2007,de 23 de maig, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del pro·
cediment de presentació de queixes, denúncies, reclamacions i consultes a l’Agència Catalana
del Consum.
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Àmbit comunitari
Decisió de la Comissió, de 6 de març de 2007, per la qual es modifiquen les Decisions
94/741/CE i 97/622/CE pel que fa als qüestionaris d’informació sobre l’aplicació de les Di·
rectives 2006/12/CE del Parla-ment Europeu i del Consell, relativa als residus, i 91/698/CEE
del Consell, relativa als residus perillosos.
Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d’octubre, per la qual
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desem·
bre de 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i
preparats químics (REACH), pel qual es crea l’Agència Europea de Substàncies i Preparat
Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE) núm. 793/93
del Consell i el Reglament (CE) núm. 1488/94 de la Comissió, i també la Directiva 76/769/
CEE del Consell i les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la
Comissió.
Àmbit estatal
Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.
Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
Llei 45/2007, de 13 de desembre, pel desenvolupament sostenible del medi rural.
Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals.
Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.
Llei orgànica 16/2007, de 13 de desembre, complementària de la Llei pel desenvolupa·
ment sostenible del medi rural.
Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa l’àmbit territorial de les demarcaci·
ons hidrogràfiques.
Reial decret 126/2007, de 2 de febrer, pel qual es regula la composició, funcionament i
atribucions dels comitès d’autoritats competents de les demarcacions hidrogràfiques interco·
munitàries.
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Reial decret 1341/2007, d’11 d’octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de
bany.
Reial decret 1367/2007, de 19 d¡octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17
de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions
acústiques.
Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR
Protecció enfront el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
Reial decret 1402/2007, de 29 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1370/2006,
de 24 de novembre, pel qual s’aprova el Pla Nacional d’Assignació de drets d’emissió de
gasos d’efecte hivernacle.
Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reu·
tilització de les aigües depurades.
Reial decret 1727/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de protecció
dels cetacis.
Reial decret 616/2007, d’11 de maig, sobre foment de la cogeneració.
Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia
elèctrica en règim especial.
Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació
hidrològica.
Reial decret-llei 11/2007, de 7 de desembre, pel qual es detreu de la retribució de l’acti·
vitat de producció d’energia elèctrica el major ingrés derivat de l’assignació gratuïta de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Reial decret-llei 3/2007, de 13 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents per a reparar els
danys causats per les inundacions produïdes per desbordaments a la conca del riu Ebre durant
la darrera setmana del mes de març i la primera del mes d’abril de 2007.
Reial decret-llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d’Ai·
gües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
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Àmbit autonòmic
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Acord de Govern del 24 d’abril que estableix un programa d’estalvi i eficiència energètica
als edificis i equipaments de la Generalitat.
Decret 13/2007, de 16 de gener, pel qual s’estableix el Pla de Vigilància i Control de Re·
sidus en Animals, Vegetals i Aliments a Cata-lunya (PRAVA) (SG-16.1.2007).
Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació danys i
perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna
salvatge autòctona.
Decret 257/2007, de 27 de novembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 84/2007,
de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització
dels recursos hídrics.
Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en rela·
ció amb la utilització dels recursos hídrics.
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SIGLES

SIGLES

ABS
àrea bàsica de salut
ACC
Agència Catalana del Consum
ACI
Airports Council International
ACUT
atenció continuada i urgències de base territorial
ADIF
Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
ADIGSA
Administració, Promoció i Gestió, SA
AEAT
Agència Estatal d’Administració Tributària
AEC/07
Anuari estadístic de Catalunya 2007
AENA
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria
AP
administracions públiques
APC
Aeroports Públics de Catalunya
ATC
anatòmica-terapèutica-química
ATM
Autoritat del Transport Metropolità
AVE
alta velocitat espanyola
BADESPE	base de dades agregades d’informació econòmica
del sector públic espanyol
CA
comunitats autònomes
CAP
centre d’atenció primària
CAS
centre d’atenció i seguiment de les drogodependències
CatSalut
Servei Català de la Salut
CCOC
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
CCOO
Comissions Obreres
CE
Comissió Europea.
CECAT	Centre d’Emergències de Catalunya,
del Departament d’Interior
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CEESCAT	Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS
i Sida de Catalunya
CEOE
Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials
CEPYME
Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
CFGM
cicles formatius de grau mitjà
CFGS
cicles formatius de grau superior
CLU
costos laborals unitaris
CMA
cirurgia major ambulatòria
CmA
cirurgia menor ambulatòria
CMBD
conjunt mínim bàsic de dades
CO2
diòxid de carboni o anhídrid carbònic
COICOP/HBS Classification of Individual Consumption by Purpose Household Budget Survey
CPAP
Continuous Positive Airway Pressure
CRE
Comptabilitat Regional d’Espanya
CSMA
centres de salut mental d’adults
CSMIJ
centres de salut mental infantil i juvenil
CTESC
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
CUAP
centres d’urgències d’atenció primària
DGSP
Direcció General de Salut Pública
DGT
Direcció General de Trànsit
DIUE
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DPTOP
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
EAC
Estatut d’autonomia de Catalunya
EAP
equip d’atenció primària
EBE
excedent brut d’explotació
ECC/2006
Estadístiques culturals de Catalunya 2006
ECPC/2006	Enquesta de consum i pràctiques culturals
de Catalunya 2006
ECPF
Encuesta continua de presupuestos familiares
ECTC
Enquesta de condicions de treball de Catalunya
EMAS
En anglès: Eco-Management and Audit Scheme
EMMA
Entitat Metropolitana del Medi Ambient
EMQ
Enquesta de mobilitat quotidiana
ENCYT
Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología
EPA
Enquesta de població activa
EPF
Encuesta de presupuestos familiares
EPO
European Patent Office
ESAL
entitats sense afany de lucre
ESO
educació secundària obligatòria
ETCL
Enquesta trimestral del cost laboral
EUA
Estats Units d’Amèrica
EV
esperança de vida
FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
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FMB
Ferrocarril Metropolità de Barcelona
FP
formació professional
FUNDACC Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura
FUSM
Fundació Un Sol Món
GEH
gasos d’efecte d’hivernacle
GNL
gas natural liquat
GPRS
General Packet Radio Service
GPS
Global Position System
GRI
Global Reporting Initiative
GWh
gigawatt per hora
HA
hospitals d’aguts
HdD
hospitals de dia
Hetus
Harmonised European Time Use Study
hm3
hectòmetre cúbic
ICAM
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
ICASS
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
ICO
Institut de Crèdit Oficial
ICS
Institut Català de la Salut
Idescat
Institut d’Estadística de Catalunya
IER
intensiu en estalvi, eficiència i energies renovables
IFERCAT
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
INCASÒL
Institut Català del Sòl
INE
Institut Nacional d’Estadística
Insée	Institut national de la statistique et des études
économiques
INUNCAT
Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya
IPC
índex de preus de consum
IPCC
Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic
IPCH
índex de preus de consum harmonitzat
IRPF
impost sobre la renda de les persones físiques
IRSC
indicador de renda de suficiència de Catalunya
ISO
En anglès: International Organization for Standardization
ITS
infeccions de transmissió sexual
ktep
milers de tones equivalents de petroli
LETA
Llei de l’Estatut del treball autònom
LIIAA
Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental
LISMI
Llei d’integració social dels minusvàlids
LOE
Llei orgànica d’educació
M€
milions d’euros
m3
metre cúbic
MATEPSS
mútues d’accidents de treball i malalties professionals
MDO
malalties de declaració obligatòria
MEDASS
En català: model de microsimulació estàtica territorial
MIDCAT	Midi-Pyrénées-Catalunya
MILLE
internament de mitjana i llarga estada
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MOVILIA
Enquesta de mobilitat de les persones residents a Espanya
MTS
malalties de transmissió sexual
MW
megawatt
NIEPI
nombre d’interrupcions equivalents de la potència
NIC
Normes internacionals de comptabilitat
NO2
diòxid de nitrogen
O3
ozó troposfèric
ºC
grau Celsius o centígrad
OCATT
Organització Catalana de Trasplantaments
OCDE	Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic
OEPM
Oficina Espanyola de Patents i Marques
OMS
Organització Mundial de la Salut
ONT
Organització Nacional de Trasplantaments
ONU
Organització de les Nacions Unides
OPEC
Sigles de l’OPEP en anglès
OPEP
Organització de Països Exportadors de Petroli
ORSEC
Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses
PAAS	Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant
l’activitat física i l’alimentació saludable
PADES
programes d’atenció domiciliària-equips de suport
PCS
poder calorífic superior
PEIT
Pla estratègic d’infraestructures de transport
PGPRL
Pla de govern per a la prevenció de riscos laborals
PIB
producte interior brut
PISA
Programme for International Student Assessment
PIUC
Pla integral d’urgències de Catalunya
PM10
partícules inferiors a 10 micres
PNR
Pla nacional de reformes
POCS	Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor
sobre la salut
p. p.
punts percentuals
PPC
paritats de poder de compra
PROCICAT Pla territorial de protecció civil de Catalunya
PVP
preu de venda al públic
R+D+I
recerca, desenvolupament i innovació
RA
remuneració de les persones assalariades
RCA
Registre Central d’Assegurats
REA
règim especial agrari
REM
règim especial de treballadors del mar
RENFE
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
RETA
règim especial de treballadors autònoms
RMI
renda mínima d’inserció
RO
remuneració de les persones ocupades
RSE
responsabilitat social de les empreses
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RSI (2005)
SAAD
SAL
SAP
SCAPS
SCE
SEC
SEM
SH2
SIDA
SL
SLL
SLNE
SMA
SMH
SOC
SOVI
SS
SVA
SVB
SVI
t
TAC
TARGA
TC
TCI
TIEPI
tep
TGV
TIC
UAB
UAO
UB
UdG
UdL
UDVP
UE
UE-15
UFISS
UGT
UIC
UOC
UPC
UPF
URL

Reglament sanitari internacional revisat (2005)
Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència
societat anònima laboral
serveis d’atenció primària
serveis complementaris d’ajustament personal i social
Servei de Creació d’Empreses
Sistema europeu de comptes
Sistema d’Emergències Mèdiques
sulfur d’hidrogen
síndrome d’immunodeficiència adquirida
societat limitada
societat limitada laboral
societat limitada nova empresa
salut mental ambulatòria
salut mental hospitalària
Servei d’Ocupació de Catalunya
seguro obligatorio de vejez e invalidez
Seguretat Social
suport vital avançat
suport vital bàsic
suport vital intermedi
tona
trastorns de la conducta alimentària
tractament antiretroviral de gran activitat
Tribunal Constitucional
índex climàtic pel turisme
temps d’interrupció equivalent de la potència instal·lada
tones equivalents de petroli
tren de gran velocitat
tecnologies de la informació i la comunicació
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Abat Oliba
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
usuaris de drogues per via parenteral
Unió Europea
Unió Europea dels quinze
unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries
Unió General de Treballadors
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
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URV
UVIC
VAB
VIH
XAD
XHUP

760

Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic
valor afegit brut
virus d’immunodeficiència humana
Xarxa d’Atenció a les Drogodependències
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
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Accidents de treball: 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 497, 552, 757, 673, 674.
Construcció: 261, 263, 264, 265,
266, 268, 269, 270, 271, 275.
Dones: 261, 262, 263, 264, 266, 269.
Índex d’incidència: 270, 273, 672,
674.
Malalties professionals: 265, 278,
497, 552, 674, 675, 724, 743, 757.
Acomiadament: 248, 252, 253, 254, 255.
Conciliacions individuals: 245, 252,
253, 254, 673.
Expedients de regulació d’ocupació:
245, 249, 250, 251, 673.
Administració autonòmica: 252, 573,
574, 694.
Endeutament: 4, 88, 90, 91, 110, 111,
656, 660, 661, 689, 705, 706.
Pressupost: 59, 60, 61, 62, 75, 78,
79, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 226, 227, 228,
229, 232, 233, 234, 334, 402, 403,
404, 405, 406, 408, 409, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 445, 446, 448,

469, 470, 471, 486, 488, 489,
491, 497, 498, 499, 528, 529,
547, 550, 568, 574, 579, 605,
657, 659, 660, 661, 662, 664,
684, 686, 687, 688, 689, 691,
694, 705, 706, 710, 729, 742.
Aigua: 568, 579, 590, 591, 592,
599, 601, 602, 603, 604, 605,
607, 610, 611, 619, 620, 635,
645, 646, 647, 650, 694, 697,
701, 711.
Aire: 588, 592, 593, 595, 596,
604, 608, 609, 611, 613, 614,
617, 623, 624, 626, 631, 633,
635, 636, 640, 642, 643, 644,
657, 662, 665, 667, 691, 697,
701711, 749, 751.
Atenció domiciliària: 392, 393,
543, 758.
Serveis socials: 6, 10, 11, 105,
124, 247, 265, 270, 486, 488,
508, 532, 538, 539, 540, 541,
544, 546, 547, 553, 660, 691,
693, 709, 710, 740, 746, 757.
Atenció farmacèutica: 392.
Discapacitats: 187, 512.

490,
540,
644,
671,
693,
593,
606,
636,
700,
598,
615,
634,
652,
700,
394,
109,
489,
543,
692,
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Pensionistes: 319, 321, 407, 489, 495, 496,
523, 527.
Atenció primària: 265, 388, 389, 390, 391, 392,
395, 396, 405, 406, 540, 541, 543, 675, 684,
755, 756, 759.
Atur: 4, 19, 20, 23, 24, 26, 30, 33, 52, 80, 81, 84,
84, 85, 86, 88, 124, 193, 211, 212, 213, 215,
216, 223, 224, 225, 226, 232, 233, 234, 236,
237, 238, 241, 243, 251, 261, 262, 270, 275,
286, 287, 324, 326, 327, 328, 333, 337, 338,
345, 346, 347, 351, 352, 353, 372, 376, 386,
397, 412, 477, 489, 498, 499, 500, 503, 504,
507, 529, 530, 331, 532, 547, 586, 587, 590,
591, 592, 593, 594, 595, 599, 600, 601, 602,
605, 606, 610, 611, 613, 622, 623, 624, 625,
626, 639, 640, 643, 649, 651, 652, 656, 658,
659, 669, 671, 672, 678, 681, 684, 692, 696,
697, 698, 702, 706, 707, 708, 727, 728, 729,
731, 732, 742, 744, 745, 749, 757.
Exclusió social: 277, 470, 481, 485, 486, 498,
505, 507, 539, 546, 552, 690, 691, 710, 740.
Renda activa d’inserció: 531, 692.
Béns d’equipament: 18, 25, 27, 29, 31, 48, 55.
Béns de consum: 7, 23, 29, 31, 37, 42, 48.
Clàusula de revisió salarial: 49, 243, 244.
Cohesió social: 280, 410, 426, 438, 538, 650, 692.
Comerç electrònic: 172, 173, 174, 175, 578, 667,
708.
Tecnologies de la informació i la comunicació:
8, 11, 135, 136, 160, 161, 177, 181, 561, 666,
668, 693, 708, 759.
Competitivitat: 5, 36, 135, 184, 187, 189, 226,
227, 231, 232, 260, 277, 338, 410, 433, 437,
438, 600, 623, 631, 635, 670, 684, 700, 706,
707, 710, 735.
Conciliació de la vida familiar i laboral: 260.
Conjuntura econòmica:
Agricultura: 3, 4, 18, 22, 26, 28, 29, 36,
37, 50, 101, 103, 123, 127, 128, 129, 199,
214, 215, 228, 238, 239, 241, 242, 245, 246,
247, 251, 254, 264, 266, 268, 269, 270, 276,
290, 291, 292, 305, 306, 332, 333, 586, 590,
591, 593, 594, 599, 600, 602, 604, 607, 608,
610, 611, 620, 629, 651, 671, 672, 674, 677,
751.
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Consum privat: 16, 17, 18, 568, 694.
Costos laborals: 7, 48, 50, 52, 53, 57, 58, 656.
Demanda interna: 4, 16, 17, 25, 26, 27, 655.
Empreses catalanes: 142, 169, 170, 189, 227,
635, 636, 637, 638, 667.
Euroregió: 7, 20, 21, 22, 23, 24.
Exportacions i importacions: 156.
Formació bruta de capital: 16, 17, 25, 27, 29.
Índex de preus industrials: 48.
Indústria: 4, 18, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 50, 51,
53, 83, 85, 101, 103, 123, 124, 127, 128, 129,
130, 131, 135, 147, 148, 168, 186, 194, 199,
200, 208, 214, 215, 238, 239, 241, 242, 246,
247, 251, 254, 263, 264, 266, 268, 269, 270,
276, 291, 305, 306, 328, 329, 332, 333, 387,
520, 595, 600, 604, 622, 628, 629, 630, 631,
634, 636, 655, 664, 669, 671, 674, 697, 699.
Inflació: 4, 18, 20, 21, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
49, 54, 452, 457, 622.
Ocupació: 4, 5, 8, 9, 11, 19, 20, 23, 24, 26, 29,
30, 32, 88, 99, 104, 120, 131, 137, 143, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 193, 194, 197,
198, 199, 200, 201, 203, 204, 209, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 220, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 245, 247, 249, 250, 251, 260, 261,
262, 275, 277, 286, 287, 288, 290, 291, 292,
293, 294, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 323, 324, 325, 326, 327, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 339, 351, 372, 424, 437,
485, 487, 488, 491, 492, 493, 494, 517, 518,
529, 530, 532, 539, 546, 552, 617, 635, 635,
641, 650, 652, 656, 659, 662, 668, 669, 670,
670, 671, 673, 677, 679, 683, 690, 692, 702,
706, 709, 710, 715, 723, 724, 725, 726, 727,
728, 729, 730, 731, 735, 759.
Pesca: 3, 18, 101, 103, 124, 200, 201, 208, 251,
270, 600, 608, 610, 620.
Saldo exterior: 17, 25, 27, 35.
Saldo comercial: 35, 37, 158, 159, 666.
Serveis: 4, 5, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 32, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53,
61, 83, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 107, 122,
123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136,
143, 144, 160, 165, 166, 168, 169, 171, 172,
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174, 175, 177, 180, 181, 182, 185, 194, 199,
200, 201, 202, 207, 208, 211, 214, 215, 225,
227, 229, 231, 234, 238, 239, 239, 241, 242,
246, 247, 251, 252, 253, 254, 256, 264, 265,
268, 269, 270, 274, 276, 290, 291, 292, 293,
294, 300, 304, 305, 306, 312, 332, 333, 340,
341, 358, 387, 389, 390, 391, 392, 394, 395,
396, 403, 404, 405, 406, 411, 422, 423, 425,
426, 438, 439, 441, 442, 445, 447, 448, 491,
497, 498, 508, 515, 520, 530, 538, 539, 540,
542, 543, 544, 545, 548, 549, 551, 553, 568,
569, 574, 576, 578, 579, 580, 581, 602, 603,
605, 620, 623, 628, 630, 634, 635, 647, 655,
656, 662, 664, 667, 668, 669, 671, 674, 678,
680, 693, 694, 699, 708, 709, 719, 726, 728,
731, 732, 740, 744, 759.
Taxa d’atur: 4, 19, 20, 23, 26, 30, 212, 213,
216, 223, 224, 656.
Conflictivitat laboral: 8, 11, 245, 672.
Construcció:
Contractació: 216, 217, 218, 225, 233, 234,
284, 337, 338, 392, 394, 413, 468, 581, 685,
706, 726, 728, 729, 731, 732, 744.
Habitatge: 6, 10, 11, 40, 44, 45, 47, 48, 100,
101, 102, 103, 107, 122, 126, 452, 453, 454,
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
482, 483, 484, 485, 488, 500, 507, 528, 543,
544, 550, 568, 576, 579, 592, 593, 597, 598,
603, 604, 605, 606, 607, 609, 612, 613, 617,
619, 620, 629, 637, 638, 662, 688, 689, 690,
691, 694, 707, 708, 710, 739, 742, 745.
Consum: 4, 5, 10, 11, 15, 18, 20, 25, 27, 28, 36,
40, 43, 48, 59, 66, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86,
89, 94, 100, 103, 122, 126, 250, 382, 383, 384,
386, 387, 388, 394, 423, 554, 557, 558, 560,
561, 562, 563, 564, 568, 569, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 581, 586, 590, 594, 599, 600,
603, 604, 605, 608, 610, 620, 622, 623, 624,
625, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 636, 641,
644, 645, 652, 655, 656, 658, 659, 683, 693,
694, 695, 697, 698, 699, 705, 740, 744, 746,
755, 756, 757.
Arbitratge: 257, 258, 577.

Consum energètic: 623, 628, 630, 641, 699.
Despesa pública: 412, 439, 440, 441, 493, 572,
573, 574, 655, 687, 693, 694, 706, 710.
Reclamacions: 253, 575, 577, 578, 581, 746.
Consum públic: 16, 17, 25, 27, 88, 89.
Contractes: 207, 216, 218, 219, 230, 231, 232,
251, 268, 276, 284, 467, 468, 469, 578, 580,
581, 689, 724, 726, 727, 729, 730, 731, 740.
Subcontractació: 275, 723.
Costos laborals unitaris: 18, 19, 20, 54, 56, 57,
656, 756.
Productivitat: 4, 7, 26, 29, 30, 42, 48, 54, 57,
58, 136, 137, 142, 143, 144, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 225, 226, 231, 243, 271, 493, 594,
608, 655, 656, 668, 705.
Salaris: 7, 8, 18, 48, 49, 50, 243, 248, 275, 502.
Cultura: 10, 11, 18, 100, 104, 124, 238, 251, 270,
286, 330, 411, 414, 422, 423, 425, 427, 554,
555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563,
564, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574,
578, 579, 591, 595, 600, 608, 611, 620, 646,
671, 693, 694, 697, 744, 756, 757.
Hàbits culturals: 557.
Temps lliure: 554, 555, 556, 557, 693.
Dinàmica demogràfica:
Creixement de la població: 26, 30, 193, 195,
196, 203, 453, 454, 669, 709.
Envelliment de la població: 348, 349, 353, 357,
375, 486, 493, 494, 515, 539, 547, 550, 691,
693, 709, 739.
Esperança de vida: 349, 353, 355, 358, 375,
487, 523, 681, 684, 691, 756.
Estructura demogràfica: 354, 499.
Fecunditat: 352, 353, 359, 681.
Mortalitat: 347, 353, 355, 359, 375, 376, 591,
694, 613, 681, 684, 698, 709.
Dependència: 5, 6, 86, 131, 157, 215, 283, 284,
360, 486, 489, 491, 508, 509, 514, 534, 538,
539, 547, 548, 549, 551, 553, 622, 631, 641,
682, 691, 693, 699, 707, 709, 711, 723, 742,
743, 744, 745, 759.
Família: 274, 391, 399, 411, 646, 482, 846,
847, 500, 502, 555, 637, 691.
Gent gran: 6, 485, 491, 514, 539, 542, 543,
544, 690, 691, 693, 709.
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Investigació: 135, 153, 184, 185, 186, 188,
265, 278, 279, 368, 385, 436, 439, 440, 642,
643, 664, 687, 719, 740.
Despesa pública: 412, 439, 440, 441, 442, 493,
572, 573, 574, 655, 687, 693, 694, 706, 710.
Seguretat Social: 9, 11, 51, 53, 88, 89, 111, 204,
205, 226, 230, 233, 234, 238, 265, 267, 268,
269, 270, 271, 273, 278, 285, 286, 304, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, , 321, 322, 325, 326,
334, 387, 487, 488, 189, 490, 493, 494, 495,
496, 497, 498, 515, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 528, 535, 536, 537, 538, 545, 547, 548,
549, 550, 551, 552, 601, 659, 671, 677, 678,
691, 692, 710, 735, 470, 742, 473, 744, 759.
Polítiques actives d’ocupació: 8, 11, 224, 225,
226, 227, 235, 287, 670, 671, 725.
Drogues: 377, 382, 384, 394, 543, 683, 759.
Economia catalana: 5, 27, 29, 30, 36, 42, 47, 50,
88, 89, 136, 143, 149, 177, 185, 193, 260, 437,
456, 659, 705, 706, 708, 710.
Educació: 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417,
418, 419, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 430,
431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 684, 685.
Educació infantil: 414, 415, 416, 417, 418,
423, 435, 439, 440, 444, 685, 687, 741.
Ensenyament secundari: 709.
Ensenyament universitari: 428, 430.
Formació professional: 5, 226, 227, 228, 229,
231, 233, 235, 286, 412, 420, 423, 424, 432,
435, 437, 438, 546, 547, 670, 671, 685, 686,
706, 710, 727, 728, 731, 732, 741, 742, 745,
757.
Esport: 100, 104, 124, 173, 174, 175, 238, 251,
387, 422, 423, 427, 431, 432, 435, 440, 555,
556, 558, 569, 591, 599, 671, 686, 741.
Finançament autonòmic: 91, 92, 93, 95, 660.
Foment de l’ocupació: 99, 104, 226, 227, 228,
229, 231, 286, 339, 488, 491, 641, 671.
Fons de cohesió: 94.
Fons estructurals: 483.
Formació contínua: 228, 232, 275, 726, 727, 730.
Formació permanent: 412.
Gestió de residus: 601, 620, 635, 700.
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Habitatge:
Demanda: 456, 458, 645, 688, 689.
Habitatges protegits: 454, 455, 456, 471, 472,
473, 474, 475, 477, 690.
Lloguer: 44, 45, 46, 47, 48, 124, 270, 340, 455,
467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 481,
482, 483, 484, 528, 576, 680, 689, 690, 710.
Préstecs hipotecaris: 452, 464.
Incendis: 591, 611, 612, 613, 698.
Infància: 487, 491, 502, 509, 542, 543, 545, 578,
595, 710.
Inflació: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 655.
Infraestructures:
Aeroports: 60, 61, 62, 63, 75, 76, 77, 78, 79,
372, 657, 707, 715, 755.
Infraestructures de gas natural: 85.
Infraestructures elèctriques: 79, 658.
Ports: 18, 30, 31, 32, 60, 62, 63, 64, 73, 74, 75,
77, 78, 79, 94, 108, 124, 200, 201, 208, 291,
292, 330, 334, 372, 404, 408, 438, 447, 457,
534, 552, 576, 579, 590, 607, 609, 657, 694,
707, 715, 728, 729, 730, 731, 746, 755.
Transport de mercaderies: 59, 63, 64, 67, 68,
72, 74, 75, 77, 78, 657, 658.
Transport de passatgers: 66, 70, 73, 74, 76, 657.
Transport ferroviari: 551, 657.
Transport per carretera: 64, 275, 589, 657, 696,
711, 724.
Transport urbà: 71, 657.
Innovació: 5, 100, 103, 135, 136, 137, 138, 141,
142, 143, 144, 145, 184, 185, 187, 188, 189,
234, 278, 439, 485, 553, 594, 595, 623, 664,
665, 690, 707, 708, 719, 726, 732, 758.
Internet: 2, 136, 153, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 179, 304, 561, 576, 577, 664,
666, 667, 708.
Banda ampla: 136, 160, 161, 176, 177, 664,
667, 708.
Investigació:
Patents: 144, 145, 147, 148, 665, 758.
Mercat de treball:
Atur de llarga durada: 213, 216.
Població activa: 4, 26, 30, 32, 193, 194, 195,
196, 204, 205, 213, 231, 413, 424, 669, 756.
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Població desocupada: 212, 214.
Població ocupada: 193, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 223, 266, 268, 288, 518,
669, 674, 677.
Sectors d’activitat: 4, 5, 8, 11, 30, 189, 200,
215, 232, 239, 241, 242, 245, 246, 247, 250,
254, 288, 305, 332, 672, 674, 677.
Taxa d’activitat: 195, 196, 197, 220, 221.
Taxa d’atur juvenil: 216.
Taxa d’ocupació: 197, 198, 199, 215, 216, 222,
223.
Taxa de temporalitat: 4, 206, 207, 208, 209,
216, 228, 268, 669.
Treball a temps parcial: 194, 209, 210, 211,
225, 670.
Treballadors autònoms: 3, 9, 232, 267, 283,
284, 285, 286, 290, 296, 304, 306, 308, 310,
312, 313, 316, 340, 536, 537, 676, 677, 758.
Medi Ambient: 10, 12, 372, 588, 589, 590, 592,
593, 594, 595, 597, 598, 602, 603, 604, 606,
607, 608, 609, 611, 612, 613, 617, 619, 620,
629, 631, 635, 637, 638, 641, 643, 644, 646,
649, 651, 697, 698, 700, 702, 711, 756.
Morbiditat: 376, 393, 613, 698, 709.
Mortalitat: 347, 353, 355, 359, 375, 376, 591,
594, 613, 681, 684, 698, 709.
Obesitat: 380, 381, 387, 683.
Pactes territorials per a l’ocupació: 234, 729, 731.
Pensions i prestacions:
Pensions contributives: 9, 316, 317, 318, 319,
489, 490, 494, 495, 519, 520, 521, 522, 524,
678, 691, 692.
Pensions no contributives: 490, 491, 492, 519,
525, 526, 527, 528, 529, 692.
Política d’ocupació: 493, 670.
Pressupost consolidat: 109, 403, 488, 491.
Pressupost de la Seguretat Social: 489, 492.
Protecció social: 6, 9, 10, 11, 88, 99, 101, 102,
103, 225, 285, 286, 313, 486, 487, 491, 493,
508, 519, 538, 545, 549, 670, 678, 691, 692,
708, 710, 740, 746.
Salut i assistència mèdica:
Accidents: 66, 94, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 278,
373, 376, 609, 673, 674, 684.

Alcohol: 93, 116, 374, 382, 383, 384, 394.
Hàbits: 380, 381, 384, 557, 562, 683, 693,
709.
Incapacitat: 94, 285, 317, 318, 319, 320, 425,
490, 497, 498, 519, 521, 522, 523, 524, 525,
536, 537, 549, 551, 678, 692, 744.
Invalidesa: 492, 519, 525, 526, 527, 528, 529,
539, 550, 743.
Maternitat: 352, 490, 534, 535, 549, 550, 681,
743.
Salut mental: 235, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 406, 684, 756, 759.
SIDA: 376, 377, 378, 388, 684, 756, 759.
Sistema sanitari: 9, 389, 391.
Tuberculosi: 378, 684.
Vellesa: 487, 492, 500.
Violència de gènere: 287.
Sector de l’agricultura: 50, 241, 242, 251, 254,
276, 305, 333, 672.
Sector de la indústria: 123, 130, 242, 246, 247,
628, 629.
Sector dels serveis: 24, 246, 270, 340, 630, 638,
672.
Sector exterior: 4, 18, 26, 27, 655, 705.
Servei d’Ocupació de Catalunya: 213, 227, 234,
336, 725, 731, 759.
Intermediació: 8, 11, 17, 18, 19, 24, 200, 224,
227, 229, 230, 670.
Renda mínima d’inserció: 236, 491, 492, 532,
534, 552, 692, 728, 746, 758.
Societat de la informació: 136, 187, 189, 547,
708.
Societat del coneixement: 8, 11, 136, 706.
Patents: 144, 145, 147, 148, 149, 665, 758.
Transferència tecnològica: 135.
Sostenibilitat ambiental: 12, 628, 700, 708.
Canvi climàtic: 10, 585, 586, 590, 593, 594,
596, 598, 599, 600, 602, 603, 610, 611, 622,
623, 631, 640, 641, 642, 643, 645, 651, 652,
696, 697, 700, 701, 710, 711, 757.
Contaminació: 10, 373, 590, 592, 601, 606,
607, 608, 609, 613, 614, 615, 616, 617, 618,
636, 637, 642, 643, 644, 645, 650, 698, 700,
701, 711.
Efecte hivernacle: 750.
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Inversions ambientals: 10, 605, 635, 636, 697,
700, 711.
Qualitat ambiental: 639.
Recursos energètics: 10, 12.
Recursos naturals: 605, 649, 652.
Gestió mediambiental: 638, 700.
Residus: 10, 81, 590, 596, 601, 607, 608, 618,
619, 620, 621, 624, 625, 626, 627, 632, 633,
636, 647, 648, 696, 697, 698, 702, 749, 751.
Treballadors autònoms: 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322.
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Règim especial dels treballadors autònoms:
285.
Turisme: 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 66, 85, 101,
104, 328, 329, 422, 576, 591, 593, 594, 600,
622, 697, 759.
Despesa turística: 33
Turisme domèstic: 33, 34.
Turisme estranger: 33, 34.
Turisme rural: 33.
Vagues: 245, 246, 247, 248, 256, 672.
Violència: 277, 287.

En aquesta publicació el CTESC analitza la situació socioeconòmica i laboral de
Catalunya, pel que fa als apartats següents: l'economia, la societat del coneixement,
el mercat de treball, la situació dels treballadors i les treballadores autònoms, les
condicions de vida i benestar social i la sostenibilitat ambiental.
Podeu trobar més informació a l'adreça:
http://www.ctescat.cat/projectes/msil/index.html
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