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PRESENTACIÓ

Aquest és el quart any que el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya presenta
la Memòria, en la qual es recullen els trets més significatius de l’activitat en els esmentats àmbits econòmic i social. El seu valor afegit rau precisament en l’anàlisi combinada dels dos aspectes referits a Catalunya, perquè de memòries econòmiques n’hi ha d’altres, elaborades
principalment per organitzacions privades, i les memòries socials escassegen.
El text que es presenta confirma que la dinàmica econòmica del 2005 ha estat marcada pel creixement. El producte interior brut ha crescut a Catalunya el 3,3 %, dos punts per sobre de la mitjana
europea. Malgrat tot, l’estructura de la nostra economia té riscos, dels quals destaquen: el desequilibri del sector exterior, que és també un reflex de la pèrdua de competitivitat comparada amb altres
països del nostre entorn, la gran dependència de la nostra activitat del sector de la construcció i els
serveis en detriment de la indústria manufacturera i el diferencial d’inflació tant en relació amb Espanya com amb Europa. Com a tret positiu cal assenyalar l’esforç real en recerca, desenvolupament
i innovació. Concretament la despesa total ha crescut el 12,3 % respecte a l’any 2004, malgrat que
encara estem lluny de l’objectiu d’assolir el 3 % del PIB el 2010.
Respecte a l’evolució del mercat de treball, el fet més significatiu és el creixement de la
població ocupada en un 6 %, amb una afiliació de treballadors estrangers a la Seguretat Social
que representa el 10,3 % del total. La reducció de la taxa d’atur en 2,2 punts ens situa en un
estat de plena ocupació pràctica, ja que la taxa d’atur a final d’any era de 7 %. La proporció
entre contractes indefinits i temporals s’ha mantingut, però cal assenyalar que la taxa de temporalitat és 8,5 punts inferior a l’espanyola. També es positiva la tendència descendent de l’accidentalitat, que ha tingut una reducció de 9,8 %.
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En l’àmbit de les condicions de vida destaca la forta dinàmica poblacional, resultat bàsicament
de l’arribada d’immigrants en edat de treballar, tal com es pot constatar en la piràmide de població
de la pàgina 289. La seva arribada ha estat un factor fonamental per l’increment de l’indicador de
fertilitat fins a 1,4, superior a l’espanyol. Però també en el camp social es detecten riscos com l’increment de la pobresa, la problemàtica de l’elevat cost dels habitatges i els problemes relatius al
fracàs escolar, malgrat l’augment de la despesa pública en ensenyament no superior. La resposta
del nostre sector públic en aquest sentit ha estat la de millorar la renda mínima d’inserció, elaborar
l’Avantprojecte de llei de serveis socials, el Projecte de decret d’actualització del Pla pel dret a l’habitatge 2004-2007 i el Pacte nacional per l’educació.
El passat és bo conèixer-lo i interpretar-lo, però ja ha quedat obsolet, per això sempre cal
pensar amb visió futurista. Del contingut de la Memòria es poden deduir algunes tendències
en relació amb l’evolució de futur. Concretament les previsions ens assenyalen que segueix la
dinàmica de creixement, però que caldrà fer front als factors de possible pèrdua de capacitat
competitiva. En concret el reduït creixement de la productivitat, el manteniment d’una taxa
d’inflació superior tant a Espanya com a Europa, el desequilibri del sector exterior, l’elevat
grau d’endeutament de les llars i la moderació en el creixement de la demanda interna. Les
fortaleses i perspectives positives rauen en el dinamisme en la inversió en béns d’equip, una
certa recuperació de l’activitat industrial i exportadora i en l’entrada en vigor del nou Estatut,
que sens dubte comportarà un increment moderat dels recursos públics.
Si pensem en el futur del mercat de treball podem destacar: els efectes de l’aplicació de
l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana, que millora l’abast de la concertació amb els agents socials i les conseqüències de la darrera reforma laboral espanyola, que presumiblement aportaran més estabilitat al mercat de treball. L’Acord interprofessional de Catalunya pot ser un primer pas per
racionalitzar la negociació col·lectiva, per adaptar-la a les necessitats de les empreses i una
bona ocasió per modernitzar les relacions de treball. Tanmateix, el Pla del Govern per a la prevenció de riscos laborals hauria de permetrà avançar en l’elaboració d’un mapa de riscos permanents com a eina per abordar millor tota aquesta problemàtica. D’altra banda, el Pla general
d’ocupació de Catalunya suposarà, entre d’altres coses, una millor adaptació dels programes
ocupacionals als col·lectius amb més dificultats d’inserció en el treball.
Des del punt de vista de les condicions de vida, les tendències són una resultant dels factors
bàsics que configuren l’estructura poblacional, que són més estabilitat en l’arribada d’estrangers, la recuperació de l’índex de natalitat a curt termini i el creixement de l’indicador de sobreenvelliment de la nostra societat. Aquests dos darrers marquen la pauta de nous reptes
assistencials, el primer dirigit a les famílies i la infància i el segon dirigit a les persones amb
dependència. D’altra banda, s’evidencia la necessitat de prestar més cura a les polítiques públiques per donar resposta a les amenaces de major desigualtat social i creixement de la pobresa, aportar noves solucions a la problemàtica del cost dels habitatges i aconseguir més èxit
en el camp educatiu.
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PRESENTACIÓ

La Memòria que es presenta ha estat fruit de la recerca d’informació, del treball d’anàlisi
i de síntesi i de la reflexió de les persones que treballen a l’organització, a les quals vull agrair
públicament la seva dedicació. Tanmateix, també hi han col·laborat activament les persones
que componen la Comissió Executiva amb la seva aportació d’experiència i coneixement. Els
membres del Ple l’hem aprovada a finals de juny i ens hem proposat que el proper any farem
l’esforç per avançar la data de presentació.

Mercè Sala Schnorkowski
Presidenta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Barcelona, juliol del 2006
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1. MARC EXTERIOR DE REFERÈNCIA

1.1. EVOLUCIÓ TENDENCIAL DELS PRINCIPALS AGREGATS
MACROECONÒMICS A LA UE, ELS EUA, L’ÀSIA
I L’AMÈRICA LLATINA
1.1.1. Evolució econòmica a la UE
1.1.1.1. Evolució del producte interior brut, de la demanda
i del mercat de treball
La variació del producte interior brut (PIB) en termes reals als països de
la zona euro ha estat, en el conjunt de l’any 2005, de l’1,3 %, 0,8 punts percentuals menys que l’any 2004.
El creixement del primer semestre s’ha correspost amb el feble creixement dels dos darrers trimestres de l’exercici anterior, circumstància
que ha fet disminuir el creixement interanual de l’1,6 % del darrer trimestre de l’any 2004 a l’1,2 % dels dos primers trimestres de l’any
2005. L’acceleració en els dos trimestres posteriors ha fet recuperar el
ritme de creixement interanual fins a l’1,6 % i l’1,7 %, respectivament.

L'any 2005,
l'activitat
econòmica de la
zona euro ha
mostrat alguns
símptomes de
desacceleració.
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Quant a la descomposició de la variació intertrimestral del creixement,
tots els components de la demanda interna, a l’igual que el sector exterior,
han millorat trimestre a trimestre, a excepció de la despesa en consum de
les llars en el darrer trimestre.
Entre els
components
de la demanda
interna, destaca,
pel seu impuls
significatiu,
la formació bruta
de capital, amb una
taxa de creixement
interanual del
2,1 %.

Entre els components de la demanda interna, destaca pel seu impuls
significatiu la formació bruta de capital, que els dos darrers trimestres
de l’any 2005 ha crescut l’1,1 % i el 0,8 %, respectivament, i ha fet elevar el creixement interanual al 3,2 % el darrer trimestre, significativament per sobre del dels darrers quatre anys. La millora de l’excedent
brut d’explotació, que els anys 2004 i 2005 va assolir variacions del 7,0
% i el 7,5 %, respectivament, les condicions de finançament favorables,
gràcies a uns tipus d’interès reals negatius, l’excés de liquiditat del sistema bancari i els diferencials (spreads) de crèdit en mínims, són alguns
dels factors que han estimulat la inversió.
TAULA 1. PIB I COMPONENTS DE DESPESA. ZONA EURO 2004-2005
Unitats: taxes de variació interanuals.

2004

2005

PIB (preus constants 1995)

2,1

Demanda interna

2005
1r T

2n T

3r T

4t T

1,3

1,2

1,2

1,6

1,7

2,0

1,5

1,6

1,7

1,7

1,6

Despesa en consum de les llars

1,5

1,3

1,3

1,5

1,9

0,8

Despesa en consum de les
administracions públiques

1,1

1,4

0,8

1,2

1,6

1,7

Formació bruta de capital

2,3

2,1

1,2

1,9

2,7

3,2

Exportacions de béns i serveis1

6,5

3,8

3,1

2,6

4,9

5,1

Importacions de béns i serveis1

6,6

4,5

4,3

4,2

5,4

5,0

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.
(1) Les exportacions i les importacions comprenen béns i serveis, incloent-hi el comerç dintre
de la zona de l’euro.

En el cas del consum privat, a les millores enregistrades el segon i tercer
trimestre, en relació amb l’escàs dinamisme observat en el primer, hi ha
contribuït el creixement de la renda, com a conseqüència de la creació
d’ocupació i de l’efecte riquesa associat tant a l’augment del preu de l’habitatge (7,5 %) com al dels actius borsaris, que han presentat revaloracions,
durant el conjunt de l’any 2005, del 7,5 % i del 21,3 %, respectivament.
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L’evolució del tipus de canvi de l’euro i el creixement mundial han determinat la contribució del sector exterior al creixement del PIB. Durant el
primer trimestre, l’elevat tipus de canvi de l’euro ha derivat en una taxa de
variació intertrimestral negativa de les exportacions. Posteriorment, la tendència a la correcció del tipus de canvi efectiu real, unida a uns millors registres de creixement, han estat un estímul per a les exportacions,
circumstància que ha implicat que, fins al tercer trimestre, l’aportació del
sector exterior al creixement global hagi estat positiva.
El creixement menor en el quart trimestre és imputable, en part, al
descens del creixement del consum privat que, després de recuperar-se
el tercer trimestre, s’ha reduït el 0,2 % en termes intertrimestrals, i a la
contribució negativa de la demanda exterior neta, a causa d’una desacceleració relativa més elevada de les exportacions amb relació a les importacions, com a conseqüència d’una correcció de la sòlida expansió
de les exportacions de la zona euro el tercer trimestre i de la caiguda al
mes d’octubre. No obstant això, a partir de novembre s’observa una certa recuperació de les exportacions, aspecte que podria constituir un indicador que la desacceleració, tant de les exportacions en particular com
del PIB en general, podria ser transitòria, més si es té en compte que el
creixement de la inversió ha continuat sent relativament dinàmic durant
aquest trimestre.

L'evolució del
sector exterior ha
estat condicionada
pel creixement
mundial i per
l'apreciació i la
depreciació de
l'euro.

El creixement
moderat del PIB el
quart trimestre és
imputable, en part,
al descens del
creixement del
consum privat i a la
contribució
negativa de la
demanda exterior
neta.

Els indicadors de sentiment i d’opinió (taula 2) també reflecteixen
aquesta percepció, atès que s’aprecia una millora de 2,4 punts entre el tercer
i el quart trimestre, malgrat la caiguda de 2 punts de la confiança dels consumidors. Destaca, així mateix, en aquest mateix període, la reducció de 4
punts de la confiança en la construcció.
TAULA 2. ENQUESTA D’OPINIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA 2005
Unitats: indicadors diversos en percentatge.

2005

1r T

2n T

3r T

4t T

98,1

98,7

96,1

97,7

100,1

Confiança industrial

-7

-6

-10

-8

-6

Confiança dels consumidors

-14

-13

-14

-15

-12

Confiança dels serveis

11

11

9

11

14

Confiança de la construcció

-9

-11

-11

-9

-5

Clima econòmic

Font: Comissió Europea. Direcció General d’Afers Econòmics i Financers.
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En un context de
desacceleració amb
relació a l'any
2004, en el tercer
i quart trimestre
destaca la
recuperació dels
sectors industrial
i de la construcció.

En un context de desacceleració en relació amb l’any 2004, la descomposició dels registres de creixement per sectors d’activitat econòmica (taula
3) denoten un comportament positiu en la generació de valor afegit en tots
els casos, tret de l’agricultura. En aquest context, en el tercer i quart trimestre destaca la recuperació del sector industrial, en què els subsectors més dinàmics han estat el de béns de capital i el de la construcció.
TAULA 3. VALOR AFEGIT BRUT A PREUS BÀSICS
PER BRANQUES D’ACTIVITAT. ZONA EURO 2004-2005
Unitats: taxes de variació interanuals.

2004

2005

TOTAL

2,1

Agricultura, caça, silvicultura i
pesca

2005
1r T

2n T

3r T

4t T

1,4

1,1

1,2

1,6

1,8

7,4

-2,7

-1,3

-4,0

-4,0

-4,5

Indústries extractiva,
manufacturera i energia

2,3

0,9

0,4

0,6

1,4

2,6

Construcció

2,1

1,4

-0,4

1,4

2,4

3,1

Comerç, hoteleria, transports i
comunicacions

2,3

2,1

2,2

2,0

2,4

2,4

Institucions financeres,
activitats immobiliàries i de
lloguer i serveis empresarials

1,9

1,9

2,2

1,9

1,9

1,6

Administració pública,
educació, sanitat i altres serveis

1,7

0,9

1,2

0,7

1,0

0,8

Impostos nets de subvencions
sobre els productes

1,3

0,8

-0,3

1,0

1,7

0,7

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.

L'any 2005, la taxa
de creixement
de la producció
industrial ha estat
de l'1,2 %,
0,7 punts inferior
a la de l'exercici
anterior.
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L’any 2005, la taxa de creixement de la producció industrial (excloentne la construcció) s’ha situat en l’1,2 % (taula 4), un registre inferior a
l’1,9 % de l’exercici anterior. Aquesta desacceleració està relacionada, principalment, amb l’evolució dels béns intermedis i, en menor mesura, dels
béns d’equipament. El darrer trimestre de l’any 2005, la producció industrial (excloent-ne la construcció) ha augmentat el 0,4 %, davant el 0,9 % del
tercer trimestre. Aquest patró s’ha reproduït de manera generalitzada en les
principals branques d’activitat i ha contribuït a la desacceleració de l’activitat del quart trimestre de l’any.
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TAULA 4. PRODUCCIÓ INDUSTRIAL. ZONA EURO 2004-2005
Unitats: taxes de variació interanuals.

2004

2005

2005

1r T

2n T

3r T

4t T

TOTAL

2,1

1,0

-0,4

1,1

1,2

2,0

Indústria, excloent-ne la construcció

1,9

1,2

0,6

0,7

1,5

2,0

102,2

103,5

102,3

103,1

104,0

104,5

Indústria, excloent-ne la
construcció i l’energia

1,9

1,1

0,2

0,4

1,4

2,2

Béns intermedis

2,2

0,8

0,5

-0,4

0,9

2,4

Béns d’equipament

3,0

2,5

2,1

2,2

2,9

3,0

Béns de consum

0,5

0,6

-0,9

0,7

1,7

0,9

Energia

1,9

1,2

1,4

1,2

0,4

1,8

Construcció

-0,2

-0,3

-4,2

-0,1

1,1

1,7

Indústria manufacturera

2,0

1,2

0,4

0,8

1,5

2,2

Total índex 2000=100

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.

TAULA 5. CREIXEMENT DE L’OCUPACIÓ. ZONA EURO 2004-2005
Unitats: taxes de variació interanuals.

2004

2005

2005

1r T

2n T

3r T

4t T

TOTAL

0,7

-

0,9

0,8

0,8

-

Agricultura, caça, silvicultura i
pesca

-0,8

-

-1,3

-1,0

-1,6

-

Indústries extractiva,
manufacturera i energia

-1,6

-1,1

-1,3

-0,9

Construcció

1,1

-

1,4

1,2

0,7

-

Comerç, reparacions, hoteleria,
transport i comunicacions

0,9

-

1,1

0,9

0,6

-

Intermediació financera i serveis
empresarials

2,5

-

2,1

2,2

2,2

-

Administració pública

1,3

-

1,4

1,4

1,6

-

Serveis

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.
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L'any 2005, la taxa
d'atur s'ha reduït el
0,3 % i l'ocupació
ha crescut el 0,8 %
els tres primers
trimestres, però
la temporalitat
ha continuat sent
elevada (16 %).

El creixement de la inversió ha tingut efectes positius sobre el mercat de
treball durant l’exercici 2005. La taxa d’atur normalitzada de la zona euro
(taula 6) s’ha reduït del 8,9 % de l’any 2004 al 8,6 % del 2005. La taxa de
variació interanual mitjana de l’ocupació a la zona euro s’ha situat en el 0,8
% durant els tres primers trimestres de l’any 2005, davant el 0,7 % del conjunt de l’any 2004. Malgrat això, l’índex de temporalitat ha continuat sent
elevat (16 %). El creixement de l’ocupació del tercer trimestre s’explica pel
comportament de la construcció i del sector serveis, en què destaca l’expansió dels serveis financers i a les empreses.

L'any 2005 s'aprecia
una tendència a la
reducció de les taxes
d'atur, especialment
d'adults i dones,
malgrat que aquesta
darrera ha continuat
sent elevada i
signifizativament
superior a la dels
homes.

Per grups d’edat i segons gènere (taula 6) s’observa una tendència a la
reducció de les taxes d’atur de tots els col·lectius considerats, especialment
d’adults i dones. Malgrat que la taxa d’atur d’aquest darrer grup ha continuat sent elevada i significativament superior a la dels homes, en el conjunt
de l’exercici 2005 s’aprecia un escurçament lleuger del diferencial entre
ambdues.
TAULA 6. TAXES D’ATUR PER GRUPS D’EDAT
I SEXE. ZONA EURO 2004-2005
Unitats: taxes d’atur calculades amb dades desestacionalitzades.

2004

2005

TOTAL

8,9

8,6

Adults

7,6

Joves

2005
1r T

2n T

3r T

4t T

8,8

8,7

8,5

8,4

7,3

7,5

7,4

7,3

7,1

18,0

17,7

18,4

17,7

17,3

17,6

Homes

7,6

7,4

7,6

7,5

7,4

7,2

Dones

10,5

10,0

10,3

10,1

9,9

9,8

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.

L'economia dels
Estats Units mostrà
l'any 2005 una certa
pauta de
desacceleració.
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1.1.2. Evolució econòmica als EUA, l’Àsia i l’Amèrica Llatina
Als Estats Units, l’any 2005 ha tingut lloc una certa desacceleració
del creixement de l’activitat econòmica, especialment el darrer trimestre. El PIB real ha crescut a una taxa interanual del 3,5 % (taula 7), davant el 4,2 % registrat en l’exercici 2004. L’escalada dels preus
energètics, la reducció tant de la inversió en béns d’equipament com de
la despesa del Govern federal i la desacceleració de la despesa en consum privat, han contribuït a aquesta pauta de desacceleració, especialment els darrers mesos de l’any. Tot i això, la taxa de desocupació s’ha
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reduït fins al 5,1 % de mitjana anual, 0,4 punts percentuals inferior a la
corresponent a l’any 2004. Malgrat la creació de més de dos milions de
llocs de treball -un registre similar al de l’exercici anterior-, els nivells
d’ocupació previs a la recessió de l’any 2001 han continuat, un any més,
sense recuperar-se.
En aquest context, el manteniment d’unes condicions monetàries laxes
durant la major part de l’exercici, juntament amb la feblesa relativa de la
cotització del dòlar i l’augment dels preus del petroli i del gas natural, han
intensificat les pressions inflacionistes. Així, l’any 2005 s’ha tancat amb un
creixement mitjà de l’IPC del 3,4 %, davant del 2,7 % de l’any 2004. Els
costos laborals unitaris, amb un creixement el 2005 de l’1,9 %, davant
d’una reducció del 3,1 % durant l’exercici 2004, tampoc no han contribuït
a la contenció del creixement dels preus.
Entre els aspectes més negatius de l’evolució de l’economia durant
l’any 2005, destaca que el dèficit per compte corrent ha superat el 6 % del
PIB, i el comercial s’ha situat per sobre dels 68.000 milions de dòlars el mes
d’octubre, per reduir-se un mes més tard fins als 64.000 milions de dòlars.

Les condicions
monetàries laxes, la
feblesa relativa de la
cotització del dòlar i
l'augment dels preus
del petroli i del gas
natural, han
comportat una
intensificació de les
pressions
inflacionistes.

El dèficit per compte
corrent ha superat el
6 % del PIB.

TAULA 7. EVOLUCIÓ ECONÒMICA ALS EUA 2004-2005
Unitats: taxes de variació interanuals.

2004

2005

PIB (preus constants)

4,2

Índex de preus de consum

2005
1r T

2n T

3r T

4t T

3,5

3,6

3,6

3,6

3,2

2,7

3,4

3,0

2,9

3,8

3,7

Costos laborals unitaris1

-3,1

1,9

2,3

3,0

2,2

0,2

Índex de producció industrial

5,0

3,9

4,8

3,4

3,1

4,3

Taxa d’atur

5,5

5,1

5,2

5,1

5,0

4,9

(1) Manufactures.
Font: elaboració pròpia a partir de l’OCDE i d’Eurostat.

Durant l’any 2005 ha continuat la recuperació de l’activitat al Japó (taula 8). El creixement del PIB, basat en la demanda interna, ha arribat al 2,8 %,
0,5 punts percentuals superior al de l’exercici anterior. El creixement interanual del PIB s’ha accelerat progressivament des de l’1,1 % del primer
trimestre fins al 4,5 % del quart, sustentat de forma significativa en la demanda interna, especialment en l’avenç del consum privat i de la inversió
empresarial, que han compensat la desacceleració de les exportacions res-

Al Japó, l'any 2005
ha continuat la
recuperació de
l'activitat, basada
en la demanda
interna.
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pecte a l’any anterior. Aquesta evolució, però, no s’ha traduït en una reducció de les pressions deflacionistes, que s’han accentuat gradualment en el
decurs de l’any, fins a situar la variació de la mitjana anual de l’índex de
preus de consum en el -0,3 %, davant d’una variació nul·la l’any 2004. Malgrat això, i després de set anys, les autoritats monetàries nipones consideren
que l’economia es troba en la recta final d’aquest procés deflacionista.
S'ha accelerat
lleugerament
el creixement
de l'ocupació i s'ha
reduït 0,3 punts
la taxa d'atur, fins
al 4,4 %.

L’acceleració de l’activitat durant el transcurs de l’exercici s’ha traslladat al mercat de treball. En termes interanuals, el creixement mitjà de l’ocupació ha assolit el 0,4 %, davant el 0,2 % de l’any anterior, mentre que la
taxa d’atur ha disminuït al 4,4 % de la població activa, 0,3 punts percentuals
inferior a la de l’any 2004.
TAULA 8. EVOLUCIÓ ECONÒMICA AL JAPÓ 2004-2005
Unitats: taxes de variació interanuals.

2004

2005

PIB (preus constants)

2,3

Índex de preus de consum

2005
1r T

2n T

3r T

4t T

2,8

1,1

2,7

2,8

4,5

0,0

-0,3

-0,2

-0,1

-0,3

-0,5

Costos laborals unitaris1

-5,2

-0,5

-1,0

0,9

0,3

-2,1

Índex de producció industrial

5,5

1,3

1,4

0,3

0,1

3,4

Taxa d’atur

4,7

4,4

4,6

4,4

4,3

4,5

(1) Manufactures.
Font: elaboració pròpia a partir de l’OCDE i d’Eurostat.

L'any 2005, el PIB
de la Xina ha
crescut el 9,9 %,
impulsat sobretot
pel dinamisme
de la inversió i de
les exportacions.

El creixement del PIB de la Xina l’any 2005 ha estat del 9,9 %, explicat
sobretot pel dinamisme de la inversió i de les exportacions, que han crescut
gairebé el 50 %, davant el 28,5 % de les importacions. En aquest context,
l’excedent comercial assolit al desembre de l’exercici 2005 ha pujat a
13.000 milions de dòlars i a 104.000 milions si es considera tot l’any, el triple que el corresponent a l’any 2004.
Des del punt de vista de l’oferta, el creixement més destacat ha correspost a la indústria (11,4 %), seguida dels sectors serveis (9,6 %) i del sector
primari (5,2 %). La producció industrial va assolir un avanç interanual del
16,3 %. Per la seva banda, l’índex de preus industrials (IPRI) ha crescut el
4,9 %, mentre que el creixement de la inversió en actius fixos ha superat el
25 %. Aquests registres han convertit la Xina en la quarta economia més
gran del món, per davant de França i del Regne Unit. En canvi, la partici-
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pació del consum privat en la composició del PIB és encara molt lluny d’assolir el pes de les economies desenvolupades. Aquesta circumstància,
juntament amb els augments de l’excés de capacitat productiva en diversos
sectors d’activitat, com la siderúrgia i l’automòbil, han contribuït a mantenir la inflació en nivells reduïts durant l’any 2005 (de l’1,8 %, davant el 3,9 %
de l’any anterior), especialment si es té en compte l’intens ritme de creixement de l’economia.
A la resta del continent asiàtic, el PIB ha continuat registrant una ràpida
expansió durant l’any 2005. Tant la demanda interna com les exportacions
han continuat mostrant un dinamisme notable en la majoria de les economies de la regió, malgrat el creixement dels preus del petroli i el biaix més restrictiu que ha anat adoptant la política monetària en la majoria de les
economies grans de la regió, amb l’excepció de la Xina. En aquest context,
les pressions inflacionistes han estat moderades.
A l’Amèrica Llatina, durant l’any 2005 el PIB ha crescut el 4,3 %, davant el 5,8 % de l’exercici anterior. A mesura que avançava l’any, s’ha anat
consolidant l’expansió de la demanda interna, pel bon comportament del
mercat de treball. El creixement ha estat pràcticament generalitzat en totes
les economies de la zona, amb Veneçuela i l’Argentina al capdavant, amb
una taxa de creixement estimada per a ambdues economies del 9 %, aproximadament. El PIB per càpita ha augmentat el 2,8 %; l’atur s’ha reduït
fins al 9,3 %, l’1 % inferior al de l’any 2004; el ritme de creació d’ocupació
s’ha estabilitzat en el conjunt de l’àrea al llarg de l’any, amb un increment
del 3,7 % respecte a l’any anterior, i els índexs de pobresa han disminuït 3,4
punts. Malgrat aquesta dinàmica, i contràriament al que va passar l’any
2004, s’observa una certa desacceleració en el creixement de les pressions
inflacionistes, del 6,9 % de l’any 2004 al 5,6 % del 2005. La inflació subjacent també ha reproduït aquesta tendència. Per la seva banda, malgrat que
les exportacions han tingut un comportament positiu, al llarg de l’exercici
la demanda externa ha anat ampliant gradualment l’aportació negativa al
creixement del producte, i aproximadament ha restat un punt percentual al
creixement.

A la resta del
continent asiàtic,
durant l'any 2005
el PIB ha continuat
registrant una
ràpida expansió.

A l'Amèrica
Llatina, l'any 2005
el creixement de
l'activitat s'ha
desaccelerat amb
relació a l'exercici
anterior.

Al llarg de l'exercici,
la demanda externa
ha anat ampliant
gradualment
l'aportació negativa
al creixement,
i li ha restat
aproximadament un
punt percentual.

Aquest escenari de creixement econòmic ha coexistit amb el manteniment del problema de la pobresa, que ha continuat sent molt significativa a
la regió durant l’any 2005. La Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina
i el Carib (CEPAL) estima que uns 213 milions de persones, gairebé el 41 %
de la població, es trobava en situació de pobresa, mentre que aproximadament el 17 % vivia en la indigència.
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L'economia
argentina ha
encadenat el tercer
any consecutiu de
creixement, proper
al 9 % anual,
sobretot com
a conseqüència del
dinamisme de la
demanda interna.

El PIB de l’economia argentina ha crescut el 9,2 % l’any 2005, dues dècimes més que l’exercici anterior. S’encadena així el tercer any consecutiu
de creixement proper al 9 % anual, explicat sobretot pel dinamisme de la
demanda interna. De mitjana anual, amb relació a l’exercici 2004, s’aprecia
una moderació de la inversió, del consum privat i de les importacions de
béns i serveis, al contrari que les exportacions. El superàvit de la balança
per compte corrent ha estat el 64,9 %, superior al de l’any anterior.

La insuficient
inversió interna, els
alts nivells de deute
públic i els tipus
d'interès elevats,
han continuat sent
els principals
desequilibris
de l'economia del
Brasil.

El creixement del PIB al Brasil s’ha situat l’any 2005 en el 2,3 %, davant el
5 % de l’any anterior. Aquest patró de desacceleració està vinculat a la persistència dels desequilibris estructurals d’aquesta economia, entre els quals destaquen la insuficient inversió interna, els alts nivells de deute públic i els tipus
d’interès elevats. No obstant això, el darrer trimestre de l’any s’observa una certa intensificació del ritme de creixement a causa de la recuperació del creixement d’alguns dels components de la demanda interna, entre els quals
destaquen la inversió, amb un creixement interanual del 2,69 %, davant de la
reducció del -2,1 % al tercer trimestre, i del consum privat, el creixement del
qual ha arribat al 3,4 %, aproximadament 0,70 punts percentuals superior al del
trimestre anterior. A aquesta recuperació hi ha contribuït l’evolució positiva del
mercat de treball, en què la taxa d’atur, el mes de desembre, ha disminuït fins a
assolir un registre històric, tot i que encara elevat, del 8,3 %.

La intensitat del creixement de la demanda, juntament amb una política monetària acomodatícia i una política fiscal menys restrictiva, han contribuït a
l’accentuació substancial de les pressions inflacionistes, que han situat la taxa
de variació de l’IPC en el 9,6 %, un registre notablement superior al 4,4 % de
l’exercici 2004. El dinamisme elevat de l’activitat s’ha traslladat al mercat de
treball, i al quart trimestre s’ha registrat una reducció de la taxa d’atur fins al
10,1 % de la població activa. Es tracta del millor registre dels darrers 12 anys.

Per la seva banda, el sector exterior ha continuat presentant durant
aquest exercici un superàvit, que ha estat un rècord històric. La balança comercial mostra un superàvit de prop de 45 miliards de dòlars i el saldo per
compte corrent ha augmentat el seu superàvit el mes de novembre de 2005
fins a l’1,9 % del PIB. Aquesta tendència positiva del sector exterior és fruit
d’un increment de la demanda internacional, del creixement del preu de les
matèries primeres, pel creixement de la producció dels països asiàtics, i del
manteniment d’un tipus de canvi real competitiu.
La inflació mostra una tendència alcista i s’ha situat encara en taxes elevades (del 6,9 %, davant el 6,6 % de l’exercici anterior), però tot i així s’ha
mantingut dins del rang previst pel Govern per al conjunt de l’any i molt
per sota del 14,8 % registrat l’exercici 2003.
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2. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA
I ESPANYA

2.1. EVOLUCIÓ GENERAL
2.1.1. Anàlisi de l’evolució de les economies catalana i espanyola
des del punt de vista de la demanda
L’any 2005, les taxes de creixement mitjà anual del PIB de les economies espanyola i catalana han estat del 3,4 % i del 3,3 %, respectivament
(taula 9), 2,1 i 2 punts percentuals superiors a la corresponent al conjunt de
la zona euro. Aquests registres han significat una acceleració lleugera, del
0,2 % i del 0,3 %, respectivament, amb relació a la variació del PIB observada l’any 2004 i també una intensificació significativa del diferencial de
creixement amb relació a la zona euro.
Des del punt de vista de la demanda, tal com ha estat succeint els darrers
anys, destaca la fortalesa de la demanda interna, que ha continuat sent el
principal motor de creixement. El creixement anual mitjà del consum privat
s’ha accelerat lleugerament a Catalunya i s’ha mantingut estable a Espanya,
però en ambdós casos ha superat el 4 %. El consum públic, en canvi, mostra
un patró de desacceleració amb relació a l’any 2004, tot i que s’ha continuat
mostrant més dinàmic que el consum de les llars. Els factors principals que
expliquen la vitalitat significativa que ha continuat mostrant el consum privat durant aquest exercici són: l’elevat ritme de creació d’ocupació; les folgades condicions monetàries, que han plantejat un escenari de tipus
d’interès reals negatius i, en conseqüència, de condicions favorables de finançament, i l’increment de la riquesa de les llars, associada a l’augment
continu dels preus en el sector immobiliari.
No obstant això, un any més destaca el fet que l’avanç del consum de
les llars ha superat el de la renda disponible, el creixement real de la qual,
durant l’exercici 2005, ha estat una mica superior al 3 %. A l’igual que va
succeir l’any anterior, aquesta circumstància s’ha traduït en una reducció de
la taxa d’estalvi de les famílies i en l’ampliació de la proporció d’endeutament i de la càrrega financera associada a aquesta, que han superat, en
aquests dos darrers casos i segons la informació facilitada pel Banc d’Espanya, el 110 % i el 14 % de la renda nacional bruta disponible, respectivament. L’endeutament elevat de les llars i la modificació del signe expansiu
de la política monetària, unida a una hipotètica contenció de la demanda i

L'any 2005,
s'ha accelerat el
creixement de les
economies catalana
i espanyola i s'ha
eixamplat el
diferencial de
creixement amb
relació a la zona
euro.

Destaca la fortalesa
de la demanda
interna, que s'ha
continuat erigint
com el principal
motor de
creixement.

Un any més, l'avanç
del consum de les
llars ha superat el de
la renda disponible,
i s'ha reduït la taxa
d'estalvi.
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de l’activitat en el mercat immobiliari a mitjà termini podrien deteriorar la
posició financera de les llars catalanes i espanyoles i llastar el dinamisme
que fins aquest moment ha mostrat el consum.
TAULA 9. PRODUCTE INTERIOR BRUT. CATALUNYA
I ESPANYA 2004-2005
Unitats: dades corregides d’efectes estacionals i de calendari. Per components de la demanda. %
variació real respecte a l’any anterior.

Catalunya

Espanya

2004 2005 (P) 2004 2005 (P)
PIB pm

3,1

3,3

3,1

3,4

Demanda interna

5,2

5,3

4,8

5,1

Despesa en consum de les llars1

4,5

4,6

4,4

4,4

Despesa en consum de les administracions
públiques

6,6

5,8

6,0

4,5

Formació bruta de capital2

5,2

6,4

4,8

7,2

Béns d’equipament i altres

4,0

-

4,0

9,5

Construcció

4,8

-

5,5

6,0

Saldo exterior 3 4

-1,7

-1,9

-1,8

-2,0

Saldo amb l’estranger4

-2,5

-2,6

-

-

Exportacions de béns i serveis

2,1

4,1

3,3

1,0

Importacions de béns i serveis

7,6

9,7

9,3

7,1

Saldo amb la resta d’Espanya

0,8

0,7

-

-

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat i l’INE.
(P) Provisional.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.
(2) Inclou la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya.
(4) Aportació al creixement.

Es confirma
l'acceleració
notable del
creixement de la
formació bruta
de capital iniciada
l'any 2004.
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El segon aspecte que cal destacar en l’evolució de la demanda interna
durant l’any 2005 és la confirmació de l’acceleració notable del creixement
de la formació bruta de capital, incloent-hi la variació d’existències, que es
va iniciar en l’exercici anterior. Les taxes de variació anual mitjanes
d’aquest component de la demanda s’han situat en el 6,4 % per a Catalunya
i en el 7,2 % per a Espanya, 1,2 i 2,4 punts percentuals superiors, respectivament, a les de l’any 2004.
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En el cas de Catalunya, el canvi de base en la comptabilitat nacional implica que encara no es disposi de la informació corresponent a l’evolució
dels diferents components de la formació bruta de capital. No obstant això,
d’una banda, segons que es desprèn de la mostra d’empreses catalanes de
la Central de Balanços, facilitada pel Banc d’Espanya, la inversió de les
empreses no financeres a Catalunya ha assolit durant el primer semestre de
l’any un creixement nominal del 5 %, aproximadament. De l’altra, les darreres estimacions publicades pel Departament de Treball i Indústria denoten que la inversió industrial ha crescut durant l’any 2005 el 5,7 %. Cal fer
palès, però, que aquest registre de creixement considera l’efecte de la variació de preus dels béns d’equipament (1,7 %) i dels costos de la construcció, el creixement dels quals ha assolit el 5,5 % en aquest exercici.
A Espanya (per a la qual sí que es disposa d’aquesta informació), destaca, amb relació a l’exercici anterior, la intensificació notable del creixement de la inversió en béns d’equipament, fins a assolir una taxa interanual
mitjana de creixement del 9,5 %, davant el 4,5 % de l’any 2004. Aquest fet
probablement ha tingut lloc com a conseqüència de les millores de les expectatives empresarials. No obstant això, la recuperació d’aquest component de la inversió s’ha continuat basant, tal com ja va succeir l’any
anterior, en una acceleració notable del creixement de les importacions
d’aquesta tipologia de béns (taula 10), en tant que s’aprecià, tant a
Catalunya com a Espanya, una reducció significativa de la producció interior d’aquests béns (vegeu la taula 12). Aquest comportament ha estat diferencialment més acusat a Catalunya, que l’any 2005 mostra una taxa de
variació interanual acumulada de les importacions del 21,3 %, davant el 14 %
d’Espanya, i una reducció de la producció interior també força més acusada
que la del conjunt de l’Estat.

A Espanya, destaca
la intensificació del
creixement de la
inversió en béns
d'equipament, fins a
assolir una taxa
interanual mitjana
de creixement del
9,5 %, davant el
4,5 % de l'any 2004.

D’altra banda, destaca el dinamisme de la inversió en construcció
que, en el cas d’Espanya, ha intensificat lleugerament el ritme de creixement interanual fins al 6 %, mig punt percentual superior al de l’any
2004. En el cas de Catalunya, malgrat que, com s’ha especificat anteriorment, no es disposa encara d’aquesta informació, com a aproximació
al comportament d’aquest component es pot assenyalar que la inversió
residencial ha acabat l’any amb un volum d’habitatges iniciats un 13,3 %
superior al del final de l’exercici 2004. La inversió pública en aquest
camp també mostra un comportament clarament expansiu durant l’any
2005, en què la licitació oficial d’obres per data d’obertura de pliques
ha presentat un creixement acumulat del 52,7 %, davant la caiguda del
44,8 % de l’any anterior.
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TAULA 10. IMPORTACIONS PER DESTINACIÓ ECONÒMICA DELS
BÉNS. CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: import en milions d’euros.

Catalunya

Espanya

Import

% acumulat

Import

% acumulat

TOTAL

42.087,0

7,1

153.559,0

4,9

Béns de consum

14.693,5

7,4

57.830,7

-0,9

Béns de capital

5.992,4

21,3

21.397,9

14,0

Béns intermedis

21.401,1

3,5

74.330,4

7,2

0,0

-

0,0

-

No classificats

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

L'aportació
del sector exterior
al creixement ha
continuat sent
negativa.
Persisteixen, doncs,
els desequilibris
estructurals que
caracteritzen
el creixement
de les economies
espanyola
i catalana.

En canvi, l’aportació del sector exterior a l’expansió de l’economia ha
continuat sent negativa. Persisteixen, doncs, els desequilibris estructurals
que caracteritzen els patrons de creixement de les economies espanyola i
catalana. Aquesta situació s’ha accentuat al llarg dels exercicis 2004 i 2005,
amb contribucions mitjanes anuals negatives del sector exterior al creixement global, que en el cas de Catalunya han estat d’1,7 i 1,9 punts percentuals, respectivament, i d’1,8 % i 2 % en el d’Espanya. Aquesta situació
contrasta amb la dels països de la zona euro, on el drenatge del sector exterior al creixement ha estat força inferior. Els febles creixements de la productivitat, l’apreciació de l’euro i l’absència de competència en alguns
sectors de l’economia, han pressionat a l’alça els preus, i han accentuat el
diferencial existent amb relació als països de la zona euro. Aquesta circumstància ha incidit en el deteriorament progressiu de la competitivitat exterior de les economies espanyola i catalana, situació que s’ha vist reflectida
nítidament en l’evolució sistemàticament negativa del saldo exterior.
En termes desagregats, aquest comportament s’explica sobretot per
l’empitjorament del dèficit comercial amb l’estranger, que s’ha situat al final de l’exercici 2005 en 25.661,30 milions d’euros, xifra que significa un
increment del 22,6 % amb relació al dèficit corresponent del final de l’any
2004. Aquesta evolució és en bona part imputable a la tendència mostrada
pel saldo negatiu dels béns intermedis, que han acumulat un dèficit durant
l’any 2005 de 15.959,1 milions d’euros, registre que implica un empitjorament del 25,2 % amb relació a l’exercici 2004. Per la seva banda, el comerç
amb l’estranger de béns de consum i de capital s’ha saldat amb uns dèficits
de 5.847,1 i de 3.855,2 milions d’euros, respectivament. Amb relació a
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l’any anterior, aquests resultats han implicat, en el cas dels béns de consum,
un deteriorament del dèficit del 34,8 %, mentre que el dels béns de capital
s’han mantingut sense variacions significatives.
No obstant això, el comportament negatiu del sector exterior, com a mínim en el cas de l’economia espanyola, apunta una certa tendència incipient
a atenuar-se el darrer trimestre de l’exercici 2005, bàsicament, a causa no
tant de la recuperació de les exportacions com a la desacceleració observada en el creixement de les importacions, explicada, al seu torn, per l’alentiment del creixement de la demanda interna. Per a Catalunya, encara no es
disposa de la informació conjuntural rellevant per contrastar-ho.
En aquest context, segons que es desprèn de la informació procedent de
la balança de pagaments, entre els mesos de gener i novembre de l’any
2005, el desequilibri comercial explica el 33,7 % del dèficit acumulat en
aquest període en la balança per compte corrent espanyola, que ascendia a
60.754 milions d’euros, un 58,6 % superior al registrat durant el mateix període de l’any anterior. El compte de capital presentava un superàvit de
6.361 milions d’euros, registre que representa un descens del 7,4 % amb relació al dels onze primers mesos de l’exercici 2004, fet que s’explicà per la
reducció de les transferències de capital procedents de la UE. En conjunt,
el saldo de les balances per compte corrent i de capital de l’economia espanyola han acumulat un dèficit de 54.393 milions d’euros, un 73 % superior
al comptabilitzat en el mateix període de l’any 2004.

2.1.2. Anàlisi de l’evolució de les economies catalana i espanyola
des del punt de vista de l’oferta
Des del punt de vista de l’oferta (taula 11), l’any 2005 destaca, amb relació a l’anterior, per la forta expansió del sector de la construcció, que presenta una taxa de creixement interanual del VAB del 5,4 % a Catalunya i
del 5,5 % a Espanya, davant el 5 % i el 5,1 %, respectivament, l’any 2004.
Igualment significativa ha estat la debilitat del creixement del sector industrial, que ha crescut a Catalunya el 0,1 %, en termes interanuals i l’1,1 % a
Espanya. En el cas de Catalunya aquest comportament ha representat una
pauta clara de desacceleració amb relació a l’exercici anterior, en què
aquest registre es va situar en l’1 %. L’activitat en el sector serveis també
ha repuntat notablement, amb un creixement que a Catalunya ha estat del
4,3 %, davant el 3,5 % de l’any 2004, i del 3,9 % a Espanya, un 0,4 % superior al registre de l’any anterior. En canvi, el sector agrari ha registrat un

Des del punt de vista
de l'oferta, l'any
2005 destaca
la forta expansió
de la construcció,
la debilitat de la
indústria, el repunt
notable de l'activitat
al sector serveis
i un millor
comportament
relatiu del
creixement de
l'agricultura a
Catalunya.
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creixement negatiu (-2,6 % i -0,7 % a Catalunya i a Espanya, respectivament), davant al 0,3 % i el -1,0 %, respectivament, de l’exercici anterior.
L'evolució
de l'índex de
producció
industrial l'any
2005 corrobora
la contracció
significativa
de la producció
industrial
a Catalunya i la
pèrdua notable
de dinamisme del
sector a Espanya.

Pel que fa a l’evolució de la indústria, l’índex de producció industrial
(IPI) ha assolit uns creixements acumulat (taula 12) i mitjà del -2,6 % i el
-2,2 % a Catalunya, i del 0,1 % i el 0,3 %, respectivament, a Espanya. Es
corrobora d’aquesta manera, la contracció significativa de la producció a
Catalunya i la pèrdua notable de dinamisme del sector a Espanya. En ambdós casos, la recuperació lleugera observada en aquest indicador l’any 2004
no ha tingut continuïtat durant l’exercici 2005.
A Catalunya, aquest comportament agregat respon a una reducció anual
mitjana del 5,2 % de la producció de béns d’equipament, del 4 % de l’energia i
del 2,4 % dels béns intermedis. La tònica positiva de la producció de béns de
consum, que ha presentat un creixement mitjà del 0,3 %, no ha estat suficient
per compensar la contracció de la resta de components de la producció.
TAULA 11. PIB PER BRANQUES D’ACTIVITAT.
CATALUNYA 2004-2005
Unitats: taxes de creixement interanuals del VAB a preus constants.

CATALUNYA

2004

2005

TOTAL

3,1

Agricultura

1r T

2n T

3r T

4t T

3,3

3,2

3,3

3,3

3,4

0,3

-2,6

-0,5

-1,0

-3,0

-5,8

Indústria

1,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,2

Construcció

5,0

5,4

5,0

5,3

5,8

5,6

Serveis

3,5

4,3

4,1

4,3

4,3

4,4

Impostos

5,4

-

-

-

-

-

2004

2005

TOTAL

3,1

Agricultura

ESPANYA

2005
1r T

2n T

3r T

4t T

3,4

3,3

3,4

3,5

3,5

-1,0

-0,7

-1,9

-1,3

0,3

0,1

Indústria

0,7

1,1

0,8

0,5

1,4

1,7

Construcció

5,1

5,5

5,4

5,4

5,8

5,4

Serveis

3,5

3,9

3,8

3,8

3,9

4,0

Impostos

4,0

3,8

4,0

5,5

3,2

2,6

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.
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A Espanya, la producció d’energia i de béns de consum ha contribuït
positivament a l’expansió del conjunt de la producció, amb creixements
mitjans del 2,9 % i el 0,3 %, respectivament. Anàlogament, amb relació a
l’evolució a Catalunya, destaca el comportament força menys negatiu a Espanya de la producció de béns d’equipament i dels béns intermedis, que han
presentat una variació, també en termes de mitjana anual, del -0,3 % i el 0,4 %, respectivament.
En els serveis, els indicadors de conjuntura disponibles confirmen el manteniment del to expansiu de l’activitat del sector el darrer any (taula 13). Pel que
fa al turisme, segons dades encara provisionals, el nombre de viatgers registrats
en establiments hotelers a Catalunya ha augmentat el 5,1 % durant l’any 2005
i el 5,7 % a Espanya, mentre que la població ocupada en el conjunt del sector i
el nombre d’afiliats a la Seguretat Social han crescut a Catalunya el 7,8 % i el
5 %, respectivament, i el 7,1 % i el 5,3 % a Espanya. El nombre de pernoctacions s’ha incrementat el 4,9 % i el 4,6 % a Catalunya i a Espanya, respectivament, 1,7 punts superior, en ambdós casos, als valors corresponents a l’any
anterior. A Catalunya, segons l’origen dels visitants, el turisme domèstic ha
crescut el 5,6 %, i l’estranger, el 4,8 %, davant el 9,5 % i el 5,5 % de l’any anterior, respectivament. Respecte a les pernoctacions, el turisme domèstic ha
crescut el 7,1 %, i l’estranger, el 3,6 %.

Durant l'any 2005,
els indicadors de
conjuntura
disponibles
confirmen el
manteniment del to
expansiu de
l'activitat del sector
serveis, en el qual
destaca el turisme.
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-2,3

-5,2

-2,0

-2,0

-2,4

-3,2

-2,7

-2,6

-2,8

-2,5

-2,6

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

0,0

0,2

0,1

0,0

0,2

-0,2

0,9

0,8

0,8

-4,1

-0,8

-2,8

Béns de
consum

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

r-2,1

Gene

Índex
general

Unitats: taxes de variació interanuals acumulades.

-2,8
-2,8

-5,9

-3,0

-2,6

-2,8

-3,4

-3,1

-3,4

-4,2

-7,5

-4,4

-3,3

Béns
intermedis

-5,8

-5,6

-5,6

-5,7

-6,2

-5,5

-5,0

-4,8

-9,0

-7,4

-6,4

Béns
d’equipament

Catalunya

-4,3

-5,1

-6,3

-5,9

-7,5

-6,5

-5,1

-0,3

3,4

8,6

10,5

11,8

Energia

0,1

0,0

-0,1

-0,2

-0,2

-0,6

-0,1

-0,1

-0,1

-2,5

-0,1

0,8

Índex
general

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

-0,2

0,3

0,2

0,2

-2,8

-0,4

1,1

Béns de
consum

-0,7

-0,9

-0,9

-0,9

-0,7

-1,1

-0,3

0,0

-0,5

-4,4

-3,0

-4,7

Béns
d’equipament

Espanya

-0,6

-0,8

-1,0

-1,0

-1,1

-1,6

-1,1

-1,1

-1,2

-3,6

-0,7

0,6

Béns
intermedis

TAULA 12. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL (IPI) PER GRANS SECTORS INDUSTRIALS. BASE 2000=100.
CATALUNYA I ESPANYA 2005

2,9

2,6

2,4

2,2

2,0

2,4

2,4

2,6

3,0

3,6

5,7

7,8

Energia
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5.235,5
2.792,8
2.442,7
6.323,3
38.115,9
13.848,0
7.318,5
6.529,6
24.267,8
1.928,1
1.652,0

Turisme domèstic

Turisme domèstic de Catalunya

Turisme domèstic de la resta d’Espanya

Turisme estranger

Pernoctacions

Turisme domèstic

Turisme domèstic de Catalunya

Turisme domèstic de la resta d’Espanya

Turisme estranger

Població ocupada al sector serveis

Afiliació a la Seguretat Social al sector serveis

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

11.558,7

Viatgers

2004

2005

Catalunya

1.734,5

2.078,5

25.151,0

7.545,8

7.279,8

14.828,7

39.976,6

6.625,6

2.679,5

2.847,6

5.527,1

12.152,7

Import

Unitats: taxes de variació interanuals i mensuals. Imports en milers de persones.

3,8

6,5

0,8

9,9

5,8

7,7

3,2

5,5

10,1

8,9

9,5

7,3

2004

5,0

7,8

3,6

15,6

-0,5

7,1

4,9

4,8

9,7

2,0

5,6

5,1

2005

Variació (%)

8.875,9

11.517,8

134.653,6

-

-

100.043,5

234.697,2

27.619,9

-

-

39.211,4

66.831,3

2004

29.076,2

-

-

41.553,5

70.629,8

2005

9.343,4

12.335,4

135.194,2

-

-

106.367,1

245.561,3

Import

Espanya

4,1

4,7

-1,6

-

-

9,6

2,9

1,4

-

-

11,1

6,9

2004

5,3

7,1

3,4

-

-

6,3

4,6

5,3

-

-

6,0

5,7

2005

Variació (%)

TAULA 13. VIATGERS I PERNOCTACIONS EN ESTABLIMENTS HOTELERS. CATALUNYA I ESPANYA 2004-2005
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2.2. RESULTATS ECONOMICOFINANCERS
DE LES EMPRESES CATALANES
La dinàmica
de l’activitat
empresarial
es mostra inferior
a la de l’any
precedent.

Amb les dades de la taula, obtingudes de la mostra trimestral d’empreses
catalanes de la Central de Balanços, facilitades pel Banc d’Espanya i treballades pel Departament d’Economia i Finances, es pot fer una anàlisi del que ha
estat la dinàmica empresarial de l’any 2005. Cal advertir que les xifres s’han de
prendre amb cautela, atesa la mida reduïda que té la mostra quan es tracta de
dades trimestrals. També cal tenir en compte que la mostra infravalora els resultats del sector serveis (en el qual no està inclòs el sector financer), atès que
la majoria d’empreses de la mostra són empreses de caràcter industrial d’una
dimensió notable. La mostra tampoc no inclou el sector energètic.
TAULA 14. RESULTATS ECONOMICOFINANCERS
DE LES EMPRESES CATALANES 2004-2005
Unitats: nombre d’empreses i percentatges de variació interanuals.

2004

2005

Nombre d’empreses

184

Valor de la producció
(incloent-hi subvencions)

2005
1r T

2n T

3r T

4t T

154

176

166

159

116

8,1

5,4

4,7

5,4

4,4

7,5

Volum de negoci i altres ingressos
d’explotació

8,2

5,3

3,7

7,0

4,6

6,1

Variació d’existències de
productes acabats i en curs

17,8

27,2

83,9

Consums intermedis
(incloent-hi tributs)

8,5

6,4

4,0

6,6

5,3

10,4

Valor afegit brut a cost de factors

7,3

3,4

5,8

3,4

2,7

0,1

Despeses de personal

3,1

5,2

5,0

6,1

4,9

4,3

Resultat econòmic brut
d’explotació

12,5

1,4

6,6

0,4

0,5

-5,6

Ingressos financers

18,8

17,8

10,9

10,5

0,9

256,4

Despeses financeres

20,3

9,6

20,9

6,9

7,2

-2,9

Amortitzacions i provisions
d’explotació

11,5

5,9

13,2

7,1

-3,3

6,7

Resultat ordinari net

13,7

3,9

1,0

2,5

0,5

24,8

Resultat net

14,7

8,2

-15,7

31,9

170,4 -75,5

Font: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
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Per començar, les dades mostren per a l’any 2005 una dinàmica de l’activitat inferior a la de l’any precedent. Trimestralment es pot observar que els millors resultats s’han obtingut el darrer trimestre de l’any. El valor de la
producció ha pujat el 5,4 %, un augment inferior al 8,1 % de l’any 2004. El dinamisme del valor dels consums intermedis també ha disminuït, si bé ho ha fet
a un ritme més lent que la producció, la qual cosa ha comportat un deteriorament del dinamisme del VAB a cost de factors generat per les empreses.
A l’alentiment del creixement del VAB cal afegir-hi el dinamisme més
accentuat que han mostrat les retribucions del personal. Si l’any 2004 les
despeses de personal havien augmentat només el 3,1 %, l’any 2005 ho han
fet a un ritme del 5,2 %, un element que haurà repercutit òbviament en el
dinamisme del resultat brut d’explotació (RBE). De fet, l’RBE ha augmentat l’any 2005 només l’1,4 %, una progressió molt inferior a la que va mostrar l’any 2004, del 12,5 %.

A l’alentiment del
creixement del VAB
cal afegir-hi el
dinamisme més
accentuat que
mostren les
retribucions del
personal.

Gràcies al manteniment del dinamisme dels ingressos financers i al creixement menor de les despeses de la mateixa naturalesa, el resultat financer
haurà estat més positiu l’any 2005. Aquest fet ha permès compensar els resultats d’explotació i donar una mica més de dinamisme al resultat ordinari
amb relació al resultat d’explotació. El resultat ordinari net (RON) ha crescut, doncs, el 3,4 %, una taxa tanmateix encara molt inferior al creixement
del 13,7 % de l’any anterior.
La taula 14 permet observar que els resultats nets han acabat remuntant
el 8,2 %, gràcies a la contribució dels resultats extraordinaris, els resultats
financers i la desacceleració de les dotacions, que ha acabat dissimulant els
baixos resultats operatius de les empreses l’any 2005.
Finalment, per al conjunt d’Espanya també hi ha hagut una tendència
al creixement de l’endeutament i de la inversió per al mateix període.1
Tot i que per a Catalunya no es disposa de dades d’endeutament de les
empreses de la mostra, les anàlisis trimestrals havien mostrat un
creixement de la inversió de les empreses no financeres pròxim al 5 %
fins al segon trimestre, una evolució que, juntament amb l’estimació del
Departament de Treball i Indústria, que situa l’increment per a l’any
2005 de la inversió industrial en el 5,7 %, indicaria que es podria estar
reproduint al mateix temps aquest comportament també en concret a
l’empresa catalana.
1. Banc de Espanya (2006), “Resultados de las empresas no financieras hasta el cuarto
trimestre de 2005”, Boletín Económico, març de 2006.
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2.3. EL SECTOR FINANCER
L’any 2005 s’ha caracteritzat per un creixement del crèdit, fruit de
l’abaratiment del diner, i per una desacceleració progressiva dels dipòsits, que han cercat nous mercats més rendibles.
L’any 2005 s’ha
caracteritzat per
un creixement del
crèdit, fruit de
l’abaratiment del
diner, i per una
desacceleració
progressiva dels
dipòsits, que han
cercat nous
mercats més
rendibles.

El creixement del crèdit concedit per les entitats de crèdit ha estat,
el darrer trimestre de l’any 2005, del 23,5 % interanual, el 24,5 % si considerem només el crèdit destinat al sector privat. Per al conjunt d’Espanya el creixement s’ha situat en el 26,8 % per al mateix període.
Aquestes taxes de creixement del crèdit són les més elevades dels darrers 15 anys, i de moment sembla que el mercat no es desaccelera.

A Catalunya
els dipòsits han
augmentat només
el 5,8 %, contra
el 25,8 % de la
resta de l’Estat.

Pel que fa precisament als resultats de les caixes d’estalvi de
Catalunya, la taula mostra l’evolució del seu compte de resultats. Cal
advertir que en l’anàlisi del resultat de les caixes hi incideix el canvi de
normes comptables que s’ha incorporat des del principi de l’any3, i que
obliga a recomptabilitzar tots els resultats des de l’any 2004 per fer-los
homogenis i comparables. Aquest element atorga una provisionalitat a
les dades que fa que calgui prendre-les amb cautela.

Pel que fa als dipòsits captats pel sector financer, l’any 2005 han
augmentat, a 31 de desembre, el 5,8 % interanual, una taxa de creixement molt per sota del 15,9 % del mateix període de l’any anterior.
Aquest creixement moderat a Catalunya contrasta també amb el creixement molt més accelerat que mostren en el conjunt d’Espanya, on els dipòsits han crescut l’any 2005 el 25,8 %. A Catalunya, aquest creixement
ha estat liderat pels dipòsits captats per les cooperatives de crèdit (15,2 %),
seguides per les caixes (6,5 %) i els bancs (3,3 %). Aquest comportament ha estat diferent al que ha mostrat el conjunt d’Espanya, on els
bancs han liderat la captació de dipòsits (30,8 %), seguits per les cooperatives (25,7 %) i finalment les caixes, amb el 22,2 %, una taxa de creixement de la qual han participat també les caixes catalanes i que els ha
permès compensar la manca de dinamisme del mercat català amb la captació de dipòsits fora de Catalunya.2

2. Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.
3. Circular 4/2004 sobre normes d'informació financera pública i reservada i models d'estats
financers.
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TAULA 15. RESULTATS DE LES CAIXES D’ESTALVIS.
CATALUNYA 2005
Unitats: milions d’euros i percentatges sobre el total d’ATM i de variació interanual.

Import

% s/ ATM

Variació 04-05

Marge d’intermediació

4.234

1,84

6,8

Marge ordinari

6.088

2,65

12,3

Marge d’explotació

2.365

1,03

19,6

Resultat net d’impostos

1.405

0,61

37,3

Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya (dades sotmeses a la
provisionalitat derivada del canvi de normativa comptable).

El compte de resultats de l’any 2005 de les caixes d’estalvis catalanes
mostra un increment del marge d’intermediació d’aquestes entitats del 6,8 %.
Aquest increment menor respecte de l’any anterior (9,03 %) és el resultat
d’un augment dels ingressos per productes financers (14,3 %) i del creixement més important en termes relatius dels costos financers (19,9 %).
Aquest resultat de la intermediació està una mica per sobre de l’obtingut pel
total de caixes d’estalvis espanyoles (6,3 %).
El creixement del marge ordinari també ha estat superior en el cas de les entitats catalanes respecte de les del conjunt d’Espanya. Amb un creixement del
12,3 %, ha superat el creixement mitjà de les caixes d’estalvi espanyoles, que
ha estat del 12,1 %, i ho ha fet gràcies a l’evolució més favorable que hi han
tingut les comissions netes. Per extensió, el marge d’explotació ha estat també
més elevat. Aquest factor, unit al fet que les despeses per deteriorament d’actius
i altres resultats extraordinaris negatius han estat també més baixes a les entitats
catalanes, ha implicat que el resultat un cop descomptats els impostos hagi acabat sent molt superior per a les caixes catalanes (37,3 %), en contraposició a la
mitjana de les caixes d’estalvi espanyoles (22,2 %).4
Pel que fa al mercat de renda variable, l’Ibex-35 s’ha revalorat l’any
2005 el 18,2 %, seguint una dinàmica expansiva del mercat borsari espanyol, que l’ha situat per sobre dels 11.000 punts. Tanmateix, però, les
rendibilitats de les principals places de la zona euro han mostrat comportaments encara millors que el mercat espanyol. Si ens fixem en els
índexs Dax Xetra alemany, amb un increment del 27 %, el CAC 40 francès, amb un increment del 24 %, o l’Euro Stoxx 50 (índex de les 50 empreses europees amb més volum de contractació), que s’ha revalorat el

L'Ibex-35 s'ha
revalorat l'any
2005 el 18,2 %,
Tanmateix, però,
els índexs de les
principals places
de la zona euro
mostren
comportaments
encara millors.

4. Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.
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21 %, s’observa que el 18,2 % de l’Ibex 35 espanyol s’ha quedat curt.
Només el MIB 30 italià, que s’ha incrementat el 13 % mostra un comportament menys dinàmic.
A les places borsàries que no pertanyen a la zona euro cal destacar
el magnífic comportament de l’índex Nikkei, amb un creixement anual
del 49,4 %. El Footsie 100 del Regne Unit ha augmentat lleugerament,
per sota de l’Ibex 35, el 17 %, especialment pel guany espectacular dels
darrers mesos; el Dow Jones ha acabat l’any amb rendibilitats negatives
(-6,7 %), amb una tendència que no ha fet més que empitjorar els darrers
mesos.
L’índex BCN
MID-501 de la
Borsa de Valors
de Barcelona, ha
assolit l’any 2005
una revaloració del
47,5 %, un nivell
màxim històric.

Finalment, cal destacar el comportament immillorable que ha mantingut
l’índex BCN MID-501 de la Borsa de Valors de Barcelona, que ha assolit
l’any 2005 una revaloració del 47,5 %, un nivell màxim històric que ha situat la plaça catalana gairebé al nivell assolit per l’índex nipó.
De fet, la Borsa de Barcelona ha augmentat el 16,5 %, tal com es pot
observar a la taula. Tot i el bon comportament de la renda variable, cal destacar, tal com es pot observar a la taula, l’augment del volum de contractació de valors de renda fixa, amb una variació més que important.
TAULA 16. VOLUM EFECTIU NEGOCIAT A BORSA
DE BARCELONA, 2005
Unitats: milions d’euros i percentatges sobre el total d’ATM i de variació interanual.

Volum

% s/ total

Variació 04-05

151.556

63,5

18,0

Obligacions

3.991

1,7

3.640,2

Fons Públics

82.489

34,6

8,6

TOTAL

238.672

100,0

16,5

Accions

Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya (dades sotmeses a la
provisionalitat derivada del canvi de normativa comptable).

Entre els valors negociats a la Borsa de Barcelona, els guanys més importants s’han registrat en el sector del ciment i la construcció, com també
en les immobiliàries, amb un creixement del 56,9 % del valor de cotització
des del principi de l’any. Els segueixen els valors del sector de l’alimentació, agrícoles i forestal (35,6 %), els sectors tèxtil i papereres (32,5 %), les
elèctriques (29,9 %) i, a més distància, el metal·lúrgic (17 %). Només el
sector de serveis diversos mostra una lleugera caiguda del 2,2 %.
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3. PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT

El nivell d’inflació de l’economia catalana l’any 2005 ha estat del 3,9 %,
per sobre de la inflació de l’any 2004. Aquest creixement dels preus trenca
l’evolució a la baixa que havia mostrat la inflació fins a l’any passat.
Aquest creixement de la inflació ha anat acompanyat d’una acceleració
del creixement econòmic en termes reals, de manera que el PIB català ha
augmentat l’any 2005 el 3,3 %, un percentatge molt proper a la mitjana espanyola, del 3,4 %, però allunyat del creixement mitjà de l’economia de la
zona euro en conjunt.

El nivell d’inflació
de l’economia
catalana ha estat
l’any 2005 del
3,9 %, per sobre de
la inflació del 2004.

Tant el creixement econòmic com l’augment dels preus ha anat acompanyat d’una revisió a l’alça dels salaris que, de mitjana, un cop revisats, ha
estat del 3,75 % a Catalunya, un augment, com es deia, inferior a l’augment
de preus per al mateix any.
TAULA 17. INFLACIÓ COMPARADA. CATALUNYA,
ESPANYA I ZONA EURO, 2004-2005
Unitats: inflació en percentatge.

2004

2005

Catalunya

3,4

3,9

Espanya

3,0

3,4

Zona euro

2,1

2,2

Diferència Catalunya / Espanya

0,4

0,5

Diferència Catalunya / Zona euro

1,3

1,7

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

Convé subratllar també, malauradament, el creixement del diferencial inflacionista de l’economia catalana amb relació tant a l’economia
espanyola com a l’europea. Pel que fa al diferencial amb l’economia espanyola, aquest creixement superior dels preus no s’ha vist acompanyat
en canvi d’un creixement econòmic superior, si bé val a dir que les taxes
de creixement han estat molt similars en ambdues economies. De fet,
l’informe sobre la inflació a Catalunya publicat pel Govern5 ja apuntava
5. DA (2005), La inflació a Catalunya. Anàlisi de les causes i recomanacions per a l’acció
de govern, Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances, Direcció General
de Programació Econòmica, Barcelona, desembre del 2005.

També convé
subratllar,
malauradament, el
creixement del
diferencial
inflacionista de
l’economia
catalana amb
relació tant a
l’economia
espanyola com a
l’europea.
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que la divergència tant respecte d’Europa com també d’Espanya es produïa més aviat pel diferencial en l’evolució del consum de les llars que
no pas pel del conjunt del PIB en general. El desequilibri entre demanda
interna i externa respecte d’Europa, juntament amb altres factors de demanda, com ara la deriva salarial més pronunciada, o la pressió de la demanada externa (on han augmentat més que no pas a Espanya tant les
exportacions com el turisme), s’apuntaven també com a possibles factors explicatius. D’altra banda, entre els factors d’oferta destaquen la
participació general tant dels excedents com dels impostos en el creixement dels preus, i sectorialment cal subratllar el paper específicament
més diferenciat en l’evolució del deflactor de VAB dels sectors d’immobiliàries i de serveis a les empreses, d’ensenyament i de sanitat de
mercat, com també del sector comerç i de reparacions.

3.1. ELS PREUS DELS BÉNS DE CONSUM. EVOLUCIÓ
TENDENCIAL DE L’IPC
Des del més de maig de l’any 2004 s’observa un canvi en la tendència
de la taxa interanual mensual d’inflació. L’any 2005 ha persistit aquesta
tendència alcista, amb una taxa interanual per al mes de desembre que ha
arribat al 4,3 %.

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ MENSUAL INTERANUAL
DE LA INFLACIÓ. CATALUNYA I ESPANYA 2004-2005

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

42

L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2005

Si s’analitza l’augment dels preus per grups de productes es poden destacar els aspectes següents:
a. Els grups més inflacionistes, a diferència de l’any passat, han estat els
productes energètics, que s’han encarit el 10,2 %, però també els serveis,
que amb un increment del 4,4 % han superat els aliments amb i sense elaboració, per sota de la mitjana d’inflació de l’economia espanyola en
conjunt. El grup menys inflacionista ha continuat sent la producció industrial, amb una taxa d’inflació similar a la de l’any passat, de l’1,5 %.
b. La taxa d’inflació subjacent, un cop descomptats els elements més volàtils, ha estat, però, amb el 3,3 %, lleugerament més baixa que la inflació
general i més alta que la inflació subjacent de l’any anterior. Malgrat el
7 % d’increment que mostren els preus dels aliments no elaborats i els
productes energètics, la inflació subjacent mostra també una lleugera acceleració, evolució que ha trencat el comportament que havia tingut fins
a l’any 2004.

Els grups més
inflacionistes, a
diferència de l’any
passat, han estat
els productes
energètics, que
s’han encarit el
10,23 %, però
també els serveis.

La inflació
subjacent ha estat
del 3,25 % i mostra
també una lleugera
tendència a l’alça.

c. El diferencial inflacionista amb el conjunt de l’economia espanyola
s’ha incrementat, si es té en compte l’indicador de la inflació subjacent (0,6 punts). Aquest augment del diferencial s’ha reproduït en
tots els grups; els productes energètics han estat el cas més extrem,
atesa la magnitud de l’augment dels seus preus.
TAULA 18. INFLACIÓ MITJANA ANUAL CATALANA
I DIFERENCIAL CATALUNYA-ESPANYA PER GRUPS
ESPECÍFICS DE PRODUCTES 2004-2005
Unitats: inflació en percentatge.

2004

2005

Productes energètics

5,2

Aliments sense elaboració

Diferencial
2004

2005

10,2

4,1

9,9

4,7

3,6

3,9

3,5

Serveis (amb lloguer d’habitatge)

4,1

4,4

3,4

4,0

Aliments amb elaboració, begudes i tabac

3,6

3,7

2,9

3,4

Béns industrials sense productes energètics

1,4

1,5

0,8

0,8

General sense aliments no elaborats ni productes
energètics

3,2

3,3

0,5

0,6

Aliments sense elaboració i productes energètics

5,0

7,0

4,5

6,9

Carburants i combustibles

6,4

12,8

7,6

13,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i l’Eurostat.
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Si s’analitza l’evolució dels preus per rúbriques, se n’extreuen els elements següents:
– Pel que fa a les rúbriques més inflacionistes de l’any 2004, la majoria es tornen a trobar entre les rúbriques més inflacionistes de
l’any 2005. Només calefacció, enllumenat i aigua, calçat de dona
i alguns productes de la pesca, amb un encariment per sobre de
la mitjana, apareixen enguany entre els més encarits, mentre que
l’any passat no hi eren.
– Els articles o rúbriques que l’any 2004 van tenir una inflació per
sota de la mitjana, l’any 2005 han repetit, si bé han aparegut una
colla de productes alimentaris (fruita, carn de porc, llet, ous i patates) que l’any 2005, a diferència de l’any passat, han crescut
per sota de la mitjana. Cal subratllar també la feble alça dels
preus de la roba per a dona, que l’any 2005 gairebé no han crescut, mentre que l’any anterior va ser més inflacionista que la mitjana.
Dins del grup
de transports,
hi ha les rúbriques
més inflacionistes.
Pel que fa
a l’alimentació, les
rúbriques més
inflacionistes són
les carns, i la d’oví
ha estat la que ha
crescut més.

– Si s’analitza la participació en la inflació de cadascuna de les rúbriques:
a. Dins del grup de transports hi ha les rúbriques més inflacionistes.
En primer lloc destaca els transports personals, amb una aportació
del 24,2 % al creixement dels preus, atès el fort pes que té a l’índex; i, a més distància, els transports públics, amb una ponderació
menor que els atorga un paper modest, si bé mostra un encariment
més alt.
b. Pel que fa a l’alimentació, entre les rúbriques més inflacionistes hi ha
el pa, que sense pujar tant com el 2004 s’ha mantingut encara per sobre de la mitjana i explica gairebé l’1,9 % de la pujada dels preus; els
olis i greixos, que s’han mantingut en un dels nivells d’inflació més
alts; el peix i el marisc, que s’han encarit i han passat d’una inflació
per sota de la mitjana a una inflació per sobre de la mitjana, i a una
participació de l’1,6 % en la inflació general; finalment, hi ha la carn
d’oví, que ha estat la que ha crescut més, i la carn de vacum, que si
bé ha crescut poc per sobre de la mitjana ha tingut una aportació similar a la del xai, al contrari de la carn de porc, que tot i trobar-se per
sota de la inflació mitjana, ha estat la que més explica el creixement
general dels preus (2 %).
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TAULA 19. INFLACIÓ DE LES RÚBRIQUES MÉS INFLACIONISTES
L’ANY 2005. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: inflació en percentatge.

2004

2005

IPC GENERAL

3,5

3,9

-

100,00

Fruites en conserva i fruits secs

14,8

17,1

1,49

0,34

Olis i greixos

15,6

10,5

1,72

0,65

Transport públic interurbà

6,8

7,7

0,86

0,44

Conservació de l’habitatge

4,5

7,4

6,06

3,25

Educació infantil i primària

3,9

7,3

1,17

0,63

Carn d’oví

6,1

7,3

0,89

0,48

Tabac

5,4

6,7

3,32

1,97

Transport personal

4,7

6,4

24,21

15,00

Reparació de calçat

4,2

6,3

0,02

0,01

Calefacció enllumenat i distribució
d’aigua

1,9

5,9

7,92

5,32

Educació secundària

4,2

5,7

0,77

0,54

Serveis de la llar

4,9

5,2

1,86

1,42

Transport públic urbà

4

4,8

0,51

0,42

Educació universitària

3,5

4,6

1,20

1,03

4

4,5

3,15

2,78

Mobles i revestiments de terres

4,9

4,5

1,87

1,65

Turisme i hoteleria

4,2

4,4

13,57

12,23

Pa

6,4

4,4

1,86

1,68

Habitatge de lloguer

4,3

4,3

3,44

3,17

Crustacis, mol·luscs i preparats
de peix

1,6

4,2

1,63

1,54

Llegums i hortalisses fresques

4,3

4,2

1,34

1,26

Altres ensenyaments

3,1

4,2

0,66

0,63

Carn de vacum

4,6

4,2

1,40

1,32

Calçat de dona

4

4,1

0,85

0,82

Serveis mèdics i similars

Aportació Ponderació

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. L’aportació és al percentatge de la taxa de
creixement de l’IPC. La ponderació és l’emprada per calcular l’IPC i facilitada per l’INE.
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TAULA 20. INFLACIÓ DE LES RÚBRIQUES MENYS
INFLACIONISTES L’ANY 2005. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: inflació en percentatge.

2004 2005 Aportació Ponderació
IPC GENERAL

3,5

3,9

-

100,00

Tèxtils i accessoris per a la llar

3,8

3,9

0,49

0,49

Peix fresc i congelat

4,7

3,8

1,64

1,71

Carn d’aviram

2,6

3,8

0,82

0,86

Cafè, cacau i infusions

0,2

3,5

0,28

0,32

Calçat d’infants

3,1

3,5

0,27

0,30

Articles d’ús personal

2,1

3,5

1,93

2,18

Esbarjo

5,5

3,5

1,71

1,93

Complements i reparacions de peces de vestir

3,5

3,5

0,21

0,24

Calçat d’home

2,5

3,4

0,59

0,69

Béns i serveis no considerats en cap lloc més

4,9

3,3

1,54

1,84

Fruites fresques

4,2

3,3

1,17

1,40

Peces de vestir d’home

3,0

3,2

2,04

2,52

Llet

3,5

3,1

0,75

0,96

Altres carns

7,3

3,0

2,00

2,64

Carn de porc

1,8

2,9

0,47

0,64

Utensilis i eines per a la llar

2,3

2,4

0,19

0,32

Cereals i derivats

2,6

2,3

1,03

1,78

Altres preparats alimentaris

2,3

2,2

0,45

0,80

Peces de vestir d’infants i nadons

1,5

2,2

0,53

0,95

Sucre

0,9

2,0

0,04

0,09

Preparats de llegums i hortalisses

0,8

1,7

0,21

0,49

Productes lactis

1,0

1,5

0,62

1,64

Publicacions

2,5

1,1

0,35

1,25

Aigua mineral, refrescos i sucs

2,0

1,1

0,25

0,91

Ous

12,6

0,8

0,04

0,21

Articles no duradors per a la llar

1,0

0,7

0,30

1,70

Begudes alcohòliques

-0,3

0,7

0,17

0,98

Peces de vestir de dona

5,0

0,6

0,48

3,16

Electrodomèstics i reparacions

-1,1

0,5

0,12

0,95

Medicaments i material terapèutic

-1,1

-1,2

-0,48

1,57

Comunicacions

-1,2

-1,7

-1,27

2,96

Objectes recreatius

-3,6

-2,9

-1,87

2,56

Patates i els seus preparats

13,9

-6,7

-0,61

0,36

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. L’aportació és al percentatge de la taxa
de creixement de l’IPC. La ponderació és l’emprada per calcular l’IPC i facilitada per l’INE.
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c. Els efectes de l’encariment energètic han derivat també en un encariment de les despeses energètiques a la llar, que s’han d’afegir a les despeses d’habitatge. També s’han encarit per sobre la mitjana, i per tant
han contribuït decisivament en l’augment dels preus, alguns serveis bàsics relacionats amb l’educació i la sanitat. En conjunt, si se suma l’aportació de tots aquests conceptes s’explica el 28,12 % de la taxa general
d’inflació, 6,95 punts de la qual serien de serveis educatius i serveis mèdics, i la resta inclourien costos energètics, despeses d’habitatge i serveis
a la llar, tots relacionats directament o indirectament amb l’habitatge
(vegeu les aportacions de cada concepte a la taula 19).

Els efectes de
l’encariment
energètic han
derivat també
en un encariment
de les despeses
energètiques
a la llar.

d. D’altra banda, entre els articles menys inflacionistes (per sota de la mitjana) hi ha tot tipus d’electrodomèstics, articles per a la llar, medicaments, i una colla d’aliments que mostren taxes de creixement dels preus
per sota de la mitjana. Cal destacar el paper netament deflacionista que
mostren no només les patates, sinó també els medicaments, els objectes
recreatius i les comunicacions.

3.2. ELS PREUS DELS BÉNS INDUSTRIALS
I DE LA CONSTRUCCIÓ. ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ
DE L’ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS
Si l’any 2004 ja va augmentar l’índex de preus industrials (IPRI) català respecte de l’any anterior, l’any següent els preus industrials han augmentat encara
més. Amb una taxa d’inflació del 3,6 %, els preus industrials catalans persisteixen en la tendència mostrada l’any abans. Al marge de la tendència inflacionista que mostra l’IPRI a Catalunya, un element a remarcar és el fet que la pujada
de preus ha estat en termes generals menys intensa a Catalunya que a la resta
de l’Estat espanyol (4,9 %) o fins i tot que al conjunt de la zona euro (4,1 %),
on l’augment ha estat també general i mostra una tendència significativament
alcista de la taxa de creixement dels preus industrials.

Amb una taxa
d’inflació del
3,6 %, els preus
industrials catalans
han persistit en la
tendència alcista.

Aquest comportament alcista generalitzat geogràficament es troba estretament lligat al comportament energètic, atès que els preus dels productes energètics han augmentat prop del 10,4 % l’any 2005 a Catalunya, i a taxes més
altes tant a Espanya com a Europa. La resta de productes, per grups, mostren
comportaments més moderats, i han estat els béns de consum durador els que
mostren a Catalunya un comportament menys inflacionista i netament millor
que el del conjunt d’Espanya o d’Europa (0,9 %). Els béns d’equipament (amb
una taxa de l’1,7 %) també s’han mostrat moderats, crematísticament parlant,
si bé, de la mateixa manera que en tots els altres casos, tret dels béns de consum

Aquest
comportament
alcista generalitzat
està estretament
lligat al
comportament
energètic.
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La variació dels
salaris derivada
de les revisions dels
acords col·lectius
mostren uns
creixements
lleugerament
superiors als
de l’any precedent.

durador o els energètics, la taxa d’inflació ha estat inferior a l’espanyola, però
superior a l’europea. De fet, tot sembla indicar que la inflació més elevada de
l’IPRI a la zona euro respon principalment a l’encariment energètic, atès que
Catalunya mostra, i cal ressenyar-ho, un comportament més inflacionista en la
majoria de grups que el componen.
TAULA 21. TAXES DE CREIXEMENT DE L’ÍNDEX DE PREUS
INDUSTRIALS. CATALUNYA, ESPANYA I ZONA EURO 2004-2005
Unitats: percentatges.

2004
Catalunya

Espanya

Zona euro

Índex de preus industrials

2,4

3,4

2,3

Béns de consum

2,5

2,5

1,3

Béns de consum durador

1,9

2,1

0,7

Béns de consum no durador

2,6

2,6

1,4

Béns d’equipament

1,3

1,5

0,7

Béns intermedis

3,3

4,5

3,5

Energia

1,0

5,5

3,8

2005
Catalunya

Espanya

Zona euro

Índex de preus industrials

3,6

4,1

4,9

Béns de consum

2,2

2,8

1,1

Béns de consum durador

0,9

2,1

1,3

Béns de consum no durador

2,3

2,9

1,0

Béns d’equipament

1,7

1,9

1,3

Béns intermedis

3,9

3,8

2,9

Energia

10,4

14,0

13,4

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

3.3. SALARIS, COSTOS LABORALS I PRODUCTIVITAT
3.3.1. Acords col·lectius
La variació dels salaris derivada de les revisions fruit dels acords
col·lectius mostren, per a l’any 2005, uns creixements lleugerament superiors als de l’any precedent.
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TAULA 22. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE SEGONS CLÀUSULA. CATALUNYA 2004
Unitats: nombre de treballadors i percentatges.

Treballadors afectats

Increment salarial

Nombre

%

Pactat

Revisat

Sense clàusula prevista

731.568

37,1

3,2

3,2

Amb clàusula prevista

1.238.120

62,9

3,0

3,6

Amb clàusula prevista no retroactiva

480.479

24,4

3,2

3,2

Amb clàusula prevista retroactiva

757.641

38,5

2,8

3,8

1.969.688

100,0

3,0

3,5

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat.

Les previsions d’inflació del consum de les llars per a l’any 2005 del
Govern eren del 3,2 %. Aquesta inflació prevista, a diferència de l’any anterior, resultava superior als augments salarials que de mitjana s’havien
pactat (3 %), uns augments pactats per a l’any 2005 similars als del 2004.
Una constatació ex-post permet verificar el biaix a la baixa que mantenia
aquesta previsió respecte de la que realment s’ha verificat, atès que l’IPC ha
acabat pujant el 3,9 %, uns 0,7 punts per sobre. Atesa la desviació produïda, la
revisió dels increments salarials ha deixat finalment l’increment en el 3,8 %, de
mitjana, encara per sota de la inflació generada.
Si s’analitza l’evolució dels salaris segons el tipus de clàusula, s’observa
que el conjunt de contractes amb clàusula de revisió retroactiva, que ja sumen
més de la meitat del conjunt de contractes sotmesos a revisió (56 %), han augmentat fins al 3,9 % i s’han acostat d’aquesta manera a la inflació generada, fet
que ha permès minimitzar entre els contractes sotmesos a aquesta modalitat la
pèrdua de capacitat adquisitiva. No es pot dir el mateix de la resta de modalitats:
els contractes sotmesos a clàusules no retroactives no han arribat al nivell d’inflació, atès que s’han mantingut gairebé tres punts per sota (3,7 %), un biaix a
la baixa que s’ha repetit per segon any consecutiu; d’altra banda, la mitjana del
conjunt d’increments sense clàusula de revisió ha augmentat encara menys, i
s’ha situat al 3,4 %, gairebé sis punts per sota de la pujada dels preus. Ambdues
modalitats han assolit de mitjana un augment del 3,56 %.

Si s’analitzen els
augments salarials
dels acords
col·lectius segons
els sectors
econòmics
s’observa un
comportament
alcista en els
sectors de
l’agricultura i la
indústria.

Si s’analitza l’efecte acumulat dels increments salarials es pot observar que
en el decurs dels dos darrers anys els preus han augmentat el 7,6 %. Aquest augment només ha estat superat pel conjunt de treballadors vinculats a un sistema
de revisió salarial amb clàusula retroactiva, atès que aquest conjunt majoritari
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de treballadors ha aconseguit, si es té en compte l’efecte acumulat dels darrers
dos anys, un augment del 7,9 %, superior al dels preus. Per contra, els salaris de
la resta de treballadors han augmentat per sota de l’augment acumulat dels
preus entre ambdós períodes, el 6,7 % els que no han estat sotmesos a clàusula
de revisió i el 7 % els que en tenien, però no era retroactiva. En conjunt, i sobre
totes les modalitats d’increments, la mitjana ha estat del 7,3 %, però un increment inferior al de la inflació.
TAULA 23. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE SEGONS CLÀUSULA. CATALUNYA 2005
Unitats: nombre de treballadors i percentatges.

Treballadors afectats Increment salarial
Nombre

%

Pactat

Revisat

Sense clàusula prevista

380.402

19,3

3,4

3,4

Amb clàusula prevista

1.585.734

80,7

2,9

3,8

466.305

23,7

3,7

3,7

Amb clàusula prevista no retroactiva
Amb clàusula prevista retroactiva

1.119.429

56,9

2,5

3,9

Total

1.966.136

100,0

3,0

3,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat.

Si s’analitzen els augments salarials dels acords col·lectius segons els
sectors econòmics on s’han aplicat, s’observa inicialment un comportament
alcista en els sectors de l’agricultura i la indústria, els quals, un cop revisats
els augments, s’han situat força per sobre de l’any anterior i pròxims, per la
banda alta, a l’augment dels preus de consum.
TAULA 24. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE PER SECTORS. CATALUNYA 2004
Unitats: nombre de treballadors i percentatges.

Treballadors afectats

Increment salarial

Nombre

%

Pactat

Revisat

Agricultura

27.580

1,4

3,6

3,6

Indústria

478.398

24,3

3,0

3,4

Construcció

211.350

10,7

3,4

4,4

Serveis

1.252.360

63,6

3,0

3,3

Total

1.969.688

100,0

3,0

3,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat.
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El sector de la construcció evidencia un altre cop el seu dinamisme amb
una evolució comparativament més alta dels salaris un cop revisats, si bé
cal subratllar l’erosió progressiva del diferencial, respecte dels preus de
consum i del dels altres sectors, durant els darrers anys. Fruit d’aquesta evolució, i malgrat que hi hauria hagut encara un encariment en termes relatius
del treball del sector respecte dels altres, aquest augment diferencial, especialment amb relació a l’IPC, es fa cada cop més modest i mostra un alentiment de la seva progressió.

El sector de la
construcció
evidencia un altre
cop el seu
dinamisme amb
una evolució
comparativament
més alta dels
salaris un cop
revisats.

Finalment, la invariabilitat de l’augment salarial revisat en el sector serveis, unit a l’augment superior de la inflació, evidencia una pèrdua de poder
adquisitiu dels treballadors del sector. El deteriorament, que no s’havia esdevingut l’any passat, resulta evident per a l’any 2005, a redós de les dades.
TAULA 25. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE PER SECTORS. CATALUNYA 2005
Unitats: nombre de treballadors i percentatges.

Treballadors afectats

Increment salarial

Nombre

%

Pactat

Revisat

Agricultura

28.398

1,4

4,1

4,1

Indústria

547.109

27,8

3,3

4,0

Construcció

211.520

10,8

3,1

4,3

Serveis

1.179.109

60,0

2,8

3,5

Total

1.966.136

100,0

3,0

3,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat.

3.3.2. Costos laborals
La mitjana del cost laboral total mensual per treballador abasta, l’any 2005,
els 2.243,4 euros. Per sectors, la mitjana resulta més elevada a la indústria, on
abasta els 2.589,8 euros, seguida per la construcció (2.234,4 euros) i finalment
pels serveis (2.118,7 euros) ambdós enguany per sota de la mitjana.
Comparativament amb el conjunt de l’economia espanyola, els costos
laborals mensuals per treballador a Catalunya han crescut per sota de la mitjana espanyola.. Els costos laborals catalans han crescut a una taxa del 2,6 %,
en comparació amb una taxa mitjana del 2,9 % dels costos laborals del conjunt de l’economia espanyola.

La mitjana del cost
laboral total
mensual per
treballador ha
arribat, l’any 2005,
als 2.243,4 euros;
la mitjana ha estat
més elevada a la
indústria, i la
segueixen la
construcció i,
finalment, els
serveis.
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Si s’analitza l’evolució que presenta el cost laboral hora, s’observa que
es manté encara un creixement per sobre del que mostra el cost laboral mensual. Aquest creixement superior, tal com ja s’apuntava a la memòria de
l’any passat, pot venir induït per factors en el mercat laboral que condicionen la relació entre contractes i jornades de treball i hores efectives finalment aplicades a la producció.
TAULA 26. COST LABORAL PER TREBALLADOR
I MES. CATALUNYA 2005
Unitats: euros.

Total

Indústria

Construcció

Cost total

2.243,4

2.589,8

2.234,4

2.118,7

Cost salarial total

1.678,9

1.929,7

1.580,2

1.602,8

Cost salarial ordinari

1.418,5

1.598,9

1.370,5

1.360,1

564,5

660,1

654,3

515,9

Altres costos

Serveis

Costos per percepcions no salarials

69,8

88,5

98,4

58,6

Costos per cotitzacions obligatòries

517,6

599,1

573,7

479,2

Subvencions i bonificacions de la
Seguretat Social

22,9

27,5

17,8

22,0

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

Malgrat tot, s’observa una tendència al refredament del creixement dels
costos laborals, tant si es tracta de la retribució mensual com si es tracta de
la retribució per hora efectiva.
TAULA 27. EVOLUCIÓ DEL COST TOTAL MENSUAL
PER TREBALLADOR I DEL COST TOTAL PER HORA.
CATALUNYA 2003-2005
Unitats: percentatges.

Cost mensual total per treballador
2003

2004

2005

Catalunya

3,9

3,6

2,6

Espanya

4,2

3,0

2,9

Cost total per treballador i hora efectiva
2003

2004

2005

Catalunya

4,5

4,6

3,4

Espanya

4,7

3,8

3,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ECL de l’INE.
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Tal com es pot observar, el creixement del cost laboral no tindria com a
causa l’alça dels components estrictament salarials, tant ordinaris com extraordinaris, atès que aquests darrers components mostren una evolució
menys intensa que la mitjana, sinó que seria generat per altres components
de caràcter extraordinari, i també, en certa mesura, per les cotitzacions obligatòries.
Per sectors, observem que, a diferència de l’any anterior, els costos laborals del sector serveis han estat els més encarits, amb una taxa de creixement del 3,7 %, mentre que la construcció, que l’any anterior havia estat,
amb una taxa del 7,6 %, la més inflacionista, l’any 2005 mostra una taxa de
creixement molt més modesta i per sota de la inflació de l’IPC (1,5 %).
Tampoc els costos laborals mensuals a la indústria no han augmentat més
del que ho han fet els preus, i el creixement de l’1,9 % denota una frenada
també important en l’evolució del cost del treball en aquest sector.
Per components, el cost salarial total ha estat, tal com s’ha assenyalat
anteriorment, el menys acusat de tots. Aquesta tendència ha tingut lloc en
tots els sectors, fins i tot als serveis, on la diferència entre el creixement del
cost salarial i el cost laboral ha estat més modesta. Tot i que amb matisos,
es pot argumentar que l’evolució del cost salarial total ha estat, a diferència
dels altres components, més sensible als canvis en la demanda al mercat del
treball; per tant es pot lligar el comportament dels components del cost laboral al refredament de les tensions inflacionistes en aquest mercat.

Per sectors,
observem que, a
diferència de l’any
anterior, els costos
laborals del sector
serveis són els que
més s’han encarit.

El creixement del
cost laboral no
tindria com a causa
l’alça dels
components
estrictament
salarials, sinó que
seria generat per
altres components
de caràcter
extraordinari, i
també, en certa
mesura, per les
cotitzacions
obligatòries.

TAULA 28. TAXA DE CREIXEMENT DEL COST
LABORAL MITJÀ TOTAL I DELS SEUS COMPONENTS
PER SECTORS. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: percentatges.

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Cost total

2,6

1,9

1,5

3,7

Cost salarial total

2,3

1,3

0,6

3,5

Cost salarial ordinari

2,5

1,8

-0,4

3,7

Altres costos

3,8

3,8

3,6

4,4

Costos per percepcions no salarials

13,1

14,4

12,6

13,7

Costos per cotitzacions obligatòries

3,0

3,0

2,1

3,7

Subvencions i bonificacions
de la Seguretat Social

12,7

20,9

0,4

11,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ECL de l’INE.
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Per acabar, es presenta la taula 29, que mostra una comparació entre els
costos laborals mensuals a Catalunya i els d’algunes economies europees.
Cal advertir que la comparació s’ha de prendre amb cautela, atesa l’heterogeneïtat metodològica de les dades.
TAULA 29. COST LABORAL TOTAL PER TREBALLADOR
I MES. CATALUNYA, ESPANYA I UE 2005
Unitats: import en euros i percentatges.

INE¹

Eurostat²

Import

Variació

Import

Variació

Catalunya

2.192,4

0,3

-

-

Espanya

2.068,5

0,8

2.203,5

2,1

UE-25

-

-

2.597,9³

2,0

UE-15

-

-

2.883,0³

1,8

Zona euro

-

-

2.765,9³

1,5

Participacions relatives
Catalunya / Espanya

106,0

-

-

-

UE-25 / Espanya

-

-

117,9

-

UE-15 / Espanya

-

-

130,8

-

Zona euro / Espanya

-

-

125,5

-

Font: elaboració pròpia a partir de l’ECL de l’INE i NA d’Eurostat.
(1) Mitjana del cost laboral mensual segons l’enquesta de costos laborals que elabora l’INE.
(2) Resultat de dividir la remuneració dels assalariats pel nombre de treballadors per cada trimestre i cercar la mitjana mensual emprant els quatre quadrimestres de cada any.
(3) S’ha calculat a partir de les dades desestacionalitzades dels tres primers trimestres.

3.4. EL PROCÉS DE FORMACIÓ DE PREUS.
ELS COMPONENTS DELS COSTOS INTERIORS
El deflactor de PIB
ha anat creixent
a una taxa anual
acumulativa del
4,28 %, des del
2000 fins al 2004.
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A la memòria de l’any passat es va analitzar l’evolució del deflactor del
PIB i la formació d’aquest a partir dels components que el conformen.
L’exercici es va fer emprant les dades de la comptabilitat regional d’Espanya (CRE) de l’INE. Enguany aquestes dades han variat en la mesura en
què s’ha emprat una nova base estadística per a l’estimació de les sèries de
la CRE. Aquesta nova estimació modifica substancialment les estimacions,
com també les variables estimades. A més, la nova estimació, tot i que presenta algunes variables que l’any passat encara no es trobaven estimades,
tampoc no avança més enllà de l’any 2003 per a algunes d’aquestes.
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Ateses les modificacions en les sèries de la CRE, es presenta tot seguit
una anàlisi de l’evolució del deflactor del PIB i de la contribució dels components del producte en la conformació d’aquest. L’anàlisi reprodueix parcialment la que es va dur a terme l’any passat, per bé que s’han emprat en
el càlcul les noves sèries en base 2000 de la CRE ofertes per l’INE i, per
tant, atorga al lector la possibilitat de disposar de noves estimacions no només més recents sinó també, en principi, més fiables.
TAULA 30. TAXES DE CREIXEMENT ANUAL ACUMULATIU DELS
COMPONENTS DEL DEFLACTOR DEL PIB. CATALUNYA
I ESPANYA 2000-2003
Unitats: percentatges.

Catalunya

Espanya

Deflactor del PIB

4,28

4,19

EBE / PIB real

5,62

4,94

RO / PIB real (CLU nominals)

2,76

3,04

Impostos / PIB real

4,93

5,09

RO per ocupat

3,26

3,31

Productivitat real

0,49

0,34

Font: elaboració pròpia a partir de la CRE de l’INE, nova sèrie base 2000.
EBE: excedent brut d’explotació; RO: remuneració dels ocupats; CLU: cost laboral unitari.

Si s’observa l’evolució del conjunt de preus de l’economia catalana es
constata que en el conjunt del període analitzat han estat creixent a una taxa
anual acumulativa del 4,28 %. Tal com s’assenyalava l’any passat, aquesta
taxa de creixement ha estat per sobre de la que mostra l’IPC per al mateix
període, propera al 3,4 %.
L’evolució de la taxa de creixement del deflactor del PIB per Catalunya
fins a l’any 2004 mostra un augment fins a l’any 2002 i a partir d’aleshores
una lleugera davallada fins al 2004, que en cap cas ha fet disminuir el deflactor per sota del 4 %. Per al conjunt de l’economia espanyola, tot i mostrar un creixement lleugerament per sota del de Catalunya, el deflactor del
PIB també mostra un punt d’inflexió l’any 2002, per bé que va repuntar a
partir de l’any 2004. En qualsevol cas, i atesa la magnitud del creixement
d’altres indicadors de preus per a l’any 2005, es pot esperar per a Catalunya
que el deflactor no allargui tampoc la desacceleració a partir del 2004.
Si s’agafa el conjunt del període analitzat (taula 30), es pot observar que
en el decurs dels tres anys analitzats el creixement de tots els components
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Els tres factors,
l’excedent brut,
la remuneració
dels assalariats
i els impostos
indirectes nets sobre
els productes, han
jugat a favor
de l’increment de
preus, si bé només
els costos laborals
unitaris s’han
abaratit en termes
relatius.

ha estat sempre i de mitjana superior a la taxa de creixement real de l’economia, fet que implica que els tres factors, l’excedent brut,6 la remuneració
dels assalariats i els impostos indirectes nets sobre els productes, han jugat
a favor de l’increment de preus, si bé només els costos laborals unitaris ho
han fet per sota del deflactor, dada que implica un abaratiment del treball
en termes de cost dels productes.
Tant en els gràfics com a les taules següents hi ha un desglossament dels
components del PIB i la seva aportació al creixement del seu deflactor. Per
a Catalunya ha estat impossible, per manca de dades, avançar més enllà de
l’any 2003.

GRÀFIC 2. APORTACIÓ DELS FACTORS INTERNS
AL CREIXEMENT DEL DEFLACTOR. CATALUNYA 2000-2003

Font: elaboració pròpia a partir de la CRE de l’INE, nova sèrie base 2000.
TN: impostos nets sobre la producció; RO: remuneració dels ocupats; EBE: excedent brut
d’explotació.

Per al conjunt de l’economia espanyola, de la mateixa manera que per a
Catalunya, el creixement ens mostra una oscil·lació de les aportacions del
creixement dels excedents a la pujada dels preus, que inicialment era força
alta i després baixa, i una aportació progressivament creixent dels impostos
6. L’EBE ha estat corregit restant la part de rendes mixtes obtingudes pels autònoms; per fer-ho
s’ha emprat la mitjana de la remuneració per lloc de treball assalariat i s’ha aplicat al conjunt de
llocs de treball no assalariats. Aquesta metodologia és la mateixa que la metodologia emprada en
l’informe tècnic "Evolució de la inflació a Catalunya i a Espanya 1994-2004”, DGPE,
Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, febrer del 2005.
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indirectes sobre la inflació. Per contra, l’aportació de la remuneració dels
assalariats es mostra força estable.
Els quadres permeten desglossar les aportacions a partir dels creixements nominals unitaris dels diferents components. Per al darrer any enterament disponible, l’any 2003, podem observar que el pes de l’EBE sobre
el PIB arriba al 33,1 %. L’excedent ha estat el component que més ha progressat des de l’any 2000, en què era només el 30,7 % del PIB. Per contra,
en el decurs del mateix període, la remuneració dels assalariats ha baixat la
participació al PIB des del 59,2 % fins al 56,6 %. Pel que fa als impostos
sobre la producció, el seu pes ha oscil·lat al voltant del 10 % del PIB, si bé
després d’una primera caiguda ha tendit a l’alça des del 2001, fins a arribar
al 10,2 %.

L’EBE ha estat el
component que més
ha augmentat la
participació al PIB,
per contra, la
participació al PIB
de la remuneració
dels assalariats ha
baixat des del 59,2
% fins al 56,6 %.
Els impostos sobre
la producció, per
bé que oscil·lants,
també han
augmentat
lleugerament.

GRÀFIC 3. APORTACIÓ DELS FACTORS INTERNS
AL CREIXEMENT DEL DEFLACTOR. ESPANYA 2000-2004

Font: elaboració pròpia a partir de la CRE de l’INE, nova sèrie base 2000.
TN: impostos nets sobre la producció; RO: remuneració dels ocupats; EBE: excedent brut
d’explotació.

De fet, aquesta recuperació del pes dels impostos s’explica per un augment
molt superior, especialment els darrers anys, no només al de la inflació i sinó
també al del PIB nominal. Tret de la trajectòria modesta dels costos laborals,
tant l’EBE com els impostos han assolit taxes de creixement anuals superiors a
la inflació, i per tant han generat més tensions inflacionistes.
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L’EBE, la causa
de més de la meitat
de la inflació
del conjunt de
l’economia,
ha moderat el
comportament i des
de l’any 2003 s’ha
situat per sota
de l’evolució dels
costos laborals.

Si s’analitza l’aportació que fa cada component al creixement del deflactor s’observa que durant els dos primers anys la inflació de l’EBE va explicar més de la meitat de la inflació del conjunt de l’economia. Aquesta
aportació es va moderar, però, a partir de l’any 2003 i s’ha situat per sota
de la dels costos laborals, per bé que molt per sobre del pes que li pertocaria
respecte del conjunt del PIB. L’altre component que ha augmentat durant
el període analitzat són els impostos indirectes nets sobre la producció, que
han passat de pràcticament no incidir en la pujada dels preus a fer-ho el 19 %
(0,79 punts percentuals).
TAULA 31. FACTORS INTERNS DEL DEFLACTOR DEL PIB.
CATALUNYA 2001-2004
Unitats: percentatges.

Mentre que
la tendència
a l’acceleració del
creixement dels
CLU ha estat
continuada
a Catalunya,
l’evolució
en el conjunt
de l’economia
espanyola ha estat
precisament
la inversa.
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Taxes de creixement anual

2001

2002

2003

2004

Deflactor PIB

4,22

4,41

4,22

4,00

EBE / PIB real

8,84

7,45

4,73

-

RO / PIB real (clu nominals)

2,30

2,71

3,27

-

Impostos / PIB real

1,44

4,60

7,98

7,34

Pes sobre el PIB

2001

2002

2003

2004

EBE / PIB nominal-1

30,68

32,04

32,97

33,13

RO / PIB nominal-1

59,19

58,10

57,15

56,63

T / PIB nominal-1

10,14

9,87

9,88

10,24

Aportació al creixement del deflactor

2001

2002

2003

2004

EBE / PIB real

2,71

2,39

1,56

-

RO / PIB real (CLU nominals)

1,36

1,57

1,87

-

Impostos / PIB real

0,15

0,45

0,79

0,75

Font: elaboració pròpia a partir de la CRE de l’INE, nova sèrie base 2000.
EBE: excedent brut d’explotació; RO: remuneració dels ocupats; T: impostos nets sobre la
producció; CLU: cost laboral unitari.

Per al conjunt de l’economia espanyola, el procés de formació de preus
ha estat similar, per bé que amb determinades peculiaritats. La divergència
principal és l’evolució que mostren els costos laborals unitaris (CLU).
Mentre que la tendència a l’acceleració del creixement dels CLU ha estat
continuada per al cas català, l’evolució de l’economia espanyola ha estat
precisament la inversa. De fet, aquest comportament amaga un creixement
anual acumulatiu, tal com es mostrava, al principi superior a Espanya, atès

L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2005

que ha tingut lloc un creixement mitjà de la productivitat real a Catalunya
del 0,49 %, un creixement superior a la productivitat de l’economia espanyola (0,34 %), a la vegada que hi ha hagut un creixement més intens de la
retribució mitjana per treballador en termes nominals al conjunt de l’economia espanyola (3,31 %), contra l’augment lleugerament més moderat dels
costos laborals a l’economia catalana (3,26 %).
TAULA 32. FACTORS INTERNS DEL DEFLACTOR DEL PIB.
ESPANYA 2001-2004
Unitats: percentatges.

Taxes de creixement anual

2001

2002

2003

2004

Deflactor PIB

4,17

4,43

3,95

4,05

EBE / PIB real

6,97

6,88

4,66

5,07

RO / PIB real (clu nominals)

3,22

3,01

2,87

2,76

Impostos / PIB real

1,08

5,01

8,01

8,04

Pes sobre el PIB

2001

2002

2003

2004

EBE / PIB nominal-1

32,00

32,00

33,00

33,00

RO / PIB nominal-1

59,00

59,00

58,00

57,00

T / PIB nominal-1

10,00

10,00

10,00

10,00

Aportació al creixement del deflactor

2001

2002

2003

2004

EBE / PIB real

2,16

2,19

1,52

1,67

RO / PIB real (CLU nominals)

1,90

1,76

1,66

1,58

Impostos / PIB real

0,11

0,48

0,78

0,81

Font: elaboració pròpia a partir de la CRE de l’INE, nova sèrie base 2000.
EBE: excedent brut d’explotació; RO: remuneració dels ocupats; CLU: cost laboral unitari;
T: impostos nets sobre la producció.

Malgrat el comportament inflacionista però més moderat dels CLU a
Catalunya en el còmput global del període, no deixa de ser cert que l’evolució
mostra un alentiment del creixement de la productivitat real catalana, que ha
passat d’un creixement del 0,77 % l’any 2001 a un creixement de només
0,32 % el 2003, i d’una acceleració de la taxa de creixement dels costos laborals per treballador, que han passat d’una taxa de creixement l’any 2001 del
3,08 % a una taxa del 3,6 % l’any 2003. En el mateix període, la productivitat
real espanyola va créixer del 0,22 % de l’any 2001 al 0,31 % del 2003 (una taxa

L’evolució mostra
un alentiment del
creixement de la
productivitat real
catalana, que ha
passat d’un
creixement del
0,77 % l’any 2001
a un creixement
de només el 0,32 %
el 2003.
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gairebé idèntica a la catalana per a aquest darrer any), mentre que els costos laborals haurien crescut per al conjunt d’Espanya desacceleradament des del
2001, any en què van créixer el 3,45 %, fins a l’any 2003, exercici en què haurien crescut ja per sota dels costos catalans (3,19 %).
Tot i que manquen dades sobre la retribució dels factors a la CRE més
enllà de l’any 2003, la mateixa CRE ens ofereix una primera estimació, que
arriba fins a l’any 2005, tant del PIB com de l’ocupació, informació suficient per analitzar l’evolució de la productivitat els darrers anys i prolongar
l’anàlisi, almenys orientativament, uns quants anys més.
La taula 33 recull l’evolució de la productivitat i la compara amb la dels
preus del treball i la dels preus dels productes. Les dades s’han de prendre amb
cautela atès que es tracta de primeres estimacions en el cas de la productivitat,
i a més, es donen només en llocs de treball, una dada més imprecisa que les hores aplicades o els llocs de treball equivalents. D’altra banda, les dades de costos laborals i salarials provenen de l’enquesta trimestral de costos laborals
(ETCL) i, per tant divergeixen, metodològicament parlant, dels costos laborals
estimats a partir de la remuneració dels assalariats de la CRE emprada anteriorment. Malgrat tot, la possibilitat de disposar de les dades sí que n’aconsella la
comparació com a aproximació al que han estat els darrers dos anys.
TAULA 33. EVOLUCIÓ DELS PREUS, COSTOS LABORALS
I PRODUCTIVITAT A CATALUNYA (2002-2005)
Unitats: taxes de creixement anuals.

2002-2003

2003-2004

2004-2005

4,22

4,00

4,66

3,94

3,59

2,65

-0,27

-0,40

-1,92

Productivitat real²

0,32

1,09

-0,29

CLU reals

-0,59

-1,47

-1,64

Cost salarial¹

4,16

3,58

2,28

IPC

3,47

3,45

3,95

Cost salarial real³

0,67

0,13

-1,62

Deflactor PIB
Costos laborals nominals¹
Costos laborals

reals¹,

³

Font: comptabilitat regional d’Espanya de l’INE (productivitat i deflactor PIB), enquesta trimestral de costos laborals de l’INE (costos laborals, costos salarials) i IPC de l’INE.
(1) Cost per treballador i mes a Catalunya, de l’ETCL.
(2) Productivitat per ocupat calculada en llocs de treball, de la CRE, de l’INE.
(3) Els costos laborals s’han deflactat amb el deflactor del PIB, mentre que els costos salarials
s’han deflactat amb l’IPC.
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Tal com es pot observar, el cost laboral en termes nominals ha crescut
l’any 2005 el 2,6 %, un percentatge més baix que no pas el de l’any precedent (3,59 %). Paral·lelament, el deflactor del PIB ha accelerat el creixement si es comparen els dos mateixos períodes. El resultat és una
disminució dels costos laborals en termes reals, que segons les dades ha disminuït l’1,9 % l’any 2005. D’altra banda, l’exercici 2005 mostra una taxa
de creixement de la productivitat de caràcter negatiu. Aquest element ha
comportat, doncs que, l’abaratiment del treball no hagi acabat repercutint
íntegrament en una disminució del cost laboral per unitat produïda (CLU),
que ha acabat disminuint l’1,6 %.
La taula anterior també posa en relació les retribucions estrictament salarials amb els preus de consum. Seguint el mateix patró que els costos laborals, la taxa de creixement dels costos salarials ha estat menor el darrer
any (2,3 %), mentre que els preus dels productes de consum, segons les dades, han crescut més (3,9). Aquest fet ha comportat que, sempre segons les
dades emprades, la capacitat de compra dels guanys salarials hagi disminuït
aproximadament l’1,6 %.
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4. LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT A
CATALUNYA

4.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU
L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat el 16 de febrer del
20057, formula diverses mesures que tenen per objectiu la millora de les
condicions bàsiques de la competitivitat. D’aquestes, de la 25 a la 38 fan
referència a les infraestructures de mobilitat.
Aquestes mesures tenen els objectius principals següents: impulsar un
model de xarxa viària d’alta capacitat, homogeni a escala espanyola, que
equipari els percentatges de les vies de peatge i de les vies lliures; crear
un fons de gestió autonòmica de transició o homogeneïtzació dels peatges
que permeti una política de descomptes, de supressió selectiva de peatges
i d’inversió en infraestructures del transport; establir una nova política de
les concessionàries d’autopistes, entenent el peatge com un element regulador de la mobilitat sostenible; desplegar la Llei de mobilitat; crear les
autoritats de la mobilitat a Girona, Lleida i Tarragona; resoldre els problemes de mobilitat global a l’RMB; dissenyar un pla d’accés sostenible
als principals polígons industrials, agrupacions d’empreses i grans equipaments; crear un organisme de promoció dels aeroports catalans i un
fons de promoció de rutes aèries; millorar les infraestructures logístiques
i la intermodalitat; millorar els accessos al delta del Llobregat; reforçar el
front portuari català, les seves infraestructures i la seva projecció internacional. Així mateix, l’Acord posa de manifest que cal corregir el dèficit
històric d’inversió de l’Estat a Catalunya per tal de superar els principals
colls d’ampolla que en limiten el creixement, n’afecten la competitivitat
i en deterioren la qualitat de vida.
El 2 de juny del 2005 es va aprovar la Llei 6/2005 de modificació de la
Llei 7/1993 de carreteres,8 que té com a finalitat facilitar la construcció de
noves autovies sense peatges directes. La Llei desenvolupa les normes bàsiques reguladores de la concessió d’obra pública per aconseguir una tramitació àgil dels projectes i alhora adequada a les tipologies projectuals
regulades per la llei de carreteres vigents. Es facilita la participació de les
empreses privades en la construcció i l’explotació de carreteres a canvi d’un
7. Acord signat entre la Generalitat, CCOO, UGT, Foment del Treball, PIMEC i FEPIME.
8. DOGC núm. 4400, de 07.06.2005.
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cànon que pagarà l’Administració, mitjançant el contracte de concessió de
l’obra pública, alliberant així l’usuari del pagament de peatges. Cada projecte haurà de tenir un estudi de viabilitat econòmica, social i ambiental,
que se sotmetrà a informació pública, com també passarà amb el redactat
final. Es preveu que els ens municipals podran incidir en les vies que transcorrin pels seus àmbits.
El dia 13 de desembre del 2005 es va obrir la fase d’informació pública
del projecte de Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC), que
té per objectiu definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures ferroviàries i viàries necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de
l’any 2026.
La Llei 8/2005 de 8 de juny de projecció, gestió i ordenació del paisatge9 estableix que els poders públics han d’integrar la consideració del paisatge entre d’altres, en les polítiques d’infraestructures.
L’11 d’octubre del 2005 es va aprovar el Projecte de llei ferroviària,
l’Avantprojecte del qual va dictaminar el CTESC. El Projecte adapta la normativa catalana a les directrius europees i estatals, incorpora la liberalització del mercat ferroviari a Catalunya i afirma la Generalitat com a autoritat
ferroviària. En aquest sentit, el Projecte de llei pretén trobar un equilibri entre la realitat del ferrocarril a Catalunya i el context liberalitzador europeu,
que en aquesta matèria pretén fixar un nou sistema d’organització basat en
el principi de la separació entre infraestructura i servei que permeti introduir la competència en el mercat ferroviari.
El Dictamen 12/2005, aprovat el 20 de setembre del 2005, valora positivament la voluntat del Govern de fomentar el sistema ferroviari com a sistema de transport de persones i mercaderies. Entre d’altres aspectes, el
CTESC incideix també en la necessitat d’entendre el ferrocarril com un sistema de transport integrat en la xarxa intermodal de transports de Catalunya
i d’afavorir la interconnexió entre les seves línies.
Es presenta el Pla estratègic 2005-2008 de l’empresa pública Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA. que té per objectiu situar
l’empresa en un rumb de creixement amb viabilitat econòmica; constituir
un patrimoni de sòl; reforçar l’àrea de gestió de plataformes logístiques oferint serveis i afegint valor a les empreses instal·lades, i esdevenir un instrument flexible per a la gestió comercial d’infraestructures vinculades al
transport i la logística a Catalunya.
9. DOGC núm. 4407, de 16.06.2005.
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La Proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovada pel ple del Parlament de Catalunya el 30 de setembre del 200510 i
tramesa al Congrés dels Diputats el 5 d’octubre, reconeix la competència
exclusiva de la Generalitat sobre les infraestructures de transport al territori
de Catalunya que no tinguin la qualificació d’interès general i en preveu la
participació amb relació a les decisions relatives a les infraestructures de
titularitat estatal i inclou una disposició addicional que estableix que la
inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures ha de tendir a equipararse progressivament a la participació relativa del PIB de Catalunya amb
relació al PIB de l’Estat, tenint en compte la compensació pels dèficits
acumulats.

4.2. SITUACIÓ I PERSPECTIVES
DE LES INFRAESTRUCTURES
La dotació actual
d’infraestructures
té certes
insuficiències tant
des del punt de
vista quantitatiu
com qualitatiu.

Les infraestructures de transport són un dels principals determinants del
grau de desenvolupament de l’economia d’un país, contribueixen a augmentar la seva eficiència productiva tot reduint els costos dels processos,
alhora que faciliten la implantació de nous assentaments econòmics i
l’atracció de recursos externs.
Actualment, per la important mobilitat tant demogràfica com econòmica de Catalunya, les necessitats en matèria d’infraestructures són nombroses i, malgrat tot, es constaten certes insuficiències tant des del punt de vista
quantitatiu com qualitatiu.11

4.2.1. La xarxa ferroviària
El sistema ferroviari de Catalunya consta actualment de tres xarxes diferenciades:12
1. La xarxa estatal gestionada per ADIF (Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries),13 l’estructura de la qual pertany íntegrament a l’Estat, amb
serveis de llarg recorregut, regional, de rodalies i mercaderies.
10. BOPC núm. 224, de 03.10.2005.
11. Vegeu Catalunya Futur. L’Economia catalana, motor del creixement. Diagnòstic,
Col·legi d’Economistes, 2002.
12. Pla d’infraestructures de transports de Catalunya (2006-2026). Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. En tramitació.
13. RENFE es divideix l’1 de gener del 2005 en ADIF (Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries), encarregada de l’administració de les infraestructures (xarxa), i RENFE, com a
empresa administradora de serveis.
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2. La xarxa gestionada per l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), sota responsabilitat de la Generalitat, que
juntament amb els serveis de rodalies i mercaderies, presta els de rodalies i els de caire turístic.
3. La xarxa del Metro de Barcelona, gestionada per l’empresa pública
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, les infraestructures de la
qual són titularitat de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de regionals d’ADIF, segons l’Estudi de la xarxa ferroviària
de viatgers a Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2005), està formada per set línies i té una longitud de 1.188 quilòmetres de 1.668 mm d’ample, que donen servei a 30 comarques de Catalunya,
amb una estació d’accés a la línia aproximadament cada 8 quilòmetres. La
xarxa de rodalies, amb una longitud de 465 quilòmetres, està formada per
quatre línies de 1.668 mm d’ample que donen servei a 11 comarques de
Catalunya al voltant de l’RMB, amb una mitjana d’estacions a la via aproximadament cada quatre quilòmetres.
La xarxa de viatgers dels FGC està formada per dues grans línies, la línia del Vallès i la línia del Baix Llobregat que, a la vegada, es divideixen
en altres ramals en funció de l’origen i la destinació (amb sis línies la línia
Barcelona-Vallès i set la línia Llobregat-Anoia).
Pel que fa a les velocitats màximes de recorregut, una variable bàsica dels modes de transport, la majoria de serveis de rodalies tenen una
baixa velocitat d’accés a Barcelona. Per la xarxa de FGC la velocitat comercial mitjana més alta és dóna en les branques Sabadell i Igualada,
amb una mitjana de 46 km/h. A la línia de la xarxa de rodalies d’ADIF
la velocitat comercial mitjana màxima és a la línia C4 Penedès, amb 63
km/h. Pel que fa a la xarxa de regionals, la velocitat màxima mitjana és
a la línia Barcelona-Tortosa, amb 75 km/h.

La xarxa de
rodalies, amb una
longitud de 465 km,
està formada per
quatre línies que
donen servei a 11
comarques de
Catalunya.

D’altra banda, cal destacar que la divergència d’amplada que existeix entre les línies de la Península Ibèrica respecte de la resta de la xarxa europea, dificulta les relacions socials i econòmiques, limitació que
se superarà, en part, amb la posada en marxa de la xarxa completa del
TAV, tot impulsant la connectivitat amb la resta d’Espanya i els països
comunitaris (el 2004 va ser el primer any de funcionament i explotació
comercial del ferrocarril d’alta velocitat entre Madrid i Lleida). Segons
dades ofertes per RENFE a l’Anuari Territorial de Catalunya (2004), el
primer any de funcionament la línia Lleida-Madrid va tenir 215.000 vi-
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Els darrers anys
ha crescut
significativament
el nombre
de viatgers
transportats pels
serveis de rodalies.

atgers i el 89 % es mostraven molt satisfets del servei. Malgrat tot, l’impacte econòmic de la infraestructura no ha estat tan significatiu com es
preveia, tot i que s’espera que prengui embranzida quan es faci efectiva
la connexió Lleida-Barcelona el 2007.
D’altra banda, malgrat ser un mode de transport competitiu per a distàncies llargues, segons s’observa a l’anàlisi fet al Pla d’infraestructures
de transport a Catalunya (en tramitació), el ferrocarril té avui una participació molt baixa en el repartiment modal de les mercaderies que circulen per Catalunya, al voltant del 4 %, encara que la quota modal amb
la resta de la Península (7,8 %) és més alta que amb Europa (4,5 %), una
diferència atribuïble, com ja s’ha esmentat, a les dificultats tècniques i
administratives que representa travessar la frontera en ferrocarril. Val a
dir que, tot i que globalment el ferrocarril ha anat perdent quota en el
conjunt de Catalunya, les línies de rodalies de l’RMB tenen quotes modals molt altes.

GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VIATGES
METROPOLITANS 2001-2005 (EN MILIONS)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Autoritat del Transport Metropolità.

Per contra, el 30 % de les estacions de Catalunya tenen menys de 100
viatgers diaris (entrades més sortides). Les baixes densitats de població i
activitat fora de l’RMB i la baixa oferta de serveis, sumada a la bona oferta
viària, expliquen la baixa demanda fora de l’RMB.
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4.2.2. La xarxa viària
La xarxa viària14 de Catalunya té 12.177 km, repartits en 4.004 km
(Barcelona), 2.497 km (Girona), 2.882 km (Lleida) i 2.794 km (Tarragona).

La xarxa viària de
Catalunya disposa
de 12.177 km.

La distribució per tipus de via consta de 282 km d’autopistes a la província de Barcelona (el 43 % del total), 104 km a la de Girona, 68 km a la
de Lleida i 201 km a la de Tarragona (655 km en total). Catalunya disposa
de 329 km d’autopistes lliures i autovies, principalment repartides a la
província de Barcelona (173 km). Finalment, hi ha 271 km de vies de doble calçada i 10.922 km de vies de calçada única (aproximadament el 88 %
del total).
TAULA 34. XARXA VIÀRIA PER TIPUS DE VIA. CATALUNYA 2004
Unitats: kilòmetres de xarxa.

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Total

Autopistes

282

104

68

201

655

Autopistes lliures i autovies

173

12

105

39

329

Vies de doble calçada

176

30

18

47

271

Vies de calçada única

3.373

2.351

2.691

2.507

10.922

Total

4.004

2.497

2.882

2.794

12.177

Font: elaboració a partir de les dades del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Els fluxos de llarg recorregut, que són estratègics per a l’economia catalana, tenen un volum relativament petit amb relació al volum total dels
trànsits de curt i mitjà recorregut, responsables principals de la congestió de
les infraestructures viàries i ferroviàries, sobretot a l’RMB. Quant a la dotació d’infraestructures sobre el territori, les poblacions amb pitjor connectivitat es concentren a les comarques pirinenques (Vielha-Sort, Sort-la Seu,
el Pont de Suert-Sort, Berga-Ripoll, Ripoll-Puigcerdà, etc.)15.

4.2.3. Ports
En el creixement del transport de mercaderies a Catalunya té un paper
molt important el port de Barcelona i l’àrea logística del seu voltant. Al
14. Anuari estadístic, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de
Catalunya.
15. Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026). Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.
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llarg de l’any 2005 al port de Barcelona hi ha hagut un trànsit de 45.000 milers de tones, fet que representa un augment d’aproximadament el 14 % respecte de l’any 2004. El volum de contenidors ha pujat fins als 2,1 milions
de TEU16 (un increment del 8 % respecte del 2004). El 2005 s’ha arribat als
2.200 milers de passatgers, xifra que representa gairebé un increment del
12 % respecte del 2004.17
El 2005 el Port
de Barcelona ha
aconseguit uns
beneficis de 55,9
milions d’euros.

GRÀFIC 5. EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT DE MERCADERIES PEL
PORT DE BARCELONA (EN MILERS DE TONES) 2000-2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

Des del punt de vista econòmic, el 2005 s’han assolit uns beneficis de
55,9 milions d’euros (un augment del 56 % respecte de l’any anterior).
Dels projectes constructius iniciats o executats durant el 2004, cal
destacar les accions relatives al moll adossat, que es troba en fase
d’adaptació per especialitzar-lo en l’acollida de creuers, amb l’ampliació d’una terminal i la construcció d’una de nova i la urbanització dels
espais comuns. L’ampliació del port ha assolit la fita del desviament del
riu Llobregat, que ja discorre pel nou llit fluvial, a més de la construcció
dels dics Sud i Est i les obres d’urbanització de la fase II de la Zona
d’Activitats Logístiques. El 2005 s’han fet inversions per un valor de
16. TEU: Twenty Foot Equivalent, és a dir, la mida estàndard d’un contenidor. Equival a 6 m,
aproximadament.
17. E-mobilitat, butlletí electrònic, n. 15. Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.
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213,6 milions d’euros, dada que significa un increment de 41 % respecte
del 2004, amb 151,4 milions d’inversió.18

GRÀFIC 6. EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT DE PASSATGERS
DEL PORT DE BARCELONA 2000-2005

Pel que fa al Port
de Tarragona, el
2005 hi ha hagut un
trànsit de 3.400
milers de tones
(amb un increment
del 4,5% respecte
del 2004), i s’ha
assolit un nivell
màxim històric.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

Pel que fa al port de Tarragona, el 2005 hi ha hagut un trànsit de 3.400
milers de tones (un increment del 4,5 % respecte del 2004) i s’ha assolit un
nivell màxim històric. D’altra banda, 2.814 vaixells han fet escala al port de
Tarragona, amb un increment del 5,6 % respecte del 2004 (2.665 vaixells).
El 2005 el Pla d’inversions del port de Tarragona ha executat obres per un
valor de 27,4 milions d’euros19.

4.2.4. Aeroports
El 2005 hi ha hagut 333.506 vols a Catalunya, amb un increment del 6,9 %
respecte de la mateixa dada del 2004. D’aquests, 300.254 pertanyen a l’aeroport de Barcelona i 23.682 a l’aeroport de Girona, amb un total de
31.806,4 milers de viatgers per a tot Catalunya (un increment de l’11,9 %
respecte del 2004).
18. Memòria anual de l'Autoritat Portuària de Barcelona (2004).
19. Autoritat Portuària de Tarragona. Resultats de l'exercici 2005.
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GRÀFIC 7. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PASSATGERS
DELS AEROPORTS. CATALUNYA 2000-2005
(EN MILERS)
El 2005 hi ha hagut
333.506 vols
a Catalunya.
D’aquests 300.254
pertanyen
a l’aeroport
de Barcelona.

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

El 2005 han utilitzat l’aeroport de Barcelona 26.941,2 milers de passatgers (13.367 en vol interior i 13.573,6 en vol internacional). Pel que fa al
nombre de mercaderies hi va haver un trànsit de 90.239 tones transportades
(un increment del 10,2 % respecte del 2004). Els últims anys, com en el cas
de l’aeroport de Girona, s’ha convertit en un destí important de moltes aerolínies de baix cost.20
Pel que fa a l’aeroport de Girona, amb 3.513,6 milers de passatgers (el
99% dels quals corresponen a vols internacionals), és l’aeroport líder a Espanya de companyies de baix cost, en especial Ryanair, que hi té la seva
base principal de la franja mediterrània.
L’aeroport
de Girona és
l’aeroport líder
a Espanya de
companyies de baix
cost.

De l’aeroport de Girona destaca el fort increment de passatgers que ha
tingut els darrers tres anys, ja que ha passat dels 1.426,5 milers l’any 2003
als 3.513,6 milers el 2005. A causa d’aquest creixement, s’ha hagut d’avançar la revisió del Pla estratègic de l’aeroport en el qual s’ha proposat la
construcció d’una segona pista paral·lela a l’actual i l’ampliació de l’edifici
terminal, per aprofitar tot l’espai disponible (actualment sols s’utilitza el
80% de superfície de l’edifici).

20. Segons dades de l’Institut d’Estudis Estadístics de Catalunya.
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5. L’R+D+I A CATALUNYA

5.1. NOVETATS NORMATIVES
Llei 12/2005, de 17 de novembre, de nova regulació del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
Del preàmbul de la Llei destaquem:
1. La Llei 12/2005, de 17 de novembre, manté el nom de la nova entitat,
reconeixent d’aquesta forma el paper que ha representat el CIDEM
durant els seus anys de funcionament, des de l’any 1985.
2. La Llei defineix una nova finalitat i les funcions del nou CIDEM per
adequar-lo a un nou escenari en el qual les polítiques públiques han
de facilitar l’adaptació de les empreses a les noves condicions dels
mercats, a les noves tecnologies, a les noves pautes de consum i als
nous canals de distribució.
3. Se’n transforma l’estructura orgànica redissenyant-ne els òrgans de
govern, introdueix un consell de govern i un consell assessor i crea
l’Agència Catalana d’Inversions (ACI).
4. L’ACI neix com una àrea especialitzada del CIDEM amb la finalitat
de promoure la implantació a Catalunya de noves activitats industrials estratègiques i donar suport a les polítiques de govern en matèria
de localització exterior de les empreses catalanes, d’acord amb l’organisme que tingui assignada la funció d’impulsar-les.
5. La Llei estableix una articulació entre el CIDEM i el departament
competent en matèria d’indústria, al qual està adscrit mitjançant un
contracte programa, per garantir que les funcions encomanades al
CIDEM siguin exercides amb eficàcia i eficiència.

5.2. L’ESTAT DE L’R+D+I
5.2.1. Despeses internes i personal en R+D i despeses d’innovació
a Catalunya
A Catalunya, l’any 2004 les despeses internes en R+D van ser de
2.106,9 milions d’euros i el personal en equivalència a jornada completa

L’increment de les
despeses internes
de l’any 2004 va
ser del 12,3 %,
menor que els
increments del
2003 i del 2002,
i situa aquestes
despeses en
l’1,34 % del PIB.
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dedicat a R+D, de 36.634,4 persones. L’increment de les despeses internes
de l’any 2004 va ser del 12,3 %, menor que els increments del 2003 i del
2002, i situa aquestes despeses en l’1,34 % del PIB.21 Si es mantingués
aquesta taxa de creixement els pròxims sis anys s’arribaria al 2010 amb
unes despeses en R+D respecte del PIB de l’1,93 %,22 lluny del 3 % que
van acordar els caps d’Estat i de govern al Consell Europeu de Barcelona
de l’any 2002.
TAULA 35. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D
I DESPESES D’INNOVACIÓ. CATALUNYA 2000-2004
Unitats: despeses en milions d’euros i percentatges.

2000
Despeses internes en R+D
Creix. anual (%)
Creix. acumulat (%)
Cat. respecte d’Espanya (%)
Personal en EJC en R+D
Creix. anual (%)
Creix. acumulat (%)
Cat. respecte d’Espanya (%)
Despeses en innovació
Creix. anual (%)
Creix. acumulat (%)
Cat. respecte d’Espanya (%)

2001

2002

2003

1.262,2 1.333,9 1.628,0 1.875,9

2004
2.106,9

11,7

5,7

22,1

15,2

12,3

-

5,7

29,0

48,6

66,9

22,1

21,4

22,6

22,8

23,6

25.107

26.037

28.034

33.411

36.634,4

14,7

3,7

7,7

19,2

9,6

-

3,7

11,7

33,1

45,9

20,8

20,7

20,9

22,1

22,6

3.163,1

-

-

3.549,0

3.781,7

24,0

-

-

4,1

6,6

-

-

-

12,2

19,6

24,7

-

-

23,7

22,8

Font: elaboració pròpia a partir d’Estadística de R+D i l’enquesta sobre innovació tecnològica
de l’INE.
EJC: equivalència a jornada completa.

Pel que fa a les despeses en innovació, van ser de 3.781,7 milions d’euros i representen un augment del 6,6 % respecte de l’any 2003. A diferència
de les despeses internes en R+D i del personal en equivalència a jornada
completa dedicat a R+D, les despeses en innovació van tenir un creixement
l’any 2004 superior al del 2003.
21. El valor del PIB que s’ha utilitzat és el de la nova base 2000. Les despeses internes en
R+D respecte del PIB en l’anterior base 1995 van arribar a l’1,44 % l’any 2004.
22. La previsió de creixement del PIB és del 5,7 % anual en termes corrents. Vegeu la
Memòria socioeconòmica i laboral 2004 del CTESC.
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5.2.2. Comparació internacional
El percentatge de despesa interna en R+D respecte del PIB a
Catalunya va créixer 0,30 punts percentuals entre 2001 (1,04 %) i 2004
(1,34 %). Cap de les zones analitzades en el gràfic de sota presenta una
evolució tan favorable. De totes maneres, Catalunya encara ha de recórrer un llarg camí en aquest terreny per aproximar-se als registres del
Japó, els EUA, l’OCDE o la UE.

GRÀFIC 8. PERCENTATGE DE DESPESA INTERNA
EN R+D RESPECTE DEL PIB. COMPARACIÓ
INTERNACIONAL 2001-2004

El percentatge de
despesa interna en
R+D respecte del
PIB a Catalunya va
créixer 0,30 punts
percentuals entre
els anys 2001
(1,04 %) i 2004
(1,34 %). Cap de
les zones
analitzades
presenta una
evolució tan
favorable.

Font: OCDE. Base de dades MSTI 2005-2 i INE.

Amb referència al personal total en R+D per cada 1.000 ocupats,
Catalunya, amb 11,79 persones, ocupa una posició d’avantatge respecte de
la UE (10,14 persones a la UE-25 i 10,83 persones a la UE-15).
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GRÀFIC 9. PERSONAL TOTAL EN R+D PER 1.000 OCUPATS.
COMPARACIÓ INTERNACIONAL 2001-2004

Font: OCDE. Base de dades MSTI 2005-2 i INE.

5.3. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ
DE L’R+D+I COM A ELEMENT DE GENERACIÓ
DE VALOR AFEGIT A CATALUNYA I ESPANYA
Va disminuir
el valor afegit
i el nombre
d’ocupats de les
manufactures
d’alta tecnologia
i el nombre
d’ocupats
de les manufactures
de tecnologia
mitjana-alta entre
els anys 2002
i 2004.
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El pes de les manufactures intensives en tecnologia sobre el total de
les manufactures catalanes es va mantenir aproximadament en les mateixes proporcions entre els anys 2002 i 2004 en termes de valor afegit
(entre el 39 % i el 40 %) i de nombre d’ocupats (entre el 38 % i el 39 %).
De totes maneres, s’observa amb preocupació que va disminuir el valor
afegit i el nombre d’ocupats de les manufactures d’alta tecnologia i el
nombre d’ocupats de les manufactures de tecnologia mitjana-alta durant
aquest període.
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TAULA 36. ALTA TECNOLOGIA I VALOR AFEGIT.
CATALUNYA I ESPANYA 2002-2004
Unitats: valor afegit en milers d’euros i en milers d’ocupats .

2002

CATALUNYA
Valor afegit

%

Ocupats

%

Productivitat

%

Man. tec. alta

2.489.975

8,4

50,8

6,7

49.015,3

124,2

Man. tec. mitj.-alta

9.307.799

31,3

239,1

31,7

38.928,5

98,7

Total manufactures

29.767.390

100,0

754,4

100,0

39.458,4

100,0

2003

Valor afegit

%

Ocupats

%

Productivitat

%

Man. tec. alta

2.535.867

8,2

55,1

7,4

46.023,0

111,1

Man. tec. mitj.-alta

9.293.890

30,2

233,9

31,4

39.734,5

96,0

Total manufactures

30.810.514

100,0

744,1

100,0

41.406,4

100,0

2004

Valor afegit

%

Ocupats

%

Productivitat

%

Man. tec. alta

2.463.273

7,8

55,0

-

44.786,8

-

Man. tec. mitj.-alta

9.946.415

31,6

206,1

-

48.260,1

-

Total manufactures

31.518.946

100,0

-

-

-

-

2002

Les manufactures
d’alta tecnologia
van disminuir la
productivitat sense
interrupció entre
2002 i 2004, i els
registres de les
manufactures de
tecnologia
mitjana-alta van
augmentar cada
any.

CATALUNYA / ESPANYA (%)
Valor afegit

Ocupats

Productivitat

Man. tec. alta

39,9

33,4

119,5

Man. tec. mitj.-alta

32,6

33,4

97,7

Total manufactures

26,5

25,0

105,9

2003

Valor afegit

Ocupats

Productivitat

Man. tec. alta

39,3

35,5

110,5

Man. tec. mitj.-alta

31,4

32,7

95,9

Total manufactures

26,4

24,9

106,3

2004

Valor afegit

Ocupats

Productivitat

Man. tec. alta

39,0

33,0

118,3

Man. tec. mitj.-alta

32,2

29,3

109,8

Total manufactures

26,2

-

-

Font: elaboració pròpia a partir dels indicadors d’alta tecnologia i de la comptabilitat regional de
l’INE (base 2000).
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L’evolució de la productivitat presenta un comportament ben diferenciat entre les manufactures d’alta tecnologia, la productivitat de les
quals va disminuir sense interrupció entre els anys 2002 i 2004, i les manufactures de tecnologia mitjana-alta, que van augmentar cada any els
seus registres. Aquest comportament tan dispar fa que a l’any 2004 la
productivitat de les manufactures de contingut tecnològic mitjà-alt
(48.786,8 euros) fos superior a la de les manufactures de contingut tecnològic alt (44.786,8 euros). Aquest és un resultat tan difícil d’entendre
com el que ja es va destacar en memòries passades, en què la productivitat de les manufactures de tecnologia mitjana-alta era inferior al del
conjunt de la indústria.
Amb referència a les participacions industrials de Catalunya respecte
d’Espanya, es comprova que hi va haver una pèrdua d’importància relativa
entre els anys 2002 i 2004 en totes les magnituds analitzades excepte pel
que fa a la productivitat de les manufactures de tecnologia mitjana-alta, on
la productivitat catalana va superar l’espanyola en passar del 97,7 % de
l’any 2002 al 109,8 % del 2004.

5.4. L’ESTAT DE L’R+D ALS ÀMBITS PÚBLIC I PRIVAT
5.4.1. Despesa interna en R+D per comunitats autònomes i sectors
Catalunya era la
segona comunitat
autònoma quant al
valor absolut de la
despesa interna en
R+D; Madrid
n’ocupava la
primera posició.

Catalunya era la quarta comunitat autònoma de l’Estat l’any 2004 en
termes de despesa interna en R+D respecte del PIB, amb l’1,34 %. Per
sobre de Catalunya hi havia Navarra, Madrid i el País Basc. De totes
maneres, Catalunya ocupava la segona posició si es té en compte el valor absolut de la despesa. En aquest cas, Madrid passa a ocupar la primera posició, amb una despesa interna en R+D un 16,2 % superior a la
de Catalunya.
S’observa que les comunitats autònomes amb una despesa en R+D
sobre el PIB superior a la mitjana de l’Estat van tenir una participació
del sector públic en el total de la despesa menor que la del conjunt de
l’Estat (45,5 %). Mentre que les comunitats autònomes que estaven per
sota de la mitjana estatal van tenir un pes del sector públic en el total de
la despesa superior a la mitjana de l’Estat, amb les úniques excepcions
d’Aragó i la Rioja.
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TAULA 37. DESPESA INTERNA EN R+D PER COMUNITATS
AUTÒNOMES I SECTORS. ESPANYA 2004
Unitats: milers d’euros i percentatges.

Total

% PIB
B1995 B2000

Sector
públic

%
Total

Sector
privat

Navarra

256.947

1,90

1,79

90.099

35,1

166.848

Madrid

2.447.465

1,76

1,65

1.060.591

43,3

1.386.874

País Basc

778.443

1,54

1,51

162.231

20,8

616.212

Catalunya

2.106.870

1,44

1,34

708.014

33,6

1.398.856

TOTAL ESTAT

8.945.761

1,12

1,07

4.069.157

45,5

4.876.604

Castella i Lleó

423.081

0,95

0,93

194.739

46,0

228.342

València

731.940

0,94

0,90

478.549

65,4

253.391

Galícia

366.290

0,86

0,86

228.598

62,4

137.692

Andalusia

882.913

0,80

0,77

569.986

64,6

312.927

Aragó

180.045

0,73

0,70

77.158

42,9

102.887

Rioja

41.173

0,69

0,66

14.272

34,7

26.901

Múrcia

138.267

0,70

0,66

86.068

62,2

52.199

Astúries

116.252

0,67

0,64

65.384

56,2

50.868

Canàries

199.285

0,61

0,58

156.493

78,5

42.792

Cantàbria

46.158

0,45

0,44

28.201

61,1

17.957

Castella - la
Manxa

116.589

0,43

0,41

64.735

55,5

51.854

Extremadura

56.947

0,41

0,41

38.677

67,9

18.270

Balears

54.687

0,28

0,26

43.090

78,8

11.597

Ceuta i Melilla

2.409

0,10

0,10

2.273

94,4

136

Font: elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’INE.
Nota 1: el sector públic inclou l’Administració i l’ensenyament superior.
Nota 2: el sector privat inclou empreses i IPSAL.

A Catalunya, el sector públic va executar el 33,6 % de la despesa interna en R+D. De totes les comunitats autònomes, només el País Basc
va tenir una participació del sector públic inferior a la de Catalunya, del
20,8 %.
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5.4.2. Comparació internacional
A continuació s’analitzen les diferències relatives en la distribució
de la despesa interna i del personal ocupat en R+D, en el percentatge
d’investigadors respecte del personal total i en la despesa interna dividida pel personal total entre Catalunya i diverses zones d’Espanya
(Navarra, Madrid, País Basc, València i el total de l’Estat) i de la UE
(Baden-Württemberg, Llombardia i la UE-15).
TAULA 38. DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DE LA DESPESA
INTERNA I DEL PERSONAL OCUPAT EN EJC EN R+D.
CATALUNYA 2004
Unitats: percentatges excepte despesa interna dividit per personal total en euros.

Total

Sector
públic

Despesa interna

100,0

33,6

9,3

24,3

66,4

Personal total

100,0

43,5

10,8

32,6

56,5

Investigadors

100,0

57,4

13,9

43,5

42,6

Investigadors /
Personal total

56,6

74,8

72,5

75,5

42,7

49.516,1

42.791,3

67.534,5

Despesa interna
/ Personal total

57.510,7 44.469,9

Administració Ensenyament

Sector
privat

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

La situació de Catalunya de l’any 2004 pel que fa a les variables a
analitzar era:
a. El sector privat representava el 66,4 % de la despesa interna en
R+D i el 56,5 % del personal ocupat en R+D.
b. El sector públic ocupava la major part dels investigadors amb el
57,4 % del total i tenia les participacions més elevades d’investigadors respecte del personal total, amb el 74,8 %.
c. La despesa interna en R+D dividida pel personal total era de
57.510,7 euros (44.469,9 euros en el sector públic i 67.534,5 euros en el sector privat).
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TAULA 39. DIFERÈNCIES RELATIVES EN EL PERCENTATGE
D’INVESTIGADORS SOBRE EL PERSONAL
TOTAL EN R+D PER SECTORS. DIVERSES ZONES
RESPECTE DE CATALUNYA 2004
Unitats: percentatges.

Total

Sector
públic

Navarra

19,1

16,7

14,2

15,9

11,5

Madrid

5,7

-9,9

-19,1

2,5

18,2

País Basc

3,3

16,8

13,0

17,4

15,9

Total Estat

10,1

1,6

-12,9

7,9

5,7

València

7,2

-2,9

0,2

-3,9

-4,4

UE-15

2,3

-16,9

-26,9

-12,3

28,2

Baden-Württemberg
(2003)

5,4

-21,3

-30,9

-12,4

40,4

-16,2

-25,9

-27,5

-25,4

2,7

Llombardia (2003)

Administració Ensenyament

Sector
privat

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

Destaquen els comentaris següents de l’anàlisi de les diferències relatives entre Catalunya i les altres zones objecte d’estudi:
1. Baden-Württemberg, el País Basc i la Llombardia tenien un sector
privat amb més participació que a Catalunya en termes de despesa
interna, personal total i nombre d’investigadors en R+D.
2. Totes les zones objecte d’estudi tenien un percentatge d’investigadors respecte del personal total superior al de Catalunya, amb
l’excepció de la Llombardia. Aquest mateix resultat es reproduïa
en el sector privat, amb l’excepció de València.

Totes les zones
objecte d’estudi
tenien un sector
públic amb una
despesa interna
dividida pel
personal total en
R+D superior a la
de Catalunya.

3. Totes les zones objecte d’estudi tenien un sector públic amb una
despesa dividida pel personal total superior a la de Catalunya.
Aquest mateix resultat es reproduïa en el sector de l’Administració.
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TAULA 40. DIFERÈNCIES RELATIVES EN LA DESPESA INTERNA
MITJANA PER PERSONAL TOTAL EN R+D PER SECTORS.
DIVERSES ZONES RESPECTE DE CATALUNYA 2004
Unitats: percentatges.

Total

Sector
públic

Administració

Ensenyament

Sector
privat

Navarra

10,6

0,2

106,6

-4,8

22,4

Madrid

7,6

8,4

9,8

-4,1

17,2

País Basc

9,3

23,8

4,4

30,5

-3,3

Total Estat

-3,9

1,1

6,1

-2,5

1,1

València

-15,0

14,9

9,4

18,0

-33,1

UE-15

77,2

83,4

94,2

75,3

73,4

Baden-Württemberg
(2003)

107,7

116,1

103,0

116,0

88,8

Llombardia (2003)

92,8

140,2

101,7

154,9

66,9

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

5.5. INNOVACIÓ A LES EMPRESES L’ANY 2004
I EVOLUCIÓ
5.5.1. Despeses d’innovació i efectes de l’activitat innovadora
El comportament
de les empreses
segons dimensió
era molt desigual,
perquè les pimes
van disminuir les
despeses en
innovació
el 13,8 %, mentre
que les grans
empreses les van
augmentar
el 26,6 %.

Les despeses en innovació executades a Catalunya l’any 2004 per les
empreses van ser de 3.073,7 milions d’euros i van augmentar el 5,4 %
respecte de l’any 2003. El comportament entre les empreses segons dimensió va ser molt desigual perquè les pimes van reduir les despeses en
innovació el 13,8 %, mentre que les grans empreses les van augmentar
el 26,6 %.
Aquest fet va provocar alguns canvis estructurals destacats en perjudici
de les pimes. En primer lloc, van reduir la presència en la distribució de la
innovació entre tipus d’empreses del 52,4 % al 42,9 % entre els anys 2003
i 2004. I, en segon lloc, les pimes van deixar de tenir l’any 2004 una participació en les despeses d’innovació d’Espanya (23,7 %), superior a la de les
grans empreses (25,4 %).
Si s’analitza la distribució de les despeses en innovació a les empreses segons tipus d’activitat innovadora, s’observa que només van augmentar, entre

80

L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2005

els anys 2002 i 2004, les activitats de més pes relatiu: l’R+D interna, l’adquisició d’equipament i l’R+D externa. Aquest resultat global es va reproduir en les
empreses de més de 200 treballadors. Les empreses petites, entre 10 i 50 treballadors, van centrar els esforços en l’R+D interna i l’R+D externa, mentre que
les empreses mitjanes, entre 51 i 200 treballadors, van dedicar els increments
més elevats del pressupost en innovació a l’R+D externa i el disseny.
TAULA 41. DESPESES EN INNOVACIÓ DE LES EMPRESES.
CATALUNYA 2000-2004
Unitats: milers d’euros i percentatges.

IMPORT

2000

2003

2004

Pimes

1.297.262

1.529.857

1.318.439

Grans empreses

1.453.841

1.386.964

1.755.222

Total

2.751.103

2.916.821

3.073.661

DISTRIBUCIÓ

2000

2003

2004

Pimes

47,2

52,4

42,9

Grans empreses

52,8

47,6

57,1

Total

100,0

100,0

100,0

CREIXEMENT MITJÀ ANUAL (%)

2000

2003

2004

Pimes

-

6,0

-13,8

Grans empreses

-

-1,5

26,6

Total

-

2,0

5,4

PERCENTATGE RESPECTE
D’ESPANYA (%)

2000

2003

2004

Pimes

26,7

29,5

23,7

Grans empreses

27,4

23,0

25,4

Total

27,0

26,0

24,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MICYT i de l’INE.

Per acabar aquest subapartat es comentaran alguns aspectes que proporciona l’enquesta d’innovació tecnològica de l’INE: fonts d’informació per
activitats d’innovació, efectes de l’activitat innovadora i factors que dificulten la innovació de les empreses.
Amb referència al primer dels aspectes a tractar, es comprova que les principals fonts d’informació de les empreses catalanes per a l’any 2004 són les in-

Les principals fonts
d’informació per
activitats
d’innovació de les
empreses catalanes
per a l’any 2004
són les internes i
les que provenen
del mercat
(proveïdors i
clients,
principalment).
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ternes i les que provenen del mercat (proveïdors i clients, principalment).
Aquest resultat és vàlid independentment de la dimensió de l’empresa. De totes
maneres, s’aprecien aspectes diferencials en les empreses de més de 200 treballadors, ja que consideren d’importància significativa, lluny però de la importància concedida a les fonts anteriors, les conferències i fires, els competidors,
les publicacions científiques, els consultors, els laboratoris i les universitats. Per
la seva banda, les empreses mitjanes, entre 51 i 200 treballadors, també donen
una importància significativa a les conferències i fires.
TAULA 42. FONTS D’INFORMACIÓ PER ACTIVITATS D’INNOVACIÓ
SEGONS DIMENSIÓ DE L’EMPRESA.
CATALUNYA 2004
Unitats: percentatge d’ empreses que consideren de gran importància cadascuna de les fonts
següents.

10-50

51-200

>200

Total

INTERNES

14,84

20,73

30,33

15,98

FONTS DEL MERCAT

13,47

19,44

22,85

14,45

Proveïdors

8,88

7,88

13,24

8,88

Clients

6,63

11,34

11,42

7,33

Competidors

2,75

2,89

5,33

2,84

Consultors, laboratoris, altres

1,34

3,00

3,69

1,61

FONTS INSTITUCIONALS

1,33

1,82

4,37

1,47

Universitats

0,82

1,17

3,31

0,94

Organismes públics

0,36

0,59

1,43

0,42

Centres tecnològics

0,30

0,83

1,96

0,41

ALTRES FONTS

3,46

4,66

8,70

3,75

Conferències, fires, altres

2,41

3,45

5,34

2,62

Publicacions científiques

1,30

1,99

4,58

1,48

Associacions professionals

0,89

1,49

2,05

0,99

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’INE.

Respecte de la segona de les qüestions, s’observa que les empreses catalanes ordenaven els efectes de l’activitat innovadora de la manera següent: el
45,89 % de les empreses considerava que l’activitat innovadora tenia un efecte
important sobre els productes (augment de la qualitat, gamma més àmplia i
augment de la quota de mercat), el 33,55 % considerava important els efectes
sobre els processos (més capacitat de producció i més flexibilitat), i el 27,59 %
de les empreses considerava que tenia importància sobre altres aspectes com
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ara el compliment de requeriments normatius o el benefici mediambiental o de
seguretat i salut. Aquest ordre d’importància dels efectes de l’activitat innovadora es repeteix en cada dimensió d’empresa.
Finalment, es descriurà a continuació els resultats de l’enquesta d’innovació pel que fa als factors que dificulten la innovació. Observem que els factors
que tenien un percentatge més alt de resposta són l’elevat cost de la innovació
(27,84 %) i la no-necessitat d’innovar perquè no hi ha demanda d’innovacions
(27,07 %). Continuaven sent factor de cost els dos aspectes més importants que
segueixen en les respostes: manca de fons (20,55 %) i manca de finançament
extern (17,86 %). En cinquena posició, i unànimement en totes les dimensions
d’empresa, opinen que el mercat està dominat per les empreses establertes
(14,95 %) com a factor que dificulta la innovació.

El 45,89 % de les
empreses catalanes
considerava que
l’activitat
innovadora tenia
un efecte important
sobre els productes
(augment de la
qualitat, gamma
més àmplia i
augment de la
quota de mercat).

5.5.2. Patents
Les empreses catalanes que van sol·licitar patents ho van fer principalment a l’Oficina Espanyola de Patents (1.463 empreses). Els destins següents de les patents, en nombre de sol·licituds, van ser l’Oficina Europea
de Patents (413 sol·licituds), el Tractat de Cooperació de Patents (348 sol·licituds) i l’Oficina Americana de Patents (184 sol·licituds).
TAULA 43. PATENTS I ALTRES MÈTODES DE PROTECCIÓ
DE LA INNOVACIÓ SEGONS DIMENSIÓ DE L’EMPRESA.
CATALUNYA 2004

Les empreses
catalanes que van
sol·licitar patents
ho van fer
principalment a
l’Oficina
Espanyola de
Patents (1.463
empreses).

Unitats: nombre d’empreses.

Empreses EIN que en el període 2001-2003 han
sol·licitat patents:

10-50

51-200

>200

Total

A l’Oficina Espanyola de Patents

651

341

471

1.463

A l’Oficina Europea de Patents

99

142

172

413

Amb el Tractat de Cooperació de Patents (PCT)

69

90

188

348

A l’Oficina Americana de Patentes (USPTO)

29

65

91

184

Empreses EIN que en el període 2002-2004:

10-50

51-200

>200

Total

Van registrar alguna marca

1.728

349

136

2.212

998

240

133

1.370

1.043

187

67

1.296

83

34

16

133

Van sol·licitat patents
Van registrar algun dibuix o model industrial
Van reclamar drets d’autor

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’INE.
Nota: empreses EIN són el conjunt d’empreses innovadores més les empreses amb innovacions en curs o sense èxit.
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El mètode de protecció més utilitzat per les empreses catalanes innovadores de l’enquesta d’innovació tecnològica de l’INE va ser, entre
els anys 2002 i 2004, el registre de marca; a continuació segueix la
sol·licitud de patents, el registre d’algun dibuix o model industrial i, en
darrer lloc, la reclamació de drets d’autor. Aquest ordre d’importància
es repeteix en les empreses de més de 50 treballadors però no va ser així
en les empreses entre 10 i 50 treballadors (vegeu la taula anterior).

5.6. EL PLA DE RECERCA I INNOVACIÓ 2005-2008
El pla aprovat pel CIRIT el 28 de desembre del 2004 i pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el 25 de gener del 2005, presenta una
aproximació integral a la recerca i la innovació, després de tres plans quadriennals de recerca i d’un pla d’innovació, també quadriennal.
Els elements més destacables que incorpora el Pla són tres. En primer lloc, al pròleg esmenta que vol ser un “full de ruta” per arribar a un
nivell d’inversió del 2 % del PIB en R+D. En segon lloc, l’Administració s’implica activament en la promoció de la transferència del coneixement i en l’augment de la connectivitat del sistema de recerca i
innovació, i preveu elements que afavoreixin un vincle més estret entre
les universitats, les empreses i l’esfera pública. En tercer lloc, han estat
incorporats mecanismes d’avaluació i seguiment des de la mateixa elaboració del Pla, a fi de fer-ne un instrument dinàmic, en plenes condicions d’assolir els objectius fixats.
Les actuacions del PRI 2005-2008 són de tres tipus:
1. Les actuacions transversals, que comprenen programes destinats
a reforçar la cadena de valor del coneixement i la tecnologia en
tots els sectors de l’economia: Programa de suport a la recerca,
Programa de personal de recerca, Programa de centres i infraestructures de recerca, Programa de suport a la transferència de tecnologia i coneixement, Programa de foment de la innovació i
Programa de suport financer.
2. Les actuacions complementàries, que tenen com a finalitat generar un entorn que potenciï la cultura de la ciència, la tecnologia i
la innovació en tots els àmbits de la societat, així com el sorgiment i la projecció d’iniciatives innovadores: Programa de mobilitat, cooperació i internacionalització, Programa de foment i
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comunicació de la cultura científica i tecnològica, Programa de
foment de l’emprenedoria, Iniciativa per al foment de la innovació en l’Administració, i Programa de coordinació i atracció de
recursos estatals i europeus.
3. Línies prioritàries i estratègia sectorial, que impulsen el creixement
de camps concrets de l’economia o la tecnologia que constitueixin
una opció per a l’especialització: línies prioritàries en àmbits de recerca i estratègia sectorial i tecnològica.
El pressupost total del PRI 2005-2008 és de 860.037 milers d’euros, i
les accions transversals són les que absorbeixen la majoria de la despesa
prevista, amb 648.956 milers d’euros.
TAULA 44. PRESSUPOST DEL PLA DE RECERCA
I INNOVACIÓ 2005-2008
Unitats: imports en milers d’euros.

Import
ACTUACIONS TRANSVERSALS

648.956

Programa de suport a la recerca

168.951

Programa de personal de recerca

138.462

Programa de centres i infraestructures de recerca

213.276

Programa de suport a la transferència de tecnologia i
coneixement

77.343

Programa de foment de la innovació

48.019

Programa de suport financer

2.905

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

88.242

Programa de mobilitat, cooperació i internacionalització

19.061

Programa de foment i comunicació de la cultura científica
i tecnològica

4.292

Programa de foment de l’emprenedoria

23.426

Iniciativa pel foment de la innovació a l’administració

40.515

Programa de coordinació i atracció de recursos estatals
i europeus

948

ESTRATÈGIA SECTORIAL I TECNOLÒGICA

122.839

TOTAL

860.037

Font: PRI 2005-2008.
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El Programa
de centres
i infraestructures
de recerca
és l’actuació
individual del PRI
2005-2008 que
disposa més
recursos, amb
213.276 milers
d’euros.

El Programa de centres i infraestructures de recerca és l’actuació individual que més recursos disposa, amb 213.276 milers d’euros. Els objectius
específics del Programa són els següents:
– Impulsar els canvis estructurals, d’organització i de coordinació
per millorar la qualitat i la competitivitat de la recerca a
Catalunya.
– Estructurar les relacions entre els centres de recerca i les universitats
al voltant d’un model consensuat i profitós per a tots.
– Impulsar un pla d’infraestructures científiques i tecnològiques per a
Catalunya que comprengui el període 2005-2010.
– Implantar un model d’avaluació que lligui el finançament amb els
resultats de la recerca.
– Potenciar la recerca transdisciplinària i la transferència de tecnologia entre els membres de les entitats de recerca, les universitats i les
empreses.
– Aconseguir que els centres de recerca i innovació i les grans instal·lacions siguin reconeguts a la Unió Europea i a l’Estat espanyol.

5.7. LA BALANÇA COMERCIAL TECNOLÒGICA
S’analitzarà la balança comercial de Catalunya posant l’èmfasi en el
comportament de les partides de contingut tecnològic alt i mitjà-alt.
Amb relació a les exportacions, tots els resultats es poden considerar
positius: augment del valor de les exportacions de contingut tecnològic
elevat superior al de les de contingut tecnològic reduït, augment de la
participació de les exportacions intensives en tecnologia en el total de
les exportacions catalanes i millora de la quota catalana en el total de les
exportacions espanyoles d’alt i mitjà-alt contingut tecnològic. Aquests
resultats es donen per al període 2004-2005 i per al període 2002-2005.
Quant a les importacions, l’únic comportament positiu que s’aprecia
és la disminució de la participació de les compres d’intensitat tecnològica elevada respecte del total de les compres a l’estranger entre els
anys 2004 i 2005.
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TAULA 45. EXPORTACIONS I IMPORTACIONS DE PRODUCTES
INDUSTRIALS PER CONTINGUT TECNOLÒGIC.
CATALUNYA 2002-2005
Unitats: milions d’euros i percentatges.
2002

2003

2004

2005

TOTAL EXPORTACIONS

35.897,4

36.268,8

38.018,8

40.505,4

Nivell tecnològic alt

4.436,6

4.353,1

4.258,7

5.067,4

Nivell tecnològic mitjà-alt

18.323,9

18.644,1

19.904,7

21.397,3

Nivell tecnològic mitjà-baix

4.782,8

4.862,8

5.379,0

5.806,2

Nivell tecnològic baix

8.354,1

8.408,8

8.476,4

8.234,5

Total exportacions (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Nivell tecnològic alt

12,4

12,0

11,2

12,5

Nivell tecnològic mitjà-alt

51,0

51,4

52,4

52,8

Nivell tecnològic mitjà-baix

13,3

13,4

14,1

14,3

Nivell tecnològic baix

23,3

23,2

22,3

20,3

Participació en les exportacions
espanyoles (%)

29,7

28,9

28,5

28,8

Nivell tecnològic alt

38,4

36,9

34,6

37,7

Nivell tecnològic mitjà-alt

31,9

30,7

31,0

32,6

Nivell tecnològic mitjà-baix

19,8

19,3

18,7

17,7

Nivell tecnològic baix

30,1

30,4

30,0

28,5

TOTAL IMPORTACIONS

2002

2003

2004

2005

47.087,6

49.498,2

54.993,9

61.259,8

Nivell tecnològic alt

6.394,0

6.705,7

7.291,3

8.163,5

Nivell tecnològic mitjà-alt

22.677,6

23.785,6

26.906,2

29.851,7

Nivell tecnològic mitjà-baix

7.930,0

8.548,5

9.672,3

11.240,4

Nivell tecnològic baix

10.086,0

10.458,4

11.124,1

12.004,2

Total importacions (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Nivell tecnològic alt

13,6

13,5

13,3

13,3

Nivell tecnològic mitjà-alt

48,2

48,1

48,9

48,7

Nivell tecnològic mitjà-baix

16,8

17,3

17,6

18,3

Nivell tecnològic baix

21,4

21,1

20,2

19,6

Participació en les importacions
espanyoles (%)

31,4

30,9

30,7

31,5

Nivell tecnològic alt

29,7

29,9

28,6

29,0

Nivell tecnològic mitjà-alt

31,9

31,3

31,8

33,7

Nivell tecnològic mitjà-baix

29,6

28,9

27,8

27,7

Nivell tecnològic baix

33,2

32,5

32,4

32,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT.
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TAULA 46. SALDO COMERCIAL EXTERIOR
DE PRODUCTES INDUSTRIALS PER CONTINGUT TECNOLÒGIC.
CATALUNYA 2002-2005
Unitats: milions d’euros i percentatges.

2002

2003

2004

2005

SALDO COMERCIAL

-11.190,2

-13.229,4

-16.975,1

-20.754,4

Nivell tecnològic alt

-1.957,4

-2.352,6

-3.032,6

-3.096,1

Nivell tecnològic mitjà-alt

-4.353,7

-5.141,5

-7.001,5

-8.454,4

Nivell tecnològic mitjà-baix

-3.147,2

-3.685,7

-4.293,3

-5.434,2

Nivell tecnològic baix

-1.731,9

-2.049,6

-2.647,7

-3.769,7

Saldo comercial (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Nivell tecnològic alt

17,5

17,8

17,9

14,9

Nivell tecnològic mitjà-alt

38,9

38,9

41,2

40,7

Nivell tecnològic mitjà-baix

28,1

27,9

25,3

26,2

Nivell tecnològic baix

15,5

15,5

15,6

18,2

Participació en saldo comercial
espanyol (%)

38,8

37,9

37,3

38,6

Nivell tecnològic alt

19,6

22,2

23,0

21,0

Nivell tecnològic mitjà-alt

31,9

33,4

34,5

36,9

Nivell tecnològic mitjà-baix

118,3

83,7

71,9

70,4

Nivell tecnològic baix

67,5

45,3

43,6

45,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT.

El dèficit comercial
de Catalunya amb
l’estranger ja ha
arribat l’any 2005
al -12,3 % del PIB,
i les partides
de contingut
tecnològic alt
i mitjà-alt
expliquen el 55,6 %
d’aquest dèficit.

88

Amb relació al saldo comercial, s’aprecia que el valor del dèficit de
les partides de contingut tecnològic alt i mitjà-alt ha crescut menys que
el dèficit de les partides de contingut tecnològic mitjà-baix i baix entre
els anys 2004 i 2005. També ha estat positiva la reducció de la participació del dèficit dels productes industrials intensius en tecnologia en el
dèficit total. De totes maneres, cal destacar que l’efecte estructural més
rellevant és la disminució de la quota catalana sobre l’espanyola en termes de dèficit comercial de productes industrials de contingut tecnològic mitjà-baix i baix.
Per acabar, el dèficit comercial amb l’estranger de Catalunya ja ha arribat l’any 2005 al -12,3 % del PIB i que les partides de contingut tecnològic
alt i mitjà-alt expliquen el 55,6 % d’aquest dèficit.
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6. EL SECTOR PÚBLIC

6.1. EL SECTOR PÚBLIC CENTRAL
6.1.1. Les inversions del sector públic a Catalunya
La inversió pressupostada per l’Estat a Catalunya per a l’any 2006 és de
2.821 milions d’euros, un import superior als 2.715 que s’havien pressupostat per a l’any anterior; malgrat l’augment que representa en termes absoluts la quantitat total pressupostada per a l’any 2006 respecte del 2005,
els termes varien si tenim en compte el percentatge que significa la mateixa
inversió per càpita respecte de la inversió regionalitzada mitjana espanyola.
De fet, tot i que augmenta la inversió per càpita pressupostada pel Govern
central a Catalunya, que passa dels 399 euros/càpita als 414, aquest augment és inferior al del conjunt d’Espanya, on l’augment de la inversió regionalitzada pressupostada és més important i situa la mitjana al voltant dels
451 euros/càpita.
GRÀFIC 10. INVERSIÓ PER CÀPITA PRESSUPOSTADA
DE L’ESTAT A CATALUNYA AMB RELACIÓ
A LA MITJANA ESPANYOLA, 2000-2006

Tot i que augmenta
la inversió per
càpita
pressupostada pel
govern central a
Catalunya fins als
414 euros, aquest
augment és inferior
al del conjunt
d’Espanya, per
tant, la inversió per
càpita
pressupostada a
Catalunya
disminueix fins al
92 % de la mitjana
estatal.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
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De fet, si s’observa el gràfic anterior l’evolució que mostra la inversió
regionalitzada per càpita pressupostada a Catalunya des de l’any 2000, es
comprova que la dada del 2006 confirma un canvi de tendència que arrenca
des de l’any 2004. L’any 2006 la inversió per càpita pressupostada a
Catalunya es troba al voltant del 92 % de la mitjana estatal, una dada que
podria resultar menys preocupant si no fos perquè ultima un seguit d’anys
en què sistemàticament, tret de l’any 2003, la inversió per càpita que s’ha
pressupostat des de l’Administració central a Catalunya ha estat per sota de
la mitjana espanyola.

GRÀFIC 11. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA I LIQUIDADA
A CATALUNYA, 1998-2003

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

Caldria prestar un toc d’atenció també al fet que del conjunt total de
la inversió pressupostada a Catalunya per al període 2000-2006, una
part important ha anat destinada a determinades infraestructures d’abast
estatal que s’estan portant a terme actualment. L’empresa ADIF (anteriorment GIF i RENFE) ha canalitzat tota sola al voltant del 48 % de la
inversió pressupostada; si li sumem el 15 % que controla AENA, amb
les obres d’ampliació de l’aeroport, i el 7,9 % de Ports de l’Estat, tornem a comprovar que la inversió queda supeditada principalment a la
posada en marxa d’aquestes grans infraestructures. De fet, el problema
no és la inoportunitat de la inversió, atès que totes les infraestructures
són molt necessàries, sinó que, tal com s’avançava l’any passat, caldria
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endegar noves infraestructures importants que prenguessin el relleu a
les que s’estan construint actualment.
En aquesta línia, de moment s’ha signat un acord amb el Ministeri
de Foment on es preveu una inversió en l’execució i la millora de carreteres des de l’any 2006 fins al 2012 de 3.805 milions d’euros, per bé que
mancaria encara un compromís pel que fa a infraestructures de més envergadura.
A banda dels compromisos, l’altre element que cal tenir en compte és el
compliment dels compromisos mateixos. En aquesta línia, el nivell d’execució de les obres pressupostades pel Ministeri de Foment l’any 2004 es situava en el 70,3 %. Aquest departament administrava prop del 81,2 % del
conjunt de la inversió territorialitzada pressupostada per l’Administració
central, fet que comporta que la seva inversió liquidada representi prop del
57 % de la inversió total pressupostada.

6.1.2. La recaptació dels tributs estatals a Catalunya
Malgrat que encara no hi ha disponibles les dades de recaptació anuals que publica l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), a
la taula 47 s’inclou la recaptació líquida acumulada fins al novembre
de l’any 2005. Com a aproximació a l’evolució que mostra la recaptació, la dada de recaptació fins al més de novembre, que publica la mateixa AEAT, és indicativa.
De fet, respecte del mateix període de l’any 2004, la recaptació total
de l’Administració central a Catalunya ha augmentat l’11,1 %, un augment superior al que es pot estimar per al PIB a preus corrents. Aquest
augment de la recaptació ha estat possible principalment gràcies al dinamisme de l’impost de societats, que, amb un creixement del 14,7 %,
i atesa la seva importància quantitativa, ha contribuït força al creixement de la recaptació. De fet, altres impostos, com ara els especials
(13,7 %) o sobre el tràfic exterior (19,4 %), han crescut més, si bé la presència menor en el conjunt dels ingressos els atorga un paper més moderat en el creixement. L’IRPF, tot i créixer menys que el conjunt de la
recaptació (10,9 %), ha contribuït també de manera important en aquest
augment, atesa la importància quantitativa que té respecte del total. Per
acabar, l’IVA mostra el creixement més moderat, del 9,1 %, que contrasta amb el comportament de la resta d’impostos indirectes esmentats
abans.

La recaptació total
de l’Administració
central a Catalunya
ha augmentat
l’11,1 %, un
augment superior
al que es pot
estimar per al PIB
a preus corrents.
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TAULA 47. RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’ADMINISTRACIÓ
CENTRAL A CATALUNYA. GENER-NOVEMBRE DEL 2005
Unitats: import en milions d’euros i percentatges.

Import
2005

Catalunya
sobre el
total de CA

Catalunya

Total CA

IRPF

10.939

21,8

10,9

16,3

Impost de societats

5.775

20,2

14,7

24,3

IVA

11.968

24,9

9,1

11,3

Impostos especials

1.094

6,6

13,7

3,4

Impostos sobre tràfic exterior

594

44,4

19,4

18,5

Altres ingressos tributaris

683

22,2

11,7

2,5

31.053

21,0

11,1

14,2

TOTAL

Variació 2004-2005

Font: “Informe mensual de recaptació tributària”, Agència Estatal d’Administració Tributària.

6.2. EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT
La recaptació
s’ha desviat prop
del 2 %. Les
transferències
corrents expliquen
el 16 % de la
desviació
de les previsions
d’ingressos, i els
ingressos de capital
n’expliquen
el 22 %.

L’any 2005, el pressupost total de la Generalitat de Catalunya era de
21.517 milions d’euros, una xifra que augmentava fins als 22.257 milions
si es considerava l’agregat Administració pública, i fins als 26.501 milions
d’euros si es considerava el conjunt del sector públic.
Les taules 48 i 49 mostren la relació de drets finalment liquidats i
obligacions reconegudes respecte de les previsions realitzades als pressupostos. Les dades fan referència a la Generalitat de Catalunya. El fet
de no disposar de les dades d’execució consolidades dels agregats Administració pública i sector públic no permet anar més enllà en l’anàlisi
del grau d’execució.
Pel que fa a la previsió d’ingressos, es pot observar que la liquidació final mostra una desviació que abasta només el 2 % respecte dels ingressos
previstos per la via dels impostos, tant directes com indirectes. Més alta ha
estat la desviació en la previsió del capítol tres, que ha arribat al 4 %.
De fet, tot i l’augment dels tres primers capítols en termes de liquidació respecte del que s’havia pressupostat, el capítol quart és el que
mostra un augment més significatiu dels ingressos corrents. Les transferències corrents expliquen el 16 % de la desviació en les previsions
d’ingressos.
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D’altra banda, els ingressos de capital han augmentat també força en
termes de liquidació, i de fet, expliquen el 22 % dels ingressos addicionals
obtinguts respecte de l’estimació pressupostària. Aquest augment ha estat
possible a causa de l’augment de les transferències de capital.
TAULA 48. PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS
I LIQUIDACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: imports en milions d’euros, desviació i variació en percentatge.

2005

2004

Desviació

Var.
execució
04-05

Pressupostat

Executat

Pressupostat

Executat

2005

2004

1. Impostos
directes

4.918

5.000

4.396

4.529

2%

3%

10 %

2. Impostos
indirectes

8.551

8.697

7.312

7.425

2%

2%

17 %

3. Taxes i altres
ingressos

522

544

472

496

4%

5%

10 %

4. Transferències
corrents

5.348

5.635

4.847

5.174

5%

7%

9%

5. Ingressos
patrimonials

9

8

9

8

-8 %

-11 %

-1 %

6. Alienació
d’inversions reals

0

3

-

-

-

-

-

7. Transferències
de capital

221

616

163

658

179 %

304 %

-6 %

8. Actius financers

0

2

-

1

-

-

129 %

9. Passius financers

1.948

2.831

1.512

2.426

45 %

60 %

17 %

Ingressos corrents

19.348

19.885

17.036

17.631

3%

3%

13 %

Ingressos de capital

221

619

163

658

180 %

304 %

-6 %

Ingressos operacions
financers

1.948

2.833

1.512

2.426

45 %

60 %

17 %

Total ingressos

21.517

23.337

18.711

20.715

8%

11 %

13 %

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

Tot i l’augment dels ingressos corrents i de capital un cop liquidats, es pot
comprovar, però, que la partida més esbiaixada ha estat la de passius financers,
element que manifesta un endeutament nou força més alt del previst, i que explicaria el 49 % de l’augment dels recursos respecte dels pressupostats.
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La partida no
financera més
esbiaixada respecte
de la previsió de
despesa han estat
les transferències
de capital,
i la segueixen
les despeses
financeres, que
s’han desviat
el 9 %.

Pel que fa a les despeses, la partida no financera més esbiaixada respecte de
la previsió han estat les transferències de capital. En termes corrents, la desviació ha estat poc important, i només cal destacar l’augment respecte de les previsions pel que fa a les despeses financeres (9 %). Pel que fa a les despeses de
capital, tot i l’augment de les transferències de capital, cal advertir també el biaix a la baixa respecte de les previsions de despesa en inversions reals (-8 %).
Per contra, el biaix de les despeses en operacions financeres ha arribat
al 89 %. En termes absoluts, aquest augment s’explica principalment pels
919 milions d’euros de més que s’han amortitzat, una xifra que coincideix
força amb l’augment dels ingressos derivat de la contracció de passius financers, de 883 milions d’euros.
TAULA 49. PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS
I EXECUCIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: imports en milions d’euros, desviació i variació en percentatge.

2005

2004

Desviació

Var.
execució
04-05

Pressupostat

Executat

Pressupostat

Executat

2005

2004

1. Remuneracions
persona

l3.501

3.522

3.178

3.179

1%

0%

11 %

2. Despeses béns
corr. i serv.

968

1.003

893

862

4%

-3 %

16 %

3. Despeses
financeres

441

480

387

403

9%

4%

19 %

4. Transferències
corrents

13.007

13.578

11.687

12.246

4%

5%

11 %

6. Inversions reals

1.373

1.259

1.128

1.058

-8 %

-6 %

19 %

7. Transferències
de capital

861

1.250

720

1.208

45 %

68 %

3%

8. Actius financers

489

784

240

960

60 %

300 %

-18 %

9. Passius financers

878

1.797

479

687

105 %

43 %

162 %

Despeses corrents

17.916

18.583

16.145

16.690

4%

3%

11 %

Despeses de capital

2.234

2.509

1.847

2.267

12 %

23 %

11 %

Despeses oper.
financeres

1.367

2.580

719

1.647

89 %

129 %

57 %

Total Despeses

21.517

23.673

18.711

20.604

10 %

10 %

15 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
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6.2.1. El pressupost consolidat
L’any 2005, i a diferència de l’any anterior, la Memòria presenta
també l’anàlisi de les dades pressupostades de l’any en curs. De fet, la
disponibilitat de les dades, ja aprovades, en fan recomanable la incorporació. Per tal de facilitar-ne la comparació amb la darrera Memòria, la
comparació dels pressupostos es fa a les taules 50-52, des del 2004 fins
al 2006.

6.2.2. L’estructura d’ingressos i de despeses

Les previsions de
despesa van
augmentar entre els
anys 2004 i 2005 el
15 %. Enguany han
augmentat l’11 %
en termes
homogenis, més el
4 % pel canvi
d’agregat
comptable.

Els pressupostos consolidats del sector Administració pública de la Generalitat de Catalunya també presenten l’any 2005 algunes modificacions
que cal comentar abans de passar a analitzar-ho per facilitar-ne la comprensió. El conjunt de modificacions a les quals es fa referència deriven del fet
que s’ha modificat l’agregat que s’emprava, en termes comptables i amb el
vigent sistema comptable europeu (SEC-95), per definir els sectors administratius que cal consolidar. El canvi de la base comptable 1995 del SEC95 a la base comptable 2000 inclou, doncs, el conjunt de modificacions que
fa diferir un agregat de l’altre.
Aquesta diferència entre la definició del sector Administració pública de la Generalitat amb base 1995 i base 2000 rau en el nombre d’entitats incloses. Segons la Intervenció General de l’Estat, a banda de
l’Administració general de la Generalitat, de les entitats autònomes administratives, del Servei Català de la Salut i de les entitats gestores de
la Seguretat Social, i del conjunt d’organismes que ja s’hi incloïen,
l’any 2005, a la base 2000, s’hi inclouen: 12 ens de dret públic i 17 societats mercantils més, i també els consorcis i les fundacions participats
majoritàriament per la Generalitat, en total 15 consorcis23 i 2 fundacions24. Tot plegat, obliga a presentar les partides pressupostades per a
l’any 2006 tant en termes comparables al SEC base 1995 com al SEC
base 2000, de manera que se’n pugui facilitar la comparació amb els
pressupostos consolidats dels anys anteriors.
L’estructura d’ingressos del pressupost consolidat del sector Administració pública de la Generalitat de Catalunya segons SEC.
23. Autoritat del Transport Metropolità, Circuit de Catalunya, Consorci Hospitalari de
Vic, i els consorcis sanitaris de l’Anoia, Barcelona, l’Alt Penedès, Terrassa, el Maresme,
Mollet del Vallès, l’Integral, així com la Corporació Sanitària Parc Taulí, el Laboratori
Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf i el Consorci Promoció Comercial de
Catalunya (COPCA).
24. Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i la Universitat Oberta de Catalunya.
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Les previsions, tant dels ingressos corrents com del conjunt dels ingressos no financers augmenta enguany el 18 %, el 5 % dels quals gairebé es deriva del canvi comptable; l’any passat les mateixes partides
pressupostàries havien augmentat el 13 % i el 14 %, respectivament.
Els ingressos no financers del pressupost consolidat del sector Administració pública de la Generalitat de Catalunya l’any 2006 augmenten el 18 % respecte del 2005, que s’explica pel canvi de base (4 %) i
per l’augment dels ingressos previstos respecte de l’any anterior, que
augmenten el 13 %, un percentatge menor que l’augment assolit entre
els anys 2004 i 2005, en què van augmentar les previsions d’ingressos
no financers el 14 %. Les previsions d’ingressos corrents són també el
18 % superior aquest darrer pressupost, per bé que l’augment deriva del
canvi de base del 4 %, atès que es manté una previsió d’augment del 13 %
en termes comparatius a la base comptable emprada el 2005. Tot i no ser
quantitativament important en termes relatius, els ingressos de capital
mostren en aquest pressupostos una disminució contrària a l’augment de
l’any passat.
Sí que resulta quantitativament més significativa la previsió dels ingressos per operacions financeres, que el darrer pressupost baixa el 7 %
respecte del pressupost anterior, una disminució que en termes comparables encara seria més gran respecte de l’any 2005 (-9 %) i que contrasta amb les previsions que s’havien fet els anys 2005 i 2004 (en què
augmentava el 25 %).
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4.956,9
10,3

4. Transferències corrents

5. Ingressos patrimonials

239,6

Total ingressos de capital (6+7)

1.723,2
1.727,3
19.375,5

9. Variació de passius financers

Total ingressos financers (8+9)

Total ingressos (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

2005¹

2006¹

1.948,0
24.651,3

22.252,8

1.864,1

83,8

22.703,4

313,8

236,2

77,6

22.389,6

49,4

6.309,6

878,5

9.593,7

5.558,3

2.150,6

2.136,7

13,9

20.102,2

358,9

225,7

133,2

19.743,3

10,7

5.461,6

802,4

8.551,0

4.917,6

Font: Departament d’Economia i Finances.
(1) Emprant l’agregat base 1995.
(2) Emprant l’agregat base 2000.
Variació A: variació relativa entre els pressupostos 2005 i 2004.
Variació B: variació relativa entre els pressupostos 2006 i 2005.
Variació C: variació relativa derivada del canvi d’agregat comptable en base 2000.

4,1

8. Variació d’actius financers

17.648,3

178,4

7. Transferències de capital

Total ingressos no financers (1+2+3+4+5+6+7)

61,3

6. Alienació d’inversions reals

17.408,6

733,5

3. Taxes, béns i altres ingressos

Total ingressos corrents (1+2+3+4+5)

7.312,2

2. Impostos indirectes

2004¹
4.395,7

1. Impostos directes

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

25.651,2

1.998,7

1.878,4

120,3

23.652,4

314,8

237,1

77,6

23.337,7

55,4

6.609,1

1.521,1

9.593,7

5.558,3

2006²

15 %

25 %

24 %

238 %

14 %

50 %

27 %

117 %

13 %

4%

10 %

9%

17 %

12 %

Variació A

11 %

-9 %

-13 %

504 %

13 %

-13 %

5%

-42 %

13 %

361 %

16 %

9%

12 %

13 %

Variació B

TAULA 50. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
GENERALITAT DE CATALUNYA, 2004-2006

4%

3%

1%

43 %

4%

0%

0%

0%

4%

12 %

5%

73 %

0%

0%

Variació C
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6.2.2.1. L’estructura de despeses del pressupost consolidat
del sector Administració pública de la Generalitat
de Catalunya segons SEC
Les despeses
corrents augmenten
el 18 %, el 5 % del
qual és explicable
pel canvi normatiu
comptable; la
mateixa partida
havia augmentat
l’11 % l’any
anterior. Les
despeses no
financeres
augmenten el 17 %,
el 12 % en termes
comptables
homogenis, igual
que l’any passat.

Les despeses no financeres augmenten el 17 % en el pressupost del 2006,
un augment del 12 % en termes comptables comparatius, igual al de l’any anterior. Aquest augment s’explica principalment per l’augment de les despeses
corrents, que pugen el 18 %, el 13 % en termes comparables a l’any 2005. Es
tracta d’un augment superior al que va tenir lloc entre els dos pressupostos anteriors (11 %). De fet, l’augment de les despeses corrents en termes comparables és de gairebé el 98 % de la variació del total del pressupost, mentre que el
de les despeses de capital és només del 3 %. Tot i això, l’augment dels ingressos
corrents és el 110 % de l’augment dels ingressos totals, la qual cosa implica que
el dèficit primari hagi disminuït. En conseqüència, i malgrat que el creixement
dels ingressos de capital hagi estat negatiu, tot plegat permet moderar el dèficit
no financer previst. La previsió pressupostària d’enguany genera, doncs, una
previsió de despeses no financeres de 24.298 milions d’euros, contra una previsió d’ingressos de 23.652 milions. El dèficit previst és, doncs, de 645 milions
amb la nova base o de 417 milions amb termes comparatius a l’any 2005.
TAULA 51. RESULTAT NO FINANCER DEL SECTOR
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. GENERALITAT
DE CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: milions d’euros.

2006²

2005²

2004¹

Resultat comptable

-417,8

-604,4

-826,0

Ajustaments SEC-95

-92,9

-45,8

5,0

-

-

-46,0

Universitats
Ens públics i societats mercantils

-

-

91,0

Altres ajustaments

-92,9

-45,8

-40,0

Dèficit segons SEC-95

-510,7

-650,2

-821,0

Total dèficit Pla de sanejament

-510,7

-650,2

-821,0

Font: elaboració a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances.
(1) Resultat executat.
(2) Resultat pressupostat.
El nou pressupost
de l’any 2006
preveu un dèficit
menor al del 2005.
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A la taula 51, s’observa, en termes comparatius de l’antiga base, que el
nou pressupost del 2006 preveu un dèficit menor al del 2005 i permet disminuir el dèficit per tal de seguir el Pla de sanejament previst, i en qualsevol
dels casos preveu un dèficit també menor al que ha resultat de la liquidació
dels pressupostos de l’any 2004.

4. Transferències corrents

19.375,5

2005¹

22.252,8

1.546,2

1.017,7

528,5

20.706,6

2.425,6

737,2

1.688,4

18.281,0

-

7.531,0

445,2

5.079,9

5.224,9

Font: Departament d’Economia i Finances.
(1) Emprant l’agregat base 1995.
(2) Emprant l’agregat base 2000.
Variació A: variació relativa entre els pressupostos 2005 i 2004.
Variació B: variació relativa entre els pressupostos 2006 i 2005.
Variació C: variació relativa derivada del canvi d’agregat comptable en base 2000.

Total despeses (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

923,1

Total despeses financeres (8+9)

18.452,5

Total despeses no financeres (1+2+3+4+5+6+7)
602,7

1.943,1

Total despeses de capital (6+7)
320,3

575,3

7. Transferències de capital

9. Variació de passius financers

1.367,8

6. Inversions reals

8. Variació d’actius financers

16.509,3

Total despeses corrents (1+2+3+4+5)

0,4

392,7
6.751,3

3. Despeses financeres

5. Fons contingència execució pressupostària

4.591,0

2. Despeses de béns corrents i serveis

2004¹

4.773,8

1. Remuneracions del personal

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

24.651,3

1.530,2

864,5

665,7

23.121,1

2.495,3

807,0

1.688,2

20.625,9

92,2

8.407,8

495,1

5.871,4

5.759,3

2006¹

25.651,2

1.353,4

944,8

408,6

24.297,7

2.655,9

772,6

1.883,3

21.641,8

92,2

8.511,6

550,7

6.019,8

6.467,4

2006²

15 %

68 %

69 %

65 %

12 %

25 %

28 %

23 %

11 %

-

12 %

13 %

11 %

9%

Variació A

11 %

-1 %

-15 %

26 %

12 %

3%

9%

0%

13 %

-

12 %

11 %

16 %

10 %

Variació B

4%

-12 %

9%

-39 %

5%

6%

-4 %

12 %

5%

-

1%

11 %

3%

12 %

Variació C

TAULA 52. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. GENERALITAT DE
CATALUNYA, 2004-2006
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Per acabar, en els pressupostos del 2006 per primera vegada es donen dades de la despesa per programes per al conjunt del sector públic
de la Generalitat, agrupada en nou grans àrees de despesa, 34 grups de
despeses polítiques i 109 programes pressupostaris.
En el quadre es mostra la despesa agrupada per polítiques, del qual
cal destacar:
La despesa social, amb 15.431 milions d’euros, significa el 52 % del
pressupost. Aquesta despesa es divideix en dos grans blocs, la protecció
i promoció social, amb el 5,8 % de la despesa (protecció social, promoció social i foment de l’ocupació), i la producció de béns públics de caràcter social, amb el 46,2 % (salut, educació, habitatges i altres
actuacions urbanes, cultura i esport, llengua catalana i consum).
La despesa en producció de béns públics de caràcter econòmic, amb
5.294 milions d’euros, significa el 17,8 % del pressupost i agrupa la despesa en el cicle de l’aigua, transport, societat de la informació i del coneixement i telecomunicacions, urbanisme i ordenació del territori,
actuacions ambientals, infraestructures agràries i rurals, recerca i desenvolupament tecnològic i innovació, i altres actuacions de caràcter econòmic.
El foment i regulació dels sectors productius, amb 1.448 milions
d’euros, acumula el 4,9 % de la despesa. Mentre que el suport financer
als ens locals, amb 2.798 milions, representa el 9,4 % del pressupost.
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TAULA 53. DESPESA DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT.
PRESSUPOSTOS 2006. CODIS 1 A 5. CATALUNYA, 2006
Unitats: milers d’euros i percentatges.

Codi POLÍTIQUES I ÀREES DE DESPESA
11

Alta direcció de la Generalitat i el seu Govern

12

Administració i serveis generals

13

Participació ciutadana i processos electorals

1

FUNCIONAMENT D’INSTITUCIONS I
ADMINISTRACIÓ GENERAL

21

Import

%

99.085,00

0,3

1.935.680,10

6,5

2.510,10

0,0

2.037.275,20

6,9

Justícia

605.829,10

2,0

22

Seguretat i protecció civil

799.521,50

2,7

23

Relacions exteriors i cooperació
al desenvolupament

60.193,20

0,2

2

SERVEIS PÚBLICS GENERALS

1.465.543,80

4,9

31

Protecció social

1.221.459,80

4,1

32

Promoció social

94.188,10

0,3

33

Foment de l’ocupació

392.930,10

1,3

3

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

1.708.578,00

5,8

41

Salut

7.944.222,70

26,8

42

Educació

4.998.255,20

16,8

43

Habitatge i altres actuacions urbanes

393.550,00

1,3

44

Cultura i esports

351.129,60

1,2

45

Llengua catalana

27.162,20

0,1

46

Consum

8.154,50

0,0

4

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE
CARÀCTER SOCIAL

13.722.474,20

46,2

51

Cicle de l’aigua

603.869,10

2,0

52

Transport

2.862.912,10

9,6

53

Societat de la informació i el coneixement i
telecomunicacions

846.368,10

2,9

54

Urbanisme i ordenació del territori

220.243,30

0,7

55

Actuacions ambientals

316.998,80

1,1

56

Infraestructures agràries i rurals

206.012,20

0,7

57

Recerca, desenvolupament i innovació

194.509,00

0,7

58

Altres actuacions de caràcter econòmic

43.356,00

0,1

5

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE
CARÀCTER ECONÒMIC

5.294.268,70

17,8

Font: Pressupostos 2006 de la Generalitat de Catalunya.
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TAULA 54. DESPESA DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT.
PRESSUPOSTOS 2006. CODIS 6 A 9. CATALUNYA, 2006
Unitats: milers d’euros i percentatges.

Codi POLÍTIQUES I ÀREES DE DESPESA

Import

%

61

Agricultura, ramaderia i pesca

78.330,60

0,3

62

Indústria

42.189,60

0,1

63

Energia

27.777,30

0,1

64

Comerç

79.218,00

0,3

65

Turisme i oci

58.861,90

0,2

66

Desenvolupament empresarial

10.296,80

0,0

67

Sector financer

1.149.648,40

3,9

68

Defensa de la competència

1.358,60

0,0

6

FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS
PRODUCTIUS

1.447.681,30

4,9

71

Suport financer als ens locals

2.798.513,40

9,4

7

SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS

2.798.513,40

9,4

81

Fons de contingència d’execució
pressupostària

92.200,00

0,3

8

FONS DE CONTINGÈNCIA

92.200,00

0,3

91

Amortització i despeses financeres del deute
públic

1.122.951,20

3,8

9

DEUTE PÚBLIC

1.122.951,20

3,8

TOTAL

29.689.485,70

100,0

Font: Pressupostos 2006 de la Generalitat de Catalunya.

6.2.3. Endeutament
L’evolució final del
deute financer ha
estat un augment
del 12,3 %,
principalment pel
conjunt d’ens no
inclosos en l’àmbit
SEC. En base 200,
el resultat millora
considerablement.
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Amb relació a l’endeutament, s’observa que el deute financer augmenta
el 9,4 %. De fet, l’augment és superior del sector Administració pública de
la Generalitat, segons SEC, amb la nova base 2000 (7,7 %). L’explicació és
el comportament del conjunt d’empreses no incloses a l’àmbit SEC, on
l’endeutament augmenta el 15,1 %. Per acabar, cal recalcar que les dades
sobre endeutament no financer que apareixen al quadre inclouen una disminució de totes les modalitats no financeres tret dels censos emfitèutics, ja

L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2005

que l’evolució d’aquestes modalitats d’endeutament ha marcat un descens,
en la línia del compromís del Govern, que consistia a anar disminuint l’ús
d’aquestes modalitats en contraposició a les modalitats estrictament financeres, més transparents.
TAULA 55. ENDEUTAMENT VIU DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA. GENERALITAT DE CATALUNYA, 2004-2005
(SEGONS SEC)
Unitats: import en milions d’euros i percentatges.

2004

2005

Variació

SEC 95 (base 2000)

12.118

13.053

7,7 %

Empreses no SEC

3.655

4.207

15,1 %

Deute financer total

15.773

17.260

9,4 %

Altres instruments financers

3.170

2.621

-17,3 %

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

6.2.4. El sector públic empresarial
Als pressupostos del sector públic de la Generalitat SEC95 per al
2006 s’hi inclouen 31 societats mercantils adscrites als diferents departaments de la Generalitat. El pressupost conjunt per al 2006 és de
2.801,5 milions d’euros.
Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) continua sent l’empresa amb
un pressupost més elevat, 1.119,4 milions d’euros, el 40 % dels pressupostos totals del sector públic empresarial. En termes relatius, amb el 97 %
d’augment del pressupost hi ha l’empresa SEMSA, seguida de l’empresa ICF Equipaments, SAU, que promou, construeix i gestiona equipaments públics.
Entre les empreses englobades en l’agregat Altres societats, n’hi ha
que disposen d’augments importants de les dotacions respectives; la
majoria d’aquestes empreses estan associades al desenvolupament i a la
difusió de noves tecnologies, especialment en el terreny audiovisual,
per bé que l’increment no varia, òbviament, la modèstia del seu pressupost. També cal avisar que enguany, i respecte de l’any passat, no s’inclou la societat Portal Salut i Qualitat de Vida SA, atès que ha estat
dissolta per l’Acord de Govern de 25 d’octubre del 2005.

El pressupost
conjunt de totes les
societats mercantils
de la Generalitat
per al 2006 és de
2.801,5 milions
d’euros.
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TAULA 56. SOCIETATS MERCANTILS PER ORDRE DE DOTACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA L’ANY 2006 I VARIACIÓ RESPECTE DEL 2005.
GENERALITAT DE CATALUNYA
Unitats: imports en milers d’euros i percentatges.

2005
Gestió d’Infraestructures, SA

2006

1.145.692 1.119.399

Variació % total
-2 %

40 %

ICF Equipaments, SAU

296.464

552.187

86 %

20 %

Televisió de Catalunya, SA

342.535

369.900

8%

13 %

Sistema d’Emergències Mèdiques,
SA (SEMSA)

98.854

194.223

96 %

7%

Regs de Catalunya, SA

95.660

121.837

27 %

4%

-

72.800

-

3%

Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA

44.774

67.949

52 %

2%

Centre Integral de Mercaderies i
Activitats Logístiques, SA

51.424

52.842

3%

2%

Administració, Promoció i Gestió,
SA (ADIGSA)

56.261

48.588

-14 %

2%

Catalunya Ràdio SRG, SA

38.007

40.375

6%

1%

Túnels i Accessos de Barcelona, SAC

30.819

31.828

3%

1%

Forestal Catalana, SA

17.703

19.053

8%

1%

Túnel del Cadí, SAC

19.222

18.544

-4 %

1%

Turisme Juvenil de Catalunya, SA

14.402

17.820

24 %

1%

Teatre Nacional de Catalunya, SA

14.400

15.506

8%

1%

Altres societats mercantils

53.065

58.694

11 %

2%

21 %

100 %

ICF Holding, SAU

TOTAL

2.319.281 2.801.546

Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.
L’augment
de les previsions
de despesa dels
ajuntaments per
al 2004 va ser del
13 %. La previsió
d’ingressos
corrents es va
incrementar
el 10 %.
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6.3. LES ADMINISTRACIONS LOCALS CATALANES
6.3.1. Els pressupostos dels ajuntaments
L’any 2004, les dades publicades al DOGC dels pressupostos dels ens
locals de Catalunya marcaven augments més intensos per als ajuntaments i
més moderats per als consells comarcals i les diputacions.
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Pel que fa als ajuntaments, l’augment de les previsions de despesa per al
2004 era del 13 % respecte de les previsions que s’havien fet l’any 2003.
Aquest augment del 13 % no es va arribar a finançar íntegrament a partir dels
ingressos corrents, tot i la magnitud quantitativa, atès que aquests van créixer
una mica per sota (10 %). L’increment dels ingressos corrents deriva principalment del creixement de la recaptació indirecta i del cobrament de taxes (20 %)
i de les transferències (16 %), atès que la tributació directa va créixer un exigu
1 %. Malgrat tot, els ingressos corrents van continuar sent la font més important
de finançament dels ajuntaments, atès que els ingressos de capital, amb un creixement del 19 %, no abastaven la magnitud quantitativa dels primers.
TAULA 57. EVOLUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS
DELS AJUNTAMENTS A CATALUNYA, 2003-2004
Unitats: import en milions d’euros i percentatge.

2003

2004

Variació

5.121,39

5.626,15

10 %

Ingressos de capital

597,52

711,07

19 %

Ingressos per operacions financeres

360,97

535,94

48 %

6.079,88

6.873,17

13 %

2003

2004

Variació

Despeses corrents

4.092,34

4.500,18

10 %

Despeses de capital

1.612,13

1.864,52

16 %

369,48

491,61

33 %

6.073,95

6.856,31

13 %

ingressos corrents

Ingressos d’explotació corrents

Despeses per operacions financeres
Despeses d’explotació corrents

Font: Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació.

D’altra banda, l’augment dels ingressos de capital va estar determinat pel
creixement de les transferències de capital (27 %), un creixement que no va arribar a finançar la quantitat destinada a inversions reals, que va ser més elevada
i també va créixer el 18 %. Tot i que les operacions financeres eren encara la
partida més modesta del pressupost, mostren l’any 2004 el creixement més espectacular, del 48 %, molt per sobre del creixement en despeses per operacions
financeres.

6.3.2. Els pressupostos de les diputacions provincials
Els pressupostos de les diputacions provincials van créixer molt menys
en el mateix període, només el 4 %, per sota fins i tot del creixement nomi-

Els pressupostos de
les diputacions
provincials van
créixer només el 4
%, per sota fins i
tot del creixement
nominal del PIB.
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nal del PIB, i al mateix ritme que marca el creixement dels seus ingressos
corrents. A diferència dels altres ens, les diputacions mostren per al període
uns pressupostos amb superàvit, amb un creixement de les despeses en operacions financeres (10 %) que supera el creixement dels ingressos per operacions de la mateixa naturalesa.
TAULA 58. EVOLUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE LES
DIPUTACIONS PROVINCIALS A CATALUNYA, 2003-2004
Unitats: import en milions d’euros i percentatge.

2003

2004

Variació

669,47

695,5

4%

5,3

6,12

15 %

Ingressos per operacions financeres

48,17

49,61

3%

Ingressos d’explotació corrents

722,95

751,22

4%

2003

2004

Variació

Despeses corrents

558,28

572,83

3%

Despeses de capital

119,46

128,62

8%

Despeses per operacions financeres

45,21

49,77

10 %

Despeses d’explotació corrents

722,95

751,22

4%

Ingressos corrents
Ingressos de capital

Font: Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació.

6.3.3. Els pressupostos dels consells comarcals
El creixement dels
pressupostos
de despesa dels
consells comarcals
va ser del 6 %.
Aquest creixement
està també per sota
del creixement
nominal que va
tenir el PIB.

El creixement que mostren els pressupostos de despesa dels consells comarcals va ser del 6 %. Aquest creixement es troba encara per sota del creixement nominal que va tenir el PIB per al mateix període (7,2 %).25 Aquest
creixement modest, però, amaga un creixement més intens de les despeses
corrents (14 %), que no es van finançar amb l’increment dels ingressos de la
mateixa naturalesa (12 %). Atès que tant els recursos com les aplicacions de
capital van disminuir el 10 %, les partides d’operacions financeres mostren un
creixement de l’endeutament per part d’aquestes entitats, atès que els ingressos
per operacions financeres van augmentar el 83 %, mentre que les despeses per
amortització de passius financeres van disminuir el 13 %. Aquest endeutament,
tot i ser encara quantitativament poc important respecte del total del pressupost,
25. Calculat a partir de l’estimació de l’INE a la comptabilitat regional d’Espanya.
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no deixa de manifestar un cert desequilibri entre els recursos assignats i les
responsabilitats atribuïdes a aquestes entitats comarcals.
TAULA 59. EVOLUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DELS CONSELLS
COMARCALS A CATALUNYA, 2003-2004
Unitats: import en milions d’euros i percentatge.

2003

2004

Variació

Ingressos corrents

216,05

242,99

12 %

Ingressos de capital

99,79

89,43

-10 %

Ingressos per operacions financeres

2,03

3,72

83 %

317,86

336,14

6%

2003

2004

Variació

Despeses corrents

209,33

238,48

14 %

Despeses de capital

105,83

94,93

-10 %

2,70

2,35

-13 %

317,86

335,75

6%

Ingressos d’explotació corrents

Despeses per operacions financeres
Despeses d’explotació corrents

Font: Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació.

6.4. ELS RECURSOS EUROPEUS A CATALUNYA
Enguany, s’està a l’espera que finalment s’acabi aprovant el Pla
marc financer del període 2007-2013 al Parlament Europeu. La vigència
del Pla marc actual finalitza precisament l’any 2006. Des de l’any 2004,
la Comissió i la Presidència europea han estat elaborant els continguts
pressupostaris del nou Pla marc que ha de substituir-lo, i que es farà amb
previsió de futures ampliacions.

Tot i que encara
no hi ha dades
oficials, tot apunta
al fet que el volum
total de diners
a repartir
disminuirà per als
objectius 2 i 3.

Tot i la impossibilitat de donar dades sobre com acabarà repercutint en termes econòmics la nova planificació específicament per a Catalunya, s’avança
a la taula 60 les primeres distribucions de la despesa per polítiques regionals.
El pressupost final que s’aprovarà al Parlament Europeu inclou un augment final, aprovat el 4 d’abril del 2006, respecte del sostre pressupostari
que es discutia el desembre del 2005. A la vegada, la xifra no diferia excessivament de la que ja apareixia al principi del 2005. Al final, s’està parlant
d’uns 666.400 milions d’euros, que incorporen noves partides addicionals
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adreçades a programes retallats com ara Erasmus, educació durant la vida,
innovació i ajudes per a les pimes.26
TAULA 60. POLÍTICA REGIONAL EUROPEA (PLA MARC 2007-2013).
ACORD DEL CONSELL DE 19-12-200527
Unitats: milions d’euros.

DISTRIBCIÓ DELS RECURSOS SEGONS MARC FINANCER 2007-2013
Convergència regional

177.291

Regions phasing-out

12.521

Fons de cohesió

61.518

Regions ultraperifèriques

-

Objectiu convergència

251.330

Regions anteriors objectius 2 + 3

38.404

Regions phasing-in

10.385

Objectiu competitivitat i ocupació

48.789

Cooperació territorial europea

7.500

Objectiu cooperació territorial europea

7.500

Total Política regional europea

307.619

Font: Direcció General de Programació Econòmica, Departament d’Economia i Finances.

Sense poder verificar quina haurà estat finalment la proposta que s’aprovarà, a la taula 60, tenint en compte el valor actualitzat dels fons europeus pressupostats al Pla marc que s’exhaureix, s’observa que l’objectiu competitivitat i
ocupació, que prendrà el relleu als anteriors objectius 2 i 3, puja a 48.307 milions d’euros i disminueix en termes reals el 6,8 % respecte dels 51.830 milions
d’euros pressupostats per al període que finalitza.28
Tot sembla indicar que el volum total de diners a repartir disminueix per
als objectius 2 i 3, per bé que l’objectiu convergència (anterior objectiu 1 i
fons de cohesió) augmenten el 46,8 % en termes reals (inclou compensacions per a les regions afectades per l’efecte estadístic de l’ampliació).29
Finalment, a la taula 61, s’inclouen les sumes finalment cobrades per la
Generalitat de Catalunya dels fons estructurals europeus.
26. Parlament Europeu, Servei de Premsa, “Reacciones de los eurodiputados al acuerdo
presupuestario”, Info/Presupuesto, 05-04-2006.
27. Les anomenades regions phasing out són les que han acabat canviant d’objectiu com a
conseqüència de l’efecte estadístic, i les regions phasing in, les que ho han fet bàsicament
com a conseqüència del seu creixement.
28. Direcció General de Programació Econòmica, Departament d’Economia i Finances.
29. Veg. la nota anterior.
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TAULA 61. COBRAMENTS DELS FONS ESTRUCTURALS I DE
COHESIÓ DE LA UE. GENERALITAT DE CATALUNYA, 1986-2004
Unitats: milions d’euros.

FEDER

FSE

FEOGA
Orientació

IFOP

Total
FFEE

Fons de
Cohesió

TOTAL

1986-1999

569,5

387,9

162,1

22,5

1.142,1

172,2

1.314,3

2000

27,2

18,2

38,3

1,4

85,1

42,2

127,3

2001

134,5

96,6

21,9

5,5

258,5

19,7

278,2

2002

45,3

19,9

1,8

2,2

69,1

30,2

99,3

2003

88,0

28,4

0,0

8,0

124,4

34,3

158,6

2004¹

67,0

66,3

0,0

3,8

137,2

47,3

184,4

TOTAL

931,5

617,3

224,1

43,4

1.816,3

345,9

2.162,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances.
(1) Dades provisionals.

6.5. RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA. ANÀLISI COMPARATIVA
CATALUNYA-UE
Si s’analitza l’evolució que mostra la relació del conjunt d’impostos
respecte del PIB, s’observa que aquesta s’ha mantingut en termes generals
per al conjunt d’Europa. Per països es pot observar comportaments divergents en termes generals, atès que hi ha determinades economies que augmenten la pressió fiscal del conjunt d’impostos valorats, mentre que n’hi ha
d’altres per a les quals la relació disminueix. L’economia espanyola apareixeria integrada entre el grup de països on la recaptació en conjunt va pujar
més que no pas el PIB des de l’any 2003 fins al 2004.

Tant els impostos
directes com els
indirectes van
augmentar a
Espanya més que
no pas el PIB
nominal.

Si s’analitza la naturalesa de la variació mostrada per l’economia espanyola, s’observa que, tret de les cotitzacions socials, tant el conjunt d’impostos relacionats amb la producció i les importacions (majoritàriament
indirectes) com els de caràcter corrent, de naturalesa principalment directa,
van augmentar el pes respecte del PIB. Sens dubte, les xifres semblen indicar una pressió més forta per la via de la imposició indirecta, un patró similar al que s’aprecia en altres economies, entre les quals destaca la francesa.
Per contra, hi ha un conjunt d’economies que mostren una evolució diametralment contrària. Convé destacar entre el conjunt de les economies
que van disminuir la pressió el cas d’Alemanya, on van baixar els percentatges en totes les categories impositives.
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110

13,7

13,4

11,2

17,4

12,2

14,7

11,9

15,4

12,7

14,7

15,8

12,7

14,9

13,1

15,2

14,4

17,4

13,6

12,9

13,5

UE-15

Bèlgica

República Txeca

Dinamarca

Alemanya

Grècia

Espanya

França

Irlanda

Itàlia

Hongria

Països Baixos

Àustria

Polònia

Portugal

Finlàndia

Suècia

Regne Unit

Romania

Noruega

-

-

13,6

17,1

14,3

14,6

13,4

14,8

13,0

16,3

14,7

13,2

15,7

12,2

14,1

12,0

17,7

12,0

13,6

13,8

13,8

2004

19,7

5,9

15,3

18,7

18,3

8,9

6,6

13,6

11,0

9,8

15,3

12,0

11,5

10,5

9,0

10,6

29,4

9,7

17,2

13,1

12,5

2003

-

-

15,8

19,5

18,1

8,7

6,4

13,4

10,8

9,3

14,4

12,4

11,6

10,6

9,0

10,2

30,2

9,4

17,6

13,1

12,5

2004

Impostos corrents s/ la renda, el patrimoni,
etc. i impostos s/ el capital³ (D5+D91)

9,9

9,8

7,5

14,2

12,1

11,2

14,0

14,6

13,8

13,5

12,7

4,4

16,4

12,2

13,1

17,2

1,2

15,2

14,4

13,2

13,2

2003

-

-

7,7

13,9

12,1

11,3

13,4

14,5

14,0

13,5

12,7

4,6

16,3

12,2

12,2

16,8

1,2

15,1

14,1

13,1

13,1

2004

Cotitzacions socials efectives
(D611)

Font: Eurostat.
(1) El total inclou la suma dels quatre agregats (D2+D91+D5+D611) corregida pel valor dels acreditaments impagats (D995).
(2) Inclou tot el conjunt d’impostos indirectes que graven els productes o els factors de producció com també els aranzels.
(3) Inclou tots aquells impostos que graven de manera irregular el valor dels actius o la transmissió d’aquests com a resultat de tot tipus de transferències.

13,7

UE-25

2003

Impostos s/ la producció i les
importacions² (D2)

43,1

28,6

36,4

50,3

44,8

35,3

33,7

43,1

37,5

39,1

42,7

29,1

43,3

34,6

36,8

40,0

48,0

36,1

45,0

40,0

39,4

2003

-

-

37,1

50,5

44,5

34,6

33,2

42,7

37,8

39,1

41,8

30,2

43,6

35,0

35,3

39,0

49,1

36,5

45,3

40,0

39,4

2004

TOTAL¹

TAULA 62. RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA EN PERCENTATGE SOBRE EL PIB PER TIPUS D’IMPOST (SEGON SEC). EUROPA, 2003-2004
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48.386,28

TOTAL

nd

33.592,12

471,41

16.201,77

35,25

22,06

0,30

10,42

11,34

13,20

0,21

0,08

0,00

0,29

0,63

0,88

0,56

0,71

7,35

0,20

0,27

0,14

3,45

7,28

2003

nd

22,84

0,32

11,02

11,50

nd

0,23

0,08

0,01

0,31

0,79

1,04

0,61

0,53

7,74

0,19

0,33

0,13

3,79

7,06

2004

Percentatge sobre el PIB

Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe anual de recaptació Tributària, any 2003, AEAT, Informe econòmic i financer, pressupost any 2003. Departament d’Economia i Finances, comptabilitat regional d’Espanya, INE. Per l’estimació del PIB pm, sèrie en base 2000.
(1) Dada obtinguda de l’Idescat. Recaptació Seguretat Social (informació publicada per MTAS).

30.273,72

TOTAL TRIBUTS

408,63

14.303,06

Imposició indirecta

Taxes

16.918,95

119,96

15.562,03

115,20

Altres

10,06

Cotitzacions socials efectives¹
Imposició directa

6,80

Taxes

448,98

nd

393,53

Altres figures indirectes

1.159,32

1.535,81

892,14

776,94

11.388,59

275,30

485,37

18.112,56

866,73

Actes jurídics documentats

Taxes sobre el joc i altres

1.213,33

765,86

Altres figures indirectes
Transmissions patrimonials

977,37

Impostos especials

10.086,25

274,20

Patrimoni
IVA

366,94

Successions i donacions

197,41

5.578,58

10.382,30

2004

341,39

Generalitat de Catalunya

Administració central

Generalitat de Catalunya

Administració central

Generalitat de Catalunya

193,39

4.735,47

9.992,04

Altres figures directes

IS

IRPF

2003

286,63

Taxes i altres ingressos
tributaris

Imposició indirecta

Imposició directa

Administració central

Unitats: milions d’euros i percentatges.

TAULA 63. RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA PER TIPUS D’IMPOST I ENTITATS GESTORES. CATALUNYA, 2003-2004
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A Catalunya el
comportament va
ser similar al del
conjunt d’Espanya,
si bé a Catalunya,
a proporció, va
augmentar una
mica més la
imposició indirecta.

En conjunt, la ràtio espanyola encara estava per sota de la mitjana europea, tant si es té en compte la UE-15 com l’agregat total de la UE-25.
La taula següent, taula 63, mostra l’evolució de la recaptació realitzada
a Catalunya respecte del PIB català. El patró que va seguir l’economia catalana era força similar al que es detectava a partir de la informació d’Eurostat al quadre anterior per al conjunt d’Espanya. Malauradament, no es
disposa d’estimacions de les cotitzacions socials per al 2004, que atès el
comportament del mercat laboral a Catalunya podria arribar a diferir del
conjunt de l’economia espanyola. De fet, deixant de banda la diversitat i nohomogeneïtat de les fonts, que obliga a prendre amb molta cautela els resultats, les dades sobre cotitzacions de l’Idescat, procedents del MTAS, ho
podrien indicar així.30
D’altra banda, cal subratllar l’augment marcadament més intens de la
imposició indirecta a Catalunya entre l’any 2003 i el 2004, en què va contribuir sobretot l’IVA però també el tribut d’actes jurídics documentats. Entre els impostos directes més dinàmics cal destacar l’impost de societats.

30. Respecte de la dada del 2002, en què les cotitzacions van pujar fins als 16.915 milions
d’euros, l’any 2003 van créixer fins als 18.113 milions d’euros, un augment del 7,08 %,
inferior al 7,14 % que l’INE estima per al PIB nominal en el mateix període. Aquestes dades
mostrarien una tendència a la baixa de la seva pressió sobre el PIB, mentre que, segons dades
d’Eurostat, a la memòria de l’any passat, i segons l’antiga base estadística, la pressió de les
cotitzacions per al conjunt d’Espanya ha passat del 12,7 % del PIB al 12,8 % en el mateix
període, justament una tendència contrària.
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7. L’ECONOMIA SOCIAL

Com s’ha posat de manifest en anteriors edicions d’aquesta Memòria,
el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) mostra en els seus dictàmens
una deferència especial vers la importància de l’economia social en la realitat socioeconòmica comunitària. Així, el dictamen “La capacitat d’adaptació de les pimes i de les empreses de l’economia social als canvis
imposats pel dinamisme econòmic”,31 ha emfasitzat la rellevància de la
funció de les empreses d’economia social en matèria de cohesió social i
desenvolupament local, a la vegada que destaca la capacitat d’interacció
entre aquestes societats i les pimes, capacitat fins ara infrautilitzada. En
conseqüència, el CESE proposa a la Comissió Europea que analitzi de nou
aquesta interacció per demostrar que afavoreix el desenvolupament dels
dos tipus d’empresa en el marc dels canvis profunds imposats pel
dinamisme econòmic, especialment pel que fa a les polítiques de
desenvolupament regional, cohesió social i innovació.
Un reflex de la interrelació entre la cohesió social i el desenvolupament
econòmic que propicia l’economia social és el Programa nacional de reformes d’Espanya (2005), que preveu mesures de foment de l’economia social
(i l’autoocupació) tant en les línies directrius microeconòmiques com en les
d’ocupació. En el primer cas, les mesures d’estímul de l’economia social
s’emmarquen en les actuacions de foment d’una millor cultura empresarial
i de creació d’un entorn més favorable per a les pimes (s’observa de nou la
interrelació entre aquestes i l’economia social, tal com defensa el CESE).
En el segon cas, les mesures de promoció previstes en les directrius d’ocupació s’inclouen en les actuacions encaminades a crear un mercat laboral
que propiciï la inserció, que potenciï l’atractiu del treball i que faci econòmicament atractiu el treball per als sol·licitants d’ocupació, incloent-hi les
persones desafavorides i els aturats.

El Programa
nacional de
reformes
d’Espanya
interrelaciona el
paper de
l’economia social
amb el
desenvolupament
econòmic i la
cohesió social.

Les ajudes a l’economia social són gestionades pel Departament de Treball i Indústria. Aquestes ajudes procedeixen, d’una banda, dels fons transferits per l’Estat central sobre la base del Reial decret 1576/1991, de 18
d’octubre, i, de l’altra, dels fons propis de la Generalitat. La finalitat
d’aquestes subvencions és la creació i el manteniment de les entitats de
l’economia social, a més de promoure i mantenir els seus llocs de treball.
31. DOUE C 120, de 20.05.2005.
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Les dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria són de l’any
2005 i permeten apreciar una tendència a igualar l’import total de les subvencions concedides entre les societats cooperatives i les laborals.
L’any 2005 les
societats laborals
han incrementat les
subvencions
rebudes.

Malgrat
l’increment de les
subvencions amb
càrrec als fons
propis de l’any
2005, no s’ha
arribat als nivells
del 2003.

Així, pel que fa a les subvencions amb càrrec als fons propis de la Generalitat, es constata que mentre que ha disminuït el pes de les cooperatives en l’import total subvencionat (en passar del 82,3 % l’any 2003 al
67,5 % el 2005), ha augmentat el pes de les societats laborals, en passar
del 16,6 % l’any 2003 al 30,7 % el 2005. D’altra banda, pel que fa al repartiment de les subvencions amb càrrec als fons transferits ha tingut lloc
un fenomen diferent: es parteix d’un repartiment més equilibrat (l’any
2003 les cooperatives rebien el 51 % del total i les societats laborals, el
45,9 % restant) per invertir-se l’any 2005, en rebre les societats laborals
el 45 % i les cooperatives el 40,5 % (la resta, el 14,4 %, s’ha destinat a
“altres” societats no especificades).
Entrant ja en l’anàlisi específica de les subvencions amb càrrec als fons
propis de la Generalitat, l’any 2005 es constata un increment significatiu de
l’import total (22,3 %), que no ha arribat, però, a compensar la davallada de
l’any 2004 (39 %) amb relació al 2003. El principal increment de la subvenció rebuda el registren les cooperatives de segon grau, atès que l’import
s’ha multiplicat per 9, seguides per les societats limitades laborals, que han
duplicat les ajudes rebudes respecte de l’any anterior. Cal tenir en compte,
però, que l’import rebut per les cooperatives de segon grau representa el 8,1 %
del total subvencionat, per la qual cosa l’elevat increment s’explica per la
baixa subvenció rebuda els anys anteriors.
D’altra banda, l’any 2005 les cooperatives d’habitatge no han rebut cap
tipus de subvenció, a la vegada que les d’ensenyament, de serveis i les societats anònimes laborals han patit els principals decrements (el 75,4 %, el
53,1 % i el 25,2 %, respectivament).
L’import total subvencionat s’ha destinat a diferents finalitats, tal com
s’aprecia a la taula següent. Així, s’observa que els ajuts destinats a l’adaptació a les noves tecnologies han disminuït el 54 %, com també els destinats
a pal·liar els danys derivats de les gelades de l’any 2001 (11,8 %), tot i representar el 23,5 % del total subvencionat. D’altra banda, destaca també la
manca de subvenció d’actuacions relatives a les estructures representatives
de l’economia social. En canvi, les subvencions destinades a grups cooperatius han registrat un increment de gairebé el 600 %, malgrat rebre el 4,2 %
del total de l’import. Aquest increment ha estat degut als imports més baixos rebuts en anys anteriors.
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TAULA 64. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT CONCEDIT PER TIPUS
DE SUBVENCIÓ A CÀRREC DE FONS PROPIS.
CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: imports en euros i variació en percentatge.

2004

2005

Var. 03/
04

Var.
04/05

Estudis, auditories
i assessoramen

t351.639,74

505.634,19

-19,41

43,79

Inversions productives

1.084.424,44

1.560.753,60

-0,63

43,92

Grups cooperatius

18.000,00

125.976,38

0,00

599,87

Per l’adaptació a les
noves tecnologies: Internet

186.916,18

85.927,45

-14,75

-54,03

Estructures representatives
de l’economia social

0,00

0,00

-100,00

0,00

793.667,95

700.000,00

-54,99

-11,80

2.434.648,31

2.978.291,62

-39,09

22,33

Danys derivats de les
gelades de 2001
Total

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

Si s’analitzen les subvencions amb càrrec als fons transferits, s’observa
que l’any 2005 i amb relació a l’any anterior, han augmentat lleugerament
(4,4 %). Tot i això, han deixat de rebre ajuts les cooperatives de segon grau
(justament el contrari del que ha ocorregut amb les subvencions amb càrrec
als fons propis), a la vegada que les societats limitades laborals han deixat
de rebre el 18,4 % amb relació a l’any 2004. En canvi, les cooperatives de
treball associat i les classificades com “altres” han incrementat les subvencions rebudes (el 32,7 i el 19, 9 %, respectivament).
Pel que fa al tipus de subvenció, l’any 2005, a l’igual que els anys
anteriors, la majoria s’ha destinat al foment de l’ocupació, a través de la
incorporació de desocupats com a socis de treball (el 71,6 % del total).
Segueixen aquest tipus de subvencions les destinades a les inversions en
actius fixos (el 16,1 % del total) i a la difusió, el foment i la formació
(l’11,3 %).

La major part de
les subvencions
amb càrrec als fons
transferits s’han
destinat a fomentar
l’ocupació.

Com mostra la taula següent, l’increment principal l’han assolit les subvencions destinades a assistència tècnica (11,8 %) i les subvencions per incorporar desocupats com a socis de treball (11,6 %), mentre que la resta
d’ajuts han disminuït l’import destinat.

115

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

TAULA 65. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT CONCEDIT PER TIPUS
DE SUBVENCIÓ AMB CÀRREC A FONS TRANSFERITS.
CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: imports en euros i variació en percentatge.

2004

2005

Var.
03/04

Var.
04/05

1.171.209,65

1.306.500,94

38,70

11,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Assistència tècnica

16.371,09

18.309,39

-27,72

11,84

Inversions en actius fixos

317.639,42

293.702,89

-12,00

-7,54

0,00

0,00

0,00

0,00

242.155,29

205.852,11

-50,86

-14,99

Subvencions a entitats
associatives

0,00

0,00

0,00

0,00

Joves menors de 30 anys

0,00

0,00

0,00

0,00

1.747.375,45

1.824.365,33

1,55

4,41

Incorporació de desocupats
com a socis de treball
Subvencions financeres

Cooperatives d’ensenyament
Difusió, foment, formació

Total

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

7.1. SOCIETATS COOPERATIVES
El 2005 ha estat
el darrer any per
adaptar els estatuts
socials de les
cooperatives
a la Llei 18/2002.

Pel que fa a les societats cooperatives, és important ressaltar que l’any
2005 ha estat el darrer per adaptar els estatuts socials de les cooperatives
acollides a la Llei 18/2002, atès que l’1 de gener del 2006 expirava el termini previst per fer-ho.32 L’incompliment d’aquesta obligació comporta
l’inici d’un procediment de desqualificació de la cooperativa, que ha de ser
acordada per resolució del conseller o consellera competent. Aquesta
desqualificació comporta la dissolució de la cooperativa, per la qual cosa
l’any vinent serà interessant analitzar el grau d’adequació dels estatuts i el
nombre de desqualificacions que hi pugui haver.
L’anàlisi quantitativa de la situació de les societats cooperatives a
Catalunya pren com a base les dades facilitades pel Departament de Treball i
Indústria. Segons aquesta font, la majoria de les noves cooperatives constituïdes al llarg de l’any 2005 són de treball associat (157) i, dins d’aquestes, la ma32. Termini que va ser ampliat per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, respecte de l’originari previst per la Llei de cooperatives aprovada l’any
2002.

116

L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2005

joria es dediquen al sector serveis (99), seguit de la construcció (35) i la
indústria (20). D’altra banda, cal destacar que l’any 2005 s’han constituït nou
cooperatives agràries, vuit de serveis, vuit d’habitatge i cinc de segon grau.
D’altra banda, i pel que fa a les cooperatives existents a desembre del
2005, les de treball associat continuen sent les més abundants, 9.164 societats, que representen el 82,5 % del total. La resta de societats cooperatives
es distribueixen (en nombres absoluts), tal com mostra el gràfic següent.
Per interpretar-lo cal tenir en compte que en la categoria d’”altres” s’inclouen les cooperatives d’assegurances, les sanitàries, les de crèdit i les marítimes i fluvials, atès que n’hi ha molt poques.

GRÀFIC 12. NOMBRE DE COOPERATIVES EXISTENTS
SEGONS TIPUS (EXCEPTE LES DE TREBALL ASSOCIAT).
CATALUNYA, DESEMBRE DEL 2005

Font: Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació, Departament de
Treball i Indústria, i delegacions territorials del Departament de Treball i Indústria.

La distribució territorial de les cooperatives existents l’any 2005 ha canviat lleugerament respecte la de l’any anterior, tot i que la demarcació de
Barcelona n’ha continuat concentrant la major part (el 73,5 % del total),
però ha disminuït cinc dècimes respecte del percentatge que agrupava l’any
passat (74 %), dècimes que s’han traslladat a Tarragona (que concentra
l’11,2 %, mentre que l’any 2004 representava l’11 %) i Lleida (amb el 9,3 %,
superior al 9 % del 2004). Girona en representa el 6 %, igual que l’any pas-

S’aprecia un
lleuger canvi en la
distribució
territorial de les
cooperatives.
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sat. En anys vinents caldrà analitzar si es tracta d’un procés de desconcentració territorial o d’una petita variació anual.

GRÀFIC 13. DISTRIBUCIÓ DE LES SOCIETATS
COOPERATIVES PER DEMARCACIÓ. CATALUNYA,
DESEMBRE DEL 2005

Font: Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació, Departament de
Treball i Indústria, i delegacions territorials del Departament de Treball i Indústria.

7.2. SOCIETATS LABORALS
Fins a l’aprovació
de la Llei 4/1997,
de 24 de març,
s’observa que
la creació de
societats laborals
s’havia estancat.
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Fins a l’aprovació de la Llei 4/1997, de 24 de març, s’observa que la
creació de societats laborals estava estancada. Després de diversos cicles econòmics i canvis en el teixit productiu català i espanyol, les societats laborals han tingut un auge important, com mostren les
estadístiques, i han passat de les 67 societats constituïdes l’any 1992 a
les 396 constituïdes el 2005. A Catalunya hi ha 1.226 societats anònimes laborals (SAL), concentrades principalment a la província de
Barcelona (1.011 societats). A les darreres estadístiques del Departament de Treball i Indústria, s’observa una revifada del nombre de SAL
constituïdes, amb 12 societats l’any 2005 (un increment del 71,43 %
respecte del 2004), i 40 nous socis, 38 dels quals pertanyen a SAL del
sector serveis. El nombre de societats limitades laborals (SLL) l’any
2005 era de 4.015 societats, amb 385 societats constituïdes (el 15 %
menys que l’any anterior), majoritàriament a la província de Barcelona
(294 societats), amb 1.325 nous socis.
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GRÀFIC 14. EVOLUCIÓ DE LES SOCIETATS LABORALS
PER SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA I ANY
DE CONSTITUCIÓ. CATALUNYA, 1995-2005

Segons el Registre
de Societats
Laborals del
Departament de
Treball, al final del
2005 hi havia a
Catalunya 5.258
societats laborals.

Font: Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació, Departament de
Treball i Indústria.

Així doncs, segons el Registre de Societats Laborals del Departament de Treball i Indústria, al final del 2005 hi havia a Catalunya 5.241
societats laborals. Destaca el pes majoritari de les comarques de
Barcelona davant del conjunt de Catalunya (76,4 %), amb 4.004 societats laborals. Segueixen, en nombre de societats: Girona (9,4 %), amb
496 societats, Tarragona (7,9 %) amb 417, i Lleida (6,1 %) amb 324.
És especialment rellevant l’auge de les societats laborals que operen
en el sector serveis, amb un nivell màxim assolit l’any 2001 de 464 empreses constituïdes i de 262 (59,6 % del total) el 2005, dades que contrasten amb les només 26 empreses constituïdes el 1995, per exemple.
Per percentatge sectorial de les societats laborals de Catalunya el 2005,
segueixen les societats dedicades a la indústria (el 24,6 % del total), la
construcció (14,7 %) i l’agricultura (1,1 %).
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GRÀFIC 15. DISTRIBUCIÓ DE LES SOCIETATS LABORALS
PER COMARQUES. CATALUNYA, 2005

Font: Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació, Departament de
Treball i Indústria, i delegacions territorials del Departament de Treball i Indústria.

GRÀFIC 16. DISTRIBUCIÓ DE LES SOCIETATS LABORALS
PER SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA. CATALUNYA,
1995-2005

Font: Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació, Departament de
Treball i Indústria, i delegacions territorials del Departament de Treball i Indústria.
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8. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

8.1. MARC EXTERIOR DE REFERÈNCIA
L’any 2005, l’activitat econòmica als països de la zona euro ha mostrat
alguns símptomes de desacceleració. La variació del PIB en termes reals ha
ascendit a l’1,3 %, 0,8 punts percentuals menys que l’exercici anterior. La
demanda interna ha continuat sent el motor principal del creixement. Dins
d’aquesta ha destacat el creixement de la formació bruta de capital (2,1 %).
Entre els factors que han estimulat aquest comportament de la inversió han
destacat la millora de l’excedent brut d’explotació, les condicions de finançament favorables (a causa d’uns tipus d’interès reals negatius), l’excés de
liquiditat del sistema bancari i els diferencials de crèdit en mínims. Pel que
fa al sector exterior, l’elevat tipus de canvi de l’euro ha derivat en una taxa
de variació intertrimestral negativa de les exportacions durant el primer trimestre. Posteriorment, la tendència a la correcció del tipus de canvi efectiu
real de l’euro, unida a uns registres de creixement millors, han representat
un estímul per a les exportacions, circumstància que ha implicat que fins al
tercer trimestre de l’any l’aportació del sector exterior al creixement global
hagi estat positiva.
Als Estats Units, l’any 2005 també hi ha hagut certa desacceleració del
creixement de l’activitat econòmica, especialment el darrer trimestre. El
PIB real ha crescut a una taxa interanual del 3,5 %, un 0,7 % inferior a l’enregistrat l’exercici anterior. L’escalada dels preus energètics, la reducció
tant de la inversió en béns d’equipament com de la despesa del govern federal i la desacceleració de la despesa en consum privat deuen haver contribuït a aquesta pauta de desacceleració, especialment els darrers mesos de
l’any. Tot i això, la taxa de desocupació s’ha reduït fins al 5,1 % de mitjana
anual, un 0,4 % inferior a la corresponent a l’any 2004. El manteniment
d’unes condicions monetàries laxes durant la major part de l’exercici, la feblesa relativa de la cotització del dòlar i l’augment dels preus del petroli i
del gas natural, han derivat en l’accentuació de les pressions inflacionistes.
Així, l’any 2005 s’ha tancat amb un creixement mitjà de l’IPC del 3,4 %,
davant el 2,7 % de l’any anterior.
Al Japó, en canvi, ha continuat la recuperació de l’activitat. Malgrat això, no s’ha traduït en una reducció significativa de les pressions deflacionistes. El creixement del PIB, ajudat per la demanda interna, ha ascendit al
2,8 % davant el 2,3 % de l’exercici 2004, mentre que la variació de la mitjana anual de l’índex de preus de consum ha estat del -0,3 %. A la resta del
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continent asiàtic el PIB ha continuat expandint-se ràpidament durant l’any
2005. Tant la demanda interna com les exportacions han continuat mostrant
un dinamisme notable en la majoria de les economies de la regió, malgrat
el creixement dels preus del petroli i el biaix més restrictiu que ha anat
adoptant la política monetària en la majoria de les economies grans de la
regió, llevat de la Xina. En aquest context, les pressions inflacionistes han
estat moderades.
A l’Amèrica Llatina, durant l’any 2005 el PIB ha crescut el 4,3 %, davant el 5,8 % de l’exercici anterior. El creixement ha estat pràcticament generalitzat en totes les economies de la zona, amb Veneçuela i l’Argentina
al capdavant, amb una taxa de creixement estimada per a ambdues economies del 9 %, aproximadament. El PIB/càpita ha augmentat el 2,8 %; l’atur
s’ha reduït fins al 9,3 %, un 1 % inferior al de l’any 2004; el ritme de creació
d’ocupació s’ha estabilitzat en el conjunt de l’àrea al llarg de l’any, i ha registrat un increment del 3,7 % respecte a l’any anterior; s’ha observat una
certa desacceleració en el creixement de les pressions inflacionistes, des del
6,9 % l’any 2004 al 5,6 % el 2005 i els índexs de pobresa han disminuït 3,4
punts. En l’aspecte negatiu destaca que al llarg de l’exercici la demanda externa ha anat ampliant gradualment la seva aportació negativa al creixement
del producte, de manera que ha restat aproximadament un punt percentual
al creixement.

8.2. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA
I ESPANYA
L’any 2005, les taxes de creixement mitjà anual del PIB de les economies espanyola i catalana han estat del 3,4 % i el 3,3 %, respectivament, 2,1
i 2 punts percentuals per sobre de la corresponent al conjunt de la zona euro.
Amb relació a l’exercici anterior, aquests registres han implicat una intensificació significativa del diferencial de creixement de Catalunya i d’Espanya respecte de la zona euro. Amb aquests registres, el PIB/càpita a
Catalunya l’any 2005 s’ha situat en 24.858 euros, és a dir, el 119,3 % del
corresponent al conjunt d’Espanya (base 100), que ha estat de 20.838 euros,
davant els 23.542 i 19.637 euros, respectivament, de l’exercici 2004. Per al
conjunt dels 25 països de la UE, l’any 2005 el PIB/càpita s’ha situat en
23.400 euros, mentre que a la UE-15 i a la zona euro ha estat de 26.500 i
25.500 euros, respectivament. Des del punt de vista de la demanda, tal com
ha estat succeint els darrers anys, ha destacat la fortalesa de la demanda interna, que s’ha continuat erigint com el motor de creixement principal. La
vitalitat que han continuat mostrant el consum públic i el privat ha estat un
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dels elements que han determinat aquesta evolució de la demanda interna.
L’elevat ritme de creació d’ocupació, les condicions monetàries folgades,
que han plantejat un escenari de tipus d’interès reals negatius (i, en conseqüència, de condicions favorables de finançament), i l’increment de la riquesa de les llars, associada a l’augment continu dels preus en el sector
immobiliari, malgrat el fort creixement de l’endeutament de les famílies
que això ha significat, han estat alguns dels factors que han contribuït al
manteniment del dinamisme de la despesa en consum de les llars. L’acceleració notable del creixement de la formació bruta de capital, que ha confirmat la tendència iniciada l’any anterior, també ha contribuït de manera
notable al comportament expansiu de la demanda interna. No obstant això,
la recuperació d’aquest component de la inversió s’ha continuat basant, tal
com ja va succeir l’any anterior, en una acceleració notable del creixement
de les importacions d’aquesta tipologia de béns, mentre que s’ha apreciat,
tant a Catalunya com a Espanya, una reducció significativa de la seva producció interior. Aquest comportament ha estat diferencialment més acusat
en el cas de Catalunya.
En canvi, l’aportació del sector exterior a l’expansió de l’economia ha
continuat sent negativa, i s’han mantingut, per tant, els desequilibris estructurals que caracteritzen els patrons de creixement de les economies espanyola i catalana. Aquesta situació s’ha accentuat al llarg dels exercicis 2004
i 2005, amb contribucions mitjanes anuals negatives del sector exterior al
creixement global que, en el cas de Catalunya, han assolit els 1,7 i 1,9 punts
percentuals, respectivament, i l’1,8 % i el 2 % en el d’Espanya. Aquesta situació contrasta amb la dels països de la zona euro, on el drenatge del sector
exterior al creixement ha estat força inferior. Els febles creixements de la
productivitat, l’apreciació de l’euro i l’absència de competència en alguns
sectors de l’economia han pressionat a l’alça els preus, i han accentuat el
diferencial existent amb relació als països de la zona euro. Aquesta circumstància ha incidit en el deteriorament progressiu de la competitivitat exterior de les economies espanyola i catalana, situació que s’ha vist nítidament
reflectida en l’evolució sistemàticament negativa del saldo exterior. En termes desagregats, aquest comportament s’explica principalment per l’empitjorament del dèficit comercial amb l’estranger, que s’ha situat al final de
l’exercici 2005 en 25.661,30 milions d’euros, xifra que ha significat un increment del 22,6 % amb relació al dèficit corresponent al final de l’any
2004. Aquesta evolució és en bona part imputable a la tendència mostrada
pel saldo negatiu dels béns intermedis, que han acumulat un dèficit durant
l’any 2005 de 15.959,1 milions d’euros, registre que ha implicat un empitjorament del 25,2 % amb relació a l’exercici 2004. D’altra banda, el comerç
amb l’estranger de béns de consum i de capital s’ha saldat amb uns dèficits
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de 5.847,1 i de 3.855,2 milions d’euros, respectivament. Amb relació a
l’any anterior, aquests resultats han implicat, en el cas dels béns de consum,
un deteriorament del dèficit del 34,8 % , mentre que el dels béns de capital
s’ha mantingut sense variacions significatives.
Des del punt de vista de l’oferta, l’any 2005 ha destacat, amb relació a
l’anterior, pel fort creixement del valor afegit de la construcció (5,4 % a
Catalunya i 5,5 % a Espanya davant del 5,0 % i el 5,1 %, respectivament,
l’any 2004). Igualment significativa ha estat la debilitat del creixement del
sector industrial, que a Catalunya ha crescut el 0,1 %, en termes interanuals
i l’1, % a Espanya. En el cas de Catalunya hi ha hagut una pauta clara de
desacceleració amb relació a l’exercici anterior, en què aquest registre es va
situar en l’1,0 % (0,7 % a Espanya). L’activitat en el sector serveis també
ha despuntat notablement, amb un creixement que a Catalunya ha estat del
4,3 % davant del 3,5 % de l’any 2004, i del 3,9 % a Espanya, un 0,4 % més
que el registre de l’any anterior. En canvi, el sector agrari ha registrat un
creixement negatiu (2,6 % i 0,7 % a Catalunya i a Espanya, respectivament). Aquests resultats han implicat un comportament del sector pitjor
amb relació a l’exercici anterior, en què el valor afegit brut va augmentar el
0,3 % a Catalunya i va descendir l’1 % al conjunt de l’Estat.
En aquest context, els resultats nets de les empreses catalanes han crescut el 8,2 %, gràcies a la contribució dels resultats extraordinaris, als resultats financers i a la desacceleració de les dotacions. Aquest registre ha
acabat dissimulant els baixos resultats ordinaris nets, que han crescut el
3,4 %, davant el 13,7 % de l’exercici 2004. Paral·lelament, per al conjunt
d’Espanya hi ha hagut també una tendència al creixement de l’endeutament
i de la inversió per al mateix període.33 Tot i que per a Catalunya no
disposem de dades d’endeutament de les empreses de la mostra, sí que les
anàlisis trimestrals havien mostrat un creixement de la inversió de les
empreses no financeres pròxim al 5 % fins al segon trimestre, una evolució
que, juntament amb l’estimació del Departament de Treball i Indústria, que
situa l’increment per al 2005 de la inversió industrial en el 5,7 %, indica que
es pot estar reproduint al mateix temps aquest comportament a l’empresa
catalana en concret.
Pel que fa a les empreses financeres, el compte de resultats de l’any
2005 de les caixes d’estalvi catalanes ha augmentat el seu marge d’intermediació el 6,8 %. Aquest increment inferior respecte de l’any anterior
(9,03 %) ha estat el resultat d’un augment dels ingressos per productes fi33. Banc d’Espanya (2006). “Resultados de las empresas no financieras hasta el cuarto
trimestre de 2005”, Boletín Económico, març del 2006.
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nancers (14,3 %) i del creixement més important en termes relatius dels
costos financers (19,9 %).

8.3. PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT
El creixement de preus de l’any 2005, del 3,96 % segons l’índex de
preus de consum, ha estat més alt que el de l’any 2004 (3,47 %). Aquest rebrot de la inflació ha coincidit amb un creixement econòmic també més alt
en termes reals per al mateix període. També cal ressenyar que el diferencial de preus ha mostrat una tendència negativa, atès que la inflació de preus
del 2005 ha estat més intensa a Catalunya que al conjunt d’Espanya o al
conjunt d’Europa.
El diferencial d’inflació a Catalunya, segons l’informe “La inflació a
Catalunya. Anàlisi de les causes i recomanacions per a l’acció de govern”,
respon, per la banda de la demanda, sobretot a l’evolució del consum de les
llars, i per la banda de l’oferta, a la divergència de preus que hi ha hagut en
sectors com els d’immobiliàries i serveis a les empreses, ensenyament i sanitat de mercat i també al sector comerç i reparacions.
Si analitzem les variacions de preus segons productes, entre els grups
més inflacionistes hi ha els productes energètics i els serveis; de fet, tot i
l’encariment de la factura energètica, la inflació subjacent ha crescut el
3,25 %, un percentatge també molt alt.
Els preus dels productes industrials han augmentat el 3,6 %, un creixement també més alt que el de l’any anterior, per bé que inferior al creixement de preus industrials espanyol o europeu. Tot i aquest creixement
menys intens que l’europeu, la diferència s’explica principalment pel creixement inferior dels preus energètics a Catalunya respecte d’Europa, atès
que la resta de categories de productes industrials, tret dels béns de consum
durador, tendeixen a encarir-se més a Catalunya amb relació a Europa.
Pel que fa als salaris, els creixements salarials que s’havien pactat (3 %)
al principi de l’any eren ja inferiors a les previsions d’inflació del govern
per al mateix període. Al final de l’any, les revisions salarials, atesa la intensificació del creixement de preus, han acabat deixant els salaris un
3,75 % més alts que al principi de l’any, un creixement encara inferior al
dels preus de consum. Aquesta crescuda ha estat més intensa que l’any passat tant al sector agrari com al sector industrial, amb un creixement una
mica per sobre del de l’IPC, i també al sector serveis, que tot i créixer
menys que la resta enguany ha crescut una mica més. El sector de la cons-
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trucció continua sent el que mostra un creixement dels salaris més intens
(4,3 %), tanmateix, inferior al de l’any anterior.
La mitjana del cost laboral mensual s’ha situat prop dels 2.243,4 euros.
El nivell més alt es continua aplicant a la indústria, i el segueixen els sectors
de la construcció i dels serveis (ambdós per sota de la mitjana). Si s’avalua
la variació dels costos laborals, enguany el sector serveis ha estat on més ha
augmentat, mentre que el de la construcció ha estat on menys ha crescut.
Finalment, una anàlisi aproximativa a l’evolució de la productivitat revela que els darrers dos anys les primeres estimacions assenyalen cap a un
creixement cada cop més reduït d’aquesta i fins i tot a un petit decreixement
per a l’any 2005. Aquesta evolució de la productivitat ha evolucionat paral·lelament a un creixement dels costos laborals mensuals que en qualsevol
cas ha estat inferior a l’evolució que han mostrat els preus.

8.4. LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
A CATALUNYA
El sistema ferroviari de Catalunya consta actualment de tres xarxes diferenciades: la xarxa estatal, gestionada per l’ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries), la xarxa gestionada per Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya i la xarxa de metro, gestionada per Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.
Amb relació a la xarxa viària, malgrat que els fluxos de llarg recorregut
siguin estratègics per a l’economia catalana (tal com es fa palès al Pla d’infraestructures de transport de Catalunya), aquests tenen un volum relativament petit respecte al volum total dels trànsits de recorregut curt i mitjà,
responsables principals de la congestió de les infraestructures viàries i ferroviàries, sobretot a la regió metropolitana de Barcelona.
Als ports de Catalunya, ha destacat el creixement del trànsit als ports de
Barcelona i Tarragona, amb increment del trànsit de mercaderies del 14 %
i del 4,5 %, respectivament (aquest darrer ha assolit nivell un nivell màxim
històric amb 3.400 milers de tones). L’increment del nombre de passatgers
al port de Barcelona ha estat del 12 %, i ha arribat als 2.200 milers de passatgers.
Pel que fa als aeroports, cal posar en relleu el fort increment de passatgers que ha tingut els darrers tres anys l’aeroport de Girona, que ha passat
dels 1.426,5 milers l’any 2003 als 3.513,6 milers del 2005, augment propi-
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ciat per l’expansió de companyies de vol de baix cost com Ryanair, que hi
té la base principal.

8.5. L’R+D+I A CATALUNYA
L’increment de les despeses internes en R+D del 2004 va ser del
12,3 %, inferior als increments del 2002 i 2003, i va situar aquestes despeses en l’1,34 % del PIB. Si es mantingués aquesta taxa de creixement els
pròxims sis anys, s’arribaria el 2010 a unes despeses en R+D respecte del
PIB de l’1,93 % i no es podria assolir l’objectiu del Programa de recerca i
innovació 2005-2008 de la Generalitat de Catalunya, xifrat en el 2 %.
Malgrat això, el percentatge de despesa interna en R+D respecte del PIB
va créixer 0,30 punts percentuals entre el 2001 (1,04 %) i el 2004 (1,34 %),
i l’evolució va ser la més positiva de totes les zones analitzades. En aquest
context, la despesa interna en R+D dividida pel personal total (dedicat a
R+D) va ser de 57.510,7 euros (44.469,9 euros en el sector públic i 67.534,5
euros en el sector privat).
L’evolució de la productivitat va presentar un comportament ben diferenciat entre les manufactures d’alta tecnologia, que van disminuir-ne la
productivitat sense interrupció entre el 2002 i el 2004, i les manufactures de
tecnologia mitjana-alta, que cada any van augmentar els seus registres.
Aquest comportament va fer que l’any 2004 la productivitat de les manufactures de contingut tecnològic mitjà-alt (48.786,8 euros) fos superior a la
de les manufactures de contingut tecnològic alt (44.786,8 euros).
La comparació de Catalunya amb altres comunitats autònomes de l’Estat (Navarra, Madrid, País Basc i València) i algunes regions europees (Baden-Württemberg i Llombardia) revela que totes les zones objecte d’estudi
van tenir un sector públic amb una despesa interna en R+D dividida pel personal total dedicat a R+D superior a la de Catalunya. Aquest mateix resultat
es va reproduir en el sector de l’Administració.
Les despeses en innovació executades a Catalunya l’any 2004 per les
empreses van ser de 3.073,7 milions d’euros i van augmentar el 5,4 % respecte de l’any 2003. El comportament entre les empreses segons dimensió
va ser molt desigual, perquè les pimes van reduir les despeses en innovació
el 13,8 %, mentre que les grans empreses les van augmentar el 26,6 %.
Les principals fonts d’informació per a activitats d’innovació de les empreses catalanes per l’any 2004 van ser les internes, els proveïdors, els clients i els competidors.
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Les empreses catalanes que van sol·licitar patents ho van fer principalment a l’Oficina Espanyola de Patents (1.463 empreses). Les destinacions
següents de les patents, en nombre de sol·licituds, han estat l’Oficina Europea de Patents (413 sol·licituds), el Tractat de Cooperació de Patents (348
sol·licituds) i l’Oficina Americana de Patents (184 sol·licituds).
El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 25 de
gener de 2005 el Pla de recerca i innovació 2005-2008. El pressupost del
Pla és de 860.037 milers d’euros i el Programa de centres i infraestructures
és l’actuació individual que disposa de més recursos, amb 213.276 milers
d’euros.
El dèficit comercial amb l’estranger de Catalunya ja ha arribat l’any
2005 al -12,3 % del PIB. Les partides de contingut tecnològic alt i mitjà-alt
expliquen el 55,6 % d’aquest dèficit.

8.6. EL SECTOR PÚBLIC CENTRAL
Si s’analitza el paper de l’Administració central a Catalunya, i en concret les inversions rebudes des d’aquesta i territorialitzades aquí, s’observa
que les previsions de despesa en inversió per al 2006 han augmentat 15 _/
càpita fins a arribar als 414 euros. Tanmateix, però, aquest augment ha estat
inferior al que hi ha hagut al conjunt d’Espanya, on la mitjana per càpita
s’ha situat en 451 euros, un element que pot preocupar atès el dèficit en infraestructures que pateix Catalunya. De fet, aquest volum d’inversió per
càpita ha situat el ciutadà català al 92 % de la mitjana estatal del nivell d’inversió per càpita, un valor per sota de la mitjana i que aprofundeix en aquesta tendència a la baixa.
La recaptació de l’Administració central a Catalunya enguany ha augmentat l’11,1 %, un augment més intens que el del PIB en termes nominals.
L’augment ha estat possible gràcies al creixement dels ingressos fiscals derivats de l’impost de societats (14,7 %), un impost directe, però també a la
progressió de la recaptació d’alguns impostos indirectes com ara els impostos especials (un augment del 13,7 %) o els derivats del tràfic exterior
(19,4 %). Han crescut per sota de la mitjana els impostos següents: l’IRPF,
que ha crescut el 10,9 % i l’IVA, que ha crescut el 9,1 %, tots dos per sobre
del creixement del PIB nominal.
Si se centra l’atenció en el paper que ha mantingut el sector públic de la
Generalitat de Catalunya, es pot observar que l’evolució del pressupost del
sector de l’Administració pública ha mantingut un creixement del 15 %
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anual des del 2004 fins al 2006, si bé per al període 2005-2006 aquest creixement s’ha derivat d’un augment efectiu del pressupost de l’11 %, i d’un
augment de naturalesa comptable del 4 %, fruit de la inclusió de nous organismes a l’hora de calcular el sector agregat de les administracions públiques. De fet, pel que fa a les despeses no financeres, el pressupost ha marcat
un augment de les despeses del 17 %, superior a l’increment del 12 % en
termes comparables i en la línia de l’augment del període precedent.
Si es perfila l’evolució del darrer pressupost, s’observa un increment de
les despeses corrents del 18 % (el 13 % en termes comparables al 2005),
mentre que les despeses de capital augmenten el 9 % (només el 3 % en termes comparables al 2005). Les previsions d’ingressos per al mateix any han
estat d’un augment del 18 % dels ingressos corrents, el 13 % en termes
comparables, i d’una disminució dels ingressos de capital del 13 % (total i
en termes comparables). Tot plegat ha generat unes previsions de dèficit no
financer que s’han situat al voltant dels 645 milions d’euros, que seria de
417,8 milions d’euros en termes comparables al 2005 i que permetria de
reduir el dèficit donant acompliment al pla de sanejament previst.
Les dades d’endeutament viu de l’Administració catalana indiquen un
augment del 9,1 % del deute en termes Sec base 1995. Sembla que aquest
creixement del deute pot ser fins i tot inferior (7,9 %) quan es calcula en
base 2000. Les empreses no incloses en l’àmbit Sec sembla que tendeixen
a augmentar més l’endeutament, atès que l’estimació ens mostra un augment del 27,8 % del seu deute.
Pel que fa a les administracions locals catalanes, es constata amb les
darreres dades publicades que els pressupostos de despesa dels ajuntaments
mostren un augment de les despeses no financeres del 12 %, que han excedit lleugerament els ingressos previstos. També han excedit lleugerament
els ingressos no financers previstos els pressupostos dels consells comarcals, les despeses no financeres dels quals han crescut només el 6 %; i finalment les diputacions, que amb un creixement de les despeses no
financeres del 3 % han moderat les despeses i han corregit el dèficit de l’any
precedent.
L’any 2004, darrer del qual disposem d’informació, els recursos que
van arribar, via fons europeus, a Catalunya van assolir els 184,4 milions
d’euros. La xifra va marcar un creixement del 16 % respecte dels fons rebuts l’exercici precedent. Tanmateix, però, i al marge dels projectes engegats, en qüestió de política europea no queda clar encara quins seran els
recursos que finalment arribaran a Catalunya a partir del 2007. El nou marc
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financer del 2007 al 2013 disminueix els recursos que actualment destina la
Unió Europea als objectius 2 i 3, encara vigents.
Finalment, l’anàlisi comparativa que s’ha dut a terme de la recaptació
tributària en el període 2003-2004 mostra que, en general, i tret de les contribucions a la Seguretat Social, la recaptació tant directa com indirecta va
créixer una mica més que el PIB tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat
espanyol. Aquest creixement va ser lleugerament superior en el cas dels impostos indirectes també a les dues economies. Aquest comportament de la
recaptació és similar al que es pot observar per a l’economia francesa, però
contrari a l’evolució que mostren altres economies, d’entre les quals destaca l’alemanya, on baixa la pressió fiscal per totes les categories impositives.

8.7. L’ECONOMIA SOCIAL
El Programa nacional de reformes d’Espanya de l’any 2005 considera
que l’economia social contribueix tant al desenvolupament econòmic com
a la cohesió social. De la mateixa manera, el CESE reconeix aquesta interrelació en emfasitzar la funció de les empreses d’economia social en matèria de cohesió social i desenvolupament local.
Pel que fa a les societats cooperatives, cal destacar en primer lloc que
l’any 2005 ha estat el darrer per adaptar els estatuts socials de les cooperatives a la Llei 18/2002.
La majoria de les noves cooperatives constituïdes al llarg de l’any 2005
han estat de treball associat, i dins d’aquestes, la majoria s’han dedicat al
sector serveis. Si es té en compte el nombre mitjà de socis de les noves cooperatives constituïdes al llarg dels darrers tres anys, s’aprecia una certa
tendència d’augment de la seva dimensió mitjana en passar de 3,6 socis per
cooperativa constituïda el 2003 a 5,5 el 2005.
Segons el Registre de Societats Laborals del Departament de Treball i
Indústria, al final del 2005 hi ha hagut a Catalunya 5.241 societats laborals,
situades principalment a les comarques de Barcelona (el 76,4 % del total).
Després de diversos cicles econòmics i canvis en el teixit productiu català i espanyol, les societats laborals han tingut un auge important, i han
passat de les 67 societats constituïdes el 1992 a les 396 constituïdes el 2005,
de les quals cal destacar la revifada del nombre de SAL constituïdes, amb
12 societats l’any 2005 (amb un increment del 71,43 % respecte del 2004),
especialment dins del sector serveis.
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1. EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT, L’OCUPACIÓ
I L’ATUR A CATALUNYA

1.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU
L’any 2005 s’ha caracteritzat més pel fet d’haver estat un any de concertació social que d’activitat normativa en les qüestions relacionades amb
l’ocupació. Ha continuat oberta la Mesa de mercat de treball lligada a
l’acord sobre diàleg social, de juliol del 2004, entre el Govern de l’Estat i
els agents econòmics i socials més representatius, amb la voluntat d’iniciar
una nova etapa que afavoreixi la competitivitat, l’ocupació estable i la cohesió social. En l’àmbit de Catalunya cal remarcar la signatura al febrer del
2005, entre el Govern català i les organitzacions sindicals i empresarials, de
l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana.

1.1.1. Marc normatiu comunitari
Informe de la Comissió al Consell Europeu de la primavera de l’any
2005 Creixement i ocupació treballant junts pel futur d’Europa. Rellançament de l’estratègia de Lisboa.1

1. COM (2005) 24 final, de 02.02.05.
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L’informe de la Comissió al Consell de la primavera del 2005 revisa els
cinc anys de posada en pràctica de l’Estratègia Europea per a l’Ocupació
(EEO) i conclou que Europa difícilment aconseguirà els objectius fixats per
a l’any 2010. Per tal de reorientar l’Estratègia cap al creixement i l’ocupació, l’informe proposa:
– Rellançar l’EEO per aconseguir un creixement econòmic més elevat
i la creació de més llocs de treball de qualitat.
– Fixar uns objectius estratègics que en l’àmbit de l’ocupació es concreten a atreure més persones al mercat laboral, modernitzar els sistemes de protecció social, augmentar la flexibilitat dels mercats de
treball i la mobilitat dels treballadors.
– Canviar el mètode per implantar l’EEO, simplificant els procediments de seguiment i coordinació. Els antics plans nacionals d’acció
per a l’ocupació de caràcter anual es converteixen en els programes
nacionals de reforma trianuals, que han de respondre als reptes particulars de cadascun dels estats. A més, la Comissió presentarà, en
consonància amb els programes nacionals, un programa comunitari
de Lisboa.
L’avaluació
intermèdia
de l’EEO reorienta
els objectius fixats
per a l’any 2010
i integra les
directrius
econòmiques
i d’ocupació.

– Incrementar la participació dels agents socials en àmbits com ara les
polítiques actives d’ocupació, l’educació i la formació al llarg de la
vida o l’anticipació a les reestructuracions en els sectors industrials.

Directrius integrades 2005-2008 per al creixement i l’ocupació2
La voluntat de simplificar els procediments de seguiment i coordinació
de l’EEO s’ha traduït en la integració de les Orientacions generals de política econòmica i les Directrius per a l’ocupació en un sol document: Directrius integrades 2005-2008 per al creixement i l’ocupació.
Es fixen 23 directrius integrades i s’estructuren segons l’àmbit macroeconòmic, microeconòmic i d’ocupació. En concret, les directrius d’ocupació abasten de la 16 a la 23 i són les següents:
– Aplicar polítiques actives d’ocupació destinades a la consecució de
la ocupació plena, a la millora de la qualitat i la productivitat del treball i al reforçament de la cohesió social i territorial. La taxa d’ocupació total ha de ser com a mínim del 70 % l’any 2010, per a les
2. Comunicació de la Comissió, “Integrated guidelines for growth and jobs (2005-2008)”,
COM (2005), 141 final, 2005/0057 (CNS), de 12.03.05.
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dones no inferior al 60 % i del 50 % per als treballadors entre 55 i
64 anys. S’ha de reduir l’atur i la inactivitat i els estats membres han
de fixar objectius per al 2008 i el 2010.
– Apropar el cicle de la vida al treball reduint la desocupació juvenil,
les diferències entre homes i dones en l’ocupació, l’atur i el salari,
millorant la conciliació de la vida laboral i privada mitjançant els
serveis d’atenció a la infància i a les persones amb dependència, i
modernitzant els sistemes de pensions i de salut, incloent-hi incentius adequats al treball, i desincentivant les prejubilacions.
– Crear mercats de treball inclusius per a les persones que busquen
feina i per a les persones més desafavorides a través de mesures actives i preventives, com ara la ràpida identificació de necessitats,
l’assessorament en la recerca de feina, els plans personalitzats de
formació i orientació, els serveis socials que facilitin la inclusió laboral dels més desafavorits i la revisió de la fiscalitat del sistema de
prestacions.
– Millorar la resposta a les necessitats del mercat de treball, modernitzant especialment els serveis públics d’ocupació, facilitant la mobilitat europea, anticipant-se a les competències requerides i
gestionant adequadament l’emigració econòmica.
– Propiciar la flexibilitat laboral combinada amb la seguretat en l’ocupació i reduir la segmentació del mercat laboral amb participació
dels agents socials. Per minimitzar els costos socials i facilitar
l’adaptació cal donar suport a les transicions d’un estatus ocupacional a un altre mitjançant la formació, l’autoocupació, l’impuls a la
creació d’empreses i la mobilitat geogràfica, i l’acció decidida per
fer aflorar l’economia submergida.
– Garantir una evolució dels costos laborals i dels mecanismes de fixació salarial que siguin favorables a l’ocupació, en especial per als
salaris més baixos i per als qui s’incorporen per primer cop al mercat
laboral.
– Augmentar i millorar la inversió en capital humà establint una estratègia d’aprenentatge eficient al llarg de la vida sobretot per als treballadors no qualificats i els de més edat, reduint l’abandonament
escolar, i incrementant l’accés a la formació professional inicial, a
la secundària i a la formació superior, alhora que s’impulsa la formació d’aprenentatge i de l’esperit empresarial.
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– Adaptar els sistemes d’educació i formació a les noves competències requerides, el reconeixement i la validació dels aprenentatges no
formals i la transparència en les qualificacions, que ha de comportar
una mobilitat més gran de la mà d’obra europea.

1.1.2. Marc normatiu estatal
Programa nacional de reformes d’Espanya3
El Pla nacional
de reformes
2005-2008 fixa
les actuacions per
aconseguir l’any
2010 la
convergència
econòmica i
d’ocupació amb
Europa.

El Govern d’Espanya, al Consell de Ministres de 13 d’octubre de 2005,
seguint les línies acordades al Consell Europeu de la primavera, ha aprovat
el Programa nacional de reformes d’Espanya 2005-2008.
El Pla s’estructura en set eixos i, en concret, el sisè fa referència al
mercat de treball i diàleg social. S’assenyalen com a problemes principals del mercat de treball espanyol l’escàs volum d’ocupació, especialment femenina, l’elevada temporalitat, l’elevat atur juvenil, l’escassa
ocupació a temps parcial, la poca mobilitat dels treballadors i l’elevada
sinistralitat.
A partir d’aquesta diagnosi es fixen, entre d’altres, els objectius següents:
– Augmentar la taxa d’ocupació femenina fins al 57 %
– Augmentar la taxa d’ocupació entre els 55 i els 64 anys
– Reduir l’atur juvenil al 19,3 % per a l’any 2008 i al 18,6 % per al
2010
– Oferir formació, reciclatge o ocupació als joves en situació d’atur en
un termini de sis mesos
– Modernitzar dels serveis públics d’ocupació
– Establir mesures per reduir la temporalitat.

El procés de
concertació social
a Catalunya ha
culminat amb la
signatura de
l’Acord estratègic.
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1.1.3. Marc normatiu autonòmic
El procés de concertació entre el Govern, els sindicats i les organitzacions empresarials de Catalunya, iniciat el 2004, ha culminat amb l’Acord es3. www.la-moncloa.es/PROGRAMAS/PNR/default.htm.
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tratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana, signat el 17 de febrer de 2005.4
L’Acord té com a principal objectiu estratègic adequar el model de producció i creixement de l’economia catalana a la nova economia mundial.
S’estableixen mesures per:
– millorar les condicions bàsiques de competitivitat
– internacionalitzar l’economia catalana
– millorar la qualitat de l’ocupació i la cohesió social
En l’àmbit de l’ocupació, s’ha acordat elaborar, durant l’any 2005,
el Pla general d’ocupació de Catalunya amb el consens dels agents econòmics i socials, la descentralització del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), l’impuls i la modernització de les polítiques actives
d’ocupació i de l’Observatori del Mercat de Treball. Finalment, també
s’ha acordat crear una comissió d’immigració en el marc del Consell de
Direcció del SOC.

1.2. ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR A CATALUNYA
L’any 2005, l’Enquesta de població activa (EPA) ha incorporat una sèrie de canvis metodològics que afecten les comparacions amb l’any 2004;
entre d’altres destaquen els següents:
– El cens 2001 i els padrons següents han enregistrat un increment
important de la població catalana i espanyola, al qual l’EPA s’ha
hagut d’adaptar amb l’aflorament consegüent de població en el
mercat de treball. Si es comparen les dades per a l’any 2004 a
Catalunya segons la vella i la nova metodologia de l’EPA 2005,
es pot comprovar la subestimació de població, principalment immigrant, que hi havia; 248,8 milers més d’actius, 207,4 milers
més d’ocupats i 41,5 milers més de desocupats. Com que aquesta
nova estimació de la població trenca les sèries històriques, l’INE,
per poder mantenir-ne la continuïtat, les ha recalculades retrospectivament.

El canvi
metodològic de
l’EPA 2005 afecta
les comparacions
interanuals.

– Ús d’un qüestionari i mètode nous per recollir la informació que
provoca efectes estadístics que s’han de tenir en compte quan es
comparen dades anteriors a l’any 2005. Per poder valorar la dimen4. www.gencat.net/economia/acord/acord.htm.
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sió d’aquests efectes, l’INE al llarg del 2005 ha elaborat una EPA
testimoni paral·lela que li permet quantificar la diferència de resultats segons el mètode vell i el nou. La nova metodologia, per exemple, detecta molt més el treball de poques hores i augmenta, per tant,
el nombre d’ocupats.
– Adaptació a la normativa de l’Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT).

1.2.1. Inactivitat
La taxa
d’inactivitat l’any
2005 a Catalunya
ha estat del
38,73 %.

La taxa d’inactivitat, és a dir la proporció de persones que ni treballen
ni busquen feina sobre el total de persones de 16 anys o més, s’ha reduït els
darrers tres anys gairebé un punt percentual; la millora s’explica totalment
pel decrement de la inactivitat femenina, ja que la taxa masculina s’ha mantingut pràcticament igual. Tot i això, la inactivitat femenina ha estat 20
punts percentuals més elevada que la masculina.
TAULA 66. TAXA D’INACTIVITAT PER SEXES (16 ANYS I MÉS).
CATALUNYA 2003-2005
Unitats: percentatges i diferència entre percentatges.

2003

2004

2005

Dif. 2003-05

Homes

28,21

28,69

28,20

-0,01

Dones

50,68

49,18

48,85

-1,83

Total

39,72

39,17

38,73

-0,99

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

Tot i la bona evolució de la inactivitat femenina al llarg dels anys,
les dones han representat, l’any 2005, el 64,31 % de la inactivitat total
i han estat superiors en tots els grups d’edat. Com s’observa en la taula
següent, és a les edats extremes, les més joves i les més grans, on s’han
concentrat les taxes més elevades. A partir dels 55 anys s’han enregistrat les diferències més importants entre homes i dones, ja que la generació de dones d’aquestes edats encara no s’havia incorporat
massivament al mercat de treball com ho van fer les posteriors. També
destaca la diferència entre els 16 i els 24 anys, que és de més de 12 punts
percentuals, fet que probablement s’explica per la permanència de les
noies durant més temps en el sistema educatiu.
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TAULA 67. TAXA D’INACTIVITAT PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA 2005
Unitats: percentatges.

Homes

Dones

Total

De 16 a 24 anys

60,89

73,24

66,92

De 25 a 54 anys

20,81

31,15

25,86

De 55 a 64 anys

5,41

24,90

14,98

De 65 anys i més

68,68

85,70

78,06

Total

28,20

48,85

38,73

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

El concepte d’inactivitat que reflecteix l’EPA no recull el treball de
reproducció que majoritàriament fan les dones. Com molts estudis5 evidencien si es comptabilitzessin ambdós treballs, el de mercat i el de cura, les dones assolirien índexs d’activitat superiors als dels homes. Si
s’observa la inactivitat segons la causa, es constata que de les persones
que han al·legat inactivitat per la cura de la llar (634.450 a Catalunya)
el 96,17 % són dones, i que aquesta és la segona causa en importància
d’inactivitat després de la de jubilació, el 28,37 % de la inactivitat.
TAULA 68. POBLACIÓ INACTIVA (16 ANYS I MÉS) PER SITUACIÓ
D’INACTIVITAT I SEXE. CATALUNYA 2005
Unitats: percentatges.

Homes

Dones

Total

Estudiants

44,76

55,24

100,00

Jubilats

61,57

38,43

100,00

Feines llar

3,83

96,17

100,00

ILT

50,56

49,42

100,00

Pensions no jubilació

50,56

49,42

100,00

Altres

52,63

47,40

100,00

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
5. Carrasco Bengoa, C. [et al.]. “El treball de les dones a Catalunya: cap a una igualació
creixent?” Estudi de l’enquesta d’ús del temps, 2002-2003. CTESC: Barcelona, 2005.
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1.2.2. Activitat
El creixement
interanual de
l’activitat l’any
2005 ha estat del
2,82 %.

Les persones actives a Catalunya, és a dir aquelles que treballen o busquen
feina, han estat 3.537.100 l’any 2005, 97.100 més que l’any anterior, la qual
cosa significa un increment del 2,82 %. L’augment ha estat superior en els homes, tant en termes absoluts com relatius. L’increment interanual de l’activitat
segons l’EPA testimoni, que com s’ha comentat anteriorment permet valorar
els efectes estadístics sobre les dades causats pel canvi de metodologia, redueix
en dues dècimes el creixement de l’activitat i el situa en el 2,6 %.

Anàlisi sectorial i territorial
La terciarització de l’economia s’ha confirmat de nou enguany, el sector
dels serveis ha representat el 61,13 % de la població activa, 0,78 punts percentuals més que l’any 2004. El sector agrari ha enregistrat unes variacions intertrimestrals de l’activitat molt marcades que han acabat donant un increment del
8,59 % com a mitjana anual. Probablement aquest aflorament de l’activitat i
l’ocupació en el sector agrari ha estat causat pel procés de normalització de la
immigració d’enguany. La construcció és l’únic sector que ha perdut persones
actives. Finalment, el grup de “no classificables” ha tingut un augment substancial, del 7,46 %, que s’explica pel canvi del concepte “no classificables” que introdueix l’INE l’any 2005. Si abans conformaven aquest grup les persones que
no havien treballat mai o que feia tres anys o més que no treballaven, ara s’ha
escurçat el període de no treball a més de dotze mesos per comptabilitzar-se
com a “no classificables” pel que fa al sector d’activitat econòmica.
GRÀFIC 17. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA
(16 ANYS I MÉS) PER SECTORS ECONÒMICS.
CATALUNYA 2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
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A Espanya s’observa un comportament diferent, en primer lloc destaca
que la població activa a l’agricultura ha disminuït en 59.400 persones, la
qual cosa implica una variació relativa interanual de 5,09 %. La indústria
també ha perdut actius, però amb menys intensitat, el 0,49 %. A la banda
dels que incrementen l’activitat hi ha hagut els serveis, que amb 518.700
actius més s’han incrementat el 4,15 %. Les variacions dels “no classificables” no es poden considerar pels motius que s’han explicat anteriorment.

Destaca el
creixement de la
població activa a
Lleida, i
especialment de
l’activitat
femenina.

Si s’observen les variacions en l’activitat a les quatre províncies catalanes s’aprecia que Lleida, malgrat que és el territori amb menys població activa, ha estat el que més l’ha augmentat, el 6,3 %, molt per sobre de la
mitjana catalana, i que ha estat l’augment de l’activitat femenina, el 12,1 %,
el que hi ha contribuït més.
TAULA 69. POBLACIÓ ACTIVA (16 ANYS I MÉS)
PER PROVÍNCIES I SEXE. CATALUNYA 2005
Unitats: població activa en milers i variació relativa en percentatge.

2005

Homes

Dones

Total

Barcelona

1.498,9

1.129,1

2.627,9

Girona

203,8

155,9

359,7

Lleida

114,6

78,8

193,3

Tarragona

214,0

142,1

356,1

2.031,2

1.505,8

3.537,1

TOTAL
Variació 04-05

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Barcelona

43,0

3,0

27,0

2,4

70,0

2,7

Girona

1,7

0,8

3,0

2,0

4,7

1,3

Lleida

3,1

2,8

8,5

12,1

11,5

6,3

Tarragona

12,6

6,26

-1,8

-1,25

10,9

3,16

TOTAL

60,4

3,1

36,6

2,5

97,1

2,8

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

Perfil de la població activa
Les variacions interanuals de l’activitat segons sexes i grups d’edat mostren
que en termes relatius han estat les edats extremes, les més joves i les més grans,
les que han incrementat més el nombre d’actius. Així, els joves entre 16-19
anys han augmentat el 7,19 % i les persones de 55 anys i més, gairebé el 9 %.

Segons els grups
d’edat, l’activitat
ha crescut més
l’any 2005 entre els
joves i els més
grans.
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L’increment
interanual de les
noies actives de 16
a 19 anys a
Catalunya ha estat
inferior al dels
nois, probablement
perquè elles
romanen més temps
en el sistema
educatiu.

L’increment de les noies de 16 a 19 anys ha estat inferior al dels nois, probablement perquè elles s’incorporen més tard al mercat de treball ja que resten durant
més temps en el sistema educatiu. També destaca l’augment del 12,05 % de les
dones de 55 anys i més, en contraposició al 7,34 % dels homes. Aquesta diferència es pot explicar pel fet que estiguin arribant a aquest grup d’edat dones
que ja es van incorporar de manera més nombrosa al mercat de treball. A més
el marge per elevar l’activitat dels més grans de 55 anys és molt superior en les
dones que en els homes. Finalment, s’ha d’assenyalar que l’activitat ha decrescut en el grup d’edat de 20-24 anys.
TAULA 70. POBLACIÓ ACTIVA PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: població activa en milers de persones, i variació relativa i participació de Catalunya a
Espanya en percentatge.

CATALUNYA
2005

ESPANYA

Variació 04-05

2005

Variació 04-05

Catalunya
/ Espanya

Absoluta

Relativa

3.537,1

97,1

2,82

20.885,7

701,2

3,47

16,94

De 16 a 19

88,0

5,9

7,19

538,9

55,6

11,50

16,33

De 20 a 24

321,7

-5,1

-1,56

1.955,8

32,7

1,70

16,45

De 25 a 54

2.714,8

62,2

2,34

16.168,8

451,7

2,87

16,79

412,5

34,0

8,98

2.222,2

161,2

7,82

18,56

2.031,2

60,4

3,06

12.251,6

346,5

2,91

16,58

De 16 a 19

53,5

4,2

8,52

326,8

23,9

7,89

16,37

De 20 a 24

175,8

-3,9

-2,17

1.075,1

7,9

0,74

16,35

De 25 a 54

1.537,4

42,1

2,82

9.364,0

235,9

2,58

16,42

264,6

18,1

7,34

1.485,8

78,9

5,61

17,81

1.505,8

36,6

2,49

8.634,1

354,7

4,28

17,44

De 16 a 19

34,6

1,8

5,49

212,1

31,7

17,57

16,31

De 20 a 24

145,9

-1,2

-0,82

880,7

24,8

2,90

16,57

De 25 a 54

1.177,5

20,2

1,75

6.804,8

215,8

3,28

17,30

147,9

15,9

12,05

736,4

82,2

12,56

20,08

TOTAL

55 anys i més
HOMES

55 anys i més
DONES

55 anys i més

Absoluta Relativa

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

Espanya ha enregistrat un increment més elevat de l’activitat que
Catalunya, el 3,47 %, i a més no s’ha distribuït per edats de la mateixa
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manera. En primer lloc, s’ha diferenciat perquè no hi ha hagut cap grup
d’edat que perdés població activa i destaca molt significativament
l’augment de l’activitat en els més joves, l’11,5 %, i especialment la de
les noies, el 17,57 %. L’increment de dones actives de 55 anys i més ha
estat també molt nombrós, el 12,56 %.
Les persones actives a Catalunya han representat gairebé el 17 %
dels actius a Espanya. Com més avança l’edat, el pes de Catalunya en
els actius totals espanyols ha augmentat, i aquesta tendència s’ha accentuat en les dones grans, ja que la població activa femenina catalana de
55 anys i més ha estat el 20,08 % del total d’aquest grup a Espanya.

Taxa d’activitat
TAULA 71. TAXA D’ACTIVITAT PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: percentatges i diferències percentuals.

CATALUNYA

ESPANYA

2005

Variació 04-05

2005

Variació 04-05

TOTAL

61,3

0,5

57,4

1,0

De 16 a 19

33,1

2,50

28,9

3,4

De 20 a 24

74,1

0,50

67,0

2,7

De 25 a 54

85

-0,50

80,9

0,3

55 anys i més

21,9

1,30

19,1

1,0

HOMES

71,8

0,5

68,8

0,7

De 16 a 19

39,1

3,3

34,1

3,0

De 20 a 24

79,2

0,0

72,1

2,2

De 25 a 54

94,6

-0,4

92,4

-0,1

55 anys i més

31,3

1,4

28,4

0,9

DONES

51,2

0,4

46,4

1,2

De 16 a 19

26,7

1,6

23,4

3,9

De 20 a 24

68,9

1,2

61,7

3,2

De 25 a 54

75,1

-0,5

69,0

0,7

55 anys i més

14,3

1,3

11,5

1,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades per l’INE.
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La taxa d’activitat a Catalunya ha estat del 61,3 %, mig punt més que
l’any 2004. La taxa masculina ha estat gairebé 20 punts superior a la femenina, i és més gran en tots els grups d’edat. Entre els 25 i els 54 anys
hi ha hagut un decrement de l’activitat que s’ha repartit de manera quasi
equitativa entre dones i homes. D’altra banda, les edats més joves i més
grans han estat les que han enregistrat els increments superiors.
La taxa d’activitat espanyola ha estat gairebé 4 punts percentuals inferior a la catalana, malgrat que hagi tingut un increment interanual el
doble que el català i fins i tot el triple pel que fa a les dones actives. Les
taxes d’activitat dels joves han estat inferiors, ja que molts encara estan
estudiant. Tot i així, com s’explica en l’informe del CES (2005),6 les taxes dels més joves a Espanya són substancialment inferiors a les dels
europeus, fet que evidencia una dificultat més gran de combinar formació i treball.
TAULA 72. TAXA D’ACTIVITAT (16 ANYS I MÉS) PER PROVÍNCIES
I SEXE. CATALUNYA 2005
Unitat: percentatges.

Homes

Dones

Total

Barcelona

71,56

51,00

60,99

Girona

75,68

56,90

66,21

Lleida

68,21

47,36

57,81

Tarragona

72,03

49,12

60,73

Catalunya

71,80

51,20

61,30

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

Girona ha estat la província que ha enregistrat les taxes d’activitat més
elevades, 4,9 punts percentuals per sobre de la mitjana catalana; a l’altre extrem s’ha situat Lleida amb les taxes inferiors, 3,6 punts percentuals menys
que la taxa total de Catalunya. Tot i això, malgrat la tradicional baixa activitat femenina a Lleida, en aquest territori ha estat on s’ha enregistrat una
variació interanual més positiva: la taxa femenina s’ha incrementat 3,03
punts, mentre que a Tarragona i Girona ha disminuït 2 i 1,66 punts percentuals, respectivament.
6. CES. El papel de la juventud en el sistema productivo español, Informe 6/2005.

144

MERCAT DE TREBALL, RELACIONS LABORALS, SEGURETAT I SALUT...

GRÀFIC 18. TAXES D’ACTIVITAT ( %) DE LA POBLACIÓ
EN EDAT DE TREBALLAR PER NIVELL D’ESTUDIS
ACABATS. CATALUNYA 2001 I 2005

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

Els nivells de formació influeixen en les taxes d’activitat de la població.
Com s’observa en el gràfic, a estudis superiors corresponen taxes d’activitat
més elevades. D’altra banda, l’evolució 2001-2005 mostra que en el període
s’ha incrementat la taxa dels que tenen menys estudis. Això pot tenir diverses
explicacions, com ara la bonança econòmica que anima el que es considera població desanimada a buscar i trobar feina; l’arribada de població immigrant
amb nivells de formació més baixos però que busca feina o treballa i, per tant,
engreixa els actius d’aquests nivells de formació; el fracàs escolar, que aboca
els joves al mercat laboral sense els estudis mínims obligatoris. En canvi, ha
disminuït mig punt l’activitat dels que tenen la formació secundària obligatòria
i s’ha incrementat la dels estudis mitjans i superiors.

Els grups amb uns
nivells de formació
més alts han tingut
taxes d’activitat
més elevades.

1.2.3. Ocupació
L’any 2005 hi ha hagut un fort increment de l’ocupació, tant a
Catalunya com a Espanya, 184.600 i 1.002.400 persones més, que en
termes relatius signifiquen un increment del 5,94 % i del 5,57 %, respectivament. La mitjana anual d’ocupats a Catalunya ha estat de
3.291.100 i a Espanya, de 18.973.200. Cal tenir en compte que, a l’hora

L’ocupació s’ha
incrementat
gairebé el 6 %
a Catalunya
l’any 2005.
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de valorar aquest increment de l’ocupació, tal com s’ha explicat anteriorment, el nou qüestionari de l’EPA 2005 és molt més sensible que l’anterior per detectar feines de poques hores, i això pot comportar efectes
estadístics quan es fan comparacions amb períodes anteriors. Així, el
càlcul del creixement interanual de l’ocupació a Catalunya segons
l’EPA testimoni s’ha situat en el 4,1 %.

Anàlisi sectorial i territorial
El sector dels
serveis ha
representat
el 63,16 %
de l’ocupació,
i la indústria,
el 23,82 %.

El pes del sector dels serveis en l’economia s’ha incrementat progressivament any rere any i ha abastat el 63,16 % de l’ocupació l’any 2005. La
indústria ha significat el 23,82 %.
En nombres absoluts, tots els sectors menys la construcció, que ha
disminuït en 2.500 persones, han incrementat el nombre d’ocupats: n’hi
ha hagut 150.400 més als serveis, 28.800 més a la indústria i 8.000 més
a l’agricultura, que, malgrat que ha estat el sector de volum més baix en
termes absoluts, ha tingut més importància relativa, l’11,08 %. La variació interanual del pes de cada sector en el total de l’ocupació ha mostrat un lleuger increment de l’agricultura, 0,11 punts percentuals, i de
manera més significativa els serveis, 1,09 punts; tanmateix, la construcció i la indústria han perdut pes, 0,71 i 0,49 punts, respectivament.

GRÀFIC 19. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA
(16 ANYS I MÉS) PER SECTORS ECONÒMICS.
CATALUNYA 2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
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Si s’observa la distribució de l’ocupació per sectors en cadascun dels
sexes, es comprova una segregació sectorial més important en les dones,
atès que la seva presència en la indústria ha estat molt inferior i en
l’agricultura i la construcció, molt reduïda. A més, en el sector dels serveis hi treballa el 81,19 % de les ocupades, mentre que els homes només
s’hi concentren en el 50,15 %.
La distribució sectorial de l’ocupació a Espanya ha tingut les mateixes
característiques que la catalana amb alguns matisos: el pes de l’agricultura ha estat superior, el 5,27 %, com també el de la construcció, el
12,42 %. Els serveis han tingut un pes lleugerament inferior, el 65,01 %,
i substancialment la indústria, el 17,29 %. Les comunitats autònomes en
l’estructura sectorial de les quals la indústria té un pes més gran i superior
al de Catalunya són: la Rioja, 28,36 %, Navarra, 25,65 %, i el País Basc,
25,61 %.
Barcelona ha estat la província que ha enregistrat l’increment interanual d’ocupats més elevat, el 6,63 %, en nombres absoluts, 152.100 persones més ocupades. Lleida, malgrat que ha tingut la taxa d’ocupació
més baixa entre les províncies catalanes, ha augmentat intensament
l’ocupació l’any 2005, 100.000 persones més, el 5,02 %, seguida de
Tarragona, el 4,88 %, i, finalment, Girona, que ha enregistrat una variació positiva més moderada del 2,62 %. Pel que fa al cas de Girona, s’ha
de tenir en compte que l’any 2004 va ser la província que en termes relatius va incrementar més el nombre d’ocupats, el 8,23 %. Per tant,
aquesta dada matisa que l’any 2005 sigui la que ho ha fet amb menys
intensitat. Amb relació a la distribució de l’ocupació segons els sectors
d’activitat a cadascuna de les províncies, s’observa el pes de l’agricultura a Lleida, l’11,93 %, i el de la indústria a Barcelona, el 24,9 %. Pel
que fa a les variacions interanuals, destaca l’elevadíssim increment de
l’agricultura a la província de Barcelona, amb 8.000 persones més, la
qual cosa ha significat un augment del 40 %.7 Menys elevat però també
significatiu ha estat el de Girona, l’11,11 %. En canvi a Tarragona i a
Lleida l’agricultura s’ha reduït el 4,64 % i l’1,36 %, respectivament. Finalment, cal assenyalar que el sector dels serveis ha presentat des del
punt de vista territorial un doble comportament, d’una banda s’ha incrementat substancialment a Barcelona i a Tarragona, el 9,53 % i el 7,26 %, i
ha disminuït a Girona, el 0,5 %, o ha tingut un lleuger increment a
Lleida, el 0,6 %.

Barcelona ha estat
la província que
en termes relatius
ha crescut més
en ocupació.

7. Aquest elevat increment relatiu de l’agricultura a Barcelona s’ha de posar en relació amb
les particularitats del sector, que s’està parlant de xifres petites, el procés de normalització de
la immigració i que un dels factors d’elevació més grans de l’EPA és la immigració.
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TAULA 73. POBLACIÓ OCUPADA (16 ANYS I MÉS) PER SECTORS
ECONÒMICS I PROVÍNCIES. CATALUNYA 2005
Unitats: població ocupada en milers i variació relativa en percentatge.

2005

Agricultura Indústria Construcció

Serveis

TOTAL

Barcelona

28,0

608,7

223,6

1.584,6

2.444,9

Girona

12,0

73,1

47,6

200,7

333,4

Lleida

21,7

35,1

23,8

101,2

181,9

Tarragona

18,5

66,9

53,4

192,1

330,9

TOTAL

80,2

783,8

348,4

2.078,6

3.291,1

Serveis

TOTAL

Variació 2004-2005

Agricultura Indústria Construcció

Abs.

8,0

11,6

-5,3

137,9

152,1

Rel.

40,0

1,9

-2,3

9,5

6,6

Abs.

1,2

4,1

4,2

-1,0

8,5

Rel.

11,1

5,9

9,7

-0,5

2,6

Abs.

-0,3

10,4

-2,1

0,6

8,7

Rel.

-1,4

42,1

-8,1

0,6

5,0

Abs.

-0,9

2,5

0,7

13,0

15,4

Rel.

-4,6

3,9

1,3

7,3

4,9

Abs.

8,0

28,8

-2,5

150,4

184,6

Rel.

0,1

-0,5

-0,7

1,1

5,9

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

TOTAL
Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’IDESCAT.

Perfil de la població ocupada
De les 184.600 persones més ocupades a Catalunya l’any 2005, el
48,88 % han estat dones, per tant hi ha hagut una distribució de l’increment
interanual de l’ocupació gairebé equitatiu entre els sexes. Ara bé, en termes
relatius, sobre cadascun dels sexes ha estat més elevat en les dones, el 7 %,
que en els homes, el 5,2 %. No obstant això, cal recordar que la taxa d’ocupació femenina ha estat 20 punts inferior a la masculina i que, per tant, caldria encara intensificar-ne més el creixement.
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TAULA 74. POBLACIÓ OCUPADA PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: població ocupada en milers de persones, i variació relativa i participació de Catalunya en
Espanya en percentatge.

CATALUNYA
2005

ESPANYA

VARIACIÓ 04-05
Absoluta

Relativa

3.291,1

184,6

5,94

De 16 a 19

65,7

9,3

De 20 a 24

279,0

De 25 a 54

2005

VARIACIÓ 04-05

Catalunya
/ Espanya

Absoluta

Relativa

18.973,2

1.002,4

5,58

17,35

16,49

381,9

46,4

13,83

17,20

13,3

5,01

1.622,4

81,8

5,31

17,20

2.552,8

118,9

4,89

14.877,4

704,0

4,97

17,16

55 anys i
més

393,5

43,0

12,27

2.091,6

170,2

8,86

18,81

HOMES

1.912,4

94,5

5,20

11.388,8

454,5

4,16

16,79

De 16 a 19

41,8

5,9

16,43

246,6

24,0

10,78

16,95

De 20 a 24

151,2

1,5

1,00

921,1

30,3

3,40

16,42

De 25 a 54

1.465,6

63,3

4,51

8.812,6

317,6

3,74

16,63

55 anys i
més

253,8

23,8

10,35

1.408,4

82,5

6,22

18,02

DONES

1.378,7

90,2

7,00

7.584,4

547,8

7,79

18,18

De 16 a 19

24,0

3,6

17,65

135,2

22,2

19,65

17,75

De 20 a 24

127,8

11,8

10,17

701,3

51,5

7,93

18,22

De 25 a 54

1.087,2

55,5

5,38

6.064,8

386,4

6,80

17,93

139,7

19,3

16,03

683,1

87,6

14,71

20,45

TOTAL

55 anys i
més

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’IDESCAT.

Com s’observa en la taula anterior, ha estat en els grups de les persones joves i grans on hi ha hagut un creixement relatiu més intens de
l’ocupació. Si es consideren les variables d’edat i sexe conjuntament,
s’han detectat diferències de comportament entre homes i dones. En el
grup de 16 a 19 anys ha estat significativament superior el nombre
d’ocupats que són homes. L’ocupació jove femenina més baixa té probablement relació amb el fet que hi ha més noies que estudien durant
més temps. En el grup d’edats següent, entre els 20 i els 24 anys, hi ha
hagut una participació més equilibrada entre dones i homes, el 45,80 %

Enguany,
l’ocupació s’ha
intensificat més
entre els joves de
16 a 19 anys i les
persones de 55
anys i més.
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i el 54,19 %, respectivament, alhora que hi ha hagut un increment interanual més elevat de dones que d’homes, que en termes relatius han
estat de l’1 % i del 10,17 %. L’increment relatiu d’ocupació en les persones de 55 anys o més ha estat important, el 12,27 %, i 5,68 punts percentuals superior en les dones, probablement a causa, entre altres
motius, del fet que arriben a aquest grup d’edat dones que pertanyen a
generacions que ja es van incorporar amb més intensitat al mercat laboral.
A Espanya, de la nova ocupació que s’ha creat, el 54,64 % ha estat femenina. Tot i això, la taxa d’ocupació de les dones ha estat 23,1 punts inferior a la masculina. També a les edats extremes és on hi ha hagut el
creixement relatiu interanual més elevat, i destaca, especialment, l’augment
del 19,65 % en les joves de 16 a 19 anys.
El pes de la
població ocupada
catalana sobre
l’espanyola s’ha
incrementat en les
edats més grans.

El pes de la població ocupada catalana sobre la població ocupada espanyola ha estat del 17,3 % i s’ha incrementat en el grup de persones de 55
anys i més fins a arribar al pes relatiu màxim en les dones de 55 anys i més,
el 20,45 %.
GRÀFIC 20. POBLACIÓ OCUPADA DE 16 ANYS I MÉS
(EN MILERS) PER NIVELL DE FORMACIÓ ASSOLIT
I SEXE. CATALUNYA 2001-2005

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

La darrera característica de la població ocupada que s’ha analitzat és el
nivell de formació assolit. El gràfic mostra l’evolució dels nivells de formació dels ocupats, dones i homes, a Catalunya en el període 2001-2005. L’in-
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crement dels nivells de formació de la població en edat de treballar i
ocupada és un dels reptes de l’Estratègia Europea per a l’Ocupació, que fixa
com a objectiu que cal assolir l’any 2010 que el 80 % dels joves de 22 anys
tingui estudis de secundària postobligatòria. També el Pla nacional de reformes d’Espanya concreta objectius en aquest sentit, com ara reduir a la
meitat, al 15 %, la taxa d’abandonament prematur del sistema educatiu, que
és molt elevada tant a Espanya com a Catalunya, com també incrementar
els nivells de formació de la població jove, especialment dels nois, i pel que
fa a les noies, incrementar la seva participació en la formació professional
i en les carreres tècniques.
El gràfic reflecteix l’increment constant de persones ocupades que tenen estudis de secundària postobligatòria i de formació superior. També es
pot observar que si bé l’any 2001 els homes eren numèricament superiors
en aquests dos nivells de formació, el 2005 dones i homes estaven pràcticament igualats en els estudis superiors, i en els secundaris postobligatoris
s’han escurçat sensiblement les distàncies. També s’observa que les diferències dels nivells d’ocupació entre els sexes eren més marcades en els
grups de formació més baixos, sense estudis o amb formació de secundària
obligatòria. La majoria dels ocupats homes tenien estudis secundaris obligatoris, seguits dels universitaris; en canvi, el nombre més elevat de dones
ocupades tenia formació superior. Finalment, cal assenyalar que el fet de no
tenir la formació mínima obligatòria penalitza més l’ocupació femenina
que la masculina.

Hi ha hagut un
increment constant
any rere any
d’ocupats amb
estudis superiors o
de secundària
postobligatòria.

Taxa d’ocupació
L’Estratègia Europea per a l’Ocupació fixa com a objectius per a
l’any 2010 assolir una taxa d’ocupació per a la població entre 15 i 64
anys del 70 %, del 60 % per a la població femenina i del 50 % per a les
persones entre 55 i 64 anys. L’any 2005 la taxa d’ocupació a Catalunya
entre els 16 i els 64 anys ha estat del 70,26 %, la femenina, del 59,68 %
i la de les persones entre 55 i 64 anys, del 51,55 %. A Espanya les taxes,
seguint el mateix ordre anterior, han estat del 64,26 %, del 50,99 % i del
43,12 %. D’aquestes dades es desprèn que Catalunya ja ha assolit els nivells d’ocupació marcats a l’Estratègia, però que Espanya encara n’està
lluny.
En la taula següent es mostren les variacions interanuals en les taxes
d’ocupació segons sexes i edats per a la població de 16 anys i més, tant a
Catalunya com a Espanya.
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TAULA 75. TAXA D’OCUPACIÓ PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: població ocupada en milers de persones, i variació relativa en percentatge.

CATALUNYA

ESPANYA

2005

Variació 04-05

2005

Variació 04-05

TOTAL

57,0

2,1

52,1

1,9

De 16 a 19

24,7

3,7

20,5

2,8

De 20 a 24

64,3

4,5

55,6

4,1

De 25 a 54

79,9

1,5

74,4

1,7

55 anys i més

20,9

1,8

18,0

1,2

HOMES

67,6

1,8

63,9

1,4

De 16 a 19

30,6

4,5

25,7

2,9

De 20 a 24

68,1

2,2

61,8

3,5

De 25 a 54

90,2

1,1

86,9

0,8

55 anys i més

30,0

2,1

27,0

1,1

DONES

46,8

2,2

40,8

2,4

De 16 a 19

18,5

2,9

14,9

2,7

De 20 a 24

60,3

6,9

49,2

4,8

De 25 a 54

69,3

1,9

61,5

2,6

55 anys i més

13,5

1,6

10,7

1,2

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’IDESCAT.
La taxa d’ocupació
de les persones de
16 anys i més ha
estat del 57 % a
Catalunya l’any
2005.

La taxa d’ocupació, és a dir la proporció de persones de 16 anys i més que
treballen, s’ha intensificat tant a Catalunya com a Espanya i amb més força a
les franges d’edat més joves. Destaca el fort increment a Catalunya entre els
nois de 16 a 19 anys, 4,5 punts més que l’any 2004, i de les noies entre 20 i 24
anys, amb variacions interanuals de 6,9 punts més a Catalunya i 4,8 punts al
conjunt de l’Estat. Es reitera, per tant, la divergència de comportament entre noies i nois en la franja de 16 a 19 anys, en què els nois han tingut taxes d’ocupació
molt més elevades. Entre els 20 i 24 anys les taxes d’ocupació d’ambdós sexes
s’han aproximat més, 7,8 punts percentuals de diferència a Catalunya i 12,6
punts a Espanya. Cal assenyalar que en tots els trams d’edat la taxa d’ocupació
femenina ha estat inferior.
Segons les províncies, la taxa d’ocupació més elevada per a la població de
16 anys i més ha estat a Girona, amb una taxa del 61,4 %, seguida de Barcelona,
amb el 56,7 %, Tarragona, amb el 56,4 %, i finalment Lleida, amb el 54,4 %.
La taxa d’ocupació a Espanya l’any 2005 ha estat del 52,1 %, els homes
han representat el 63,9 % i les dones, el 40,8 %. La variació interanual ha
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estat positiva, d’1,9 punts percentuals, i més intensa en les dones, 2,4 punts.
La comunitat autònoma amb la taxa d’ocupació més elevada ha estat
Madrid, el 58,1 % sobre la població en edat de treballar, i aquesta comunitat
també ha enregistrat la taxa d’ocupació femenina més elevada, el 49 %. Els
increments d’ocupació més alts han estat a la Rioja, que ha presentat una
variació interanual de 3,8 punts i de 4,2 punts pel que fa a les dones.
TAULA 76. TAXA D’OCUPACIÓ PER COMUNITAT AUTÒNOMA.
ESPANYA 2005
Unitats: percentatges.
2005

Variació
2004-05

2005

Variació
2004-05

TOTAL NACIONAL

52,1

1,9

VALÈNCIA

53,5

1,3

Homes

63,9

Dones

40,8

1,4

Homes

65,5

1,5

2,4

Dones

41,8

ANDALUSIA

0,9

46,8

2,3

EXTREMADURA

43,5

1,4

Homes

60,7

2,0

Homes

56,6

-0,3

Dones

33,4

2,6

Dones

30,7

3,0

ARAGÓ

53,3

2,0

GALÍCIA

47,8

1,8

Homes

65,3

1,8

Homes

58,1

1,2

Dones

41,5

2,2

Dones

38,3

2,3

ASTÚRIES

43,2

1,6

MADRID

58,1

2,1

Homes

54,6

1,2

Homes

68,0

0,6

Dones

32,9

2,0

Dones

49,0

3,4

BALEARS

58,2

0,8

MÚRCIA

53,2

1,1

Homes

68,6

1,2

Homes

66,9

0,3

Dones

47,9

0,4

Dones

39,5

1,9

CANÀRIES

52,4

0,6

NAVARRA

56,2

2,1

Homes

63,3

0,1

Homes

66,8

0,9

Dones

41,7

1,1

Dones

45,8

3,3

CANTÀBRIA

50,1

2,5

PAÍS BASC

52,7

1,8

Homes

62,4

1,6

Homes

63,6

1,4

Dones

38,4

3,2

Dones

42,5

2,3

CASTELLA I LLEÓ

47,9

2,8

RIOJA

55,7

3,8

Homes

60,6

2,2

Homes

68,3

3,5

Dones

35,6

3,3

Dones

43,2

4,2

CASTELLA-LA MANXA

49,1

2,0

CEUTA

46,8

-

Homes

64,5

1,4

Homes

63,3

-

Dones

33,8

2,5

Dones

29,9

-

CATALUNYA

57,0

2,1

MELILLA

44,0

-

Homes

67,6

1,8

Homes

60,2

-

Dones

46,8

2,2

Dones

29,4

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’INE.
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Població ocupada segons la situació professional
De les 184.600 persones més ocupades a Catalunya l’any 2005, 149.400
han estat assalariats, és a dir el 81 % de la nova ocupació. Els empresaris amb
assalariats han tingut l’increment relatiu interanual més elevat, el 8,27 %, seguits dels empresaris sense assalariats i cooperatives, amb el 6,59 %, i finalment els assalariats s’han incrementat el 5,81 %. Només els ocupats enquadrats
com a ajudes familiars s’han reduït el 3,51 % amb relació a l’any 2004.
TAULA 77. TAXA DE PARCIALITAT PER SEXE. CATALUNYA
I ESPANYA 2005
Unitats: percentatges.

Catalunya

Espanya

2005

Dif. 2004-05

2005

Dif. 2004-05

Homes

4,4

1,4

4,5

1,7

Dones

23,6

6,7

24,2

6,2

Total

12,4

3,6

12,4

3,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades per l’INE.

La taxa total de
parcialitat a
Catalunya ha estat
del 12,4 %
i la de les dones,
del 23,6 % Hi ha
hagut un increment
interanual de
3,6 punts
percentuals.

La taxa d’ocupats a temps parcial a Catalunya i a Espanya l’any 2005 ha estat del 12,4 % i bàsicament femenina, més de 19 punts superior a la masculina.
De les 409.300 persones que treballen a temps parcial a Catalunya, el 79,6 %
han estat dones. La parcialitat femenina s’ha incrementat més de 6 punts percentuals amb relació a l’any 2004, però cal recordar que la nova EPA 2005 recull amb més precisió el treball de poques hores i que per tant les dades del 2004
podien subestimar la parcialitat. La taxa de parcialitat a Catalunya i Espanya ha
anat augmentant en els darrers anys; tot i això, encara està per sota de la mitjana
de l’Europa dels 25, que ha estat al tercer trimestre del 2005 del 18 %, del
7,2 % en els homes i del 31,8 % en les dones.

Anàlisi de les dades sobre la població ocupada assalariada
L’any 2005 hi ha
hagut 149.400
assalariats més
a Catalunya.
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El nombre de persones assalariades a Catalunya l’any 2005 ha estat de
2.720.900 i la taxa de salarització, és a dir el pes dels assalariats sobre els ocupats totals, ha estat del 82,67 %. La taxa de salarització ha estat 6,2 punts superior en les dones que en els homes. L’increment interanual ha estat del 5,81 %
i en termes relatius ha estat més intens en els assalariats temporals, el 8,4 %, que
en els indefinits, el 5 %. El grup que ha crescut de manera més intensa ha estat
el de les assalariades amb contracte temporal, el 12,5 %.
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En nombres absoluts, s’han incrementat més els assalariats indefinits que
els temporals, però no s’han distribuït de manera equitativa entre dones i homes, atès que el 59,44 % dels indefinits nous han estat homes i el 68,65 % dels
temporals nous han estat dones. És a dir, si bé les dones han incrementat més
l’ocupació que els homes, ho han fet per la contractació temporal.
TAULA 78. POBLACIÓ OCUPADA ASSALARIADA PER TIPUS
DE CONTRACTE I SEXE. CATALUNYA 2005
Unitats: població ocupada en milers i variació relativa en percentatge.

2005

Homes

Dones

Total

Indefinit

1.179,1

867,3

2.046,4

Temporal

352,3

322,2

674,5

1.531,3

1.189,5

2.720,9

TOTAL
Variació 04-05

Destaca
l’increment relatiu
interanual de les
dones assalariades
amb contracte
temporal, que ha
assolit el 12,5 %.

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Indefinit

57,9

5,2

39,4

4,8

97,4

5,0

Temporal

16,3

4,9

35,7

12,5

52,0

8,4

TOTAL

74,2

5,1

75,1

6,7

149,4

5,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT.

Hi ha hagut 15.502.100 persones assalariades a Espanya l’any 2005, la
qual cosa ha representat un increment interanual del 5,3 %, que s’ha intensificat pel que fa a les assalariades fins al 7,5 % i encara més en les assalariades temporals, el 9,1 %.
TAULA 79. POBLACIÓ OCUPADA ASSALARIADA SEGONS
SECTOR PRIVAT O PÚBLIC. CATALUNYA 2005
Unitats: població ocupada en milers i variació relativa en percentatge.

2005

Homes

Dones

Total

Privat

1.363,5

980,3

2.343,8

Públic

167,9

209,2

377,1

1.531,3

1.189,5

2.720,9

TOTAL
Variació 04-05

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Privat

52,4

4,0

71,0

7,8

123,4

5,6

Públic

21,9

15,0

4,1

2,0

26,0

7,4

TOTAL

74,2

5,1

75,1

6,7

149,4

5,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
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El 13,85 % de les persones assalariades treballava en el sector públic i
les dones han representat el 17,58 %.
GRÀFIC 21. VARIACIÓ RELATIVA INTERANUAL ( %)
DELS HOMES ASSALARIATS SEGONS SECTOR PRIVAT
O PÚBLIC. CATALUNYA 2002-2005

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

GRÀFIC 22. VARIACIÓ RELATIVA ( %) INTERANUAL
DE LES DONES ASSALARIADES SEGONS SECTOR
PRIVAT O PÚBLIC. CATALUNYA 2002-2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
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GRÀFIC 23. VARIACIÓ RELATIVA INTERANUAL ( %)
DE LA POBLACIÓ ASSALARIADA SEGONS SECTOR
PRIVAT O PÚBLIC. CATALUNYA 2002-2005

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

Com s’observa en els gràfics anteriors, la variació interanual segons
sectors i sexes ha presentat enguany alguna peculiaritat. Destaca en primer lloc que l’any 2005 hi ha hagut l’increment relatiu de població assalariada més elevat dels darrers tres anys, el 5,81 %. També s’observa
que en el període 2003-2005 l’augment de població assalariada sempre
ha estat superior en les dones que en els homes. D’altra banda, les variacions interanuals segons sector privat/públic mostren que les dones
han tingut increments relatius superiors en el sector públic, tret del
2005, en què hi ha hagut un augment elevat dels homes assalariats en el
sector públic a causa de la incorporació i desplegament dels Mossos
d’Esquadra. Finalment, cal assenyalar que, per primer cop, en els darrers tres anys l’increment relatiu de les dones en el sector privat ha estat
molt més elevat que en el sector públic.

L’any 2005 destaca
l’increment relatiu
dels homes
assalariats en el
sector públic, del
15 %.

A Espanya el pes del sector públic, el 18,47 %, ha estat superior que a
Catalunya, i en el cas de les dones ha arribat a ser del 22,59 %. La variació
interanual d’enguany s’ha distanciat dels paràmetres de Catalunya pel que
fa a l’increment de la població en el sector públic, atès que a Espanya ha
estat només del 2,3 %, 5 punts inferior a l’increment a Catalunya. D’altra
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banda, l’augment en el sector públic s’ha distribuït de manera equitativa entre dones i homes.

Taxa de temporalitat
La taxa de temporalitat a Catalunya l’any 2005 ha estat del 24,8 %.
El sector públic ha presentat una temporalitat elevada, el 21,5 %, que en
el cas de les dones ha arribat al 26,2 %, amb la qual cosa gairebé s’ha
igualat amb la del sector privat, el 27,3 %. Aquesta equiparació de la
temporalitat entre el sector públic i el privat no s’ha donat en els homes.

GRÀFIC 24. TAXA DE TEMPORALITAT ( %) PER SECTOR
PRIVAT O PÚBLIC I PER SEXE. CATALUNYA 2005

La taxa de
temporalitat
a Catalunya ha
estat del 24,8 %,
i a Espanya,
del 33,34 %.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.

La temporalitat a Espanya l’any 2005 ha estat del 33,34 %; en les dones,
del 35,7 % i en els homes, del 31,66 %. En el sector públic les dades mostren una realitat similar a la de Catalunya, la temporalitat d’ambdós sexes
ha estat del 25,7 %; la dels homes, el 19,37 % i la de les dones molt més
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elevada, el 30,53 %. En el sector privat les diferències entre els sexes no han
estat tan marcades. La taxa global ha estat del 35,22 %; la dels homes, el
33,91 % i la de les dones, el 37,2 %.

Afiliació a la Seguretat Social
La mitjana anual de registrats a la Seguretat Social a Catalunya l’any
2005 ha estat de 3.214.454 persones en el conjunt de règims de cotització.
Hi ha hagut, per tant, una variació interanual positiva de 141.154 persones,
que, en termes relatius, és un increment en l’ocupació del 4,6 %, gairebé el
doble que l’any passat. Catalunya ha representat el 18 % del total de persones afiliades arreu de l’Estat.

La mitjana anual
d’altes a la
Seguretat Social
l’any 2005
a Catalunya ha
estat de 3.214.454
persones.

Segons els règims de cotització, el règim general ha representat el 80 %
dels afiliats i l’especial per a autònoms, el 16,9 %.
La demarcació territorial de Barcelona ha concentrat el 75,5 % de l’ocupació donada d’alta en tots els règims a Catalunya; Girona, el 9,5 %;
Tarragona, el 9,4 %, i Lleida, el 5,6 %.
A Espanya, la mitjana de registrats a la Seguretat Social ha estat de
17.900.817 persones, 819.017 persones més que l’any anterior, la qual
cosa ha representat un increment relatiu del 4,8 %. El 17,2 % d’aquest
increment correspon a afiliats de la comunitat autònoma de Catalunya.

1.2.4. Desocupació
Segons l’EPA, el nombre d’aturats a Catalunya l’any 2005 ha estat de
245.900 persones, la qual cosa ha significat una reducció molt elevada de
l’atur, el 26,27 %. A l’hora de valorar aquesta xifra s’ha de considerar els
efectes estadístics derivats del canvi metodològic de l’EPA 2005: el càlcul
de la variació interanual a partir de l’EPA testimoni redueix el decrement
de l’atur al 14,7 %.

El nombre de
persones en atur
l’any 2005 a
Catalunya i
Espanya ha estat de
245.900 i
d’1.912.500,
respectivament.

Si s’observen les variacions interanuals de l’atur des de l’any 2002, per
utilitzar un període homogeni de dades de l’EPA, destaca en primer lloc
l’augment de l’atur en els anys 2002 i 2003, després del període d’expansió
de l’economia catalana 1995-2001 que va comportar una creació intensa de
llocs de treball i gairebé va possibilitar la convergència de Catalunya amb
les taxes laborals europees. D’altra banda, a partir del 2004 hi ha hagut una
reducció de l’atur que s’ha accentuat el 2005, malgrat que aquesta xifra s’ha
de matisar perquè compara dades de l’EPA de diferents metodologies.
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GRÀFIC 25. VARIACIONS INTERANUALS ( %)
DE LA POBLACIÓ DESOCUPADA. CATALUNYA 2002-2005

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

L’any 2005, l’atur per sectors s’ha distribuït en correspondència amb el
pes que cadascun dels sectors ha tingut en l’ocupació. En el grup de “no
classificables” s’hi han inclòs les persones que fa més de 12 mesos que no
treballen, que no s’han classificat en cap sector concret, i les de primera
ocupació. Pel que fa a les variacions interanuals, cal remarcar el decrement
de les persones sense feina als serveis i a la indústria, 10,36 i 8,92 punts percentuals respectivament.
GRÀFIC 26. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ DESOCUPADA
(16 ANYS I MÉS) PER SECTORS ECONÒMICS.
CATALUNYA 2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
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En concordança amb el pes que cada província catalana tenia sobre la població total s’ha distribuït el pes de l’atur a cada província. D’aquesta manera,
el 74,42 % de les persones en atur vivien a la província de Barcelona; el
10,74 %, a Girona; el 10,25 %, a Tarragona, i l’11,4 %, a Lleida.

Perfil de la població desocupada
De les 245.900 persones en atur, el 51,68 % eren dones, el 26,43 % tenien menys de 25 anys i el 7,68 % tenien 55 anys o més. A Espanya les dones han estat el 54,88 % del total de l’atur i els joves, el 25,64 %.

L’atur juvenil a
Catalunya ha estat
el 26,43 % de l’atur
total.

Com s’observa en la taula següent, el decrement de l’atur ha estat més
intens en les dones que en els homes i a Catalunya que a Espanya.
TAULA 80. POBLACIÓ DESOCUPADA PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: població desocupada en milers de persones i variació relativa en percentatge.

CATALUNYA
2005

ESPANYA

Variació 04-05
Absoluta Relativa

2005

Variació 04-05
Absoluta

Relativa

TOTAL

245,9

-87,6

-26,3

1.912,5

-301,2

-13,6

De 16 a 19

22,3

-3,4

-13,2

157,1

9,3

6,3

De 20 a 24

42,7

-18,4

-30,1

333,4

-49,1

-12,8

De 25 a 54

162,0

-56,7

-25,9

1.291,4

-252,2

-16,3

55 anys i més

18,9

-9,1

-32,5

130,7

-9,0

-6,4

HOMES

118,8

-34,1

-22,3

862,8

-108,0

-11,1

De 16 a 19

11,7

-1,7

-12,7

80,2

-0,2

-0,2

De 20 a 24

24,6

-5,4

-18,0

154,0

-22,4

-12,7

De 25 a 54

71,7

-21,4

-23,0

551,4

-81,7

-12,9

55 anys i més

10,8

-5,6

-34,1

77,4

-3,6

-4,4

DONES

127,1

-53,6

-29,7

1.049,6

-193,3

-15,6

De 16 a 19

10,6

-1,8

-14,5

76,9

9,5

14,1

De 20 a 24

18,1

-13,0

-41,8

179,4

-26,8

-13,0

De 25 a 54

90,3

-35,3

-28,1

740,0

-170,6

-18,7

55 anys i més

8,1

-3,5

-30,2

53,3

-5,4

-9,2

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’IDESCAT.
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GRÀFIC 27. EVOLUCIÓ DE L’ATUR PER SEXE (EN MILERS).
CATALUNYA 2001-2005

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

Malgrat que el nombre de dones en atur s’ha mantingut superior al dels
homes, s’ha constatat un apropament de les distàncies al mateix temps que
una reducció en ambdós sexes.
Segons el temps d’estada a l’atur, el gràfic següent mostra que més del
67 % de les persones sense feina feia menys de 12 mesos que en buscaven,
per tant el percentatge de l’atur més elevat ha correspost al de curta durada.
GRÀFIC 28. TEMPS DE CERCA DE FEINA. CATALUNYA 2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
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La proporció d’aturats que feia dos anys i més que estaven en aquesta situació s’ha reduït molt significativament, han passat de ser el 22,09 % dels aturats
a l’11,79 %. Per contra, l’atur de curta durada, cinc mesos i menys, s’ha incrementat espectacularment del 37,24 % al 53,36 %. Cal recordar, quan es comparen dades 2005-2004 sobre permanència a l’atur, que el canvi metodològic
hi influeix perquè detecta millor la feina de poques hores.
Les dades per al global de l’Estat mostren la mateixa distribució, però
amb un pes una mica superior de l’atur de llarga durada. Així el 60 % dels
aturats espanyols feia menys d’un any que es trobaven en aquesta situació,
i el 15,55 % feia més de dos anys. Malgrat que l’atur de més de dos anys
s’ha reduït considerablement amb relació a l’any anterior, no ho ha fet amb
la mateixa intensitat que a Catalunya.
TAULA 81. POBLACIÓ DESOCUPADA PER TEMPS DE RECERCA
D’OCUPACIÓ. CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: població desocupada en milers i variació relativa en percentatge.

CATALUNYA
2005

ESPANYA

Variació 04-05
Absoluta Relativa

2005

Variació 04-05
Absoluta Relativa

5 mesos i menys

131,2

7,0

5,6

889,4

28,2

3,3

De 6 a 11 mesos

34,6

-31,4

-47,6

257,0

-159,0

-38,2

De 12 a 23 mesos

30,3

-25,9

-46,1

256,0

-81,2

-24,1

2 anys i més

29,0

-44,7

-60,7

297,3

-137,1

-31,6

Ja han trobat ocupació

20,8

7,4

55,2

212,8

48,0

29,1

TOTAL

245,9

-87,6

-26,3

1.912,5

-301,2

-13,6

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

Taxa d’atur estimat
L’increment de l’ocupació per sobre de l’increment de l’activitat ha repercutit en un descens de la taxa d’atur. A Catalunya el 2005 la taxa d’atur
ha estat del 7 %. Lleida és l’única província que ha tingut la taxa d’atur per
sota de la mitjana catalana, el 5,9 %, i Barcelona la que l’ha reduïda més
en termes interanuals, 3,4 punts percentuals. Enguany, la taxa d’atur a Espanya ha estat del 9,2 %.

La taxa d’atur 2005
a Catalunya ha
estat del 7 %, i a
Espanya, del 9,2 %.

Malgrat que les taxes d’atur femenines s’han reduït més que les masculines, sobretot a Espanya, i que les distàncies entre ambdues amb relació a
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l’any passat també s’han escurçat, especialment a Catalunya, 1,9 punts, les
dones han continuat amb unes taxes d’atur més elevades.
Com s’observa en la taula següent, la taxa d’atur ha variat molt segons els
grups d’edat. Destaca l’elevat atur dels joves, que ha tingut el punt àlgid en les
noies de 16 a 19 anys, més del 30 % a Catalunya i encara superior a Espanya.
En el grup d’edats següent, entre 20 i 24 anys, malgrat que la taxa d’atur s’ha
reduït molt considerablement, continua sent elevada. Aquestes elevades taxes
d’atur en les persones més joves es podrien considerar normals perquè corresponen a etapes de la vida en què les persones encara estan estudiant i, com ja
s’ha dit anteriorment, sembla que l’economia espanyola i catalana tenen més
dificultats que l’europea per combinar formació i ocupació. Tot i això, com en
altres anys, cal destacar l’alt percentatge de noies de 16 a 19 anys en atur, a
Catalunya amb una taxa d’atur 9 punts per sobre de la dels nois de les mateixes
edats, fet que potser evidencia una dificultat més gran per part de les noies amb
poca formació de trobar feina respecte dels nois en la mateixa situació, atès que
la falta de qualificació penalitza més les dones.
TAULA 82. TAXA D’ATUR PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: percentatges.

CATALUNYA

ESPANYA

2005

Variació 04-05

2005

Variació 04-05

TOTAL

7,0

-2,7

9,2

-1,8

De 16 a 19

25,4

-5,9

29,1

-1,5

De 20 a 24

13,3

-5,4

17,0

-2,9

De 25 a 54

6,0

-2,2

8,0

-1,8

55 anys i més

4,6

-2,8

5,9

-0,9

HOMES

5,8

-2,0

7,0

-1,2

De 16 a 19

21,8

-5,3

24,5

-2,0

De 20 a 24

14,0

-2,7

14,3

-2,2

De 25 a 54

4,7

-1,5

5,9

-1,0

55 anys i més

4,1

-2,6

5,2

-0,6

DONES

8,4

-2,7

12,2

-2,8

De 16 a 19

30,8

-5,9

36,2

-1,2

De 20 a 24

12,4

-5,4

20,4

-3,7

De 25 a 54

7,7

-2,2

10,9

-2,9

55 anys i més

5,5

-2,8

7,2

-1,8

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’IDESCAT.
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Segons els sectors d’activitat econòmica, el que ha tingut la taxa d’atur
més elevada ha estat la construcció, el 5,6 %, seguida de la indústria, el
4,4 %, els serveis, el 3,9 %, i finalment l’agricultura, el 3,8 %. Les reduccions interanuals més elevades s’han enregistrat als serveis, 3,2 punts percentuals, i a la indústria, 2,9 punts.
La taula següent sobre les taxes d’atur a les diferents comunitats autònomes mostra, d’una banda, les baixes taxes en la majoria de comunitats si es comparen les dades amb etapes anteriors. Tot i això, hi ha
hagut territoris com ara Ceuta, Extremadura, Melilla, Andalusia i Canàries que han tingut taxes marcadament per sobre de la mitjana espanyola
i on l’atur continua sent un problema important del mercat de treball.
D’altra banda, és comú a tots els territoris un percentatge més alt de dones en atur, Madrid és la comunitat on la distància entre homes i dones
ha estat més baixa, només 1,6 punts. Finalment, destaca que hi ha comunitats amb nivells d’atur global baixos, però taxes d’atur femení elevades com ara Castella-Lleó i Castella - la Manxa, Cantàbria, València,
Galícia, Múrcia i la Rioja.
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TAULA 83. TAXA D’ATUR PER COMUNITAT AUTÒNOMA. ESPANYA
2005
Unitats: percentatges.

2005 V. 04-05

2005 V. 04-05

TOTAL NACIONAL

9,2

-1,8

VALÈNCIA

8,8

-1,6

Homes

7,1

-1,1

Homes

6,8

-1,2

Dones

12,2

-2,8

Dones

11,8

-2,0

ANDALUSIA

13,9

-3,2

EXTREMADURA

15,8

-1,4

Homes

10,3

-2,3

Homes

11,6

0,6

Dones

19,5

-4,7

Dones

22,4

-4,9

ARAGÓ

5,8

0,2

GALÍCIA

10,0

-3,6

Homes

3,9

0,0

Homes

7,2

-2,0

Dones

8,6

0,4

Dones

13,5

-5,8

ASTÚRIES

10,3

-0,1

MADRID

6,8

0,1

Homes

8,0

0,8

Homes

6,1

0,6

Dones

13,4

-1,5

Dones

7,7

-0,6

BALEARS

7,3

-1,9

MÚRCIA

8,0

-2,7

Homes

5,2

-2,4

Homes

5,8

-1,6

Dones

10,1

-1,2

Dones

11,6

-4,4

CANÀRIES

11,7

-0,3

NAVARRA

5,6

0,1

Homes

9,8

0,5

Homes

4,3

0,1

Dones

14,4

-1,4

Dones

7,6

0,1

CANTÀBRIA

8,5

-2,0

PAÍS BASC

7,3

-2,4

Homes

6,2

-1,7

Homes

5,7

-2,2

Dones

11,9

-2,7

Dones

9,6

-2,6

CASTELLA I LLEÓ

8,7

-2,0

RIOJA

6,2

0,6

Homes

5,5

-1,0

Homes

3,7

-0,8

Dones

13,6

-3,6

Dones

9,8

2,4

CASTELLA-LA
MANXA

9,2

-0,3

CEUTA

19,7

-

Homes

5,6

0,4

Homes

14,3

-

Dones

15,3

-1,8

Dones

29,4

-

CATALUNYA

7,0

-2,7

MELILLA

13,9

-

Homes

5,9

-1,9

Homes

7,9

-

Dones

8,5

-3,8

Dones

23,2

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’INE.
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Atur registrat
Enguany, a partir del mes de maig, els serveis públics d’ocupació, tant
l’estatal com els autonòmics, utilitzen un nou sistema de gestió anomenat
SISPE que integra informació relativa a les polítiques actives d’ocupació,
les prestacions per desocupació i les demandes d’ocupació. Aquest nou sistema canvia la manera de determinar els diferents col·lectius que conformen els demandants d’ocupació i això ocasiona una ruptura de les sèries
històriques d’atur enregistrat. És per aquest motiu que només s’exposen les
dades de l’any 2005.
Les dades sobre atur enregistrat que faciliten els serveis públics d’ocupació proporcionen una informació detallada sobre l’evolució mensual de
l’atur i ofereixen, entre altres coses, una valuosa concreció territorial, tant
municipal com comarcal. A continuació s’exposen les mitjanes anuals de
les principals dades agregades que ajuden a tenir una visió de conjunt sobre
l’evolució de l’atur enregistrat l’any 2005.
TAULA 84. ATUR REGISTRAT PER SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitat: percentatges.

Homes

Dones

Total

Barcelona

88.527

119.231

207.758

Girona

9.385

12.957

22.342

Lleida

4.410

6.109

10.519

Tarragona

10.650

14.194

24.844

Catalunya

112.972

152.491

265.463

Espanya

758.417

1.161.081

1.919.498

Font: elaboració pròpia a partir de dades del SOC i del Servei Públic d’Ocupació de l’Estat.

La mitjana mensual de l’atur enregistrat a Catalunya durant l’any 2005
ha estat de 265.463 persones, de les quals el 57,4 % són dones. A Espanya,
d’1.919.498 persones en atur, les dones han representat el 60,5 %. El
78,3 % de l’atur s’ha concentrat a la província de Barcelona.
Els menors de 25 anys a Catalunya han estat l’11,03 % del total d’aturats enregistrats, a Espanya la proporció ha estat del 13,36 %. El grup
d’edats mitjanes, de 30 a 44 anys, ha enregistrat un nombre d’aturats elevat,
que ha arribat al 36,27 % del total a Catalunya i al 38,21 % a Espanya.
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TAULA 85. ATURATS REGISTRATS PER SEXE I EDATS.
CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: nombre absoluts.

CATALUNYA

ESPANYA

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

De 16 a 19

5.493

3.676

9.169

39.993

36.298

76.291

De 20 a 24

10.142

9.991

20.133

78.961

101.208

180.169

De 25 a 29

15.603

19.538

35.141

106.838

165.409

272.248

De 30 a 44

37.707

58.597

96.304

254.277

479.353

733.630

De 44 a 54

18.269

31.910

50.179

130.738

232.532

363.270

De 55 a 59

13.364

19.249

32.613

82.044

95.377

177.421

59 anys i més

12.394

9.530

21.924

65.567

50.903

116.470

Font: elaboració pròpia a partir de dades del SOC i del Servei Públic d’Ocupació de l’Estat.

1.3. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ
DELS PRINCIPALS AGREGATS DEL MERCAT
DE TREBALL A CATALUNYA, ESPANYA
I LA UNIÓ EUROPEA
A continuació es presenten les principals taxes del mercat de treball
a Catalunya, Espanya i Europa. També es comparen aquests indicadors
entre les quatre regions europees que configuren els quatre motors; Baden-Württemberg, Roine-Alps, Llombardia i Catalunya. Cal tenir en
compte en aquest apartat de comparació europea que les dades es refereixen a l’any 2004, atès que són les darreres disponibles, i també que
la població de referència és la compresa entre els 15 i els 64 anys.
Cal recordar que el Pla nacional de reformes d’Espanya fixa alguns
objectius de convergència amb Europa com són, entre d’altres, augmentar la taxa d’ocupació femenina al 57 % i reduir l’atur juvenil al 19,3 %
per al 2008 i al 18,6 % per al 2010, per apropar-nos a les mitjanes europees.
Les taxes d’ocupació masculines han assolit a tots els àmbits territorials
el mínim del 70 % fixat a l’EEO per al 2010, els esforços s’han de centrar
en la participació femenina per tal que pugui arribar al 60 % fixat.
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TAULA 86. TAXA D’OCUPACIÓ (15-64 ANYS) PER SEXE.
CATALUNYA, ESPANYA I UE 2003-2004

La taxa d'ocupació
catalana dels 15 als
64 anys superava
el 2004 la mitjana
europea.

Unitats: percentatges.

Catalunya

Espanya

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

2004

77,6

56,2

67,0

73,8

48,3

61,1

2003

78,2

54,3

66,3

73,2

46,3

59,8

Diferència

-0,6

1,9

0,7

0,6

2,0

1,3

UE-15

UE-25

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

2004

72,4

56,6

64,5

70,7

55,5

63,1

2003

72,5

56,0

64,2

70,8

55,0

62,8

Diferència

-0,1

0,6

0,3

-0,1

0,5

0,3

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la regió, EUROSTAT.

La taxa d’ocupació total europea era lluny del 70 % que fixa l’EEO per
al 2010, Catalunya és qui més s’hi ha aproximat i Espanya, qui més ha augmentat amb relació al període anterior. Aquesta bona posició relativa de
Catalunya es confirma si es comparen les taxes entre les quatre regions europees, ja que després de Baden-Württemberg, Catalunya és qui tenia la
taxa d’ocupació més elevada.
TAULA 87. TAXA D’OCUPACIÓ (15-64 ANYS). REGIONS EUROPEES
DELS QUATRE MOTORS 2003-2004
Unitats percentatges.

Baden-Württemberg

Roine-Alps

Llombardia

Catalunya

2004

69,4

64,1

65,6

67,0

2003

69,8

64,5

63,9

66,3

Diferència

-0,4

-0,4

1,7

0,7

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la regió, EUROSTAT.

Pel que fa a la situació comparada de l’atur, s’observa una aproximació
de les taxes catalana i espanyola a les mitjanes europees, tot i així en l’atur
femení és on roman la diferència més destacada, especialment marcada a
l’àmbit espanyol.
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Al 2004, les taxes
globals d’atur,
catalana i
espanyola,
s’aproximaven a
les europees,
malgrat això la
taxa d’atur femení
continuava sent
més elevada.

TAULA 88. TAXA D’ATUR (15 ANYS I MÉS) PER SEXE.
CATALUNYA, ESPANYA I UE 2003-2004
Unitats: percentatges.

Catalunya

Espanya

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

2004

7,8

12,3

9,7

8,2

15,0

11,0

2003

8,0

13,0

10,0

8,4

16,0

11,5

Diferència

-0,2

-0,7

-0,3

-0,2

-1,0

-0,5

UE-15

UE-25

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

2004

7,5

9,2

8,2

8,5

10,1

9,2

2003

7,5

9,1

8,2

8,5

10,1

9,2

Diferència

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la regió, EUROSTAT.

La bona situació de l’atur a Catalunya queda una mica matisada en comparar-la amb les realitats dels Quatre Motors, ja que de totes és qui tenia la
taxa més elevada.
TAULA 89. TAXA D’ATUR (15 ANYS I MÉS). REGIONS EUROPEES
DELS QUATRE MOTORS 2003-2004
Unitats percentatges.

Baden-Württemberg

Roine-Alps

Llombardia

Catalunya

2004

6,4

8,5

4,0

9,7

2003

5,8

7,5

3,6

10,0

Diferència

0,6

1,0

0,4

-0,3

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la regió, EUROSTAT.

Pel que fa a la taxa d’atur juvenil, s’observa que és el doble de la taxa
global d’atur a tots els àmbits territorials. D’altra banda, també és important
ressaltar que la convergència de Catalunya i Espanya amb Europa és inferior en la taxa d’atur juvenil que en la taxa total d’atur. Per tant, cal esmerçar esforços si es volen assolir els objectius de reducció de l’atur juvenil
fixats a l’EEO per al 2008 i el 2010.
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TAULA 90. TAXA D’ATUR JUVENIL (MENORS DE 25 ANYS).
CATALUNYA, ESPANYA I UE. 2004-2003
Unitats percentatges.

Catalunya

Espanya

UE-15

UE-25

2004

21,2

22,0

16,2

18,5

2003

22,2

22,7

16,1

18,6

Diferència

-1,0

-0,7

0,1

-0,1

La taxa d’atur
juvenil a Catalunya
el 2004 doblava la
taxa global d’atur.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la regió, EUROSTAT.

Finalment, cal assenyalar que si es compara l’atur dels joves a
Catalunya amb el de les regions europees similars s’observa clarament que
aquest és un dels principals reptes del mercat de treball català, atès que, amb
una taxa del 21,2 %, està 12 punts per sobre de la regió amb més bons resultats, Baden-Württemberg.
TAULA 91. TAXA D’ATUR JUVENIL (MENORS DE 25 ANYS)
PER SEXE. REGIONS EUROPEES DELS QUATRE
MOTORS 2003-2004
Unitats percentatges.

TOTAL

Baden-Württemberg

Roine-Alps

Llombardia

Catalunya

2004

9,2

18,9

12,7

21,2

2003

8,0

14,7

10,9

22,2

Diferència

1,2

4,2

1,8

-1,0

Baden-Württemberg

Roine-Alps

Llombardia

Catalunya

2004

10,7

16,8

11,8

18,9

2003

9,4

14,9

9,4

22,4

Diferència

1,3

1,9

2,4

-3,5

Baden-Württemberg

Roine-Alps

Llombardia

Catalunya

2004

7,4

22,0

13,9

24,2

2003

6,4

14,4

12,8

21,8

Diferència

1,0

7,6

1,1

2,4

HOMES

DONES

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la regió, EUROSTAT.
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1.4. LA INCIDÈNCIA DE LA IMMIGRACIÓ EN EL MERCAT
DE TREBALL
1.4.1. Referències al marc normatiu
Reial decret
2393/2004,
de 30 desembre.

L’any 2005 és marcat per la publicació i entrada en vigor del Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers
a Espanya i la seva integració social,8 que ha entrat en vigor al mes de la
seva publicació, el 7 de febrer del 2005.

Procés de
normalització.

El Reglament estableix, com a mesura excepcional i prèvia a l’aplicació del règim ordinari, un procés de normalització perquè es puguin
contractar legalment els treballadors que es trobin al nostre país, com a
mesura per fer aflorar l’economia submergida. El procés ha estat vigent
durant tres mesos i requeria que els empresaris o ocupadors garantissin,
amb caràcter general, sis mesos de relació laboral, excepte casos excepcionals. Les condicions i els requisits per poder accedir al procés de normalització són recollits a l’Ordre PRE/140/2005, de 2 de febrer, per la
qual es desenvolupa el procediment aplicable al procés de normalització
previst a la disposició transitòria tercera del Reial decret 2393/2004, de
30 de desembre.9

Catàleg de difícil
cobertura.

El règim ordinari estableix que la condició que permetrà l’entrada
d’immigrants al nostre país serà la situació nacional d’ocupació, que
s’avaluarà mitjançant catàlegs d’ocupació de difícil cobertura. Per
aquest motiu, el 24 de febrer es va publicar la Resolució de 8 de febrer
del 2005, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual s’estableix
el procediment per a l’elaboració del Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura regulat a l’article 50.a del Reglament de la Llei orgànica 4/2000,
d’11 de gener.10

Contingent de l’any
2004 prorrogat.

Igualment, enguany s’ha mantingut el contingent de treballadors estrangers no comunitaris, pròrroga de l’existent l’any 2004, segons acord de Govern del 30 de desembre del 2004, que funciona com un instrument que
permet actuacions com la selecció i la formació als països d’origen.
El nou Reglament inclou una regulació més restrictiva de les situacions que donen accés a la residència per circumstàncies excepcionals,
8. BOE, núm. 6, de 7.01.2005.
9. BOE, núm. 29, de 3.02.2005.
10. BOE, núm. 47, de 24.02.2005.
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com per exemple la concessió per raons humanitàries, i també s’inclou
la concessió per arrelament. Es diferencia entre l’arrelament social i
l’arrelament laboral, aquest últim supòsit va entrar en vigor al mes
d’agost, una vegada exhaurit el període de presentació de sol·licituds
del procés de normalització.
En un altre àmbit, al mes de maig es va publicar la Resolució de 28
d’abril de 2005 de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del
director general de Cooperació local,11 pel qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions al padró dels estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent que no siguin renovats cada dos
anys. En concret, s’estableix que la renovació de la inscripció al padró
exigeix un acte exprés mitjançant el qual el ciutadà manifesti la voluntat
de renovar la inscripció. Aquesta mesura afecta en primer terme els estrangers empadronats abans del 21 de desembre del 2003, atès que si no
renoven l’empadronament les seves inscripcions anteriors caducarien el
22 de desembre del 2005. Amb aquest procediment es pretén donar més
qualitat als padrons, en donar de baixa els ciutadans estrangers que ja
no resideixin al país i disposar d’unes xifres de població més properes
a la realitat.

Caducitat de les
inscripcions al
padró dels
estrangers no
comunitaris.

A Catalunya, al juny el Govern ha aprovat el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008. Les actuacions van adreçades a tothom, ja que el
Pla aborda el procés d’acollida i d’integració de les persones nouvingudes, alhora que preveu mesures per reforçar les polítiques socials, la
convivència i la cohesió entre el conjunt de la població. Al Pla es proposa, prioritàriament, la millora de les polítiques socials, l’educació des
de la interculturalitat, afavorir la cohesió social, promoure la inserció
laboral, impulsar l’ús social de català, formar els professionals dels serveis públics i lluitar contra l’exclusió i el racisme. El Pla està dotat amb
69 milions d’euros per dur a terme els 70 programes previstos.

Pla de ciutadania i
immigració
2005-2008.

1.4.2. Procés de normalització
El procés de normalització és previst a la disposició transitòria tercera del Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, i tenia una vigència
de tres mesos, del 7 de febrer al 7 de maig del 2005.
11. BOE, núm. 128, 30.05.2005.
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Prèviament a l’anàlisi de les dades es presenta una síntesi dels requisits del procés de normalització. S’hi han establert dos models de sol·licitud: la d’autorització de residència i treball i la d’autorització de
residència i treball com a treballador discontinu en el sector del servei
domèstic. Els subjectes legitimats per presentar la primera de les sol·licituds són els empresaris o ocupadors o les persones que tinguin la representació legal empresarial. En el segon cas, les sol·licituds poden ser
presentades pels mateixos treballadors.
Per contractar estrangers, els empresaris han de complir una sèrie de
requisits:
a. Cal haver signat un contracte amb l’estranger amb el compromís
de mantenir la prestació laboral per un període mínim de 6 mesos.
En el cas del sector agrari, aquest període mínim és de 3 mesos i
en el cas dels sectors de l’hoteleria i la construcció, el compromís
d’ocupació és de 6 mesos i cal portar-lo a terme en un període màxim d’un any, i fa possible la suma de períodes discontinus.
b. Si es tracta de contractes de treball a temps parcial, el període mínim s’incrementa en temps proporcional a la reducció de la jornada.
c. L’empresa ha d’estar inscrita al règim corresponent de la Seguretat Social i trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries
i de les quotes exigibles a la Seguretat Social.
d. Les condicions del contracte s’han d’ajustar a les que estableix la
normativa per a la mateixa activitat, categoria professional i localitat.
En el cas dels treballadors, els requisits són:
a. Estar empadronat en un municipi espanyol abans del dia 8 d’agost
del 2004, amb permanència continuada a Espanya durant aquest
període.
b. Tenir la titulació requerida, i degudament homologada, per al lloc
de treball o acreditar-ne la capacitat exigida.
c. No tenir antecedents penals, tant a Espanya com als països on ha
residit els darrers cinc anys.
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d. No tenir prohibida l’entrada a Espanya.
Un cop presentades les sol·licituds, té lloc la resolució, que ha de ser
motivada i notificada a l’empresari amb còpia al treballador. Si la resolució és favorable, en el termini d’un mes des de la notificació, cal que
es formalitzi l’afiliació i/o alta del treballador a la Seguretat Social, si
no perd l’efecte.
Segons les dades del balanç del procés de normalització que ha publicat el Ministeri de Treball i Afers Socials en data 30 de desembre del
2005, el nombre de sol·licituds presentades a tot Espanya era de
691.655, 139.480 de les quals corresponen a Catalunya. Han estat resoltes positivament 573.270 sol·licituds i 115.149 negativament (16,6 %).
A Catalunya 117.583 són autoritzacions positives i 19.945, negatives
(14,3 %).

A Catalunya s’han
presentat 139.480
sol·licituds al
procés de
normalització.

Catalunya és la segona comunitat autònoma on més sol·licituds
s’han presentat. La precedeix Madrid, on se n’han presentat 171.321,
però el percentatge d’autoritzacions negatives és més alt, el 21,4 % de
les presentades (134.563 autoritzacions positives).
Si s’analitzen les comunitats autònomes amb un nombre més alt de
sol·licituds presentades (Madrid, Catalunya, València i Andalusia),
s’observa que aquestes comunitats coincideixen amb les que tenen un
nombre més alt d’estrangers empadronats.
Les autoritzacions concedides amb alta amb posterioritat al fitxer
general d’afiliació de la Seguretat Social mantenen el mateix ordre que
s’establia segons el nombre de sol·licituds presentades. En primer lloc
es troba Madrid, amb 130.741 altes, la segueixen Catalunya (111.062),
València (81.904), Andalusia (67.803) i Múrcia (35.621). En total a Espanya s’han donat d’alta a la Seguretat Social 550.136 estrangers a 30
de desembre del 2005. Les comunitats esmentades, conjuntament, acullen el 78 % de les altes registrades.

Les autoritzacions
concedides a
Catalunya han
estat 111.062.

Segons gènere, a Catalunya de les 111.062 altes a la Seguretat Social,
63.858 corresponen a estrangers homes (57,50 %) i 47.190 a dones. Així,
el percentatge de dones a Catalunya només assoleix el 42,49 %, i se situa
per sota de la mitjana estatal, que és del 44,10 %. Les comunitats amb un
percentatge de dones més alt són: Madrid (el 53,42 %), Astúries (51,97 %),
el País Basc (51,75 %) i Galícia (51,56 %).
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TAULA 92. SOL·LICITUDS PRESENTADES A CATALUNYA
EN EL PROCÉS DE NORMALITZACIÓ SEGONS GÈNERE
I ACTIVITAT ECONÒMICA
Unitats: nombre de sol·licituds i percentatges.
Codi

Activitat econòmica
1

Dones

Homes % Dones

Total

% Total

A

Agricultura i ramaderia

777

7.656

9,21 %

8.435

6,05 %

B

Pesca2

11

118

8,46 %

130

0,09 %

C

Indústries estractives2

3

55

5,08 %

59

0,04 %

D

Indústries manufactureres

1.837

5.907

23,72 %

7.744

5,55 %

E

Producció i distribució
d’energia elèctrica, gas i aigua

6

27

18,18 %

33

0,02 %

F

Construcció

1.388

27.455

4,81 %

28.843

20,67 %

G

Comerç, reparació vehicles de
motor, articles personals i d’ús
domèstic

3.290

10.218

24,36 %

13.508

9,68 %

H

Hoteleria

6.955

8.541

44,88 %

15.496

11,1 1%

I

Transport, emmagatzemament
i comunicacions

390

2.830

12,11 %

3.220

2,31 %

J

Intermediació financera

50

53

48,54 %

103

0,07 %

K

Activitats immobiliàries i de
lloguer: serveis empresarials

2.642

5.661

31,82 %

8.303

5,95 %

L

Administració pública, defensa i
seguretat social obligatòria

10

22

31,25 %

32

0,02 %

M

Educació

202

201

50,12 %

403

0,29 %

N

Activitats sanitàries i
veterinàries, servei social

573

302

65,49 %

875

0,63 %

O

Altres activitats i serveis prestats
a la societat: serveis personals

1.042

2.211

32,03 %

3.253

2,33 %

P

Llars que ocupen servei domèstic

33.111

14.118

70,11 %

47.229

33,85 %

Diversos (sense determinar)

1.315

553

70,40 %

1.868

1,34 %

Total

53.602

85.928

38,42 %

139.534

100,00 %

Font: elaboració pròpia segons les dades facilitades per la Delegació del Govern a Catalunya .
(1) Cal afegir dues sol·licituds on no consta el sexe
(2) Cal afegir una sol·licitud on no consta el sexe

Segons les dades facilitades per la Delegació del Govern a Catalunya,
el nombre de sol·licituds presentades en aquesta comunitat ha estat de
139.534 (54 sol·licituds més que les que ha publicat el Ministeri).
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Segons aquestes dades les sol·licituds estan molt diversificades entre
moltes activitats econòmiques, les més nombroses de les quals són les
que s’han presentat per treballar en llars que ocupen servei domèstic (el
33,85 % de les sol·licituds), la construcció (20,67 %), l’hoteleria (11,11 %),
el comerç (9,68 %) i l’agricultura i ramaderia (6,05 %).
Les sol·licituds presentades per treballar en llars que ocupen servei
domèstic han estat 47.229. El 70,40 % han estat presentades per dones,
que correspon a 33.111 sol·licituds, i la resta, 14.118, per homes. Tot i
que en un primer moment, la presentació de sol·licituds d’aquestes característiques pot resultar curiosa, no es pot oblidar que la cura de la
gent gran no és exclusiva del col·lectiu femení, atès que molts homes
grans prefereixen persones del seu mateix gènere que els ajudin per diversos motius, entre els quals destaquen la necessitat de més força física
o el grau d’intimitat més gran que poden oferir, per exemple, en tasques
de neteja corporal.

Les sol·licituds
presentades per
treballar a llars
que ocupen servei
domèstic han estat
el 34 % del total.

El segon gran bloc d’activitat econòmica quant a nombre de sol·licituds
presentades és el de la construcció. S’hi han presentat 28.843 sol·licituds,
1.388 presentades per dones (4,81 %).
Pel que fa a l’hoteleria, la proporció entre els dos gèneres està molt
més equilibrada -el 44,88 % de les 15.496 sol·licituds han estat de dones. En general, el 38,42 % de les sol·licituds han estat presentades per
dones estrangeres.
Cal destacar que les sol·licituds han estat presentades per estrangers de
143 nacionalitats diferents.
Però una anàlisi de les dades amb més profunditat mostra que el 94,75 %
de les dades corresponen a nacionals de 28 països.
Si s’agrupen els nacionals de l’Equador, Bolívia, Colòmbia, l’Argentina
i l’Uruguai, les sol·licituds presentades assoleixen el 40 % del total. Les nacionalitats sud-americanes són les que més sol·licituds han presentat. Per
contra, les nacionalitats africanes no són tan nombroses. En un exercici similar a l’anterior, si s’agrupen les nacionalitats amb un nombre més alt de
sol·licituds com ara el Marroc, Senegal, Gàmbia, Malí, Ghana, Algèria i
Nigèria, només s’assoleix el 25 % del total.

El 40 % de les
sol·licituds
presentades han
estat de nacionals
de l’Equador,
Bolívia, Colòmbia,
l’Argentina i
l’Uruguai.
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TAULA 93. SOL·LICITUDS PRESENTADES A CATALUNYA
EN EL PROCÉS DE NORMALITZACIÓ SEGONS
LES NACIONALITATS MÉS NOMBROSES
Unitats: nombre de sol·licituds i percentatges.

Sol·licituds

Distribució

1

Rànquing
Equador

Nacionalitats

27.179

19,48 %

2

Marroc

23.851

17,09 %

3

Bolívia

10.642

7,63 %

4

Romania

10.052

7,20 %

5

Paquistan

8.937

6,40 %

6

Colòmbia

8.435

6,05 %

7

Argentina

5.404

3,87 %

8

Xina

3.344

2,40 %

9

Uruguai

3.265

2,34 %

10

Senegal

3.075

2,20 %

11

Ucraïna

2.716

1,95 %

12

Índia

2.572

1,84 %

13

Rússia

2.252

1,61 %

14

Gàmbia

2.240

1,61 %

15

Brasil

1.990

1,43 %

16

Xile

1.917

1,37 %

17

Malí

1.788

1,28 %

18

Bulgària

1.494

1,07 %

19

Perú

1.420

1,02 %

20

Hondures

1.338

0,96 %

21

Veneçuela

1.329

0,95 %

22

Paraguai

1.304

0,93 %

23

Ghana

1.107

0,79 %

24

Algèria

1.019

0,73 %

25

Nigèria

1.015

0,73 %

26

República Dominicana

985

0,71 %

27

Geòrgia

794

0,57 %

28

República de Guinea

738

0,53 %

139.534

100,00 %

TOTAL

Font: elaboració pròpia segons les dades facilitades per la Delegació del Govern a Catalunya .
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Específicament, els col·lectius que més sol·licituds han presentat són els
equatorians, amb 27.179, seguits dels marroquins, amb 23.851. Aquestes
dues nacionalitats absorbeixen conjuntament quasi el 37 % de les sol·licituds presentades en total. Si s’analitza la incidència d’aquests dos col·lectius en el mercat de treball, s’observa que les sol·licituds segons l’activitat
econòmica en la qual estan adscrites les ofertes de treball són diferents per
a cadascun.
Concretament, els nacionals de l’Equador han presentat ofertes per a
llars que ocupen servei domèstic en el 48 % dels casos (13.063 sol·licituds).
Igualment, s’han presentat sol·licituds per treballar a la construcció
(16,37 %), l’hoteleria (9,11 %) i el comerç (8,53 %).
Els nacionals del Marroc han presentat un nombre més alt de sol·licituds per treballar a la construcció on el 33,92 % de les ofertes són
d’aquesta activitat (8.090). També, en el 22,83 % dels casos s’han presentat ofertes per a llars que ocupen servei domèstic, el 10,74 % per a
l’agricultura, el 8,69 % per al comerç i el 8,60 % per a l’hoteleria. Les
sol·licituds en aquest cas estan més diversificades entre les diferents activitats econòmiques.

Els dos col·lectius
més nombrosos són
els equatorians i els
marroquins.

Comparativament, s’observa que els grans blocs d’activitats econòmiques són similars per a tots dos col·lectius: les llars que ocupen servei, la
construcció, l’hoteleria o el comerç. Però, mentre que els equatorians es decanten més per les llars, els marroquins ho fan per la construcció i, ampliant
més el ventall, també es diferencien per l’accés a l’agricultura (2.562 estrangers marroquins en aquesta activitat, davant de 428 equatorians).

1.4.3. Anàlisi de les dades
Anàlisi segons l’EPA
Per fer l’anàlisi de la població activa, ocupada i desocupada dels estrangers a Catalunya, s’han desglossat les dades segons la nacionalitat i el gènere. En qualsevol cas, cal recordar que la tinença d’una nacionalitat
concreta no implica el naixement en aquell país, sinó que pot haver estat adquirida amb posterioritat.
La població activa de Catalunya l’any 2005, de mitjana anual, era de
3.537.080 persones. D’aquestes, 3.045.850 tenien nacionalitat espanyola i
491.230 persones eren nacionals d’altres països. Les dades publicades per

Prop del 14 % de
la població activa a
Catalunya és
estrangera.

179

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

l’EPA permeten diferenciar entre els nacionals de la UE-25 menys Espanya
(55.300 persones) i els d’altres països no comunitaris (435.950 persones).
Les notes metodològiques d’aquesta base de dades assenyalen que els qui
tenen doble nacionalitat (espanyola i una altra) han estat inclosos amb els
de nacionalitat espanyola. El percentatge d’actius estrangers davant el total
d’actius és del 13,89 %, tot i que la proporció d’actius homes és una mica
superior, del 14,39 %.
TAULA 94. POBLACIÓ ACTIVA, OCUPADA I DESOCUPADA
SEGONS LA SEVA NACIONALITAT. CATALUNYA 2005
Unitats: poblacions en mitjana anual i milers i percentatges.

ACTIUS

Total

Homes

Dones

% de dones

Total

3.537,08

2.031,25

1.505,83

42,57 %

Espanyola

3.045,85

1.739,05

1.306,80

42,90 %

Estrangera

491,23

292,20

199,03

40,52 %

UE-25

55,30

32,00

23,30

42,13 %

No comunitària

435,95

260,20

175,75

40,31 %

% estrangers

13,89 %

14,39 %

13,22 %

-

Total

Homes

Dones

% de dones

Total

3.291,10

1.912,43

1.378,68

41,89 %

Espanyola

2.865,20

1.651,95

1.213,25

42,34 %

Estrangera

425,90

260,48

165,43

38,84 %

UE-25

52,40

30,30

22,13

42,22 %

No comunitària

373,50

230,18

143,25

38,35 %

% estrangers

12,94 %

13,62 %

12,00 %

-

Total

Homes

Dones

% de dones

Total

245,98

118,83

127,15

51,69 %

Espanyola

180,65

87,10

93,55

51,79 %

Estrangera

65,33

31,73

33,60

51,44 %

UE-25

2,90

1,70

1,18

40,52 %

No comunitària

62,45

30,03

32,50

52,04 %

26,56 %

26,70 %

26,43 %

-

OCUPATS

DESOCUPATS

% estrangers

Font: elaboració pròpia segons les dades de l’EPA, INE.
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La taxa d’activitat a Catalunya al 2005 ha estat, de mitjana anual, de
61,27 %. Aquest percentatge és força més alt si es tracta de persones de nacionalitat no espanyola, atès que s’incrementa fins al 75,02 %. La taxa d’activitat masculina dels nacionals espanyols ha estat del 69,47 %, mentre que
en el cas dels nacionals no espanyols ha estat del 89,76 % (el 91,27 % en el
cas d’estrangers no comunitaris). En el cas de la taxa d’activitat femenina
les diferències, tot i notables, no han estat tan acusades. Així, per als nacionals espanyols la taxa d’activitat femenina s’ha situat en el 49,98 %, mentre que per als estrangers ha estat del 60,48 %.

La taxa d’activitat
dels estrangers ha
estat del 75,02 %.

En nombres absoluts, els ocupats estrangers han estat 425.900 persones,
que representa el 12,94 % dels ocupats a Catalunya.
Pel que fa al nombre de desocupats al mercat de treball català, s’observa
que el 26,56 % del total eren estrangers, que en nombres absoluts representen 65.330 persones.
La taxa d’atur també mostra diferències significatives segons les nacionalitats, mentre que per als nacionals espanyols ha estat, de mitjana anual, el
5,93 %, pel que fa als estrangers s’ha incrementat fins a assolir el 13,35 %. Cal
tenir en compte que en el cas dels estrangers amb nacionalitats comunitàries la
taxa d’atur ha estat pràcticament la mateixa que per als espanyols, fins i tot una
mica inferior (4,95 %), i que les diferències esmentades han estat provocades
pels estrangers de nacionalitats no comunitàries. Respecte al gènere, la taxa
d’atur també mostra diferències, i ha estat el doble en el cas dels homes i més
del doble per a les dones (el 5,01 % homes espanyols i el 10,87 % homes estrangers, pel 7,16 % dones espanyoles i el 16,84 % dones estrangeres).

La taxa d’atur dels
estrangers ha estat
del 13,35 %.

El gènere, sens dubte, està molt influenciat pels diferents col·lectius que formen els estrangers residents a Catalunya. Tal com es veurà a l’apartat de demografia d’aquesta Memòria el col·lectiu més uniforme d’estrangers a Catalunya
el constitueixen els marroquins, que mantenen una proporció més alta d’homes
que de dones, encara que cada any les dades s’apropen una mica més. Però globalment el nombre de nacionals americans és el 39 % dels empadronats a
Catalunya amb nacionalitat no espanyola. Respecte a aquests països, la proporció entre homes i dones està més equilibrada, fet que afavoreix que puguin entrar a formar part del mercat de treball però, com és obvi, no ho garanteix.
Així, les dades de l’EPA mostren que el percentatge de dones actives de
nacionalitat espanyola se situa en el 42,90 %, mentre que el de les dones estrangeres és del 40,52 %. Les distàncies encara són més significatives en la
població ocupada, les ocupades de nacionalitat espanyola eren el 42,34 %
del total, mentre que les nacionals no espanyoles se situen en el 38,84 %,
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quasi quatre punts percentuals menys, i més encara si són nacionals de països no comunitaris, on només el 38,35 % d’aquesta categoria eren dones.
Per contra, el percentatge de dones aturades espanyoles era més alt en la
seva categoria que el de les dones estrangeres. El 51,79 % dels aturats espanyols eren dones, davant el 51,44 % de les estrangeres.
Una altra variable que condiciona el mercat de treball són les cohorts
d’edats de la població activa i com la població estrangera hi influeix.
Aquesta variable malauradament no és disponible, en el seu desglossament
segons nacionalitats i comunitats autònomes, en les dades que publica
l’INE. Malgrat això, cal fer menció d’un estudi elaborat per Manpower,12
en el qual es fa referència a la influència en la població activa de la població
immigrant. Segons aquest estudi la reducció de la taxa de natalitat a partir
del final dels anys setanta i el seu impacte en la població total, potencialment activa i ocupada, constitueix un efecte crida per a la població immigrant que cobreix aquestes vacants de població d’entre 16 i 35 anys. Aquest
fet pot trobar, entre d’altres, una base en les dades del Ministeri de Treball
i Afers Socials segons les quals el nombre d’estrangers amb targeta o autorització de residència a Catalunya a 31 de desembre del 2005 era de
603.636 persones, i 501.875 tenien entre 16 i 64 anys, amb una mitjana
d’edat total de 32. Així, l’estudi estableix que, en els 10 anys estudiats, la
immigració explica el 51 % del creixement de la població activa espanyola.

Anàlisi segons l’afiliació a la Seguretat Social
Una altra font que permet fer una anàlisi del mercat de treball dels estrangers a Espanya és el nombre d’afiliats a la Seguretat Social.
El 2005,
a Catalunya hi
havia 329.609
afiliats estrangers,
el 10,28 % del
total.

La taula següent permet estudiar l’evolució del nombre d’afiliats a la
Seguretat Social i en alta laboral a Catalunya.
L’afiliació total a Catalunya de mitjana anual era de 3.205.300 persones,
329.609 de les quals eren afiliats estrangers. El nombre d’estrangers afiliats representa el 10,28 % de l’afiliació total. Aquesta xifra s’ha incrementat respecte
al 2004, quan els estrangers assolien el 7,63 % del total d’afiliació.
Però la mostra més significativa del pes que estan adquirint les afiliacions dels treballadors estrangers es troba quan s’analitza l’evolució dels darrers anys. Així, si es pren com a referència els darrers set anys, el període
1999-2005, s’observa que el nombre de treballadors estrangers afiliats s’ha
12. Efecto llamada e inmigración: razones del choque inmigratorio e impacto en el mercado
de trabajo 1995-2005. Josep Oliver Alonso. Índice laboral Manpower.
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més que quadruplicat, amb un creixement del 350,2 %. En nombres absoluts aquest fet afecta 161.755 afiliats més l’any 2005 respecte al 1999.
TAULA 95. TREBALLADORS ESTRANGERS AFILIATS
A LA SEGURETAT SOCIAL I EN ALTA LABORAL.
CATALUNYA 1999-2005

En set anys el
nombre d’afiliats
estrangers s’ha
quadruplicat.

Unitats: nombre de treballadors en mitjana anual.

Total
%
afiliació a Estrangers
Barcelona
Estrangers
Catalunya

Girona

Lleida

Tarragona

1999

2.639.453

73.214

2,77 %

54.297

9.928

3.970

5.019

2000

2.769.285

90.006

3,25 %

64.515

13.084

5.397

7.009

2001

2.859.356

123.290

4,31 %

88.027

16.643

8.117

10.504

2002

2.928.402

164.665

5,62 %

117.161

21.158

11.097

15.249

2003

2.998.909

200.018

6,67 %

142.176

24.746

13.657

19.439

2004

3.079.637

234.969

7,63 %

164.770

29.043

18.113

23.043

2005

3.205.300

329.609

10,28 %

231.538

40.849

24.223

32.998

Var.
03-04

2,69 %

17,47 %

14,39 %

15,89 %

17,36 %

32,63 %

18,54 %

Var.
04-05

4,08 %

40,28 %

34,78 %

40,52 %

40,65 %

33,73 %

43,20 %

Var.
99-05

21,44 %

350,20 % 270,72 % 326,43 % 311,45 % 510,15 % 557,46 %

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

Per demarcacions, al 2005, el 70,25 % dels afiliats estrangers es trobaven a Barcelona, que representa el 7,22 % de l’afiliació total. La segueix
Girona, amb el 12,39 % dels afiliats estrangers, Tarragona, amb el 10,01 %
i, finalment, Lleida, amb el 7,35 %.
Pel que fa a l’evolució interanual, s’observa que tant a Barcelona com a
Girona, demarcacions amb més afiliació estrangera, s’han incrementat de
40 punts percentuals, aproximadament. Tarragona ha augmentat -la que
més-, el 43,2 %, i Lleida -la que menys-, el 33,7 %. En aquest increment
respecte a l’any anterior, sens dubte, cal tenir en compte el procés de normalització que s’ha estudiat en aquest mateix apartat.
Però si s’analitza el període esmentat de set anys, l’evolució més acusada
ha estat la de Tarragona, amb un increment del nombre d’afiliats de quasi
28.000 persones, més de sis vegades més que al 1999. Percentualment,
Barcelona ha incrementat els afiliats estrangers més de quatre vegades però,
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sens dubte, en nombres absoluts és la que més diferències mostra, amb 177.241
afiliats més.
El règim general ha
absorbit el 75,1 %
de l’afiliació
estrangera.

Amb relació a la distribució dels afiliats estrangers per règims de cotització,
les dades analitzades fan referència al nombre d’estrangers a Catalunya a 31 de
desembre del 2005 (fins ara les dades tractades eren mitjanes anuals).
El desembre del 2005 ha finalitzat amb 377.855 treballadors estrangers
en alta laboral. La distribució entre els diferents règims segueix una certa
similitud amb el que ha succeït per al total d’afiliació catalana. La major
part dels afiliats estrangers ho estaven al règim general, en el qual s’inclou
el règim especial de la mineria i el carbó. El règim general ha absorbit el
75,1 % de l’afiliació dels estrangers (283.840); el 14 % estava afiliat al règim especial dels empleats de la llar (52.864); el 7,2 %, al règim especial
dels autònoms (27.067); el 3,7 %, al règim especial agrari (13.798), i el 0,1 %,
al règim especial del mar (286).

El 70 % dels
afiliats al règim
especial d’empleats
de la llar eren
estrangers.

Comparativament, s’observa que el règim on la presència dels treballadors estrangers és més significativa respecte al total d’afiliats és el règim
especial dels empleats de la llar (el 70,5 % dels afiliats són estrangers).
Igualment, el pes dels treballadors estrangers és important en el règim especial agrari (el 32 % són estrangers).
La distribució per sectors d’activitat dels afiliats al règim general, al desembre del 2005, mostra que les tres activitats on més se concentraven els
afiliats estrangers són: la construcció, amb el 21,98 % del total, el comerç,
amb el 16,43 %, i l’hoteleria, amb el 15,31 %.

El 50 % dels
afiliats estrangers
provenien de sis
països.

Igualment, les dades del final de desembre mostren que el 15 % dels estrangers afiliats provenen de la UE-25, i el 85 %, de països extracomunitaris. Si
s’estudien les nacionalitats, el col·lectiu més nombrós és el marroquí, amb
67.133 afiliats al desembre, i el d’equatorians, amb 50.320 afiliats. El 50 % dels
afiliats estrangers extracomunitaris provenen de sis països: el Marroc, l’Equador, Colòmbia (21.097 afiliats), Romania (20.379), la Xina (17.202) i el Perú
(16.955). Només aquests sis països concentren la meitat dels afiliats estrangers.
Pel que fa als nacionals de la UE-25, els més nombrosos provenen d’Itàlia
(14.977 afiliats), França (11.616) i Alemanya (6.949).

Anàlisi segons la contractació registrada
L’any 2005 s’han registrat 613.134 contractes formalitzats amb treballadors estrangers, fet que representa el 22,98 % de la contractació total a
Catalunya.
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Del total de contractes amb estrangers, 63.430 són indefinits i 549.704
temporals (89,65 %). Comparativament amb la proporció que es dóna a
Catalunya per al total de contractes, el 87,19 %, destaca que el pes dels contractes temporals és més alt en el cas dels estrangers.
La distribució dels contractes en els sectors econòmics mostra que majoritàriament s’han registrat al sector dels serveis el 67,04 %, xifra que en nombres
absoluts correspon a 366.752 contractes. En segon terme es troba el sector de
la construcció, amb 117.402 contractes, el 19,15 % sobre el total. El segueix el
de la indústria, amb el 7,08 %, i el de l’agricultura, amb el 6,73 %.

El 23 % de la
contractació a
Catalunya ha estat
formalitzada amb
treballadors
estrangers.

La relació entre el sector econòmic i la durada dels contractes mostra que és
al sector de la indústria on més contractes indefinits s’han registrat, el 20,08 %
del total del sector. Segueix el sector dels serveis, on els 10,78 % dels contractes
són indefinits. Per contra, a la construcció i a l’agricultura el percentatge de
temporals ha assolit el 94,14 % i el 93,19 %, respectivament.
El pes de la contractació amb estrangers sobre el total de contractació
catalana segons els sectors marca diferències significatives. Així, la contractació d’estrangers a l’agricultura ha absorbit el 72,11 % del total de contractes del sector, encara que en nombres absoluts siguin 41.277 contractes.
Igualment, el pes dels contractes amb estrangers a la construcció és força
elevat, i ha assolit el 40 % de contractes del sector. En el cas de la indústria
i els serveis, el pes dels estrangers s’ha situat prop del 19 % del total.
El gènere dels treballadors estrangers amb contractes registrats és majoritàriament masculí i només el 33,34 % dels contractes (204.404) s’han registrats
per dones. Destaca que, tot i que per a la categoria d’indefinits només un terç
estan registrats per dones, en el total de contractes femenins es dóna un percentatge lleugerament superior de contractes indefinits comparat amb el total de
contractes registrats per homes. Així, l’11,16 % dels contractes registrats per les
dones són indefinits, davant el 9,94 % en el cas dels homes.

Un de cada tres
contractes de
treballadors
estrangers s’ha
formalitzat amb
dones.

Atenent a l’edat dels contractats, s’observa que el 49,06 % dels contractes s’han registrat amb estrangers que tenen entre 30 i menys de 45 anys, i
el 24,05 % entre 25 i menys de 30 anys. El pes dels contractes amb estrangers en edats entre 20 i menys de 25 anys és del 13,44 %.
Pel que fa a la durada, la majoria dels contractes temporals registrats
amb estrangers tenen una durada inferior a 6 mesos, el 48 %, o indeterminada, el 37 %. S’han registrat 103.725 contractes de durada inferior
a 1 mes i 103.763 contractes d’entre 3 i 6 mesos, amb un pes relatiu cadascun del 17 %.

La majoria dels
contractes
temporals tenien
una durada inferior
a 6 mesos.
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140.844

113.227

41.789

10.984

17.057

26.981

99.994

Temporal

Homes

Dones

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis
225.438

145.828

40.823

23.302

15.485

64.151

161.287

203.420

22.018

2001

294.321

191.136

56.042

29.573

17.570

89.598

204.723

263.150

31.171

2002

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

155.016

14.172

Indefinit

Total contractes

Sectors

Sexe

Durada

2000

Unitats: nombre de contractes i percentatges.

338.048

223.958

63.381

30.530

20.179

106.404

231.644

301.697

36.351

2003

465.750

318.823

85.954

36.362

24.611

152.526

313.224

416.610

49.140

2004

613.134

411.057

117.402

43.398

41.277

204.404

408.730

549.704

63.430

2005

31,64 %

28,93 %

36,59 %

19,35 %

67,72 %

34,01 %

30,49 %

31,95 %

29,08 %

Variació
2004-2005

TAULA 96. CONTRACTES FORMALITZATS PER ESTRANGERS SEGONS DURADA, SEXE I SECTORS.
CATALUNYA 2000-2005

295,53 %

311,08 %

335,13 %

154,43 %

275,79 %

389,13 %

260,98 %

290,29 %

347,57 %

Variació
2000-2005
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La taula anterior mostra l’evolució dels contractes formalitzats amb estrangers en el període 2000-2005.
Pel que fa a la variació interanual, el creixement dels contractes de durada indefinida i temporal ha estat relativament similar, tot i que lleugerament més alt per als indefinits. Amb relació al gènere dels contractats,
s’observa que s’han incrementat una mica més els formalitzats amb dones
estrangeres. Aquesta tendència ja es constatava l’any 2004, tot i que aleshores hi havia una diferència de vuit punts percentuals entre el creixement
dels dos gèneres. Quant als sectors, les dades mostren que els sectors que
més han incrementat el nombre de contractes han estat l’agricultura i la
construcció, en menor grau els serveis i, en darrer terme, la indústria.
Pel que fa a la variació en els anys analitzats (2000-2005), es constata
que l’increment del nombre de contractes amb estrangers s’ha quadruplicat.
Destaca l’increment dels contractes indefinits respecte als temporals, que,
tot i augmentar, ho han fet en menor mesura. També es constata una tendència continuada a incrementar el nombre dels contractes amb dones estrangeres que s’incorporen de forma constant en el temps al mercat de
treball. Per tant, s’han reduït les diferències que hi havia l’any 2000 respecte als homes, quan aproximadament per cada contracte formalitzat amb una
dona se’n registraven tres dels homes, davant el 2005, en què la proporció
ha estat d’un a dos. L’evolució del nombre de contractes respecte als sectors
ha estat similar, tot i amb lleugeres diferències percentuals, en el cas de la
construcció, els serveis i l’agricultura, on s’ha quadruplicat el nombre de
contractes. Per contra, el sector de la indústria ha registrat un increment del
nombre de contractes significativament inferior als dels altres sectors esmentats. Però, cal tenir en compte que és en aquest sector on la proporció
de contractes indefinits ha estat més alta, fet que ha afavorit una estabilitat
més gran de l’ocupació.

Els sectors que més
han incrementat el
nombre de
contractes respecte
al 2004 han estat
l’agricultura i la
construcció.

El nombre de
contractes els
darrers sis anys
s’ha quadruplicat
en tots els sectors,
excepte a la
indústria.
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2. LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ:
EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
I ALTRES OPERADORS

2.1. POLÍTIQUES ACTIVES
Gran part de les polítiques actives d’ocupació espanyoles van ser
dissenyades als anys vuitanta en un context d’altes taxes d’atur, d’incorporació de la generació del baby boom al mercat de treball, de baixa participació laboral femenina, de modernització del sistema productiu, etc.
El creixement econòmic de la darrera dècada ha configurat un mercat de
treball radicalment diferent que es caracteritza per taxes d’atur substancialment inferiors, creixement de l’activitat i l’ocupació, arribada de població immigrant, etc. El conjunt d’aquests canvis exigeix redissenyar
les polítiques actives d’ocupació perquè aquestes, realment, puguin ajudar a donar resposta als nous reptes del mercat de treball. D’altra banda,
diferents estudis d’avaluació sobre l’eficàcia de les polítiques actives
constaten que cal millorar-ne la planificació i programació, com també
establir indicadors que permetin avaluar l’assoliment dels objectius fixats. En aquest marc de renovació i millora de la gestió se situa el compromís de l’Acord estratègic de Catalunya de desenvolupar durant l’any
2005 el Pla general d’ocupació de Catalunya i, més en concret, el compromís de posar en marxa un sistema d’avaluació de les polítiques actives. A la mesa oberta de diàleg social sobre mercat de treball, d’àmbit
estatal, també s’està tractant la reforma de les polítiques actives d’ocupació.
Enguany, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha aprovat diverses ordres
amb la finalitat, d’una banda, d’ordenar i unificar la justificació de programes de polítiques actives d’ocupació13 i, de l’altra, de reduir la diversitat
d’ordres de bases reguladores dels programes ocupacionals.
En aquest apartat s’exposen les dades de què disposem a 31 de maig
de 2006. S’han obtingut dades del Departament de Treball i Indústria
per als programes d’autoempresa i d’agents d’ocupació i desenvolupament local, i de les diputacions de Barcelona, Tarragona i Girona pel
que fa als pactes territorials. Finalment, amb relació a la formació contínua, es mostra la informació facilitada pel Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya i, respecte a la gestió que competeix a la Funda13. DOGC núm. 4384, de 13.05.05.
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ció Tripartida per a la Formació en l’Ocupació, s’ha acudit a la informació disponible al seu web.

2.1.1. La formació contínua
Europa
L’aprenentatge permanent és un element clau de l’Estratègia europea per a l’ocupació (EEO) i ha estat incorporat entre els indicadors estructurals de l’Estratègia de Lisboa i entre els cinc nivells europeus de
referència per al compliment dels objectius en educació i formació per
a l’any 2010.14
El Consell Europeu reunit el juny de 2005 ha plantejat la necessitat
de donar un nou impuls a l’Estratègia de Lisboa i ha aprovat les directrius integrades per al creixement i l’ocupació 2005-2008, entre les
quals hi ha la destinada a adaptar els sistemes d’educació i formació a
les noves necessitats en matèria de competències.

14. La Comunicació de la Comissió de 20 de novembre de 2002 estableix els cinc nivells
europeus de referència per al compliment dels objectius en educació i formació per a
l’any 2010, que són els següents: 1) Tots els estats membres haurien, com a mínim, de
reduir a la meitat la taxa d’abandonament escolar prematur, amb relació a les dades de
l’any 2000, per assolir un índex mitjà a la UE no superior al 10 %; 2) Tots els estats
membres haurien de reduir almenys a la meitat el nivell de desequilibri entre el nombre
de llicenciats i el de llicenciades en matemàtiques, ciències i tecnologia, i assolir a la
vegada un augment global significatiu del nombre total de llicenciats en comparació amb
les dades de l’any 2000; 3) Els estats membres haurien d’assegurar-se que el percentatge
mitjà de ciutadans de la UE d’edats compreses entre els 25 i els 64 anys que hagin cursat
almenys l’ensenyament secundari superior assoleixi o superi el 80 %; 4) Hauria de
reduir-se com a mínim a la meitat el nombre de ciutadans de 15 anys de tots els estats
membres amb rendiments insatisfactoris en les aptituds de lectura, matemàtiques i
ciència; 5) El nivell mitjà a la UE de participació en l’aprenentatge permanent hauria
d’assolir almenys el 15 % de la població adulta en edat laboral (entre 25 i 64 anys), i la
taxa de participació no hauria de quedar en cap país per sota del 10 %.
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GRÀFIC 29. PARTICIPACIÓ ( %) DE LA POBLACIÓ
ADULTA (25-64 ANYS) EN LA FORMACIÓ
CONTÍNUA. UE-25 2005

Font: Eurostat (no hi ha dades disponibles per a Alemanya).
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El percentatge de població adulta15 que participa en accions de formació contínua a la UE dels 25 ha estat del 10,8 % l’any 2005. Les dades varien substancialment entre els estats, i oscil·len entre els valors més alts de
Suècia (34,7 %), el Regne Unit (29,1 %), Dinamarca (27,6 %) i Islàndia
(26,6 %) i els valors més baixos de Grècia (1,8 %), Hongria (4,2 %),
Portugal (4,6 %) i Polònia i Eslovàquia (5 %). Tenen valors prop de la mitjana europea Luxemburg (9,4 %), Bèlgica (10 %) i Àustria (13,9 %).
D’altra banda, el percentatge de població adulta que ha participat en accions de formació contínua a Espanya l’any 2005 ha estat del 12,1 %, la
qual cosa representa un augment substancial (de 7 punts) respecte de l’any
2004 (5,1 %). Malgrat aquest increment, cal assenyalar que Espanya és encara lluny de les taxes de participació dels països que desenvolupen més
formació contínua.
Per sexes, la participació de les dones en accions de formació contínua
ha estat en general més elevada que la dels homes. Així, l’11,7 % de les dones de la UE dels 25 ha participat en la formació contínua, davant del 10 %
dels homes. Les diferències més grans es donen a Suècia (el 39,7 % de les
dones davant del 29,9 % dels homes), el Regne Unit (el 33,9 % de les dones
davant del 24,2 % dels homes) i Dinamarca (el 31 % de les dones davant
del 24,2 % dels homes). A Espanya també han participat més dones que homes en accions de formació contínua: el 13,1 % davant de l’11,2 %.

Espanya
L’Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (AINC
2005)16 declara la vigència de determinades prioritats en el marc de la formació contínua: la identificació i anticipació a les necessitats de competències i qualificacions, el seu reconeixement i validació, la necessitat
d’informar, donar suport i orientar empleats i empreses en tot el procés de
desenvolupament de les seves competències, així com la mobilització dels
recursos amb relació a aquestes finalitats.

La participació de
les dones en
accions de
formació contínua
ha estat en general
més elevada que la
dels homes.
L’AINC 2005
estableix que la
negociació
col·lectiva pot
facilitar
l’aprofitament de
les oportunitats que
ofereix l’actual
marc regulador de
la formació
contínua.

L’AINC 2005 estableix igualment que la negociació col·lectiva pot facilitar l’aprofitament de les oportunitats que ofereix l’actual marc regulador
de la formació contínua a través de la definició de diferents criteris respecte
a les accions formatives, les iniciatives i col·lectius prioritaris, el desenvolupament de la formació teòrica en els contractes per a la formació, les re15. Persones de 25 a 64 anys.
16. Signat el 4 de març del 2005 per CCOO, UGT, CEOE i CEPYME.
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ferències formatives sobre la classificació i la mobilitat o la millora de la
qualitat de les accions formatives, entre altres qüestions.
D’altra banda, el nou model de formació contínua que va entrar en
vigor l’1 de gener de 200417 configura dues vies principals de finançament: la del retorn de quota a les empreses i la que subvenciona determinades actuacions en el marc dels contractes programa i les accions
complementàries.
El percentatge de bonificació de la cotització de les empreses a la
Seguretat Social s’estableix anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat segons les dimensions de les empreses. L’any 2005 les
empreses han disposat d’un crèdit per al desenvolupament de les accions de formació contínua, que resulta d’aplicar a la quantia ingressada
per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2004
el percentatge de bonificació següent: el 90 % per a les empreses de 6 a
9 treballadors; el 65 % per a les empreses de 10 a 49 treballadors; el 52,5 %
per a les empreses que tenen de 50 a 249 treballadors, i el 42,5 % per a
les empreses de 250 o més treballadors. Les empreses d’1 a 5 treballadors han disposat d’un crèdit de bonificació per empresa, en lloc d’un
percentatge.
Si s’analitzen les principals dades de gestió per a l’any 2005 a Espanya sobre la formació contínua de les empreses, finançada mitjançant el
sistema de bonificacions de les cotitzacions, s’observa un elevat increment interanual de participants, el 54,3 %, dada que indica un inici de
consolidació del sistema en el segon any de funcionament. A Espanya,
hi ha hagut un total d’1.016.942 participants notificats.18 Les empreses
amb més participants notificats (el 23,5 % del total) són les que tenen
més de 4.999 treballadors, seguides de les que tenen entre 1.000 i 4.999
treballadors.
Per sectors d’activitat, el que ha acumulat més participants notificats
l’any 2005 és el sector dels serveis (el 46,8 % del total), seguit de la indústria (el 24,8 %) i el comerç (el 12,8 %). El sector amb menys participants
és el de l’agricultura (el 0,5 % del total).
L’altra via de realització i finançament de la formació contínua és a
través dels contractes programa d’àmbit estatal, gestionats pels agents
socials i econòmics representats en la negociació col·lectiva d’àmbit es17. Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost (BOE núm. 219, de 12.09.2003).
18. Participant notificat és un concepte administratiu que utilitza la Fundació Tripartit per a
la Formació en l’Ocupació per designar els treballadors que li són notificats per les empreses
que començaran un curs de formació contínua.

192

MERCAT DE TREBALL, RELACIONS LABORALS, SEGURETAT I SALUT...

tatal. L’any 2005, i en el marc dels contractes programa, s’ha subscrit
un total de 219 plans, per als quals s’ha aprovat un finançament de
311.706.325,10 euros, dels quals s’han subscrit 305.806.392,98 euros.
S’ha previst 665.876 participants.19 La major part dels plans subscrits
són plans sectorials (201), als quals s’ha destinat la major part del finançament (el 87,2 % del total). D’altra banda, s’han subscrit vuit plans per
a la formació de treballadors autònoms, sis plans de formació de treballadors autònoms i quatre plans de formació intersectorial.
Finalment, cal assenyalar que el nombre de participants20 en contractes
programa l’any 2005 ha estat de 728.551 persones, la major part de les quals
ho ha fet en el marc d’un pla de formació sectorial (el 85,6 %), el 8,7 % en el
marc d’un pla intersectorial, el 3,4 % en un pla per a la formació de treballadors autònoms i el 2,3 % en el marc d’un pla de formació d’economia social.
Catalunya. Formació gestionada per la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació
Malgrat que encara no s’ha resolt la transferència de la formació contínua a Catalunya, l’any 2005 s’ha incrementat la quantia que amb caràcter
anual s’assigna a les comunitats autònomes.
L’Ordre TAS/892/2005, de 16 de març,21 distribueix territorialment per
a l’exercici econòmic 2005 els fons per a la gestió de la formació contínua.
El criteri objectiu per a la distribució territorial dels fons per a l’any 2005,
acordat a la Conferència Sectorial d’Afers Laborals en la reunió duta a terme el 29 de novembre de 2004, és el nombre de treballadors ocupats de
l’EPA del segon trimestre del 2004, descomptats els empleats del sector públic. En aplicació d’aquest criteri, la quantia destinada a Catalunya per a
l’exercici econòmic de l’any 2005 ha estat de 26.516.639 euros, 23.816.930
dels quals corresponen a contractes programa i 2.699.709 a accions complementàries.

La quantia
destinada a
Catalunya en
l’exercici econòmic
de l’any 2005 per a
la gestió de la
formació contínua
ha estat de
26.516.639 euros.

El Reial decret llei 7/2005, de 22 d’abril,22 modifica la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2005 en matèria de finançament de la
formació contínua, i permet augmentar els fons a transferir a les comunitats
autònomes per a la seva gestió.
19. S’han aprovat 6.200.000 euros (6.199.931 euros subscrits) destinats al finançament de
contractes programa en el marc d’una convocatòria extraordinària d’àmbit estatal per a
l’exercici pressupostari 2005.
20. Participants comunicats.
21. BOE núm. 84, de 08.04.2005.
22. BOE núm. 99, de 26.04.2005.
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En aquest sentit, l’Ordre TAS/3901/2005, de 12 de desembre,23 efectua
una segona distribució de fons complementaris per a la formació contínua
gestionats per les comunitats autònomes per a l’any 2005. A Catalunya li
han correspost 21.597.670 euros per al finançament de contractes programa
per a la formació.
Les taules següents informen dels participants en accions formatives
que pertanyen a empreses instal·lades a Catalunya i que han finançat la formació mitjançant el sistema de retorn de quota de la Seguretat Social.
TAULA 97. ACCIONS DE FORMACIÓ CONTÍNUA A LES EMPRESES.
EVOLUCIÓ DEL SISTEMA DE BONIFICACIONS 2004-2005.
PARTICIPANTS EN PROCÉS FORMATIU SEGONS SECTOR
D’ACTIVITAT I ANY DE BONIFICACIÓ. CATALUNYA
L’any 2005, a
Catalunya hi ha
hagut 196.907
participants
notificats en
accions de
formació contínua
a les empreses, el
58,7 % més que
l’any anterior.

Unitats: nombre de participants i variació en percentatge.

Participants
Notificats 2004

Notificats 2005

Variació
interanual

314

1.081

244,3

Indústria

40.734

61.406

50,7

Construcció

3.615

6.367

76,1

Comerç

16.589

22.962

38,4

Hoteleria

6.977

12.437

78,3

Serveis

54.496

89.211

63,7

Total

124.129

196.907

57,6

Agricultura

Font: Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació (dades provisionals).

A Catalunya, i en el marc del sistema de bonificacions a les cotitzacions,
l’any 2005 hi ha hagut 196.907 participants notificats, el 58,7 % més que
l’any anterior. Les empreses amb més participants han estat les que tenen
entre 1.000 i 4.999 treballadors (el 23,8 % del total), seguides de les de més
de 4.999 treballadors.
Per sectors a Catalunya, els que han acumulat més participants notificats l’any 2005 han estat el sector dels serveis (el 45,3 %) i el de la indústria
(el 31,2 %). El sector amb un nombre més baix de participants ha estat el
de l’agricultura (el 0,5 %).
23. BOE núm. 300, de 16.12.2005.
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TAULA 98. PARTICIPANTS EN ACCIONS DE FORMACIÓ CONTÍNUA
A LES EMPRESES SEGONS TAMANY DE L’EMPRESA (EN NOMBRE
DE TREBALLADORS). ESPANYA 2005
Unitats: nombre de participants i variació en percentatge.

Participants
Notificats 2004

Notificats 2005

Variació
interanual

D’1 a 5

1.344

3.013

124,2

De 6 a 9

1.175

2.340

99,1

De 10 a 49

13.286

24.370

83,4

De 50 a 99

9.271

17.628

90,1

De 100 a 249

16.803

28.037

66,9

De 250 a 499

12.901

21.358

65,6

De 500 a 999

13.158

22.006

67,2

De 1.000 a 4.999

31.751

46.780

47,3

Més de 4.999

24.395

31.368

28,6

Total

124.129

196.907

58,7

Font: Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació (dades provisionals).

TAULA 99. PARTICIPANTS EN ACCIONS DE FORMACIÓ CONTÍNUA
A LES EMPRESES PER EDAT I SEXE. ESPANYA 2005
Unitats: nombre de participants format i distribució en percentatge.

Sexe

Nombre

Distribució (%)

Home

553.115

59,4

Dona

378.796

40,6

Edat del participant

Nombre

Distribució (%)

De 16 a 25

70.101

7,5

De 26 a 35

382.581

41,1

De 36 a 45

275.764

29,6

De 46 a 55

157.099

16,9

Més de 55 anys

45.435

4,9

Font: Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació (dades provisionals).
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L’AIC per als anys
2005-2007
estableix que es
donen les
condicions per a la
constitució de les
comissions de
formació
professional
sectorials d’àmbit
de Catalunya
(CFPS).

Catalunya. Formació gestionada pel Consorci de Formació Contínua de
Catalunya
L’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) per als anys 20052007,24 amb relació a la formació professional contínua, estableix que es
donen les condicions necessàries a Catalunya per a la constitució de les comissions de formació professional sectorials d’àmbit de Catalunya (CFPS),
que són òrgans paritaris de gestió, seguiment i control dels diferents plans
sectorials de formació professional contínua i de les accions complementàries específiques.
Les seves funcions són, entre d’altres: emetre informes de les sol·licituds de plans de formació i d’accions complementàries; emetre informes
amb relació als plans de formació; fer de mediadors en les discrepàncies
sorgides entre les parts respecte al contingut del Pla de formació; establir
els criteris de prioritat relatius a les iniciatives de formació en funció de les
característiques dels sectors; col·laborar en el seguiment de l’execució de
les iniciatives de formació; elaborar estudis i investigacions; elaborar una
memòria anual de les activitats dutes a terme, i vetllar per l’acompliment de
l’Acord en el seu àmbit d’actuació.
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya gestiona dos tipus
d’iniciatives de formació professional per a treballadors ocupats: els contractes programa per a la formació i les accions complementàries i d’acompanyament a la formació.
Els contractes programa per a la formació tenen com a objectiu millorar
la qualificació professional dels treballadors, contribuir a mantenir la seva
ocupabilitat, així com atendre les necessitats més específiques de l’economia social i dels treballadors autònoms.
Hi ha quatre tipus de contractes programa: els contractes programa per
a l’execució de plans de formació intersectorials, els contractes programa
que executen plans de formació de sectors,25 els contractes programa per a
l’execució de plans de formació de l’economia social que atenguin demandes formatives derivades de la seva naturalesa jurídica o de necessitats de
caràcter transversal, i els contractes programa que executen plans de formació adreçats a treballadors autònoms, per tal de millorar-ne la capacitat professional.

24. Resolució TRI72520/2005, de 7 de juliol (DOGC núm. 4466, de 09.09.2005).
25. L’any 2005 s’ha ampliat la gestió i l’execució als plans de formació sectorials.
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D’altra banda, les accions complementàries i d’acompanyament a la
formació tenen com a finalitat millorar l’eficàcia dels sistemes de formació professional contínua. Aquestes accions tenen per objecte: la investigació i prospecció del mercat per anticipar-se als canvis en els
sistemes productius, l’anàlisi de la repercussió de la formació contínua
en la competitivitat de les empreses i en la qualificació dels treballadors,
l’elaboració de productes i eines innovadores relacionats amb la formació contínua, i la determinació de les necessitats de formació concretes
per tal de coadjuvar en el progrés econòmic dels sectors productius en
el conjunt de l’economia.
Pel que fa a la convocatòria 2004-2005, s’ha atorgat un total de
41.414.251,53 euros per al finançament de contractes programa a
Catalunya. La major part del finançament (39.215.324,49 euros) s’ha destinat als quatre plans intersectorials aprovats, seguits dels tres plans d’economia social (1.161.646,07 euros) i dels sis plans de treballadors autònoms,
que han rebut 1.037.280,97 euros.
TAULA 100. CONTRACTES PROGRAMA.
CONVOCATÒRIA 2004-2005

Pel que fa a la
convocatòria
2004-2005, s’han
atorgat
41.414.251,53
euros per al
finançament dels
contractes
programa a
Catalunya.

Unitats: nombre de contractes i atorgament en euros.

Tipus de pla

Contractes aprovats

Atorgament 2004-2005

Intersectorial

4

39.215.324,49 €

Economia social

3

1.161.646,07 €

Treballadors autònoms

6

1.037.280,97 €

Total

13

41.414.251,53 €

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

L’any 2005 s’ha aprovat un finançament de 39.395.559,25 euros per al
desenvolupament de programes sectorials. La major part d’aquest finançament s’ha destinat al sector del comerç (14 % del total), al sector de la construcció (13,5 %) i al sector del metall (13,1 %). El sector amb menys
finançament ha estat el de la química (2,2 % del total).
Per àmbit professional de les accions formatives, el 22,4 % del total es
refereix a l’àmbit de la informàtica, seguides de les referides a l’àmbit de
producció i manteniment (18,1 %) i del d’idiomes i llenguatge (11 %). Les
accions formatives menys sol·licitades han estat les de l’àmbit del medi ambient (3,1 % del total).
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La majoria de les accions formatives pertanyen a la modalitat presencial
(81,1 %), seguides de la teleformació (10,5 %), la modalitat mixta (4,7 %)
i la modalitat a distància (3,6 %).
TAULA 101. CONTRACTES PROGRAMA SECTORIALS 2005
Unitats: nombre de contractes i finançament en euros.

Contractes
aprovats

Finançament
aprovat

Construcció

7

5.331.768,34

Metall

3

5.172.795,70

Tèxtil, calçat i pell

3

1.302.055,34

Química

2

877.426,87

Transports, comunicació i mar

5

2.366.788,00

Comerç

4

5.511.231,64

Turisme, hoteleria i joc

5

2.370.448,17

Educació i formació

4

2.250.587,66

Sanitat

7

2.551.979,62

Serveis financers, administratius i
d’assegurança

4

4.867.073,91

Serveis col·lectius i a les persones

10

3.030.461,98

Sector agroalimentari

8

2.341.048,59

Altres serveis i indústries afins

5

1.421.893,43

TOTAL

67

39.395.559,25

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

El nombre de
participants
en el marc
de la convocatòria
2004-2005
de contractes
programa ha estat
de 107.006.
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Per sectors, els que han acumulat més accions formatives han estat el
sector de la sanitat (328 accions), el sector del metall (296 accions), el sector dels serveis col·lectius i a les persones (236 accions) i el sector de l’educació i formació (208 accions). El sector amb menys accions formatives
sol·licitades ha estat el del transport, comunicació i mar (59 accions).
El nombre de participants en el marc de la convocatòria 2004-2005 de
contractes programa ha estat de 107.006, la majoria dels quals (101.407) ha
participat en plans intersectorials en els àmbits de la informàtica i dels idiomes i llenguatges.
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Per sectors, els participants en accions formatives s’han concentrat en
el sector del comerç (14,4 %), seguit del sector del metall (13,8 %) i del sector dels serveis financers, administratius i d’assegurança (10,6 %). Els sectors amb menys participants han estat el sector del tèxtil, el calçat i la pell
(2,4 %) i el sector de la química (2,6 %).
TAULA 102. NOMBRE DE PARTICIPANTS
EN CONTRACTES PROGRAMA PER TIPUS DE PLA I ÀMBIT.
CONVOCATÒRIA 2004-2005
Unitats: nombre de participants previstos.

Intersectorial

Economia
Social

Treballadors
Autònoms

TOTAL

Auditoria de qualitat i
integració de sistemes

3.415

291

177

3.883

Economicofinancera

9.358

54

198

9.610

Habilitat

11.237

192

243

11.672

Idiomes i llenguatges

16.329

344

148

16.821

Informàtica

29.448

786

1432

31.666

Medi ambient

1.325

12

0

1.337

Prevenció de riscos
laborals

9.700

490

215

10.405

Producció i manteniment

10.206

152

208

10.566

RH i formació

6.646

103

0

6.749

Tècniques de gestió
empresarial

3.743

290

264

4.297

101.407

2.714

2.885

107.006

TOTAL

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
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TAULA 103. NOMBRE DE PARTICIPANTS EN CONTRACTES
PROGRAMA SECTORIALS, 2005
Unitats: nombre de participants previstos.

Presencial

Teleforrmació

Mixta

Distància

TOTAL

Sector agroalimentari

7.132

133

579

213

8.057

Altres serveis i
indústries afins

2.404

120

0

253

2.777

Comerç

13.031

110

375

943

14.459

Construcció

6.265

0

0

537

6.802

Educació i formació

5.263

746

0

1.074

7.083

Metall

13.869

0

0

0

13.869

Química

2.459

100

0

90

2.649

Sanitat

8.668

444

400

0

9.512

Serveis col·lectius
i a les persones

7.178

310

1.414

122

9.024

Serveis financers,
administratius i
d’assegurança

8.091

230

618

1.721

10.660

Tèxtil, calçat i pell

1.941

411

0

110

2.462

Transports,
comunicació i mar

3.879

0

135

468

4.482

Turisme, hoteleria i joc

6.507

22

1.621

567

8.717

TOTAL

86.687

2.626

5.142

6.098

100.553

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

L’any 2005 s’han
aprovat
2.564.143,53 euros
per al finançament
d’accions
complementàries i
d’acompanyament
a la formació.
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D’altra banda, l’any 2005 s’han aprovat 2.564.143,53 euros per al finançament d’accions complementàries i d’acompanyament a la formació
d’un total de 13.314.531,75 euros en qualitat de subvenció sol·licitada. La
major part de la quantitat aprovada s’ha destinat al finançament de les accions d’investigació i prospecció de caràcter transversal i multisectorial (el
45,8 % del total), seguides de les accions per a l’estructuració i descripció
de la formació contínua transversal (26,1 %), de les accions d’investigació
i prospecció de caràcter sectorial (17,9 %) i de les accions pilot per reforçar
l’ocupabilitat a Catalunya en àmbits territorials i/o sectorials en crisi que
són objecte d’actuacions preventives o emergents (10,2 % del total). Per últim, les accions per a l’estructuració i descripció de la formació contínua
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amb relació a les competències professionals no han rebut cap finançament,
ja que dels nou projectes sol·licitats, no se n’ha aprovat cap.

2.1.2. Les polítiques d’ocupació al territori
Pactes territorials per a l’ocupació
Tal com s’ha fet en edicions anteriors d’aquesta Memòria, en aquest
apartat s’analitza una política activa concreta vinculada al territori: els pactes territorials per a l’ocupació (PTO). Els PTO són instruments de concertació entre l’Administració i els agents socials que pretenen consensuar i
implementar polítiques actives d’ocupació en un territori, en línia amb els
objectius de l’EEO.
Des de les primeres iniciatives pilot de l’any 1996 fins avui, els PTO
han protagonitzat una evolució important en passar de pràctiques innovadores però puntuals a convertir-se en instruments plenament consolidats al
territori català. El tret diferencial i innovador dels PTO ha estat la metodologia emprada, que ha fomentat el treball en xarxa de les entitats que els integren, la transversalitat de les actuacions, l’intercanvi d’informació i la
difusió de coneixements i experiències.
L’eina clau en aquest procés de consolidació dels PTO ha estat el
projecte ECO (Estratègia catalana per l’ocupació) iniciat l’any 2003
amb la finalitat d’establir una estratègia per a la consolidació dels PTO,
dotant-los de metodologies i eines que contribueixin a l’articulació
d’estratègies locals i que facilitin la col·laboració dels pactes en la definició del Pla de desenvolupament de polítiques actives del SOC,
d’acord amb les directrius de l’EEO. El projecte ha estat impulsat per la
Generalitat de Catalunya (en concret, el SOC), i compta amb les quatre
diputacions com a socis, a més del Consell Comarcal del Vallès Occidental, com a entitat d’assistència tècnica.

L’eina clau en el
procés de
consolidació dels
PTO ha estat el
projecte ECO.

El projecte ECO s’ha dut a terme en quatre fases (anàlisi, consolidació d’estratègies, impuls i, finalment, difusió i avaluació). Un dels resultats més visibles d’aquest projecte és la creació d’un web26
concebuda com un portal de serveis, és a dir, un portal de coneixements
amb l’objectiu de donar informació tant al públic en general com a les
administracions (principalment locals) i altres institucions i entitats in-

Destaca la creació
d’un web específic
per als PTO.

26. < http://www.cat-eco.net/webportalECO >.
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tegrants dels PTO. El portal conté tant informació general sobre els antecedents, objectius i finalitats dels PTO com informació específica de
tots els pactes territorials vigents a Catalunya (un total de 23, 20 a la demarcació de Barcelona i un a cada una de les altres tres). 27
D’altra banda, és important ressaltar determinades pràctiques que denoten una metodologia de treball més madura, consolidada i transparent.
Ens referim a les tasques d’avaluació dutes a terme seguint diferents tècniques, entre les quals hi ha les anàlisis DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), i accessibles també des del portal esmentat; la
creació de webs propis (o apartats que integren altres pàgines més generals) per tal de millorar la difusió dels objectius i actuacions del pacte, així
com establir mecanismes de comunicació amb els ciutadans i entitats interessades a adherir-s’hi; la publicació en aquestes pàgines de les subvencions rebudes, etc.
Els PTO són
instruments que
contribueixen a la
descentralització
de les polítiques
actives, en plena
sintonia amb els
objectius de
l’Acord estratègic.

Com a conclusió, podem afirmar que actualment els PTO són instruments que contribueixen plenament i positivament a la descentralització de
les polítiques actives d’ocupació. El procés de descentralització compta
també amb la incipient figura dels consorcis i el nou model aprovat pel SOC
per a la gestió i descentralització de les polítiques actives d’ocupació. Per
tant, s’obre un escenari que pot contribuir al fet que la planificació, execució i avaluació de les polítiques actives sigui feta pels actors institucionals,
sindicals i empresarials del territori, en plena sintonia amb els objectius relatius a la millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social de l’Acord
estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

Anàlisi dels recursos destinats i de les actuacions dutes a terme
Com ja s’ha comentat en edicions anteriors d’aquesta Memòria, les actuacions previstes en els PTO reben els ajuts de diferents administracions.
Destaca, en primer lloc, els procedents del FSE i que són gestionats pel
SOC, així com els d’altres administracions, com ara les diputacions, i que
es comenten més endavant.
La gestió de les subvencions procedents del FSE ha estat regulada per
ordres específiques successives, la darrera de l’any 2003. L’any 2005, i
27. Cada pacte té un apartat propi que conté, entre altres documents, una fitxa on es concreten
els signants del pacte, la data de signatura i de renovació, les entitats adherides, la seva
estructura orgànica, el territori i la població destinatària, el pla operatiu, els objectius i línies
estratègiques, les actuacions generals, els resultats i les actuacions de difusió.
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amb la finalitat de garantir més eficàcia en les actuacions, s’ha considerat
més coherent encabir els pactes territorials i les accions i les actuacions desplegades per aquests en una nova Ordre d’abast més ampli, i que deroga
l’anterior. Es tracta de l’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.28 Complementa aquesta Ordre, la Resolució TRI/1783/
2005, de 13 de juny,29 que regula les condicions concretes per al desenvolupament i finançament de les actuacions previstes pels PTO. Cal destacar
que l’import màxim previst per destinar a aquestes subvencions és de
14.749.257 euros.
Segons les dades facilitades per la Diputació de Tarragona, la subvenció
concedida pel SOC per finançar les actuacions previstes pel Pacte per a
l’ocupació de les comarques tarragonines, o Pacte de Santes Creus, ha estat
de 2.192.115,17 euros, que representa el 50 % del cost total de les 94 actuacions previstes. Respecte de la subvenció rebuda l’any 2004, es constata
que ha decrescut l’1,9 %.
Pel que fa al Pacte territorial per a l’ocupació de les comarques de
Girona, cal destacar que s’ha aplicat per primer cop el procediment de presentació de les actuacions del Pacte, aprovat l’any passat. Segons les dades
de la mateixa Diputació de Girona, el pressupost total previst de les 30 actuacions projectades ha ascendit a un total de 4.837.066,20 euros.
A banda de la subvenció concedida pel SOC i procedent del FSE, els
PTO compten amb altres ajuts, com poden ser els concedits per les diferents
diputacions als PTO de cada demarcació. Entre aquests destaquen els de la
Diputació de Barcelona, que enguany han significat gairebé sis milions
d’euros, tal com es pot apreciar en la taula següent. Aquesta xifra implica
un increment del 24,4 % respecte a l’any anterior.

L’any 2005 la
subvenció de la
Diputació de
Barcelona als PTO
ha estat de gairebé
sis milions d’euros.

Els principals augments en la subvenció rebuda els enregistren els PTO
del Lluçanès (que triplica l’ajut concedit), del Moianès, de l’Anoia i d’Osona (que el dupliquen). Els pactes que concentren un percentatge més elevat
de la subvenció total (el del Baix Llobregat, el del Vallès Occidental i el del
Vallès Oriental) coincideixen amb els que preveuen un nombre d’actuacions més elevat. D’altra banda, cal tenir en compte que enguany s’ha subvencionat un total de 501 actuacions, que tenen un cost mitjà de 26.569,65
euros i gairebé 5.500 beneficiaris de mitjana.
28. DOGC núm. 4406, de 15.06.2005.
29. DOGC núm. 4406, de 15.06.2005.
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En general, l’índex
d’autofinançament
dels PTO és força
baix, tot i que hi ha
alguna excepció.

El 67,3 % del cost total de les actuacions previstes s’ha subvencionat
mitjançant els ajuts concedits per la Diputació, la Generalitat i altres entitats, per la qual cosa podem concloure que l’índex d’autofinançament de les
actuacions ha estat en general força baix (el 32,5 % de mitjana), tot i que en
alguns pactes és més elevat, proper al 50 %, com ara en el PTO del Lluçanès
(50,8 %), l’Anoia (50,6 %) i Sabadell (50 %).
TAULA 104. SUBVENCIÓ I TOTAL D’ACCIONS SUBVENCIONADES
DELS PTO A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA 2004 I 2005
Unitats: imports en euros.

Total
subvenció
2004

Total
subvenció
2005

Variació
2004-2005

Alt Penedès

130.784

166.428

27,3

Anoia

308.502

476.589

54,5

Bages

202.715

250.580

23,6

Baix Llobregat

731.553

850.521

16,3

Barcelonès Nord

497.906

558.405

12,2

Berguedà

111.699

165.927

48,5

Garraf

180.243

208.823

15,9

Hospitalet de Llobregat

355.000

387.800

9,2

Lluçanès

36.900

93.949

154,6

Maresme

319.199

376.543

18,0

Mataró

228.467

254.165

11,2

Moianès

68.064

112.626

65,5

Osona

105.169

160.983

53,1

Osona Sud-Alt Congost

84.972

109.401

28,7

Sabadell

267.501

303.324

13,4

Terrassa

280.945

312.648

11,3

Vall del Ges, Orís i Bisaura

71.002

93.254

31,3

Vallès Occidental

443.296

510.738

15,2

Vallès Oriental

528.951

606.364

14,6

4.822.084

5.999.069

24,4

Total general

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona.
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Els agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL)
L’AODL treballa des de l’Administració local i té com a missió principal promoure polítiques actives d’ocupació relacionades amb la generació
d’activitat econòmica i amb la creació d’activitat empresarial.
La Resolució TRI/328/2005, de 15 de febrer,30 obre la convocatòria
2005 de sol·licituds per a l’obtenció de subvencions públiques per al foment del desenvolupament local, els agents d’ocupació i desenvolupament local, i l’impuls dels projectes i les empreses qualificades d’I+O.
El Departament de Treball i Indústria subvenciona fins al 80 % dels costos laborals de l’agent d’ocupació sempre que aquests no siguin superiors a 27.045,54 euros l’any, i la subvenció es pot prorrogar fins a quatre
anys.
TAULA 105. AODL. CATALUNYA 2005
Unitats: nombres absoluts, percentatges i euros.

Nombre

Finançament

Barcelona

277

Girona

Variació (%) 2004-2005
Nombre

Finançament

6.932.747,34

12,15

13,82

95

2.322.329,14

3,26

9,02

Lleida

70

1.679.260,22

-10,26

-8,72

Tarragona

52

1.237.660,27

8,33

10,04

Catalunya

494

12.171.996,97

6,24

8,82

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

Foment del desenvolupament local: estudis i campanyes (FDL)
El programa FDL subvenciona l’Administració local i entitats dependents per fer estudis i campanyes que tinguin com a objectiu potenciar el
desenvolupament econòmic del territori i la creació d’ocupació. La quantia
màxima de la subvenció cobreix el 70 % del cost total, amb un límit màxim
de 12.020,24 euros per acció.

30. DOGC núm. 4325, de 17.02.2005.
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TAULA 106. FDL. ESTUDIS I CAMPANYES. CATALUNYA 2005
Unitats: nombres absoluts, percentatges i euros.

Nombre

Finançament

Variació (%) 2004-2005
Nombre

Finançament

Barcelona

140

1.251.041,04

18,64

5,89

Girona

38

336.832,82

-7,32

-9,65

Lleida

29

316.161,38

-3,33

1,08

Tarragona

39

331.742,19

25,81

13,30

Catalunya

246

2.235.777,43

11,82

3,52

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

2.1.3. Altres programes de foment de l’ocupació
El Servei d’Autoempresa
Mitjançant la Resolució TRI/141/2005, de 18 de gener de 2005,31
s’obre la convocatòria 2005 de sol·licituds de subvenció per col·laborar
amb el Servei Autoempresa del Departament de Treball i Indústria oferint
assessorament i formació a persones emprenedores.
A continuació s’exposen les principals dades de gestió del Servei l’any
2005 i les variacions respecte a l’any 2004.
Del total de processos d’assessorament, 2.406 han finalitzat amb la
constitució d’una empresa, fet que representa un augment del 6,98 %
respecte a l’any anterior. Pel que fa a la forma jurídica, s’observa un
predomini de l’empresari individual, 1.610 empreses, l’11,19 % més
que l’any anterior. La segona forma jurídica més emprada ha estat la societat civil privada, a la qual s’han acollit 371 empreses, 24 més que
l’any anterior, i a continuació les societats limitades, amb 320 empreses,
l’11,89 % més que al 2004.
Així com en les modalitats esmentades anteriorment hi ha hagut un
increment respecte a l’any anterior, cal destacar que en el cas de les societats limitades laborals i les associacions i societats anònimes hi ha
hagut una davallada. S’han creat 69 societats limitades laborals, 21
menys que a l’any anterior, i 2 societats anònimes, 3 menys que a l’any
31. DOGC núm. 4314, de 02.02.2005.
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anterior. Mentre que a l’any anterior es van crear 4 associacions, enguany no se n’ha creat cap.
S’observa que en el cas de les empreses amb la forma de comunitat de
béns (7) i de societat anònima laboral (3) només han augmentat una empresa cadascuna respecte a l’any anterior.
Pel que fa a la modalitat de societat limitada nova empresa, s’ha enregistrat la creació de 3 empreses, mentre que a l’any anterior no n’hi
havia cap.
El nombre de llocs de treball creats a partir de la constitució d’aquestes noves empreses ha estat de 4.504, l’1,58 % més que a l’any anterior.
El nombre de consultes rebudes a l’any 2005 pel Servei d’Autoempresa ha estat de 19.869, 235 més que a l’any anterior. Tal com s’observa en la taula següent, Barcelona és la província que ha concentrat més
de la tercera part de les consultes. Pel que fa a les altres províncies, a
Lleida hi ha hagut un decrement interanual del 3,65 %. En canvi, en el
cas de Girona i Tarragona s’ha augmentat, el 3,52 % i el 5,87 %, respectivament. Pel que fa a les demarcacions territorials situades fora de
Catalunya, hi ha hagut un augment del 38,6 % de les consultes respecte
a l’any 2004.
TAULA 107. CONSULTES SOBRE AUTOEMPRESA
PER DEMARCACIONS TERRITORIALS. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre de consultes i variació relativa en percentatge.

2004

2005

Variació 2004-2005

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

15.008

76,44 %

15.103

76,01 %

95

0,63 %

Girona

1.731

8,82 %

1.792

9,02 %

61

3,52 %

Lleida

1.152

5,87 %

1.110

5,59 %

-42

-3,65 %

Tarragona

1.686

8,59 %

1.785

8,98 %

99

5,87 %

Fora
Catalunya

57

0,29 %

79

0,40 %

22

38,60 %

TOTAL

19.364

100,00 %

19.869

100,00 %

235

1,20 %

Barcelona

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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El Servei Autoempresa ofereix assessorament als emprenedors i emprenedores, tant en situació d’ocupació com d’atur, en tot el procés de
creació de la seva empresa. El Pla nacional de reformes d’Espanya fixa
com a objectius augmentar la taxa de creació d’empreses a l’11,5 %
l’any 2008 i al 12,5 % al 2010. D’altra banda, l’informe del CES sobre
la situació dels joves a Espanya32 assenyala que malgrat els increments
de formació de les generacions més joves no hi ha hagut un augment
d’iniciatives empresarials i d’autoocupació per part de la joventut. A
Catalunya, el percentatge més alt de consultes sobre autoempresa (24,9 %)
les han fet persones amb un nivell acadèmic de graduat escolar, el 21,9 %
tenien FP, el 20,2 %, BUP i COU, el 14,33 % eren diplomats i el 10,39 %,
llicenciats. Les consultes de persones amb estudis primaris inacabats o
certificat escolar tenen un percentatge poc representatiu sobre el total.

Promoció de l’ocupació autònoma
Mitjançant l’Ordre TRI/294/2005, de 20 de juny,33 s’aproven les bases reguladores que han de regir les ajudes destinades a la promoció de
l’ocupació autònoma i s’obre la convocatòria corresponent a l’any
2005.
A Catalunya, tal com s’observa en el quadre següent, s’han aprovat
1.429 subvencions, 716 menys que a l’any anterior, que en termes relatius
és un decrement del 33,38 %. Pel que fa a l’import, ha estat de 4.282.522,29
euros, el 13,39 % menys que l’any 2004.
Si s’analitzen les subvencions segons la tipologia, les financeres han
estat les més nombroses, 1.079. Malgrat que s’han reduït en nombre, el
30,43 %, amb relació a l’any anterior hi ha hagut un augment de l’import (2,55 %), el qual ha passat de 3.165.577,22 euros l’any 2004 a
3.246.201,54 euros l’any 2005. Tant el nombre com l’import de les subvencions financeres són els que han tingut un pes més elevat, tal com ha
succeït en els anys anteriors.

32. CES, “El papel de la juventud en el sistema productivo español”, Informe 6/2005.
33. DOGC núm. 4416, de 30.06.2005.
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TAULA 108. SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
AUTÒNOMA SEGONS TIPUS. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre de subvencions, import en euros i variacions en percentatge.

2004

Financeres

2005

Variació %

2004

Fons perdut

2005

Variació %

2004

Tècniques

2005

Variació %

2004

TOTAL

2005

Variació %

Nombre

1.551

Import

3.165.577,22

Nombre

1.079

Import

3.246.201,54

Nombre

-30,43 %

Import

2,55 %

Nombre

591

Import

1.775.990,77

Nombre

339

Import

1.018.715,34

Nombre

-42,64 %

Import

-42,64 %

Nombre

3

Import

2.867,50

Nombre

11

Import

17.605,41

Nombre

266,67 %

Import

513,96 %

Nombre

2.145

Import

4.944.435,49

Nombre

1.429

Import

4.282.522,29

Nombre

-33,38 %

Import

-13,39 %

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

Pel que fa a la tipologia de subvenció a fons perdut, n’hi ha hagut 339,
252 menys que a l’any anterior. L’import ha estat d’1.018.715,34, el
42,6 % menys que a l’any 2004.
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Amb relació a les subvencions tècniques, són les úniques que han augmentat entre els anys 2004 i 2005, de 3 a 11. També hi ha hagut un augment
en l’import del 513,96 % respecte a l’any anterior.
Del total de subvencions concedides, el 74,9 % s’ha concentrat a la província de Barcelona, el 10 % a Girona, el 12,1 % a Lleida i el 6,6 % a
Tarragona.
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3. FLUXOS D’ENTRADA I SORTIDA DEL MERCAT DE
TREBALL

3.1. PANORAMA DE LA CONTRACTACIÓ
En aquest apartat s’analitzen els trets més rellevants de la contractació
laboral registrada a Catalunya durant l’any 2005, es compara amb l’àmbit
estatal i amb l’any anterior i es fa una anàlisi de les característiques de les
persones contractades i de les empreses contractants.
S’ha de tenir en compte que s’analitzen els contractes registrats, que és
diferent del nombre de persones contractades, ja que al llarg de l’any una
persona pot subscriure més d’un contracte.
Les dades analitzades s’han obtingut del Departament de Treball i Indústria per mitjà del seu web i de la publicació trimestral Conjuntura Laboral. Les dades estatals s’han obtingut del web del Servei Públic d’Ocupació
Estatal.

3.1.1. Evolució general de la contractació laboral l’any 2005
Durant l’any 2005 s’han formalitzat 2.667.843 contractes laborals amb
lloc de treball a Catalunya, dels quals 341.822, que representen el 12,8 %
de la contractació, són indefinits i 2.326.021 contractes, que representen el
87,2 % de la contractació, són temporals. En relació amb l’any 2004, el
nombre de contractes ha augmentat en total el 5,9 %; els contractes indefinits han tingut un augment del 7,6 %, mentre que en els temporals l’augment ha estat del 5,6 %.

L’any 2005 a
Catalunya s’han
formalitzat
2.667.843
contractes.

Al conjunt de l’Estat durant l’any 2005 s’han registrat 17.164.965 contractes, dels quals 1.542.838 són indefinits i 17.164.965 són temporals. En
comparació amb l’any 2004, el nombre de contractes ha augmentat el 5 %,
els indefinits ho han fet 8,7 punts percentuals mentre que els temporals han
augmentat 4,6 punts percentuals.
D’aquestes dades es desprèn que durant l’any 2005 la contractació a
Catalunya, en termes percentuals, ha estat 1 punt superior a la mitjana
espanyola, la contractació indefinida ha estat 1 punt per sota i la contractació temporal ha superat, també en 1 punt, la mitjana espanyola.
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GRÀFIC 30. PERCENTATGE DE CONTRACTES INDEFINITS
I TEMPORALS. CATALUNYA I ESPANYA 2004-2005

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

Modalitats contractuals
El 12,8 % de la
contractació
a Catalunya, l’any
2005, tenia
caràcter indefinit.

Pel que fa a les modalitats contractuals indefinides, s’ha d’assenyalar
que a Catalunya el contracte més utilitzat ha estat el contracte convertit en
indefinit, que amb 149.334 contractes representa el 43,7 % de la contractació indefinida. Seguidament se situa el contracte ordinari de temps indefinit, que amb 82.110 contractes registrats representa el 24 % de la
contractació indefinida. El contracte a temps parcial indefinit, amb 67.471
contractes, representa el 19,7 % i el contracte per al foment de la contractació indefinida, amb 40.606 contractes, representa l’11,9 % del total dels
contractes indefinits. La resta de contractes no arriba a l’1 % de la contractació indefinida i són el contracte indefinit per a discapacitats, amb 1.780
contractes registrats, el contracte indefinit per a discapacitats en centres especials de treball, amb 297 contractes, i el contracte indefinit per a aturats
en situació d’exclusió social, amb 224 contractes.
Amb relació a la contractació indefinida de l’any 2004, s’ha d’indicar
que el contracte que, en termes percentuals, ha augmentat més, amb el 64,1 %,
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ha estat el de discapacitats en centres especials de treball, i el que ha tingut
un descens més notable, amb el 67,3 %, ha estat l’indefinit per a aturats en
situació d’exclusió social. Tant el contracte ordinari com el convertit en indefinit han tingut un augment de l’11 % i també es pot assenyalar que el
contracte per al foment de la contractació indefinida ha tingut un retrocés
respecte a l’any anterior de 5,6 punts percentuals.
Pel que fa a l’origen dels contractes convertits en indefinits, es pot assenyalar que 93.252 contractes, és a dir el 62,4 %, provenen de l’eventual
per circumstàncies de la producció; 32.228 contractes, el 21,6 %, provenen
del contracte a temps parcial temporal, i 15.070 contractes, el 10,1 %, provenen del contracte d’obra o servei. Aquests percentatges de la distribució
dels contractes convertits en indefinits són els mateixos que els que es van
donar l’any 2004 respecte al 2003.
Tenint en compte els sectors d’activitat econòmica, es pot assenyalar
que el 74,3 % de la contractació indefinida s’ha dut a terme en el sector serveis, amb 253.918 contractes. En el sector de la indústria s’ha efectuat el
15,2 % de la contractació indefinida, amb 52.116 contractes. El sector de la
construcció, amb 31.162 contractes, representa el 9,1 % de la contractació
indefinida i, finalment, el sector agrari, amb 4.626 contractes, representa
l’1,4 % de la contractació indefinida a Catalunya.

En el sector serveis
es concentra el
74,3 % dels
contractes
indefinits.

Dels 341.822 contractes indefinits amb lloc de treball a Catalunya,
259.104 han estat a la província de Barcelona, la qual cosa representa el
75,8 % del total de la contractació indefinida. A la província de Girona
s’han fet 32.789 contractes, amb lloc de treball a Tarragona s’han fet 32.707
contractes i a Lleida s’han fet 17.222 contractes indefinits. Respecte a l’any
2004, es pot assenyalar que, en termes percentuals, a Tarragona és on més
ha augmentat la contractació, 17,1 punts, seguida de Lleida amb 13,2 punts
i de Barcelona amb 7,8; en canvi a Girona hi ha hagut un descens de la contractació indefinida de 3,8 punts percentuals.
Pel que fa als contractes indefinits de la totalitat de l’Estat, malgrat que
l’agrupació dels contractes no sigui la mateixa que la utilitzada per a les dades de Catalunya, es pot assenyalar que d’1.542.838 contractes indefinits
comunicats a l’oficina d’ocupació, el 45,4 %, és a dir 700.083, han estat
contractes convertits en indefinits. El contracte ordinari indefinit, amb
547.449 contractes, representa el 35,5 % de la contractació indefinida, el
contracte per al foment de la contractació indefinida, amb 285.285, representa el 18,5 % de la contractació, i el contracte indefinit per a discapacitats,
amb 10.021 contractes, representa el 0,6 % de la contractació indefinida.
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GRÁFIC 31. DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES INDEFINITS
PER SECTOR. CATALUNYA 2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
El 87,2 % de la
contractació
a Catalunya tenia
caràcter temporal.

Pel que fa a les modalitats contractuals temporals emprades a
Catalunya, s’ha d’assenyalar que l’any 2005 el 98 % d’aquesta contractació s’ha efectuat en les quatre modalitats següents: l’eventual per circumstàncies de la producció, que, amb 878.426 contractes, representa el 37,8 %
dels contractes temporals; el contracte a temps parcial temporal, que, amb
629.748 contractes, representa el 27,1 % de la contractació; el contracte
d’obra o servei, que, amb 591.725 contractes, representa el 25,4 % de la
contractació, i el d’interinitat, que, amb 185.920 contractes, representa el
8 %. Aquesta relació percentual dels contractes temporals és la mateixa
que va tenir lloc l’any 2004, en què en la mateixa proporció van ser aquestes quatre modalitats de contractes les que van assolir, també, el 98 % de
la contractació temporal.
La resta de contractes temporals a Catalunya han estat els següents:
10.787 contractes de pràctiques; 9.579 contractes de formació; 4.550
contractes de relleu; 2.816 contractes per a discapacitats en centres especials de treball; 1.284 contractes bonificats per a discapacitats; 553
contractes temporals per a aturats en situació d’exclusió social; 222
contractes temporals d’inserció; 165 contractes de substitució per jubilació als 64 anys, i 10.246 contractes temporals diferents dels esmentats
anteriorment, com poden ser els contractes de règims especials de contractació.
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82.110
297
1.780
149.334
67.471
40.606
224
341.822
165
2.816
629.748
4.550
591.725
553
9.579
878.426
185.920
10.787
1.284
222
10.246
2.326.021
2.667.843

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria i del SPOE.

Ordinari temps indefinit
Indefinit discapacitats en CET
Indefinit discapacitats
Convertits en indefinits
Temps parcial indefinit
Foment de la contractació indefinida
Indefinit aturats en situació d’exclusió
TOTAL INDEFINTS
Substitució jubilació 64 anys
Jubilació parcial
Temporals discapacitats en CET
Temps parcial temporal
Relleu
Obra o servei
Temporals aturats en situació d’exclusió social
Formació
Eventuals circumstàncies producció
Interinitat
Pràctiques
Temporals bonificats discapacitats
Inserció
Altres
TOTAL TEMPORALS
TOTAL CONTRACTACIÓ

Unitats: nombre de contractes i variació relativa en percentatge.

CATALUNYA
Variació 2004-2005
Absoluta
Relativa
8.478
11,5
116
64,1
17
1,0
14.819
11,0
3.652
5,7
-2.410
-5,6
-460
-67,3
24.212
7,6
28
20,4
310
12,4
47.320
8,1
1.324
41,0
32.015
5,7
107
24,0
-5.465
-36,3
46.600
5,6
5.266
2,9
-1.296
-10,7
-55
-4,1
-3.899
-94,6
1.359
15,3
123.614
5,6
147.826
5,9
547.449
10.021
700.083
285.285
1.542.838
1.697
21.232
22.751
6.401.169
120.584
7.487.659
1.314.449
85.577
12.646
4.969
149.394
15.622.127
17.164.965

TOTAL

ESPANYA
Variació 2004-2005
Absoluta
Relativa
67.916
16,0
1.218
14,7
59.621
10,8
21.195
7,5
149.950
11,8
549
48,4
5.453
52,8
5.264
48,9
734.533
13,8
760
0,6
650.591
10,1
166.699
15,6
9.374
12,3
1.526
16,0
-21.724
-24,3
-20.254
-9,3
1.532.771
11,4
1.682.721
11,5

TAULA 109. CONTRACTES REGISTRATS SEGONS MODALITAT. CATALUNYA I ESPANYA 2005
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Amb relació a l’any 2004, la contractació temporal ha augmentat el 5,6 %.
Les modalitats contractuals que més han augmentat, en termes percentuals,
han estat el contracte de relleu, amb el 41 %; els contractes per a aturats en
situació d’exclusió social, amb el 24 %; el contracte de substitució per jubilació als 64 anys, amb el 20,4 %, i el contracte per a discapacitats en centres especials de treball, amb el 12,4 %. D’altra banda, hi ha quatre
modalitats contractuals temporals que han tingut un descens amb relació a
l’any anterior, aquestes són les següents: el contracte d’inserció, que ha disminuït el 94,6 %; el contracte de formació ha sofert una disminució del 36,3 %;
el contracte en pràctiques ha disminuït el 10,7 %, i els contractes bonificats
per a discapacitats han tingut una disminució del 4,1 %.
En el sector serveis
es concentrava
el 79,3 % dels
contractes
temporals.

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica, es pot assenyalar que el
79,3 % de la contractació temporal recau en el sector serveis, on s’han formalitzat 1.843.491 contractes, i les modalitats contractuals més emprades
han estat el contracte eventual per circumstàncies de la producció i el contracte a temps parcial. En el sector de la construcció, hi recau l’11,3 % de
la contractació amb 261.703 contractes formalitzats, i el contracte més utilitzat ha estat el d’obra o servei. El 7,2 % de la contractació temporal recau
en la indústria, amb 168.212 contractes, on el contracte eventual per circumstàncies de la producció ha estat el més utilitzat. En el sector agrari
s’han formalitzat 52.615 contractes, és a dir, el 2,3 % de la contractació
temporal, i el contracte més utilitzat ha estat el d’obra o servei.
Per àmbit territorial, a Barcelona ha tingut lloc el 75,2 % de la contractació temporal, amb 1.749.090 contractes formalitzats; el 10,3 % de la contractació ha tingut lloc a Tarragona, amb 238.526 contractes formalitzats; a
Girona, amb 206.003 contractes, hi ha hagut el 8,9 % de la contractació, i a
Lleida hi ha hagut el 5,7 % de la contractació temporal, amb 132.402 contractes formalitzats. Respecte a l’any anterior, ha estat a Lleida on han augmentat més els contractes temporals, el 13,7 %, seguida de Tarragona amb
el 12,5 % i Barcelona amb el 5,3 %; en canvi a Girona hi ha hagut un descens de la contractació temporal del 3 %.
A escala estatal, el contracte temporal més utilitzat ha estat el d’obra o
servei, que amb 7.487.659 contractes ha representat el 47,9 % del total de
la contractació temporal; seguidament, amb 6.401.169 contractes, s’ha situat el contracte eventual per circumstàncies de la producció, que ha representat el 41 % de la contractació, i en tercer lloc, amb 1.314.449 contractes,
s’ha situat el contracte d’interinitat, que representa el 8,4 % de la contractació temporal.
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Perfil de la contractació a Catalunya
Segons la distribució del total de contractes registrats l’any 2005 per raó
de gènere, s’ha d’assenyalar que 1.393.469 han estat formalitzats per homes i 1.274.374 per dones, percentualment el 52,2 % i el 47,8 % respectivament.
Els percentatges assenyalats anteriorment no varien substancialment si
s’analitzen els contractes indefinits i els temporals. Els contractes indefinits
han estat formalitzats per homes en el 53,1 % dels casos i per dones en el
46,9 %. En els contractes temporals, aquesta proporció varia tan sols d’1
punt percentual, ja que els homes han formalitzat el 52,1 % dels contractes
i les dones, el 47,9 %.
GRÀFIC 32. EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES D’HOMES
I DONES. CATALUNYA 2005

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

Pel que fa als 1.393.469 homes que han formalitzat un contracte de
treball, en el 13 % dels casos ha estat un contracte indefinit, i el contracte més utilitzat ha estat, a banda del convertit en indefinit, el contracte
ordinari. En el 87 % dels casos s’ha formalitzat un contracte temporal,
majoritàriament l’eventual per circumstàncies de la producció, seguit
del d’obra o servei.
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El contracte
a temps parcial
ha estat utilitzat
majoritàriament
per dones.

D’altra banda, han estat 1.274.374 dones les que han formalitzat un contracte de treball aquest any. En el 12,6 % dels casos ha estat un contracte
indefinit i en el 87,4 % restant ha estat un contracte temporal. El contracte
més utilitzat, a banda del contracte convertit en indefinit, ha estat, tant per
als indefinits com per als temporals, el contracte a temps parcial. Pel que fa
a l’edat dels treballadors, es pot assenyalar que de la totalitat de contractes
formalitzats, el 34,2 %, és a dir 911.815 contractes, recauen en treballadors
d’entre 30 i 45 anys, el 22,9 % l’ocupa la franja d’edat entre 20 i 25 anys i
el 21,7 % de la contractació recau en treballadors d’entre 25 i 30 anys. Els
treballadors més grans de 45 anys registren una contractació del 12,2 % i
els menors de 20 anys, del 9 %.
El contracte més utilitzat en tots els trams d’edat, pel que fa als contractes temporals, és el contracte eventual per circumstàncies de la producció. Amb relació als contractes indefinits, s’ha d’assenyalar que el
contracte convertit en indefinit ha estat el més utilitzat en tots els trams
d’edat menys en els més grans de 45 anys, en què el contracte més utilitzat ha estat el de foment a la contractació indefinida. Després del contracte convertit en indefinit, fins als 25 anys, el contracte més utilitzat
ha estat el de temps parcial i dels 25 als 45 anys el contracte que més
s’ha utilitzat és l’ordinari.

El 58 % de la
contractació recau
en treballadors
amb estudis
primaris.

Segons el nivell acadèmic del treballador contractat, s’ha d’indicar
que el 6,1 % de la contractació recau en treballadors sense estudis, el 58 %
recau en treballadors amb estudis primaris, el 27,2 % en treballadors
amb estudis mitjans, el 4,1 % dels contractats són diplomats i el 4,5 %
tenen estudis superiors. El contracte indefinit més emprat en tots els casos ha estat el convertit en indefinit, llevat dels contractes formalitzats
per treballadors amb estudis superiors, en què el contracte més utilitzat
ha estat l’ordinari. Pel que fa als contractes temporals, el contracte
eventual per circumstàncies de la producció ha estat el més utilitzat per
treballadors sense estudis, amb estudis primaris i amb estudis mitjans.
D’altra banda, el contracte a temps parcial ha estat el més utilitzat per
treballadors diplomats i amb estudis superiors.
Segons la grandària de l’empresa, s’ha d’assenyalar que les empreses d’1 a 10 treballadors han efectuat el 24 % de la contractació, i les
empreses d’11 a 50 treballadors, el 22,9 %. D’aquestes dades es desprèn
que gairebé la meitat de la contractació l’han feta aquestes empreses de
menys de 50 treballadors. Les empreses de 51 a 500 treballadors han
efectuat el 28,6 % de la contractació, les empreses de 501 a 5.000 n’han
efectuat el 20,6 % i les empreses de més de 5.000 treballadors n’han
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efectuat el 3,9 %. Per la grandària de l’empresa s’observa que, a menor
nombre de treballadors, més elevat és el nombre de contractes registrats
de caràcter indefinit.
Tenint en compte la durada del contracte, es pot assenyalar que el 26,5 %
dels contractes temporals formalitzats tenen una durada d’1 mes o inferior
al mes i el contracte més utilitzat ha estat l’eventual per circumstàncies de
la producció. El 17,6 % dels contractes tenen una durada d’1 a 3 mesos i el
contracte més utilitzat ha estat l’eventual per circumstàncies de la producció. El 19,9 % dels contractes tenen una durada de 3 mesos a 1 any, i, igual
com en els casos anteriors, el contracte més utilitzat ha estat l’eventual per
circumstàncies de la producció. Els contractes amb una durada superior a 1
any només representen el 0,6 % de la contractació temporal i el contracte
més utilitzat ha estat el de temps parcial. D’altra banda, el 35,4 % de la contractació temporal té durada indeterminada i el contracte més utilitzat ha estat el d’obra o servei.
GRÀFIC 33. DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES TEMPORALS
SEGONS DURADA. CATALUNYA 2005

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

Segons el tipus d’ocupació, el 51,3 % de la contractació es concentra en
les ocupacions de peons d’indústries manufactureres, de treballs en serveis
de restauració, d’empleats domèstics i personal de neteja d’edificis, de dependents de comerç i similars, de peons de transport i descarregadors i de
treballs de serveis personals.
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3.1.2. Contractació laboral de les empreses de treball temporal
En primer lloc, en aquest apartat es fa referència als contractes que han
estat formalitzats per empreses de treball temporal amb els treballadors per
prestar els seus serveis en empreses usuàries. Aquests contractes han estat
registrats a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya i s’inclouen en
el total de contractes registrats que s’analitzen en l’apartat anterior. Posteriorment es farà referència als contractes de posada a disposició, que són
aquells que es formalitzen entre l’ETT i l’empresa usuària amb l’objecte de
cedir el treballador per prestar els seus serveis a l’empresa usuària.
L’any 2005 s’han
registrat 530.642
contractes
formalitzats per
ETT.

L’any 2005 s’han registrat 530.642 contractes formalitzats per ETT,
respecte a l’any 2004 això ha comportat un increment del 6,3 %.
Del total de contractes, 284.436, és a dir, el 53,6 %, han estat formalitzats per homes i 246.206, el 46,4 %, ho han estat per dones. Respecte a
l’any anterior, i en nombres absoluts, els contractes formalitzats per homes
han augmentat en 14.917 contractes i el nombre de contractes formalitzats
per dones ha tingut un descens de 16.417 contractes.
Segons l’edat del contractat, es pot assenyalar que l’11,1 % de la
contractació (58.739 contractes) s’ha fet a persones menors de 20 anys;
el 28,1 % (149.072 contractes) s’ha formalitzat amb persones de 20 a 24
anys; el 22,2 % (117.808 contractes) amb persones de 25 a 29 anys; el
31,2 % (165.333 contractes) s’ha fet a persones de 30 a 44 anys i, finalment, el 7,5 % de la contractació (39.690 contractes) s’ha formalitzat
amb majors de 45 anys.
Pel que fa a la durada del contracte, el 14,7 % dels contractes duren hores o bé un dia; el 16,8 % dels contractes tenen una durada superior a 1 dia
i inferior a 11 dies; l’11 % duren entre 11 i 30 dies; el 9,7 % tenen una durada superior als 30 dies, i el 47,7 % dels contractes tenen una durada indeterminada. Aquests percentatges de la durada dels contractes formalitzats
per ETT són gairebé iguals que els registrats els dos anys anteriors.
Els contractes de posada a disposició són aquells formalitzats entre
l’ETT i l’empresa usuària amb l’objecte de cedir el treballador per prestar
els seus serveis a l’empresa usuària. Segons les dades de què s’ha pogut disposar, fins al mes de novembre de 2005, les ETT havien fet 471.419 contractes de posada a disposició, el 83,8 % d’aquests contractes s’ha fet a
Barcelona, el 7,1 % s’ha fet a Tarragona, el 6,2 % s’ha fet a Girona i el 2,9 %,
a Lleida.
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TAULA 110. CONTRACTES TEMPORALS FORMALITZATS PER ETT
SEGONS DURADA DEL CONTRACTE. CATALUNYA 2005
Unitats: nombre de contractes i percentatges.

2005

Variació 2004-2005
Absoluta

Relativa

Fins a 1 dia

77.592

5.708

7,9

De 2 a 3 dies

33.087

1.183

3,7

De 4 a 5 dies

22.288

1.385

6,6

De 6 a 10 dies

33.272

102

0,3

D’11 a 15 dies

21.159

2.474

13,2

De 16 a 30 dies

37.018

453

1,2

Més de 30 dies

51.128

2.903

6,0

Indeterminat

251.065

14.518

6,1

Total

526.609

28.726

5,8

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

3.2. EVOLUCIÓ DELS ACOMIADAMENTS INDIVIDUALS
I COL·LECTIUS
Les dades tractades en aquest apartat, pel que fa a Catalunya, s’han obtingut de la informació estadística en matèria de conciliacions i en matèria
de regulació d’ocupació publicades en el web del Departament de Treball i
Indústria. Pel que fa a l’àmbit estatal, s’analitzen les dades publicades en el
web del Ministeri de Treball i Afers Socials.
En primer lloc s’analitzen els acomiadaments individuals que tenen lloc
mitjançant les conciliacions davant l’autoritat laboral. A Catalunya són els
que ha conciliat el Departament de Treball i Indústria en les seves diferents
delegacions.
En segon lloc, s’analitzen els acomiadaments col·lectius, aquells que es
tramiten mitjançant un expedient de regulació d’ocupació en el qual se
sol·licita l’extinció de les relacions de treball.

3.2.1. Conciliacions individuals
Aquest any 2005 hi ha hagut a Catalunya 34.331 conciliacions individuals per motiu d’acomiadament. El 57,4 % d’aquestes conciliacions, és a

L’any 2005 hi ha
hagut 19.314
acomiadaments
efectius en les
conciliacions
individuals.
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dir, 19.697, han acabat amb avinença entre les parts, i el 19,7 %, és a dir
6.747, han acabat sense avinença. D’altra banda, 6.237 conciliacions s’han
intentat dur a terme però sense efecte, en 1.079 casos les parts no s’han presentat a l’acte de conciliació i 571 conciliacions han estat desistides. El
nombre d’acomiadaments efectius registrats en el mateix acte de conciliació ha estat de 19.314.
El nombre de conciliacions individuals per motiu d’acomiadament han
tingut un descens del 4,40 % respecte a l’any 2004, mentre que els acomiadaments efectius en l’acte de conciliació han tingut un descens del 6,9 %.
En la taula següent es pot veure l’evolució dels expedients per acomiadament i dels acomiadaments efectius duts a terme en l’acte de conciliació, i
aquest any, seguint la tendència que es va iniciar l’any 2002, continua havent-hi un descens tant del nombre d’expedients com d’acomiadaments
efectius.
TAULA 111. EVOLUCIÓ DELS ACOMIADAMENTS EFECTIUS
I DELS EXPEDIENTS PER ACOMIADAMENTS EN PROCEDIMENTS
DE CONCILIACIÓ INDIVIDUAL. CATALUNYA 2000-2005
Unitats: nombre d’expedients i d’acomiadaments i percentatges.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Acomiadaments
efectius

38.287

49.045

44.207

24.582

20.751

19.314

Expedients per
acomiadament

51.114

62.824

60.569

40.078

35.910

34.331

Acomiadaments /
expedients

74,9 %

78,1 %

73,0 %

61,3 %

57,8 %

56,3 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
El 44,1 % dels
acomiadaments
efectius s’han
efectuat en el sector
serveis.

Si analitzem els acomiadaments efectius tenint en compte el sector econòmic on s’han efectuat, s’ha d’indicar que 9.268 acomiadaments, és a dir,
el 48 %, han tingut lloc en el sector de la indústria; 8.523 acomiadaments,
el 44,1 %, han estat en el sector serveis; en el sector de la construcció hi ha
hagut 1.097 acomiadaments; en el sector de l’agricultura n’hi ha hagut 123,
i en 303 acomiadaments no consta el sector econòmic al qual pertanyia el
treballador acomiadat.
El 53,3 % dels acomiadaments efectius en l’acte de conciliació es concentra en 7 subsectors d’activitat: així el 13,5 % es recull en l’epígraf altres
activitats empresarials; el 9,3 % dels acomiadaments pertany a les indús-
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tries químiques; el 7,1 %, a la metal·lúrgia; el 6,8 %, al comerç al detall i
altres reparacions; el 6,2 %, a la indústria tèxtil; el 5,7 %, a la construcció,
i el 4,8 %, a l’hoteleria.
Amb relació a l’any 2004, com ja s’ha comentat anteriorment, els acomiadaments efectius en l’acte de conciliació han disminuït el 6,9 %. En termes percentuals, en el sector serveis, aquest descens ha estat del 7,8 %; en
el sector de l’agricultura, del 6,8 %; en la indústria ha implicat un descens
del 6,2 %, i en la construcció hi ha hagut un lleu augment del 0,2 %. Pel que
fa a l’àmbit territorial en què s’han efectuat els acomiadaments efectius,
s’ha d’assenyalar que 17.169 acomiadaments, és a dir, el 88,9 % del total,
han tingut lloc a Barcelona; 852 acomiadaments han tingut lloc a Girona;
833, a Tarragona, i 460, a Lleida. Els percentatges d’acomiadaments efectius en l’acte de conciliació, per àmbit territorial, no varien substancialment
dels que hi ha hagut en els dos anys anteriors.
Pel que fa a l’àmbit estatal, aquest any 2005 s’han dut a terme 130.787
conciliacions individuals per acomiadament, de les quals el 43,9 %, és a dir
57.382, s’han resolt amb avinença de les parts; 31.491 conciliacions, que
significa el 24,1 % del total, s’han resolt sense avinença de les parts; 32.930
conciliacions, que significa el 25,2 % del total, han estat intentades sense
efecte, i 8.984, és a dir, el 6,9 %, s’han desistit o bé no s’han presentat a
l’acte de conciliació. Respecte a l’any anterior, s’ha d’assenyalar que hi ha
hagut un descens del 8,3 % en les conciliacions, i que les conciliacions amb
avinença de les parts han tingut un descens del 15,8 %. També s’ha d’indicar que, com succeeix a Catalunya, i seguint la tendència iniciada l’any
2002, continua el descens del nombre de conciliacions individuals per acomiadament.
Tenint en compte els grans sectors d’activitat als quals pertanyen els
treballadors que fan aquestes conciliacions individuals per acomiadament estatals, es pot assenyalar que el 54,3 % de les conciliacions, és a
dir 70.982, s’han efectuat amb treballadors del sector serveis; 38.893
conciliacions, que representen el 29,7 % del total, pertanyen a la indústria; 17.936 conciliacions, és a dir el 13,7 % del total, pertanyen al sector de la construcció, i 2.976 conciliacions, que representa el 2,3 %,
pertanyen al sector agrari. Respecte a l’any anterior, s’ha d’assenyalar
que ha estat en el sector de la indústria on, amb el 10,3 %, hi ha hagut
el descens més elevat del nombre de conciliacions, seguit del sector serveis, amb un descens del 8,4 %, després l’agrari, amb el 7,3 %, i finalment la construcció, amb el 3,8 %.
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3.2.2. Acomiadaments per expedients de regulació d’ocupació
Les dades d’aquest apartat han estat extretes del web del Departament
de Treball i Indústria, on es proporcionen les dades relatives a expedients
de regulació d’ocupació autoritzats que afecten Catalunya, referents als expedients que autoritzen tant el Departament de Treball i Indústria com el
Ministeri de Treball i Afers Socials, i als treballadors afectats per aquests
expedients. Les dades estatals són les publicades al web del Ministeri de
Treball i Afers Socials.
A Catalunya
s’han autoritzat
336 expedients
d’extinció de llocs
de treball, que
han afectat 8.168
treballadors.

L’any 2005 s’han autoritzat a Catalunya 336 expedients d’extinció de
llocs de treball, que han afectat 8.168 treballadors. D’aquests expedients, el
94,6 % han estat pactats i els treballadors afectats pels expedients pactats
signifiquen el 93,5 % del total de treballadors afectats.
Respecte a l’any 2004, el nombre d’expedients s’ha reduït considerablement, el 19,8 %, però això no ha significat un descens dels treballadors
afectats, ja que respecte a l’any anterior hi ha hagut un augment del 5,8 %.
Dels 8.168 treballadors afectats per l’extinció del seu contracte, el 62 %
són homes i el 38 % són dones.

El nombre més
elevat d’extincions
de contractes ha
tingut lloc a la
indústria tèxtil.

Tenint en compte els sectors d’activitat econòmica, s’ha d’indicar que
6.285 persones treballaven en el sector de la indústria. Aquest any, igual
com ha passat en els darrers dos anys, el nombre més elevat d’extinció de
contractes ha tingut lloc en la indústria tèxtil, amb 1.686 treballadors. Els
altres sectors industrials que han estat afectats per més acomiadaments són:
el de vehicles de motor, amb 1.071 treballadors, el de la indústria de productes alimentaris i begudes, amb 507 treballadors, i el de les indústries
químiques, amb 450 treballadors.
En el sector serveis, els treballadors afectats han estat 1.423 i on hi ha
hagut més acomiadaments ha estat en la sanitat i els serveis socials, amb
248 treballadors afectats, i en l’hoteleria, amb 164 treballadors afectats. En
el sector de la construcció els treballadors afectats han estat 426 i en el sector de l’agricultura, 34 treballadors.
Respecte als acomiadaments efectuats l’any 2004 per expedients de regulació d’ocupació i segons els sectors d’activitat, es pot assenyalar que en
el sector serveis hi ha hagut un descens del 27,6 % de treballadors afectats.
En els altres sectors els treballadors afectats s’han incrementat: així en la
construcció l’augment ha estat del 79,7 %, en el sector de la indústria, del
14,2 % i en el sector agrari, del 142,9 %.
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TAULA 112. ACOMIADAMENTS EFECTIUS SEGONS PROCEDIMENT
I SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre d’acomiadaments.

Conciliacions

Expedients de regulació
d’ocupació

2004

2005

2004

2005

132

123

14

34

Indústria

9.876

9.268

5.504

6.285

Construcció

1.095

1.097

237

426

Serveis

9.242

8.523

1.965

1.423

406

303

-

-

20.751

19.314

7.720

8.168

Agricultura

No consta
TOTAL

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

Tenint en compte els treballadors afectats pels acomiadaments en expedients de regulació d’ocupació, es pot assenyalar que en el 74,1 % dels casos el motiu que es va al·legar per presentar l’expedient va ser l’aplicació
de mesures econòmiques; en el 13,1 % dels casos es van al·legar causes de
producció i en el 6,6 % dels casos es van al·legar causes organitzatives.
Per àmbit territorial, es pot assenyalar que dels 8.168 acomiadaments en
expedients de regulació d’ocupació, 6.766 han estat a la província de
Barcelona, 590 han estat a la província de Girona, 259 han estat a la província de Lleida i 553 han estat a Tarragona.
Pel que fa a la totalitat de l’Estat, aquest any 2005 s’han autoritzat 1.916
expedients d’extinció, el 27 % menys que l’any anterior. Els treballadors
afectats per les extincions han estat 34.911, el 12 % més que l’any anterior.
Per sectors d’activitat econòmica, ha estat en la indústria on hi ha hagut més
treballadors afectats, 26.854 treballadors, seguit del sector serveis, amb
7.080 treballadors, en la construcció s’han efectuat 588 acomiadaments i en
el sector agrari, 389 treballadors afectats per acomiadaments.
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4. RELACIONS LABORALS

4.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU
Al mes de febrer de 2005 s’ha signat l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, que inclou entre altres compromisos la creació del Consell de
Relacions Laborals, integrat per l’Administració i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, i la creació de la Comissió de
Convenis Col·lectius de Catalunya. També preveu impulsar i reforçar el
Tribunal Laboral de Catalunya, i les clàusules en la negociació col·lectiva
referides a la flexibilitat negociada, la formació permanent i altres qüestions que s’ha comprovat que són positives per a la millora de l’ocupació i
de les empreses.
Al març del 2005 s’ha subscrit un nou Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva34 d’àmbit estatal que recull la voluntat dels interlocutors socials de dur a terme una política de creixement moderat dels salaris
que contribueixi al control de la inflació, la creació d’ocupació, l’augment
de les inversions productives i la millora de la capacitat adquisitiva dels salaris i de la situació de les empreses.
Al juny del 2005 s’ha subscrit l’Acord interprofessional de Catalunya
2005-200735 entre FOMENT, CCOO i UGT, que pretén racionalitzar l’estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya, cooperar per modernitzar
les relacions de treball i avançar pautes i criteris a tenir en compte en la negociació col·lectiva com ara subcontractació, flexibilitat, formació, salut laboral i medi ambient, i que també regula el funcionament i organització del
Tribunal Laboral de Catalunya.
Pel que fa a la solució extrajudicial de conflictes laborals, en l’àmbit estatal a final de desembre de 2004 es va subscriure el III Acord sobre solució
extrajudicial de conflictes laborals (ASEC III)36 entre la UGT, CCOO,
CEOE i CEPYME, i en l’àmbit català es va subscriure el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.37
Aquest any també s’ha aprovat la Llei 14/2005, d’1 de juliol, sobre les
clàusules dels convenis col·lectius referides al compliment de l’edat ordi34. BOE núm. 64, de 16.03.2005.
35. DOGC núm. 4466, de 09.09.2005.
36. BOE núm. 25, de 29.01.2005.
37. DOGC núm. 4490, de 17.10.2005.
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nària de jubilació,38 mitjançant la qual s’incorpora una disposició al text refós de l’Estatut dels treballadors, perquè els convenis puguin establir
clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball quan el treballador compleix l’edat ordinària de jubilació.
També s’ha publicat el Reial decret 718/2005, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el procediment d’extensió de convenis col·lectius.39 Atès que va
ser modificat l’article 92.2 del text refós de l’Estatut dels treballadors,
aquest Reial decret el que fa és regular d’una manera completa el procediment d’extensió dels convenis col·lectius.

4.2. LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A CATALUNYA
En aquest apartat es fa una anàlisi de la negociació col·lectiva a
Catalunya, de l’estructura i el model de la negociació i dels treballadors i
les empreses afectades.
Les dades per elaborar aquest apartat referents a Catalunya s’han extret
del web del Departament de Treball i Indústria, amb les dades actualitzades
a 31 de gener de 2006. Les dades estatals s’han extret del web del Ministeri
de Treball i Afers Socials.
S’ha de tenir en compte que la font d’informació de les dades 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 l’autoritat laboral. Atès que el registre dels convenis, de
vegades, és posterior a l’inici de 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 2005 i, per fer la comparació, aquells que tenen els efectes
econòmics durant l’any 2004, i que en tots dos casos han estat registrats fins
al mes de gener del 2006.
També s’ha d’indicar que s’analitzen tant els acords col·lectius que tenen la
vigència dels efectes econòmics durant l’any 2005 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 analitzades ni els vigents normativament,
que el Departament de Treball i Indústria qualifica com a prorrogats, ni aquells
38. BOE núm. 157, de 02.07.2005.
39. BOE núm. 157, de 02.07.2005.
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que no tenen una clàusula de pròrroga expressa, que el Departament de Treball
i Indústria qualifica com de vigència no determinada.

4.2.1. Estructura i model de la negociació
Per analitzar l’estructura i model de la negociació a Catalunya, s’han extret
les dades de l’estadística del Departament de Treball i Indústria, que recull tres
tipus de convenis o pactes, anomenats genèricament acords col·lectius. Un dels
tipus són els convenis col·lectius estatutaris, que estan integrats pels convenis
col·lectius pròpiament dits, pels convenis d’adhesió, pels acords per mediació
o laudes arbitrals i pels convenis d’extensió; l’altre tipus són els convenis
col·lectius extraestatutaris, també anomenats pactes d’eficàcia limitada, i el tercer tipus són els acords o pactes de funcionaris.
Els convenis col·lectius són els acords subscrits, d’acord amb l’establert al
títol III del text refós de l’Estatut dels treballadors, entre els representants legals
dels treballadors i els dels empresaris, pels quals es fixen les condicions que han
de regir les relacions singulars de treball dels treballadors i empresaris inclosos
en el seu àmbit d’aplicació. L’any 2005 hi ha hagut 798 convenis d’aquesta naturalesa, el 10,4 % menys que l’any 2004, que n’hi va haver 891.
Els convenis d’adhesió es poden definir com les declaracions de voluntat per les quals les parts legitimades per negociar decideixen sotmetre’s a
la totalitat de les condicions fixades en un conveni col·lectiu en vigor, sempre que no estiguin afectades per un altre conveni. L’any 2005 hi ha hagut
8 acords d’aquesta naturalesa, i l’any anterior n’hi va haver 11.
L’acord per mediació o arbitratge està destinat a resoldre controvèrsies
col·lectives derivades de l’aplicació i la interpretació dels convenis col·lectius. L’any 2005 no hi ha hagut cap acord d’aquesta naturalesa, a diferència
del 2004, en què n’hi va haver un.
Els convenis d’extensió són aquells en què, davant l’absència de parts
legitimades per negociar un conveni, l’Administració mitjançant una resolució aplica les condicions fixades en un conveni col·lectiu estatutari en vigor a una pluralitat d’empreses i treballadors o a un sector o subsector
d’activitat. Durant els anys 2004 i 2005 no hi ha hagut cap conveni d’aquesta naturalesa.
L’any 2005 s’han
registrat 806
convenis col·lectius
estatutaris.
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Aquests quatre tipus d’acord formen els convenis col·lectius estatutaris;
en conjunt, l’any 2005 n’hi ha hagut 806, el 10,7 % menys que l’any 2004,
que n’hi va haver 903.
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D’altra banda, es pot parlar dels pactes d’eficàcia limitada o extraestatutaris, que són els formalitzats al marge de la regulació específica del títol III del
text refós de l’Estatut dels treballadors, i que, pel que fa als seus requisits substantius, formals i procedimentals, tenen una eficàcia personal limitada als treballadors i empresaris afiliats i associats, respectivament, a les organitzacions
sindicals i empresarials signants. L’any 2005 s’han comunicat a l’autoritat laboral 2 acords d’aquesta naturalesa i l’any 2004 se’n van comunicar 3.

L’any 2005 hi ha
hagut 2 acords
col·lectius
extraestatutaris.

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 i eficaços han de ser
aprovats expressament i formal per l’òrgan competent. L’any 2005 hi ha
hagut 49 acords de funcionaris, cosa que representa un augment del 22,5 %
respecte de l’any 2004, que n’hi va haver 40.
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 que vinculen directament les parts. L’any 2005
hi ha hagut 10 pactes de funcionaris, 1 menys que l’any anterior.
Tenint en compte conjuntament els acords i pactes de funcionaris,
aquest any 2005 n’hi ha hagut 59 i l’any 2004 n’hi va haver 51.
TAULA 113. NOMBRE D’ACORDS COL·LECTIUS SEGONS
LA NATURALESA DE L’ACORD. CATALUNYA 2004-2005

L’any 2005 hi ha
hagut 59 acords i
pactes de
funcionaris.

Unitats: nombre d’acords i percentatges.

2004

2005

Variació 04-05

Conveni col·lectiu

891

798

-10,4

Adhesió

11

8

-27,3

Acord per mediació o laude arbitral

1

0

-100,0

Pacte d’eficàcia limitada

3

2

-33,3

Acord de funcionaris

40

49

22,5

Pacte de funcionaris

11

10

-9,1

TOTAL

957

867

-9,4

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

Una segona classificació dels acords col·lectius es pot establir segons
els àmbits de negociació, on es distingeixen els acords d’empresa i els
acords sectorials.
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L’any 2005 hi ha hagut 712 acords col·lectius de l’àmbit d’empresa, el
8,1 % menys que l’any 2004, que n’hi havia 775. Pel que fa als acords sectorials, n’hi ha hagut 155, cosa que representa una disminució del 14,8 %
respecte a l’any anterior, que n’hi havia 182.
El nombre total d’acords col·lectius l’any 2005 ha estat de 867, amb un
descens del 9,4 % respecte a l’any 2004, en què hi va haver 957 acords.

4.2.2. Empreses i treballadors afectats per la negociació col·lectiva
Els acords
col·lectius l’any
2005 han afectat
223.799 empreses
i 1.966.136
treballadors.

Els acords col·lectius a Catalunya l’any 2005 han afectat 223.799 empreses, cosa que representa un augment del 0,2 % de les empreses afectades
per la negociació col·lectiva l’any 2004. Pel que fa al nombre de treballadors afectats, que han estat 1.966.136, significa una disminució del 0,2 %
respecte de l’any 2004.
Pel que fa al total d’empreses i treballadors afectats, cal remarcar que el
0,3 % de les empreses, 754 empreses, i el 6,3 % dels treballadors, 124.619
treballadors, estan afectats per acords d’empresa, i el 99,7 % d’empreses,
és a dir, 223.045 empreses, i el 93,7 % dels treballadors, és a dir, 1.841.517
treballadors, estan afectats per acords sectorials.
TAULA 114. NOMBRE D’ACORDS, D’EMPRESES
I DE TREBALLADORS AFECTATS SEGONS EL NIVELL
DE NEGOCIACIÓ. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre d’acords, empreses i treballadors i percentatges.

Nombre
d’acords

Empreses
afectades

Treballadors
afectats

Acords
d’empresa

Acords
de sector

TOTAL

2004

775

182

957

2005

712

155

867

Variació

-8,1

-14,8

-9,4

2004

826

222.598

223.424

2005

754

223.045

223.799

Variació

-8,7

0,2

0,2

2004

192.063

1.777.625

1.969.688

2005

124.619

1.841.517

1.966.136

Variació

-35,1

3,6

-0,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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Quant a la naturalesa dels acords, es pot assenyalar que, pel que fa
als 806 convenis estatutaris, aquests han afectat 219.737 empreses (el
0,2 % més que l’any anterior) i 1.913.590 treballadors (el 2,2 % més que
l’any anterior).
Pel que fa als 2 convenis extraestatutaris, han afectat 4.003 empreses
(una menys que l’any anterior) i 48.606 treballadors (el 0,1 % menys
que el 2004).
Respecte dels 49 acords de funcionaris, i seguint la mateixa tendència dels anys anteriors, el nombre d’ens públics afectats coincideix amb
el nombre d’acords d’aquesta naturalesa. Pel que fa al nombre de treballadors afectats, l’any 2005 n’hi ha hagut 3.451, el 92,8 % menys que
l’any anterior.
TAULA 115. NOMBRE D’ACORDS, EMPRESES I TREBALLADORS
AFECTATS PER SECTOR D’ACTIVITAT. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre d’acords, empreses i treballadors i percentatges.

Agricultura Indústria Construcció
Nombre
d’acords

Empreses
afectades

Treballadors
afectats

Serveis

TOTAL

2004

6

328

8

615

957

2005

10

292

8

557

867

Variació

66,7

-11,0

0,0

-9,4

-9,4

2004

6.039

32.252

29.455

155.678

223.424

2005

6.190

38.561

29.472

149.576

223.799

Variació

2,5

19,6

0,1

-3,9

0,2

2004

27.580

478.398

211.350

1.252.360

1.969.688

2005

28.398

547.109

211.520

1.179.109

1.966.136

Variació

3,0

14,4

0,1

-5,8

-0,2

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

Si tenim en compte el sector d’activitat econòmica, l’any 2005 hi ha hagut 10 convenis col·lectius estatutaris en el sector de l’agricultura, 4 més
que l’any anterior. Pel que fa al nombre d’empreses i treballadors afectats,
l’any 2005 hi ha hagut 6.190 empreses afectades, el 2,5 % més que l’any
anterior, i 28.398 treballadors afectats, el 3 % més que l’any anterior.
Pel que fa al sector de la indústria, hi ha hagut 290 convenis col·lectius estatutaris, l’11 % menys que l’any anterior. Aquests han afectat
34.558 empreses i 498.50 treballadors, mentre que l’any 2004 van afectar 28.249 empreses i 429.792 treballadors.
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En aquest sector trobem 2 convenis extraestatutaris, el mateix nombre que l’any anterior, i aquests han afectat el mateix nombre d’empreses i treballadors que l’any 2004, és a dir, 4.003 empreses i 48.606
treballadors.
En el sector de la construcció hi ha hagut 8 convenis col·lectius estatutaris, la mateixa xifra que l’any 2004. Pel que fa al nombre d’empreses i treballadors afectats, hi ha hagut 29.472 empreses, 17 empreses
més que l’any anterior, i 211.520 treballadors, 170 treballadors més que
l’any anterior.
Quant al sector serveis, l’any 2005 hi ha hagut 498 convenis col·lectius
estatutaris, l’11,5 % menys que l’any 2004, que n’hi havia 563. Pel que fa
al nombre d’empreses i treballadors afectats, l’any 2005 hi ha hagut
149.517 empreses, el 3,9 % menys que l’any anterior, i 1.175.169 treballadors, el 2,4 % menys que l’any 2004.
En aquest sector, l’any 2005 no s’ha comunicat cap conveni extraestatutari, mentre que l’any 2004 se’n va comunicar un.
L’any 2005 hi ha hagut 49 acords de funcionaris del sector serveis
(cosa que coincideix amb el nombre total d’acords d’aquesta naturalesa), el 22,5 % més que l’any 2004. Pel que fa al nombre d’empreses i
treballadors afectats, hi ha hagut 49 empreses afectades, el 22,5 % més
que l’any anterior, i 3.451 treballadors afectats, el 92,8 % menys que
l’any 2004.
En el sector dels serveis, les activitats econòmiques que disposen d’un
nombre més elevat d’acords són l’Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 145 acords (2 més que l’any 2004); les activitats de sanejament públic, amb 77 acords (9 menys que l’any anterior); la
indústria de productes alimentaris i begudes, amb 74 acords (15 menys que
l’any 2004), i les activitats culturals i esportives, amb 40 acords (2 menys
que l’any anterior).
Quant a l’àmbit territorial on afecten els acords, cal recordar que els
acords que són de comunitat autònoma o estatals que afecten més d’una
província es comptabilitzen tantes vegades com províncies afecten. Segons
aquesta indicació, 651 acords han afectat la província de Barcelona, el 9,8 %
menys que l’any anterior, 602 dels quals han estat estatutaris, 2 han estat
convenis extraestatutaris, 47 han estat pactes o acords de funcionaris; 174
acords han afectat la província de Girona, el 20,5 % menys que l’any anterior, 164 dels quals han estat convenis estatutaris, 1 ha estat un conveni ex-
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traestatutari i 9 han estat pactes o acords de funcionaris; 132 han afectat la
província de Lleida, el 13,1 % menys que l’any anterior, 131 dels quals han
estat convenis estatutaris i 1 ha estat extraestatutari, i 211 han afectat
Tarragona, el 13,5 % menys que l’any anterior, 207 dels quals han estat
convenis estatutaris, 1 ha estat un conveni extraestatutari i 3 han estat pactes
o acords de funcionaris.
Pel que fa als treballadors afectats segons l’àmbit territorial, cal destacar
que, igual com l’any anterior, aquest any també han disminuït els treballadors
afectats per la negociació col·lectiva a les quatre províncies. A Barcelona hi ha
hagut 1.544.610 treballadors afectats, el 0,6 % menys que l’any anterior; a
Girona, 169.371, l’1,4 % menys que l’any anterior; a Lleida, 85.774, el 0,4 %
menys, i a Tarragona, 166.381, el 5,3 % menys que l’any anterior.

4.2.3. Evolució de la negociació col·lectiva segons la seva vigència
Pel que fa a l’evolució de la vigència dels acords, aquest any s’ha continuat la disminució progressiva dels acords de vigència anual que ja va començar l’any 2000. L’any 2000 els acords que pactaven una vigència anual
eren l’11,5 % del total d’acords i l’any 2005 els acords de vigència anual
han representat el 6,2 % del total.

Els acords de
vigència anual,
l’any 2005, han
representat el 6,2
% del total.

GRÀFIC 34. ACORDS D’EMPRESA SEGONS LA VIGÈNCIA.
CATALUNYA 2000-2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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GRÀFIC 35. ACORDS DE SECTOR SEGONS LA VIGÈNCIA.
CATALUNYA 2000-2005

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

Seguint la sèrie històrica, es pot comprovar que aquesta tendència a la
baixa de la vigència anual es dóna tant en els acords de sector com en els
acords d’empresa.
L’any 2000, l’11,7 % dels acords d’empresa i el 10,6 % dels acords de
sector tenien vigència anual; l’any 2001 eren l’11 % dels acords d’empresa
i el 9,6 % dels acords de sector els que tenien vigència anual; l’any 2002, el
9,2 % d’acords d’empresa i el 10,9 % d’acords de sector tenien vigència
anual; pel que fa al 2003, el 9 % dels acords d’empresa i el 7,9 % dels
acords de sector tenien vigència anual; l’any 2004 eren el 8,6 % dels acords
d’empresa i el 9,9 % dels acords de sector els que tenien vigència anual, i
l’any 2005, el 5,6 % dels acords d’empresa i el 9 % dels acords de sector
han tingut vigència anual.
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TAULA 116. ACORDS COL·LECTIUS SEGONS LA VIGÈNCIA.
CATALUNYA 2000-2005
Unitats: nombre de convenis i percentatges.

2000

%

Anuals

124

11,5

Plurianuals

953

88,5

1.077

100,0

2001

%

121

10,8

Plurianuals

1.003

89,2

TOTAL

1.124

100,0

2002

%

107

9,5

Plurianuals

1.020

90,5

TOTAL

1.127

100,0

2003

%

101

8,8

Plurianuals

1.042

91,2

TOTAL

1.143

100,0

2004

%

Anuals

85

8,9

Plurianuals

872

91,1

TOTAL

957

100,0

2005

%

Anuals

54

6,2

Plurianuals

813

93,8

TOTAL

867

100,0

TOTAL

Anuals

Anuals

Anuals

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

4.3. HORES TREBALLADES I JORNADA LABORAL:
EVOLUCIÓ
De l’anàlisi de les dades sobre la negociació col·lectiva que ofereix el
Departament de Treball i Indústria, actualitzades a final de gener de 2006,

La jornada anual
mitjana pactada
l’any 2005 en els
acords col·lectius
ha estat de
1.757,4 hores.
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es desprèn que la jornada anual mitjana pactada aquest any 2005 a
Catalunya ha estat de 1.757,4 hores i la jornada que es va pactar l’any 2004
va ser de 1.756,3 hores. En els convenis estatutaris la jornada mitjana pactada ha estat de 1.757,3 hores, en els extraestatutaris ha estat de 1.776,1 hores i en els acords i pactes de funcionaris la mitjana ha estat de 1.594 hores.
En els acords d’empresa, la jornada mitjana pactada ha estat de 1.718,9
hores, el 6,2 % superior a la jornada pactada l’any 2004, que va ser de
1.619,2 hores. En els convenis estatutaris d’empresa la jornada pactada ha
estat de 1.723 hores i en els acords i pactes de funcionaris, la jornada pactada ha estat de 1.593,9 hores. Aquest any no s’ha registrat cap acord d’empresa extraestatutari.
En els acords de sector, aquest any 2005, la jornada anual mitjana pactada ha estat de 1.760 hores, el 0,6 % inferior a la jornada pactada l’any anterior. En els convenis estatutaris de sector, la jornada mitjana pactada ha
estat de 1.759,6 hores i en els extraestatutaris, la jornada mitjana pactada ha
estat de 1.776,1 hores.
Es pot destacar que respecte a l’any anterior, la jornada anual mitjana,
en termes absoluts, ha estat d’1,1 hora més. En els acords d’empresa s’han
pactat 99,7 hores més i en els acords de sector s’han pactat 11,2 hores
menys. D’altra banda, en els acords sectorials d’aquest any 2005 a
Catalunya s’han pactat, en termes absoluts, 41,1 hores més que en els
acords d’empresa i els convenis estatutaris han pactat una jornada anual inferior en 18,8 hores respecte als acords extraestatutaris.
TAULA 117. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER ÀMBIT
FUNCIONAL. CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: nombre d’hores.

Catalunya

Espanya

TOTAL ACORDS

1.757,4

1.752,5

Acords d’empresa

1.718,9

1.694,4

Acords de sector

1.760,0

1.758,3

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

Pel que fa als convenis col·lectius pactats a tot l’Estat espanyol, la jornada anual mitjana pactada ha estat de 1.752,5 hores, en termes absoluts,
4,9 hores menys que la jornada pactada a Catalunya. En els convenis d’em-
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presa estatals, la jornada anual pactada ha estat de 1.694,4 hores, en termes
absoluts, 24,5 hores menys que les pactades en acords d’empresa a
Catalunya. En els convenis de sector estatals, la jornada anual pactada ha
estat de 1.758,3 hores, en termes absoluts, 1,7 hores menys que en els
acords de sector de Catalunya.
Analitzant la jornada anual pactada a Catalunya, segons els grans sectors productius, es pot assenyalar que aquest any 2005 en el sector de l’agricultura s’ha pactat una jornada de 1.808,9 hores, en termes absoluts,
representa 1,1 hora menys que l’any anterior; en els acords d’empresa s’han
pactat 1.758,6 hores, i en els acords de sector se n’han pactat 1.809.

En el sector
de l’agricultura
s’han pactat
1.808,9 hores.

En el sector de la indústria la jornada anual pactada ha estat de 1.759,3
hores, en termes absoluts ha significat 0,7 hores menys que l’any anterior;
en els acords d’empresa s’han pactat 1.737,6 hores i en els acords de sector
1.761,5 hores.

En el sector
industrial s’han
pactat
1.759,3 hores.

Pel que fa al sector de la construcció, aquest any la jornada anual pactada ha estat de 1.748 hores, en termes absoluts ha significat dues hores
menys que l’any anterior; en els acords d’empresa s’han pactat 1.757,6 hores i en els acords de sector 1.748 hores.

En el sector de la
construcció s’han
pactat 1.748 hores.

En el sector serveis s’ha pactat una jornada de 1.757 hores, en termes
absoluts representa 2,1 hores més que l’any anterior; en els acords d’empresa s’han pactat 1.705,9 hores i en els acords de sector s’han pactat 1.760,4
hores.

En el sector serveis
s’han pactat
1.757 hores.

Pel que fa als convenis de tot Espanya, en els convenis del sector de
l’agricultura s’han pactat 1.765,8 hores, una jornada inferior en 43,1 hores
a la pactada a Catalunya. En els convenis d’empresa s’han pactat 1.764,6
hores, una jornada el 0,3 % superior a la pactada a Catalunya, i en els convenis de sector s’han pactat 1.765,8 hores, una jornada el 2,4 % inferior a
la pactada a Catalunya.
En els convenis del sector industrial de tot l’Estat s’han pactat 1.755,1
hores, una jornada inferior en 4,2 hores a la jornada pactada a Catalunya.
En els convenis d’empresa s’han pactat 1.716,3 hores, una jornada el 1,2 %
inferior a la pactada a Catalunya, i en els convenis de sector la jornada pactada ha estat de 1.760,9 hores, gairebé la mateixa que la pactada a
Catalunya.
Els convenis del sector de la construcció de tot l’Estat han pactat
1.747,4 hores, tan sols 0,6 hores menys que les pactades a Catalunya. En els
convenis d’empresa s’han pactat 1.721,8 hores, una jornada el 2 % inferior
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a la pactada a Catalunya, i en els convenis de sector s’han pactat 1.747,5
hores, gairebé la mateixa que la pactada a Catalunya.
Pel que fa als convenis del sector serveis de tot l’Estat s’han pactat
1.750,6 hores, 6,4 hores menys que les pactades als acords de Catalunya.
En els convenis d’empresa s’han pactat 1.679 hores, una jornada 1,6 % inferior a la pactada a Catalunya, i en els convenis de sector s’han pactat
1.758,8 hores, una jornada similar a la catalana.
TAULA 118. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER SECTOR
D’ACTIVITAT I ÀMBIT FUNCIONAL. CATALUNYA I ESPANYA 2005
Unitats: nombre d’hores.

Empresa
Catalunya Espanya

Sector

Total

Catalunya

Espanya

Catalunya

Espanya

Agricultura

1.758,6

1.764,6

1.809,6

1.765,8

1.808,9

1.765,8

Indústria

1.737,6

1.716,3

1.761,5

1.760,9

1.759,3

1.755,1

Construcció

1.757,6

1.721,8

1.748,0

1.747,5

1.748,0

1.747,4

Serveis

1.705,9

1.679,0

1.760,3

1.758,8

1.757,0

1.750,6

Total

1.718,9

1.694,4

1.760,0

1.758,3

1.757,4

1.752,5

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

Si analitzem la jornada anual tenint en compte la vigència dels acords
col·lectius, que poden ser anuals o plurianuals, també hi ha hagut variacions
substancials respecte a la jornada pactada.
En els acords col·lectius de Catalunya de l’any 2005 amb vigència anual
s’ha pactat una jornada de 1.642 hores, en els acords d’empresa la jornada
ha estat de 1.719,4 hores i en els acords de sector, de 1.639,3 hores. Aquestes jornades, respecte a les pactades l’any 2004, són substancialment inferiors; en termes absoluts, en els acords d’empresa s’han pactat 10,6 hores
menys i en els acords de sector la diferència ha estat de 135,7 hores menys.
En els acords de vigència plurianual en els quals el primer any de vigència és el 2005, s’ha pactat una jornada de 1.770,6 hores; en els acords d’empresa la jornada pactada ha estat de 1.733,6 hores, i en els acords de sector
la jornada pactada ha estat de 1.772,1 hores. Respecte a l’any anterior, es
pot assenyalar que aquest any en els acords d’empresa s’han pactat 20,5 hores més i en els acords de sector la jornada anual pactada ha estat de 9,9 hores menys.
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En els acords de vigència plurianual en els quals l’any 2005 no és el primer any de vigència, hi ha pactada una jornada de 1.767 hores; en els acords
d’empresa la jornada pactada ha estat de 1.715,2 hores, i en els acords de
sector, de 1.771,3 hores. Respecte a les dades de l’any anterior, ens trobem
que aquest any els acords d’empresa tenen pactada una jornada superior en
144,2 hores i els acords de sector, en 9,1 hores.
D’aquestes dades sobre la vigència dels acords col·lectius i la jornada
pactada es desprèn que aquest any en els convenis de vigència anual s’han
pactat menys hores que en els de vigència plurianual; en termes absoluts
128,6 hores menys respecte als plurianuals de primer any de vigència i 125
hores respecte als altres plurianuals.
TAULA 119. JORNADA ANUAL PACTADA SEGONS LA VIGÈNCIA
DE L’ACORD. CATALUNYA 2005
Unitats: nombre d’acords i percentatges.

Total

Acords
d’empresa

Acords
de sector

Vigència anual

1.642,0

1.719,4

1.639,3

Plurianual 1r any

1.770,6

1.733,6

1.772,1

Plurianual 2n o més anys

1.767,0

1.715,2

1.771,3

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

4.4. SALARIS
En l’apartat 3 del capítol primer d’aquesta Memòria es fa una anàlisi exhaustiva dels salaris, els costos laborals i la productivitat. En aquest apartat
es farà incidència en els increments salarials pactats en els acords col·lectius i en les clàusules de revisió salarial.
El primer que s’ha d’assenyalar és que l’increment salarial mitjà pactat
aquest any 2005, en la totalitat d’acords de Catalunya, ha estat del 3 %, el
mateix increment que es va pactar l’any anterior. Un cop feta la revisió salarial, l’increment salarial revisat ha estat del 3,8 %.
Tenint en compte la naturalesa jurídica dels acords, cal destacar que els
806 convenis col·lectius estatutaris, que afecten 1.913.590 treballadors, han
pactat un increment salarial del 3 %, que un cop revisat ha augmentat fins
al 3,8 %; en els 2 acords extraestatutaris, que afecten 48.606 treballadors,
l’increment salarial pactat i revisat ha estat del 3,5 %; els 59 acords o pactes

L’increment
salarial mitjà
pactat aquest any
ha estat del 3 %,
que amb la revisió
salarial ha
augmentat fins al
3,8 %.
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de funcionaris, que afecten 3.940 treballadors, han pactat un increment del
2,1 %, que un cop revisat ha estat del 2,2 %.
En els acords
d’empresa que han
pactat clàusula de
revisió salarial,
l’increment
salarial, un cop
revisat, ha estat
del 3,9 %.

Pel que fa als acords d’empresa, la mitjana de l’increment salarial revisat
pels 712 acords ha estat del 3,6 %. D’altra banda, el 53,1 % dels acords, és a
dir 378 acords, ha pactat clàusula de revisió salarial, els treballadors afectats
han estat 87.992 i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat del 3,9 %.
D’aquests, el 12,2 % ha pactat clàusula no retroactiva, ha afectat 10.030 treballadors i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat del 3,4 %. El 87,8 %
d’acords restants, que ha afectat 77.962 treballadors, ha pactat clàusula de revisió salarial retroactiva i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat del 3,9 %.
Els 334 acords que no han pactat clàusula de revisió salarial han afectat
36.627 treballadors i l’increment salarial ha estat del 2,9 %.
TAULA 120. INCREMENTS SALARIALS PACTATS
I TREBALLADORS AFECTATS EN ACORDS D’EMPRESA.
CATALUNYA 2005
Unitats: nombre d’acords i de treballadors i percentatges.

Acords

Treballadors afectats

Increments salarials

Nombre

%

Pactats1

Revisats

Sense clàusula
prevista

334

36.627

29,4

2,9

2,9

Amb clàusula prevista

378

87.992

70,6

2,5

3,9

No retroactiva

46

10.030

8,0

3,4

3,4

Retroactiva

332

77.962

62,6

2,4

3,9

TOTAL

712

124.619

100,0

2,6

3,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
(1) Increments salarials pactats fins després de desembre.

En els acords
de sector que han
pactat clàusula
de revisió salarial,
l’increment
salarial, un cop
revisat, ha estat
del 3,8 %.
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Amb relació als acords de sector, la mitjana de l’increment salarial revisat pels 155 acords ha estat del 3,8 %. D’altra banda, el 70,31 % dels
acords (109 acords) ha pactat clàusula de revisió salarial, els treballadors
afectats han estat 1.497.742 i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat
del 3,8 %. D’aquests, el 19,3 % ha pactat clàusula no retroactiva, que ha
afectat 456.275 treballadors, i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat
del 3,7 %. El 80,7 % d’acords restant, que afecta 1.041.467 treballadors, ha
pactat clàusula de revisió salarial retroactiva i l’increment salarial, un cop
revisat, ha estat del 3,9 %. Els 46 acords que no han pactat clàusula de re-
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visió salarial han afectat 343.775 treballadors i l’increment salarial ha estat
del 3,5 %.
TAULA 121. INCREMENTS SALARIALS PACTATS
I TREBALLADORS AFECTATS EN ACORDS DE SECTOR.
CATALUNYA 2005
Unitats: nombre d’acords i de treballadors i percentatges.

Treballadors afectats
Acords

Increments salarials

Nombre

%

Pactats1

Revisats

Sense clàusula
prevista

46

343.775

18,7

3,5

3,5

Amb clàusula
prevista

109

1.497.742

81,3

2,9

3,8

No retroactiva

21

456.275

24,8

3,7

3,7

Retroactiva

88

1.041.467

56,6

2,5

3,9

TOTAL

155

1.841.517

100,0

3,0

3,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
(1) Increments salarials pactats fins després de desembre.

Si comparem els increments d’aquest any amb els que hi va haver l’any
anterior, ens trobem que l’any passat la mitjana de l’increment salarial revisat dels acords va ser del 3,5 %, 0,3 punts percentuals inferior a l’increment d’aquest any; la mitjana d’increment en els acords d’empresa va ser
del 2,9 %, 0,7 punts percentuals inferior a l’increment d’aquest any, i la mitjana d’increment en els acords de sector va ser del 3,5 %, 0,3 punts percentuals inferior a l’increment d’aquest any.
Per àmbits territorials, s’ha d’assenyalar que a Barcelona aquest any
2005 els 272 acords sense clàusula de revisió salarial prevista han pactat un
increment salarial del 3,3 %. L’increment salarial, un cop revisat, dels 50
acords que tenien clàusula prevista no retroactiva ha estat del 3,7 % i en els
329 acords que tenien clàusula prevista retroactiva, l’increment salarial ha
estat del 3,9 %.
A Girona, els 79 acords sense clàusula de revisió salarial prevista han
pactat un increment salarial del 3,5 %. L’increment salarial, un cop revisat,
dels 13 acords que tenien clàusula prevista no retroactiva ha estat del 3,4 %
i en els 82 acords que tenien clàusula prevista retroactiva, l’increment salarial ha estat del 4,1 %.
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Pel que fa als acords de Lleida, els 49 acords sense clàusula de revisió
salarial prevista han pactat un increment salarial del 3,5 %. L’increment salarial, un cop revisat, dels 9 acords que tenien clàusula prevista no retroactiva ha estat del 3,5 % i en els 74 acords que tenien clàusula prevista
retroactiva, l’increment salarial ha estat del 3,7 %.
A Tarragona, els 93 acords sense clàusula de revisió salarial prevista
han pactat un increment salarial del 3,8 %. L’increment salarial, un cop revisat, dels 21 acords que tenien clàusula prevista no retroactiva ha estat del
3,4 % i en els 97 acords que tenien clàusula prevista retroactiva, l’increment
salarial ha estat del 3,9 %.
Amb relació als sectors d’activitat econòmica, i per a la totalitat
d’acords, es pot assenyalar que en el sector de l’agricultura hi ha hagut 10
acords que afecten 28.398 treballadors i l’increment salarial revisat ha estat
del 4,1 %. En el sector de la indústria s’han signat 292 acords que afecten
38.561 treballadors i l’increment salarial, ja revisat, ha estat del 4 %. En el
sector de la construcció, amb 8 acords que afecten 211.520 treballadors,
l’increment salarial revisat ha estat del 4,3 %. Pel que fa al sector serveis,
s’han signat 557 acords que afecten 1.179.109 treballadors i l’increment salarial revisat ha estat del 3,5 %.
Pel que fa als convenis d’empresa estatals, que afecten 849.700 treballadors, han pactat un augment salarial del 3,4 %. Aquest augment és el
mateix que l’IPC d’Espanya de mitjana anual; mentre que els acords
d’empresa de Catalunya han pactat el 3,6 %, 0,3 punts inferior a l’IPC de
Catalunya de mitjana anual. Els convenis de sector d’àmbit estatal, que
afecten 8.485.900 treballadors, han pactat un augment salarial del 4 %,
0,6 punts per sobre de l’IPC estatal. Els acords sectorials de Catalunya
han pactat un increment salarial del 3,8 %, 0,1 punts per sota de l’IPC de
Catalunya.

4.5. CONFLICTIVITAT LABORAL
Una de les qüestions que s’analitza en aquest apartat és el de les vagues
i els tancaments patronals que s’han dut a terme a Catalunya durant l’any
2005 i se’n fa una comparació amb l’any anterior. Les dades utilitzades per
fer l’anàlisi han estat extretes de la publicació estadística de vagues i tancaments temporals elaborada pel Departament de Treball i Indústria. També
s’analitzen les vagues dutes a terme a Espanya, segons les dades facilitades
el mes d’abril de 2006 pel web del Ministeri de Treball i Afers Socials.
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També s’analitzen els expedients de regulació d’ocupació autoritzats
per l’autoritat laboral, el nombre de treballadors afectats i les causes i els
efectes d’aquests expedients. Les dades dels expedients de regulació d’ocupació que afecten Catalunya s’han extret del web del Departament de Treball i Indústria, on es proporcionen les dades relatives a expedients de
regulació d’ocupació autoritzats que afecten Catalunya, referents als expedients que autoritzen tant el Departament de Treball i Indústria com el Ministeri de Treball i Afers Socials, i als treballadors afectats per aquests
expedients. Les dades estatals s’han extret de les dades facilitades el mes
d’abril de 2006 pel web del Ministeri de Treball i Afers Socials.
D’altra banda, hi ha un apartat dedicat a la solució extrajudicial de conflictes, on es tracten les mediacions i les conciliacions individuals i col·lectives dutes a terme per l’autoritat laboral. Les dades referents a Catalunya
han estat facilitades pel Departament de Treball i Indústria i també s’han
extret de la informació estadística en matèria de conciliacions elaborada pel
Departament de Treball i Indústria. Les dades estatals s’han obtingut de les
dades publicades el mes d’abril de 2006 pel web del Ministeri de Treball i
Afers Socials.
Finalment, hi ha un apartat específic referent a l’activitat del Tribunal
Laboral de Catalunya. Les dades analitzades han estat extretes de la informació estadística anual del Tribunal Laboral de Catalunya.

4.5.1. Vagues i tancaments patronals
Durant l’any 2005 a Catalunya s’han dut a terme 124 vagues en les
quals han participat 153.725 treballadors. Respecte a l’any 2004 ens trobem
que el nombre de vagues ha augmentat el 33,3 % i el nombre de treballadors
que hi ha participat ha augmentat el 215,2 %.
Les jornades perdudes per vaga l’any 2005 han estat 390.534 i les hores
perdudes, 3.120.857. Respecte a l’any anterior això implica un increment
de més del 300 %. Les hores perdudes pels treballadors en vaga, aquest
2005, han estat de 20 hores.
El 86,3 % de les vagues han estat d’àmbit empresarial, el 8,9 % han estat
d’àmbit sectorial i el 4,8 % han afectat algun dels centres d’una empresa.
Tenint en compte els grans sectors d’activitat econòmica, s’ha de destacar que en el sector de la indústria i en el sector serveis s’han fet 61 vagues
en cadascun: en la indústria hi han participat 54.121 treballadors i s’ha perdut de mitjana 15 hores de treball, i en el sector serveis hi han participat

L’any 2005 per
vaga s’han perdut
390.534 jornades.

En el sector
industrial s’han fet
61 vagues, les
mateixes que en el
sector serveis, i en
el sector agrícola
se n’han fet 2.
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97.348 treballadors i s’ha perdut de mitjana 23 hores de treball. En el sector
de l’agricultura, s’han fet 2 vagues en les quals han participat 2.256 treballadors i s’ha perdut 29 hores de treball. En el sector de la construcció,
aquest any no hi ha hagut cap vaga.
GRÀFIC 36. VAGUES PER SECTOR. CATALUNYA 2004-2005

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

Amb relació als subsectors d’activitat, aquest any el nombre de vagues
més elevat ha estat en la metal·lúrgia, 30 en total; en el sector del transport
terrestre i per canonades se n’han fet 12; en el sector de correus i telecomunicacions se n’han fet 11; en l’Administració pública se n’han fet 9, i en el
sector d’educació se n’han fet 7, les mateixes que en el sector d’activitats
de sanejament públic.
L’índex
d’incidència
de les vagues
ha estat del 35 %.
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L’índex d’incidència de les vagues aquest any ha estat del 35 %, superior a l’índex d’incidència que van tenir les vagues l’any anterior, que
va ser del 21 %. Si analitzem aquest índex per sector d’activitat econòmica, es pot indicar que en el sector industrial les vagues han tingut el
91,6 % d’incidència, en el sector de l’agricultura, el 53 % i en el sector
serveis, el 25,9 %. Tenint en compte l’àmbit funcional, s’ha d’indicar
que les vagues d’àmbit empresarial han tingut una incidència del 49,6 %,
en les d’àmbit sectorial la incidència ha estat del 27,2 % i en les que
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s’han dut a terme en algun dels centres d’una empresa la incidència ha
estat del 29,8 %.
Pel que fa als motius que han donat lloc a les vagues aquest any han estat: 56 vagues s’han fet com a mesura de pressió en cas d’anunci de tancament patronal; 25 vagues s’han fet com a mesura de pressió durant la
negociació d’un conveni; 13 vagues s’han fet per qüestions d’organització
i sistemes de treball; 10 s’han fet per demandar l’incompliment d’acords o
normes legals; 6 s’han fet amb motiu de la presentació d’un expedient de
regulació d’ocupació, i 14 s’han dut a terme per altres motius.
Si s’analitza l’àmbit territorial on ha tingut lloc el conflicte, es pot assenyalar que el 70,2 % de les vagues correspon a vagues d’àmbit municipal,
en les quals han participat 63.995 treballadors; el 21,8 % de les vagues són
d’àmbit estatal i els treballadors que hi han participat han estat 75.784; el
8,9 % són d’àmbit de comunitat autònoma, en les quals han participat
13.876 treballadors, i el 0,8 % de les vagues són d’àmbit comarcal, en les
quals han participat 70 treballadors.
Una altra classificació de les vagues, tenint en compte l’àmbit territorial, es pot fer pel nombre de vagues que afecten les diferents províncies catalanes. Així es pot assenyalar que a la província de Barcelona s’han fet 117
vagues, a Girona se n’han desenvolupat 19, a Lleida han tingut lloc 24 vagues i a Tarragona se n’han fet 21.
De les 124 vagues desenvolupades durant l’any, n’han acabat 118, 75
de les quals s’han acabat per finalització del temps fixat en la convocatòria,
42 s’han acabat per decisió dels treballadors i 1 s’ha acabat per altres motius. Pel que fa als resultats de la vaga, es pot indicar que 17 s’han acabat
amb acord de les parts i 101 s’han acabat sense acord.
Aquest any 2005, a tot l’Estat s’han dut a terme 669 vagues en les quals
han participat 331.334 treballadors. Respecte a l’any anterior això significa
un descens del 5,4 % en el nombre de vagues i un descens del 40,4 % en el
nombre de treballadors afectats. Les jornades perdudes a causa de les vagues han estat de 758.854 en tot l’Estat. Tenint en compte els treballadors
participants i les jornades perdudes, segons el sector d’activitat econòmica,
es pot assenyalar que en el sector agrari hi han participat 1.500 treballadors
i les jornades perdudes han estat de 18.700; en el sector industrial hi han
participat 190.300 treballadors i s’han perdut 330.600 jornades; en el sector
de la construcció hi han participat 800 treballadors i s’han perdut 1.600 jornades, i en el sector serveis hi han participat 138.800 treballadors i s’han
perdut 408.000 jornades.
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4.5.2. Expedients de regulació d’ocupació
El 92,8 % dels
expedients
de regulació
d’ocupació han
estat pactats.

Aquest any 2005 s’han autoritzat 512 expedients de regulació d’ocupació que han afectat 14.169 treballadors. El 92,8 % d’aquests expedients han
estat pactats, és a dir, hi ha hagut un acord previ entre representants dels treballadors i l’empresa, i el 7,2 % dels expedients no han estat pactats.
Respecte a l’any anterior, els expedients han tingut un descens del
8,9 %, però no ha passat el mateix amb el nombre de treballadors, ja que
aquests s’han incrementat el 34,6 %.

Aquest any han
augmentat els
expedients que han
autoritzat la
suspensió dels
contractes.

Pel que fa als efectes dels expedients, s’ha d’assenyalar que, del total dels
512 expedients autoritzats, en 336 s’ha autoritzat l’extinció de la relació laboral,
que ha afectat 8.168 treballadors; en 165 expedients s’ha autoritzat la suspensió
del contracte, que ha afectat 5.941 treballadors, i en 11 expedients s’ha autoritzat la reducció de la jornada i ha afectat 60 treballadors.
GRÀFIC 37. TREBALLADORS AFECTATS PER ERO
AUTORITZATS SEGONS EFECTES.
CATALUNYA 2004-2005

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

En comparació amb l’any 2004, els expedients que han autoritzat l’extinció de les relacions laborals han tingut un decrement del 19,8 %, però els
treballadors afectats per aquests expedients han augmentat el 5,8 %; els ex-
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pedients que han autoritzat la suspensió del contracte han augmentat el
26,9 % i els treballadors afectats per aquests expedients s’han incrementat
el 119,2 %; els expedients que han autoritzat la reducció de la jornada han
tingut un decrement del 15,4 % i els treballadors afectats han tingut un descens del 34,6 %.
El nombre d’expedients que han estat pactats entre representants dels
treballadors i de l’empresa ha estat de 475 i han afectat 13.380 treballadors. Respecte a l’any 2004 això significa que els expedients han tingut
un decrement del 6,3 %, mentre que els treballadors afectats han augmentat el 40,1 %. D’aquests expedients pactats, en 318 s’ha autoritzat l’extinció de les relacions laborals i ha afectat 7.633 treballadors, en 149
expedients s’ha autoritzat la suspensió del contracte, que ha afectat 5.698
treballadors, i en 8 expedients s’ha autoritzat la reducció de la jornada i
ha afectat 49 treballadors.
D’altra banda, hi ha hagut 37 expedients autoritzats en els quals no hi
ha hagut acord previ i han afectat 789 treballadors. Respecte a l’any 2004
el nombre d’expedients ha tingut un descens del 37,7 % i en el nombre de
treballadors el descens ha estat del 19,4 %. D’aquests expedients en els
quals no s’ha arribat a un acord, en 18 s’ha autoritzat l’extinció de les relacions laborals i han afectat 535 treballadors, en 16 expedients s’ha autoritzat la suspensió del contracte i han afectat 243 treballadors, i en 3
expedients s’ha autoritzat la reducció de la jornada i han afectat 11 treballadors.

En 37 expedients
autoritzats no hi ha
hagut acord previ
entre representants
dels treballadors i
de l’empresa, i han
afectat 789
treballadors.

Pel que fa als expedients de regulació d’ocupació presentats a tot l’Estat, s’ha d’assenyalar que aquest any se n’han autoritzat 3.977; el 77,6 %,
dels quals, és a dir 3.088 han estat pactats, i 889, és a dir el 22,4 %, no han
estat pactats. Hi ha hagut 71.563 treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació, dels quals 57.837 han estat afectats per expedients pactats i 14.726 han estat afectats per expedients no pactats. Pel que fa als
efectes de la totalitat d’expedients autoritzats, s’ha d’assenyalar que en
1.916 expedients s’ha autoritzat l’extinció de la relació laboral i han afectat
72.563 treballadors, en 1.974 expedients s’ha autoritzat la suspensió dels
llocs de treball i han afectat 36.802 treballadors, i en 87 expedients s’ha
pactat la reducció de la jornada de treball i han afectat 850 treballadors.
En els expedients de tot l’Estat, dels 72.563 treballadors afectats, el 65,6 %
(47.597 treballadors) pertany al sector industrial, el 19,4 % (14.105 treballadors) pertany al sector serveis, el 13,3 % (9.649 treballadors) pertany al
sector agrari i l’1,7 % pertany al sector de la construcció.
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Pel que fa als motius que s’han al·legat per presentar els expedients de
regulació d’ocupació a Catalunya, tenint en compte el nombre de treballadors afectats, s’ha d’indicar que en el 54,8 % dels casos s’al·lega l’aplicació
de mesures econòmiques, en el 26,2 % s’al·lega mesures de producció i en
el 9 % dels casos, mesures tècniques i/o tecnològiques i en el 3,9 %, mesures organitzatives.
El 76 % dels
treballadors
afectats pels
expedients de
regulació
d’ocupació pertany
al sector industrial.

Per sectors d’activitat econòmica, es pot assenyalar que del total de treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació a Catalunya, el
76,1 %, és a dir, 10.777, pertany al sector industrial, d’aquests 7.337 són
homes i 3.440 són dones; en el sector serveis han estat afectats 2.795 treballadors, és a dir, el 19,7 % sobre el total, dels quals 1.985 són homes i 810
són dones; en el sector de la construcció els expedients han afectat 428 treballadors, és a dir, el 3 % sobre el total, dels quals 352 són homes i 76 són
dones, i finalment en el sector agrari els treballadors afectats han estat 169,
és a dir, l’1,2 % sobre el total, dels quals 157 han estat homes i 12, dones.
GRÀFIC 38. TREBALLADORS AFECTATS PER ERO
PER SEXE I SECTOR. CATALUNYA 2005

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

Amb relació a l’àmbit territorial dels treballadors afectats per expedients de
regulació d’ocupació autoritzats a Catalunya l’any 2005, s’ha d’indicar que el
86,1 % dels treballadors afectats són de la província de Barcelona, el 6,9 %, de
Girona, el 4,7 %, de Tarragona i el 2,4 %, de Lleida.
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Pel que fa a la província de Barcelona hi ha hagut 12.198 treballadors afectats, 8.862 dels quals han estat homes i 3.336 han estat dones.
Del total de treballadors, a 6.766 treballadors se’ls ha extingit la relació
laboral, 4.383 dels quals són homes i 2.383 són dones; a 5.384 se’ls ha
suspès la relació de treball, dels quals 4.439 són homes i 945 són dones,
i a 48 treballadors se’ls ha reduït la jornada laboral, dels quals 40 són
homes i 8 són dones.
Pel que fa a la província de Girona hi ha hagut 971 treballadors afectats,
454 dels quals han estat homes i 517 han estat dones. A 590 treballadors
se’ls ha extingit la relació laboral, 272 dels quals són homes i 318 són dones; a 373 se’ls ha suspès la relació de treball, dels quals 177 són homes i
196 són dones, i a 8 treballadors se’ls ha reduït la jornada laboral, dels quals
5 són homes i 3 són dones.
A Lleida hi ha hagut 333 treballadors afectats, 135 dels quals han estat
homes i 198 han estat dones. Del total de treballadors, a 259 se’ls ha extingit la relació laboral, 117 dels quals són homes i 142 són dones; a 74 se’ls
ha suspès la relació de treball, dels quals 18 són homes i 56 són dones, i no
hi ha hagut cap expedient sobre reducció de jornada laboral.
TAULA 122. TREBALLADORS AFECTATS SEGONS EFECTES
DELS ERO PER SEXE I ÀMBIT TERRITORIAL.
CATALUNYA 2005
Unitats: nombre de treballadors.

Barcelona

Girona

Homes

Dones

Homes

Dones

Extinció contracte

4.383

2.383

272

318

Suspensió contracte

4.439

945

177

196

40

8

5

3

8.862

3.336

454

517

Reducció jornada
Total

Lleida

Tarragona

Homes

Dones

Homes

Dones

Extinció contracte

117

142

293

260

Suspensió contracte

18

56

85

25

-

-

2

2

135

198

380

287

Reducció jornada
Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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Pel que fa a Tarragona hi ha hagut 667 treballadors afectats, 380 dels quals
han estat homes i 287 han estat dones. A 553 treballadors se’ls ha extingit la relació laboral, 293 dels quals són homes i 260 són dones; a 110 se’ls ha suspès
la relació de treball, dels quals 85 són homes i 25 són dones, i a 4 treballadors
se’ls ha reduït la jornada laboral, dels quals 4 són homes i 4 són dones.

4.5.3. Solució extrajudicial de conflictes
Atès que tradicionalment es considera que la conciliació, la mediació i
l’arbitratge són els mitjans directes per a la solució extrajudicial dels conflictes laborals, en aquest apartat s’analitzen les mediacions i les conciliacions individuals i col·lectives dutes a terme per l’Administració
autonòmica i l’estatal i en l’apartat següent s’analitza l’activitat duta a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya.
La mediació és un procediment per a la resolució de conflictes de treball en
què intervé un tercer, en aquest cas l’Administració, que pot formular propostes
o recomanacions amb la finalitat d’intentar l’avinença de les parts en litigi.
TAULA 123. MEDIACIONS DUTES A TERME PER L’AUTORITAT
LABORAL CATALANA SEGONS TIPUS DE CONFLICTE I ÒRGAN
MEDIADOR. CATALUNYA 2005
Unitats: nombre de mediacions.

En Vagues

En conflictes
col·lectius

Altres tipus

TOTAL

Direcció General de
Relacions Laborals

59

14

8

81

Serveis Territorials de
Barcelona

85

171

47

303

Serveis Territorials
de Girona

4

13

0

17

Serveis Territorials
de Lleida

5

1

0

6

Serveis Territorials
de Tarragona

4

8

8

20

Serveis Territorials
de Terres de l’Ebre

0

5

0

5

157

212

63

432

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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L’Administració autonòmica, aquest any 2005, ha fet 432 mediacions.
D’aquestes, la Direcció General de Relacions Laborals n’ha fet 81, els Serveis Territorials de Barcelona, 303, els Serveis Territorials de Girona, 17,
els Serveis Territorials de Lleida, 6, els Serveis Territorials de Tarragona,
20, i els Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre, 5.
Del total de mediacions, 157 han estat mediacions en vagues, de les
quals 59 les ha dut a terme la Direcció General de Relacions Laborals i 85
els Serveis Territorials de Barcelona. També s’han dut a terme 212 mediacions per conflictes col·lectius i 63 mediacions per altres motius.
Les conciliacions són un altre procediment de solució de conflictes laborals en què també intervé un tercer, però que no proposa ni decideix, sinó
que són les mateixes parts en conflicte les que tracten d’arribar a un acord.
A Catalunya aquest any s’han dut a terme 232 conciliacions col·lectives, les empreses afectades han estat 316 i els treballadors afectats, 55.414.
Respecte a l’any 2003 el nombre de conflictes ha tingut un lleu descens, del
0,9 %, els treballadors afectats per aquestes conciliacions han tingut un descens del 20,4 % i el nombre d’empreses s’ha incrementat el 16,6 %.

A Catalunya s’han
dut a terme 232
conciliacions, que
han afectat 316
empreses i 55.414
treballadors.

Segons els resultats de les conciliacions, podem assenyalar que el
71,1 % s’han resolt sense avinença de les parts en conflicte i han afectat
44.121 treballadors; el 9,5 % s’han resolt amb avinença entre les parts i han
afectat 3.466 treballadors; el 9,9 % s’han desistit i han afectat 6.027 treballadors; el 8,2 % han estat conciliacions intentades sense efecte i han afectat
1.595 treballadors, i en l’1,3 % dels casos no han comparegut les parts a la
conciliació i han afectat 205 treballadors.
TAULA 124. CONCILIACIONS COL·LECTIVES I TREBALLADORS
AFECTATS SEGONS RESULTAT DE LA CONCILIACIÓ. CATALUNYA
2005
Unitats: nombre de conciliacions i treballadors.

Conciliacions

Treballadors afectats

Amb avinença

22

3.466

Sense avinença

165

44.121

Intentades sense efectes

19

1.595

No presentats a la conciliació

3

205

Desistides i altres

23

6.027

TOTAL

232

55.414

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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Per àmbit territorial es pot assenyalar que a Barcelona s’han fet 201 conciliacions col·lectives que han afectat 285 empreses i 52.783 treballadors, de les
quals 21 han acabat amb avinença entre les parts, han afectat 26 empreses i
3.441 treballadors. A Girona s’han dut a terme 17 conciliacions col·lectives que
han afectat 17 empreses i 1.868 treballadors, en cap s’ha aconseguit una avinença de les parts. A Lleida s’ha efectuat 1 conciliació col·lectiva que ha afectat 1
empresa i 21 treballadors, no s’ha aconseguit una avinença de les parts. A
Tarragona s’han efectuat 13 conciliacions col·lectives que han afectat 13 empreses i 742 treballadors, de les quals 1 ha acabat amb avinença entre les parts,
ha afectat 1 empresa i 25 treballadors.
En l’àmbit estatal s’han dut a terme 683 conciliacions col·lectives, de les
quals 458 han acabat sense avinença entre les parts, 122 han estat intentades
sense efecte, 44 han estat acabades amb avinença i 59 han tingut altres acabaments com ara el desistiment o la no-presentació de les parts a la conciliació.
A Catalunya aquest
any s’han fet
73.259
conciliacions
individuals.

D’altra banda, aquest any a Catalunya s’han fet 73.259 conciliacions individuals, el 31,5 % de les quals s’ha acabat amb avinença entre les parts en conflicte (23.055 conciliacions), el 34,8 % s’han intentat sense efecte (25.483
conciliacions), el 27,6 % han estat acabades sense avinença (20.245 conciliacions), en el 4 % les parts no s’han presentat a l’acte de conciliació (2.901 conciliacions) i el 2,1 % de les conciliacions s’han desistit (1.575 conciliacions).

GRÀFIC 39. CONCILIACIONS INDIVIDUALS SEGONS
EL RESULTAT DE LA CONCILIACIÓ. CATALUNYA 2004-2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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En l’àmbit estatal, s’han dut a terme 338.048 conciliacions individuals,
de les quals 74.145 han acabat amb avinença entre les parts, 97.546 han
acabat sense avinença, 137.887 han estat intentades sense efecte i 28.470
han tingut altres acabaments com ara les desistides o les no presentades a
l’acte de conciliació.
Els motius per acudir davant l’autoritat laboral i dur a terme les conciliacions individuals són els acomiadaments, les sancions, les reclamacions de quantitat i altres motius que les parts volen resoldre. Aquest any a Catalunya s’han
efectuat 34.331 conciliacions per acomiadaments, 2.024 per sancions, 32.471
per reclamacions de quantitat i 4.433 per motius diversos.
GRÀFIC 40. MOTIUS DE LES CONCILIACIONS.
CATALUNYA 2005

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

Pel que fa als resultats de la conciliació, de les 34.331 conciliacions individuals per motiu d’acomiadament, el 57,4 % han acabat amb avinença
entre les parts, el 19,7 %, han acabat sense avinença, el 18,2 % han estat
intentades sense efecte, en el 3,1 % dels casos les parts no s’han presentat
a l’acte de conciliació i l’1,7 % de les conciliacions s’han desistit.
Amb relació a les 2.024 conciliacions per sancions s’ha d’indicar que en el
49 % dels casos no hi ha hagut avinença (992 conciliacions), en el 36,3 % han
estat intentades sense efecte (734 conciliacions), en el 7,9 % hi ha hagut avinen-
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ça (160 conciliacions), en el 4,8 % les parts no s’han presentat a l’acte de conciliació (98 conciliacions) i en el 2 % s’han desistit (40 conciliacions).
Pel que fa a les 32.471 conciliacions per reclamació de quantitat, en el
52,9 % dels casos han estat intentades sense efecte (17.165 conciliacions), en
el 31,6 % no hi ha hagut avinença (10.266 conciliacions), en el 8,4 % hi ha hagut avinença (2.725 conciliacions), en el 4,68 % les parts no s’han presentat a
l’acte de conciliació (1.481 conciliacions) i en el 2,6 % s’han desistit (834 conciliacions).
Amb relació a les 4.433 conciliacions per motius diferents als esmentats
anteriorment, s’ha d’indicar que en el 50,5 % dels casos no hi ha hagut avinença (2.240 conciliacions), en el 30,4 % han estat intentades sense efecte
(1.347 conciliacions), en el 10,7 % hi ha hagut avinença (473 conciliacions), en el 5,5 % les parts no s’han presentat a l’acte de conciliació (243
conciliacions) i en el 2,9 % s’han desistit (130 conciliacions).
En l’àmbit estatal
s’han dut a terme
130.787
conciliacions per
acomiadament,
9.698 per sancions,
338.048 per
reclamacions de
quantitat i 39.705
per altres motius.

En l’àmbit estatal, del total de 338.048 conciliacions, 130.787 s’han dut a
terme per acomiadaments i d’aquestes el 43,9 % han acabat amb avinença de
les parts en conflicte. Per sancions s’han fet 9.698 conciliacions, el 46,8 % de
les quals han acabat sense avinença de les parts i en el 38,8 % dels casos han
estat intentades sense efecte. Per reclamacions de quantitat s’han dut a terme
338.048 conciliacions, el 52,6 % han estat intentades sense efecte i en el 28,8
% dels casos s’han acabat sense avinença de les parts. Per motius diferents dels
anteriors s’han efectuat 39.705 conciliacions, el 45,6 % han estat intentades
sense efecte i en el 40,5 % dels casos s’han acabat sense avinença de les parts.
Tenint en compte el sector econòmic, a Catalunya s’han dut a terme
32.515 conciliacions en el sector serveis; 26.388 conciliacions, en el sector
de la indústria; 10.002, en el sector de la construcció; 556 conciliacions individuals, en el sector de l’agricultura, i en 3.798 conciliacions no es va fer
constar el sector econòmic.
Pel que fa a l’àmbit territorial, a Barcelona s’han fet 63.297 conciliacions
individuals, a Girona se n’han fet 3.481, a Lleida, 2.671, i a Tarragona, 3.810.
Respecte a l’any anterior, el nombre de conciliacions individuals ha tingut un descens de l’1,7 %. Pel que fa als motius de les conciliacions, s’ha
d’indicar que les conciliacions per sancions han tingut un augment del 14,3 %
respecte a l’any anterior i en les conciliacions per reclamacions de quantitat
l’augment ha estat del 4,5 %; en canvi en les conciliacions per acomiadament hi ha hagut un descens del 4,4 % i en les conciliacions per motius diferents als anteriorment esmentats la reducció ha estat del 23 %.
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Tenint en compte els àmbits territorials, respecte a l’any anterior a
Barcelona hi ha hagut un descens de les conciliacions del 2,7 % i a
Tarragona també hi ha hagut un descens, però, d’un lleu 0,9 %; en canvi a
la província de Lleida les conciliacions individuals han augmentat el 13 %
i a Girona l’augment ha estat del 6,8 %.

4.5.4. 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 dels conflictes laborals, a través de les dades d’informació estadística
anual que publica el mateix TLC.
L’any 2005, el TLC ha tramitat 786 expedients, que han afectat 1.700
empreses i 118.238 treballadors. Amb relació a l’any 2004, l’activitat del
TLC pel que fa al nombre d’expedients ha augmentat el 9,8 %, el nombre
d’empreses afectades ha tingut un descens del 10,3 %, però els treballadors
afectats han augmentat el 36 %.

GRÀFIC 41. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL
DE CATALUNYA 2004-2005

Font: elaboració pròpia a partir de dades del TLC.
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Dels 786
expedients
tramitats, 42 han
estat arbitratges i
744 han estat
conciliacions.

Dels 786 expedients tramitats, 42 han estat arbitratges, el 5,3 % de l’activitat del TLC, i 744 han estat conciliacions, el 94,7 % de l’activitat del
TLC. El nombre d’arbitratges ha implicat un increment del 10,5 % respecte
a l’any anterior, i el nombre d’empreses afectades, que han estat 44, ha augmentat el 15,8 %; en canvi els 4.016 treballadors afectats per aquests arbitratges han significat un descens del 38,3 % respecte a l’any anterior. Pel
que fa a les conciliacions, s’ha d’assenyalar que respecte a l’any anterior
han significat un augment del 9,7 %; en canvi les empreses afectades, 1.656
empreses, han significat un descens del 10,9 % i els 114.222 treballadors
afectats per les conciliacions han significat un augment del 42 % respecte a
l’any anterior.
De les conciliacions dutes a terme pel TLC, en el 89,1 % dels casos han
estat conciliacions col·lectives i en el 10,9 % dels casos han estat conciliacions individuals.
Segons la manera d’acabament de la conciliació, s’ha d’indicar que el
45,6 % de les conciliacions han acabat amb avinença de les parts; el 35,2 %
han acabat sense avinença i en el 0,8 % dels casos l’avinença ha estat parcial. El 18,4 % restant han estat tramitacions no efectives, ja que s’han intentat sense efecte, s’han desistit o bé s’han arxivat.
De les 633 conciliacions col·lectives dutes a terme, 54 s’han tramitat en
cas d’una convocatòria de vaga, 26 de les quals han acabat amb avinença i
la vaga s’ha desconvocat.
Pel que fa a l’àmbit territorial de l’actuació del TLC, s’ha d’indicar que
el 80,4 % dels expedients tramitats, és a dir 632 expedients, corresponen a
la província de Barcelona i han afectat 1.159 empreses i 107.142 treballadors. Pel que fa als 122 expedients tramitats a Girona, representen el 15,5 % de
l’activitat del TLC i han afectat 146 empreses i 7.155 treballadors. L’1 %
dels expedients tramitats corresponen a Lleida i han afectat 10 empreses i
403 treballadors. Tarragona, amb 24 expedients tramitats, representa el
3,1 % de l’activitat del TLC; aquests expedients han afectat 385 empreses
i 3.538 treballadors.
Els principals motius per acudir al TLC han estat en el 19 % dels casos
per conflictes sorgits en temes salarials; en el 17 % dels casos per temes relatius a la jornada de treball, calendari o vacances, i en el 9 % dels casos
pels conflictes sorgits per incompliment del que s’havia pactat en el conveni col·lectiu o en els pactes o acords d’empresa. Uns altres temes objecte de
controvèrsia que s’han portat al TLC han estat en el 7 % dels casos els conflictes sobre organització del treball i també amb el 7 %, els conflictes sor-
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gits durant la negociació col·lectiva o el pacte d’empresa, i en el 6 % dels
casos per conflictes sobre categories professionals.
Amb relació als sectors econòmics a què pertanyen les empreses afectades pels expedients tramitats al TLC, s’ha d’indicar que el 34 % de les
empreses pertany al sector del metall; el 13 %, al sector de la sanitat; el
12 %, al sector dels transports; el 8 %, al sector de les químiques; el 7 %,
al sector de l’alimentació, i el 6 %, al sector de l’hoteleria.
Pel que fa a la grandària de l’empresa s’ha d’indicar que el 31 % de les
empreses afectades per expedients tramitats al TLC tenen menys de 50 treballadors, el 25 % tenen de 50 a 100 treballadors, el 24 % de les empreses
afectades tenen de 101 a 250 treballadors, l’11 % de les empreses tenen de
251 a 500 treballadors i el 9 % de les empreses afectades tenen més de 500
treballadors.

4.6. ASSOCIACIONS PROFESSIONALS
Aquest any 2005 s’han constituït, d’acord amb la Llei 19/1977, d’1
d’abril, 33 organitzacions empresarials, 6 menys que l’any 2004, i 16 organitzacions sindicals, el mateix nombre que l’any anterior.
De les organitzacions empresarials, 7 tenen l’àmbit territorial de
Barcelona i 3, de Girona. Se n’ha constituït 1 a Lleida i 2 a Tarragona, i 20
tenen l’àmbit territorial de Catalunya. Pel que fa a les organitzacions sindicals, 8 tenen l’àmbit territorial de Barcelona i 8 tenen l’àmbit territorial de
Catalunya.

L’any 2005 s’han
constituït 33
organitzacions
empresarials i 16
organitzacions
sindicals.

D’altra banda, 78 organitzacions empresarials han modificat els seus estatuts, 19 són de Barcelona, 3 de Girona, 21 de Lleida, 4 de Tarragona i 31
tenen l’àmbit territorial de Catalunya. Pel que fa als sindicats que han modificat els seus estatuts han estat 8, dels quals 4 són de Lleida i 4 de l’àmbit
de comunitat autònoma.
Pel que fa a les dissolucions, s’han dissolt 6 organitzacions empresarials, 3 de Barcelona, 2 de Lleida i 1 de l’àmbit de comunitat autònoma, i
1organització sindical de Lleida.
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5. SEGURETAT I SALUT LABORAL

5.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU
5.1.1. Marc normatiu comunitari
Reglament (CE)
1111/2005,
de 24 de juny.

En l’àmbit comunitari, l’any 2005 s’ha aprovat el Reglament (CE)
núm. 1111/2005, de 24 de juny, que modifica el Reglament (CEE) núm.
1365/75, de 26.5.1975, relatiu a la creació de la Fundació Europea per
a la Millora de les Condicions de Vida i Treball.40 En aquest Reglament
s’estableix que la Fundació col·laborarà amb instituts, fundacions i organismes especialitzats dels estats membres o en l’esfera internacional
i vetllarà perquè es mantingui una cooperació apropiada amb l’Agència
Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball. A més, es modifiquen
alguns articles del Reglament núm. 1365/75 sobre la direcció i l’estructura de gestió, el Consell de Direcció i sobre el director de la Fundació.

Reglament (CE)
1112/2005,
de 24 de juny.

El mateix 24 de juny s’ha aprovat el Reglament (CE) núm. 1112/
2005, que modifica el Reglament (CE) núm. 2062/94, de 18-7-1994,
que crea l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball.41
S’hi estableixen modificacions que afecten l’objectiu de l’Agència, les
funcions, les estructures de govern i de gestió i el Consell de Direcció.

Comunicació
de la Comissió.

El mes d’octubre s’ha publicat la Comunicació de la Comissió en el
marc de l’aplicació de la Directiva 89/686/CEE del Consell, de 21 de
desembre de 1989, sobre aproximació de les legislacions dels estats
membres relatives als equips de protecció individual.42 S’hi publiquen
els títols i les referències harmonitzades d’acord amb la Directiva.

Decisió
de la Comissió.

Per últim, a final d’any s’ha publicat la Decisió de la Comissió, de
13 de desembre de 2005, que modifica la Decisió 2005/263/CE, per la
qual s’autoritza els estats membres a establir determinades excepcions,
de conformitat amb la Directiva 94/55/CE del Consell, respecte al transport de mercaderies perilloses per carretera.43

40. DOUE, L 184, de 4.07.2005.
41. DOUE, L 184, de 4.07.2005.
42. DOUE, C 247, de 6.10.2005.
43. DOUE, L 328, de 15.12.2005.
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5.1.2. Marc normatiu estatal
De les novetats normatives estatals de l’any 2005 destaquen, com a més
significatives, els decrets següents:
El Reial decret 119/2005,44 de 4 de febrer, i el Reial decret 948/2005,45
de 29 de juliol, modifiquen tots dos el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses.
El Reial decret 119/2005, de 4 de febrer, estableix modificacions que
afecten l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa als establiments regulats
pel Reglament d’explosius, la determinació del termini per a l’elaboració
dels plans d’emergència exterior, la prohibició d’explotació o d’entrada en
servei d’un establiment quan les mesures siguin clarament insuficients i la
verificació del compliment de l’obligació d’informació al públic sobre les
mesures de seguretat. I el Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, estableix
una ampliació de l’àmbit d’aplicació, la introducció d’uns terminis mínims
per a les notificacions, l’elaboració de polítiques de prevenció, els informes
de seguretat i els plans d’emergència. Finalment, estableix l’aplicació de
manera independent de la regla sumatòria per avaluar els riscos generals relacionats amb la toxicitat i l’ecotoxicitat.

Reial decret 119/
2005, de 4 de
febrer, i Reial
decret 948/2005, de
29 de juliol.

El Reial decret 688/2005,46 de 10 de juny, pel qual es regula el règim
de funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè.
Amb l’objecte d’oferir suficients possibilitats per organitzar el desenvolupament de l’acció preventiva a les empreses, l’article 32 de la Llei 31/
1995, de 8 de novembre, ha autoritzat les mútues per desenvolupar, amb relació a les empreses que hi estan associades, les funcions corresponents als
serveis de prevenció aliens. Aleshores, les mútues compartien els mitjans i
recursos entre l’activitat com a serveis de prevenció aliens i les tasques com
a entitats col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social. Però aquest fet
provocava, entre altres qüestions, problemes en el control d’aquestes entitats com a col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social i una restricció
en la lliure competència amb relació als serveis de prevenció aliens restants.

Reial decret
688/2005,
de 10 de juny.

Per aquest motiu, el Reial decret 688/2005, de 10 de juny, pretén precisar la
diferència entre l’activitat preventiva desenvolupada per les mútues en l’àmbit
44. BOE, núm. 36, de 11.02.2005.
45. BOE, núm. 181, de 30.07.2005.
46. BOE, núm. 139, de 11.06.2005.
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de la Seguretat Social i la que correspon a la seva actuació voluntària com a serveis de prevenció aliens, modificant l’article 22 del Reial decret 39/1997, de 17
de gener, dels serveis de prevenció, i els articles 13 i 37 del Reial decret 1993/
1995, de 7 de desembre, sobre col·laboració en la gestió de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. També estableix, en les disposicions transitòries, les condicions i requisits necessaris
perquè les societats de prevenció o les mateixes mútues, mitjançant l’organització específica, puguin desenvolupar activitats preventives, com també el procés de segregació de la societat i separació, en ambdós casos, dels mitjans
adscrits a la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social, i es regulen altres
aspectes relacionats amb aquesta separació.
El Reial decret 1311/2005,47 de 4 de novembre, sobre la protecció de la
salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin
derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques.
Reial decret
1311/2005,
de 4 de novembre.

Aquest Reial decret incorpora al dret espanyol la Directiva 2002/44/
CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre les
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (vibracions). La norma estableix l’àmbit i l’objecte d’aplicació, inclou el que s’ha d’entendre per
vibració transmesa al sistema mà-braç i la vibració transmesa al cos sencer, especifica els valors límit d’exposició diària que donen lloc a una acció, preveu diverses especificacions relatives a la determinació i
avaluació dels riscos i regula les disposicions encaminades a evitar o
reduir l’exposició a vibracions mecàniques. Segons els resultats de l’avaluació del risc, l’empresari adoptarà mesures per prevenir els riscos, que
inclouen la vigilància mèdica de la salut dels treballadors. Així mateix,
recull dos drets bàsics en matèria preventiva com són la necessitat de formació dels treballadors i la informació.

Llei 28/2005,
de 26 de desembre.

Però, sens dubte, la novetat normativa més important ha tingut lloc a final d’any. Es tracta de la Llei 28/2005,48 de 26 de desembre, de mesures
sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. La Llei ha entrat en
vigor l’1 de gener de 2006, per la qual cosa no se’n podran valorar els efectes fins a la propera memòria.
Aquesta és una llei que des del primer moment es defineix en l’àmbit de
la salut pública, però el cert és que transcendeix a l’entorn laboral, atès que
47. BOE, núm. 265, de 5.11.2005.
48. BOE, núm. 309, de 27.12.2005.
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un dels impactes socials més importants es dóna quan s’aplica en l’àmbit
laboral, protegint llocs o ambients laborals no contaminats. L’article 7 estableix la prohibició de fumar “en els centres de treball públics i privats, excepte en els espais a l’aire lliure”.
Fins ara, la majoria de les mesures preventives sobre el tabac als centres
de treball el consideraven un risc per a la seguretat en el treball quan es donava juntament amb alguns equips o condicions de treball específics (laboratoris, mercaderies perilloses, amiant, explosius, miners, etc.). Aquesta
Llei regula com a bé jurídic que cal protegir la salut del treballador, sobretot
la dels treballadors que no fumen, però que conviuen amb altres que sí que
ho fan, els fumadors passius. Tot i això, la Llei parteix de la distinció entre
els llocs on s’estableix la prohibició total de fumar (p. ex., centres de treball) i els llocs on es prohibeix, però es permet l’habilitació de zones per
fumar, sempre que es compleixin determinats requisits, com ara la senyalització adient, la separació física de la resta de dependències i la dotació de
sistemes de ventilació independent. Encara que la voluntat de la Llei és
mantenir un cert equilibri entre el dret dels ciutadans fumadors i la seguretat dels no fumadors, resten encara alguns aspectes que no s’esmenten de
manera específica en la Llei, com quines mesures s’hauran de prendre en
els casos de treballadors (p. ex., els no fumadors o els treballadors especialment sensibles o els menors) que hagin de dur a terme les seves tasques a
les zones habilitades per fumar.
A més de les iniciatives legislatives, al mes d’abril, s’ha presentat un Pla
d’actuació per a la millora de la seguretat en el treball i la reducció dels accidents laborals. Aquest Pla recull l’estratègia espanyola en matèria de seguretat i salut en el treball, que ha estat aprovada en la Mesa de diàleg
social. Per això, el Govern ha proposat als interlocutors socials primer, i a
les comunitats autònomes i a les forces polítiques després, l’elaboració entre tots d’una estratègia en aquesta matèria. Es determinen les línies a seguir
els pròxims anys:

Pla d’actuació per
a la millora de la
seguretat en el
treball i la reducció
dels accidents
laborals.

1. Elaborar, amb la participació de tots, una estratègia espanyola en matèria de seguretat i salut en el treball. En aquesta es pretén ressaltar
el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, perfeccionar els mecanismes de participació dels treballadors i dels seus
representants i impulsar la investigació.
2. Abordar un conjunt de mesures específiques, coherents amb l’estratègia, adoptades pel Govern. D’entre aquestes destaquen enfortir la
Inspecció de Treball, reforçar els recursos materials i humans de
l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene, reforçar la col·laboració
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entre l’Estat i les comunitats autònomes, incrementar els fons adreçats a la formació i elaborar actuacions de lluita contra els accidents
in itinere.
3. Mobilitzar recursos del Ministeri de Treball i Afers Socials, el qual
preveu destinar 450,7 milions d’euros a aquestes polítiques. L’any
2005 els recursos a disposició d’aquestes actuacions han superat els
127 milions d’euros respecte als de l’any anterior.
Mesa de diàleg
social.

Enguany també cal destacar que s’ha obert una nova etapa en el diàleg
social de prevenció de riscos laborals en la qual participen el Govern i interlocutors socials (CEOE, CEPYME, UGT i CCOO). En la Mesa de diàleg
social de prevenció de riscos del 23 de febrer s’ha acordat la ratificació
d’acords previs, com ara l’habilitació de funcionaris tècnics de les comunitats autònomes per desenvolupar funcions de col·laboració amb la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social en la vigilància i el control de la
normativa de prevenció. També s’ha fixat el 30 de maig per tancar la negociació de la modificació del Reglament dels serveis de prevenció i el 30 de
juny per tancar la negociació d’una nova llista de malalties professionals i
del procediment de la seva declaració, modificació i registre.
El mes de novembre, s’ha comunicat que en la reunió del dia 18 la Mesa
de diàleg social ha conclòs la negociació per modificar el Reglament dels
serveis de prevenció de riscos, amb el qual es pretén afavorir la integració
de la prevenció a l’empresa i millorar-ne l’eficàcia.

5.1.3. Marc normatiu autonòmic
Acord
interprofessional
de Catalunya per
als anys
2005-2007.

En l’àmbit autonòmic, enguany destaca la Resolució TRI/2520/2005,49
de 7 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
interprofessional de Catalunya per als anys 2005-2007. Aquest Acord ha
estat subscrit pel Foment del Treball Nacional, CCOO i UGT, el 17 de juny
de 2005. Pel que fa a la seguretat i salut laboral, en l’Acord s’acorda la potenciació de la Comissió de salut laboral del Tribunal Laboral de Catalunya,
que té competències en els supòsits de discrepàncies en matèria de drets i
deures dels treballadors i els seus representants, drets i obligacions de les
empreses en aquesta matèria, funcions del servei de prevenció, competències del Comitè de seguretat i salut laboral, entre altres aspectes. A més,
l’Acord considera la salut laboral i el medi ambient com dues de les dimensions més importants de les relacions laborals que la negociació col·lectiva
49. DOGC, núm. 4466, de 9.09.2005.
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ha d’incorporar plenament als seus continguts. En matèria de seguretat laboral, reitera el valor de les orientacions recollides en l’Acord de recomanacions en matèria de seguretat laboral per a la negociació col·lectiva a
Catalunya,50 que ja es va comentar en la Memòria socioeconòmica i laboral de l’any 2004.
També, el mes de setembre, s’ha publicat la Resolució TRI/2764/
2005,51 de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics
en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya. Aquest Pacte ha estat subscrit per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals presents
en la Mesa general de negociació de la funció pública i en la Comissió negociadora del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Pacte sobre drets
de participació dels
empleats i
empleades públics
en matèria de
prevenció de riscos.

Atès que el darrer Pacte va ser subscrit fa vuit anys, les parts han considerat que l’experiència acumulada ha fet constatar l’existència de determinats problemes que en dificulten l’aplicació efectiva. A més, s’indica que a
la Llei de prevenció de riscos laborals es conceptua al delegat de prevenció
com el representant dels treballadors i treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball, cosa que fa necessari
aprofundir les seves funcions i reconèixer la seva contribució en el desenvolupament de l’activitat preventiva. Així, s’estableixen l’àmbit personal,
funcional, territorial i temporal del Pacte, el seu objecte i tot un conjunt de
mesures adreçades als delegats de prevenció. D’entre aquestes, es determinen la seva designació, el nombre, les competències i facultats, les garanties
i el secret professional, i la formació. Igualment, s’estableixen la composició, les competències i les facultats dels comitès de seguretat i salut. També
es crea la Comissió paritària general de prevenció de riscos laborals.

5.2. SITUACIÓ ACTUAL: ACCIONS PROMOCIONALS
Atesa la preocupació que provoquen les dades sobre sinistralitat laboral,
el Govern, els agents socials i la societat han dut a terme diverses actuacions per promoure la seguretat i la salut en el treball. En aquest apartat se’n
destaquen algunes per la seva rellevància o repercussió.
El 20 d’abril, amb motiu del Dia Internacional contra el Soroll, l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball ha iniciat una campanya pa50. DOGC, núm. 4286, de 23.12.2004.
51. DOGC, núm. 4480, de 30.09.2005.
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neuropea destinada a abordar un dels problemes de salut laboral més
recurrents a Europa: el soroll al treball. La campanya, amb els lemes “No
al soroll” i “El soroll al treball et pot costar més que la teva oïda”, ha tingut
el suport d’un ampli material informatiu imprès i electrònic, incloent-hi
exemplars de bones pràctiques, i ha comptat amb el suport de molts actes
en 31 països europeus, entre els quals hi ha els coordinats per la xarxa de
centres de referència nacionals de l’Agència. Les activitats han variat entre
iniciatives de formació i campanyes de promoció, fins a l’organització de
seminaris i tallers. Aquesta campanya forma part de l’Estratègia Comunitària de Salut i Seguretat en el Treball (2002-2006) i assoleix el seu punt
màxim durant la Setmana Europea de la Seguretat i la Salut en el Treball,
que té lloc del 24 al 28 d’octubre. Els premis a les bones pràctiques s’han
concedit a les millors solucions pràctiques per a la prevenció de l’exposició
al soroll. Entre els guanyadors han figurat nous mètodes de treball de baix
soroll per al processament del formigó de França i Alemanya, un projecte
de disseny d’un club nocturn de Suècia, instruments per protegir els grangers de Dinamarca, un exemple holandès sobre com calcular la solució més
rendible al soroll i un projecte de formació del Regne Unit adreçat als músics d’orquestra.
“No al soroll”.

“Treball sa i segur,
és el teu dret”.

El 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, l’OIT ha
subratllat la importància de la cultura preventiva de seguretat i salut. Enguany l’èmfasi ha estat en la prevenció. Per aquest motiu, l’OIT ha animat
els governs i les organitzacions d’empresaris i treballadors a fer activitats
de sensibilització dins de la seva àrea d’influència en el tema de la prevenció dels accidents i els problemes de salut.
En ocasió del 28 d’abril, els sindicats CCOO i UGT, en el manifest de
la campanya “Treball sa i segur, és el teu dret”, han proposat intensificar
l’acció sindical en matèria de seguretat i salut en el treball esforçant-se a dur
a terme al llarg de la setmana i del mateix dia 28 accions unitàries, assemblees als centres de treball, manifestacions i concentracions. També han
proposat dirigir de manera prioritària les seves mobilitzacions a exigir el
compliment empresarial de les normes preventives, denunciar la incidència
de la precarietat en la seguretat i la salut dels treballadors i exigir al Govern
les reformes necessàries que garanteixin la participació efectiva dels treballadors i treballadores.
També, amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el
Treball, el Departament de Treball i Indústria ha organitzat la jornada “Inestabilitat en l’ocupació i salut laboral”. Durant aquesta jornada, duta a terme el dia 27 d’abril, s’ha presentat el nou Manual per a la identificació i
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avaluació dels riscos laborals, publicat per la Direcció General de Relacions Laborals, que és una eina que permetrà millorar l’avaluació dels riscos
laborals i, per tant, la prevenció d’accidents.
En un altre àmbit, la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha iniciat el
mes de juny una campanya específica en el sector de la construcció a tota
Espanya que inclou actuacions per evitar el risc de soterrament i les caigudes en altura. A Catalunya aquesta campanya preveu fer 6.000 actuacions,
i s’incidirà en el control de treballs en altura i rehabilitació de façanes i edificis. Aquesta decisió ha estat acordada al ple de la Comissió Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball, que ha tingut lloc el 26 de gener.

Campanya al
sector de la
construcció.

En aquesta mateixa línia, el mes d’agost el Departament de Treball i Indústria ha presentat una campanya específica de control i seguiment d’empreses catalanes que tenen una sinistralitat elevada. Aquesta actuació, duta
a terme en col·laboració amb la Inspecció de Treball, afecta un total de 845
empreses de totes les demarcacions catalanes.

Campanya de
control d’empreses
amb una
sinistralitat
elevada.

Finalment, el mes de desembre ha tingut lloc a Bilbao la Cimera europea sobre el soroll en el treball organitzada conjuntament per l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball i la Presidència de la UE.

Cimera europea
sobre el soroll en el
treball.

5.3. SEGURETAT I SALUT LABORAL EN XIFRES
Aquest apartat tracta la situació de la sinistralitat laboral a Catalunya
l’any 2005, s’analitzen els accidents que han causat baixa durant la jornada
de treball i les malalties professionals declarades.
Els accidents in itinere, és a dir, els produïts a l’anada i tornada del centre de treball o bé a l’inici o final de la jornada laboral, tenen un tractament
diferenciat de la resta.
La informació s’ha elaborat a través de les dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria, les publicades pel Ministeri de Treball i Afers
Socials, com també per Eurostat.

5.3.1. Evolució de la sinistralitat
A la UE, en el període 1998 - 2003, l’índex d’incidència s’ha mantingut
a la baixa, tant per a la UE dels 15 països com per a la dels 25, com podem
veure en la taula 125.
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TAULA 125. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA. UE 1998-2003
Unitat: nombres índex.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

UE-25

100

100

99

95

88

83

UE-15

100

100

98

94

86

82

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT (per al 2003 les dades són provisionals).

TAULA 126. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA DE LA POBLACIÓ
MASCULINA. UE 1998-2003
Unitat: nombres índex.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

UE-25

100

100

98

94

89

81

UE-15

100

100

98

93

88

83

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT (per al 2003 les dades són provisionals).

TAULA 127. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA DE LA POBLACIÓ FEMENINA.
UE 1998-2003
Unitat: nombres índex.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

UE-25

100

101

104

101

97

91

UE-15

100

101

103

100

96

92

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT (per al 2003 les dades són provisionals).

A Catalunya l’any
2005 el nombre
d’accidents ha
presentat una
reducció del 9,8 %
en relació amb
el 2004.

A Catalunya el nombre total d’accidents (amb baixa i sense baixa) l’any
2005 ha estat de 301.052, amb 32.641 accidents menys, la qual cosa representa una reducció del 9,8 % amb relació a l’exercici anterior.
Del total d’accidents, el 50,7 % han causat baixa i el 49,3 % s’han cursat
sense baixa. Cal destacar que els accidents en jornada de treball amb baixa
han presentat una disminució del 3,1 %, i els accidents sense baixa han presentat un descens del 15,7 %, amb relació a l’any 2004.
Les dades estatals, pel que fa al nombre total d’accidents, també han
mantingut la tendència a la baixa, amb 52.809 accidents menys, cosa que
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representa una reducció del 3,2 %. Altrament, els accidents amb baixa també reflecteixen un canvi de tendència, amb un increment de 30.240 accidents, cosa que representa una variació del 3,5 % amb relació a l’any 2005.
GRÀFIC 42. NOMBRE D’ACCIDENTS AMB BAIXA
EN JORNADA DE TREBALL. CATALUNYA 2001-2005

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

Pel que fa als accidents in itinere a Catalunya, dissortadament han mantingut la tendència a l’alça, s’ha passat dels 17.341 accidents l’any 2004 als
17.907 d’enguany, amb una variació del 3,3 % en relació amb l’any 2004.
Altrament, en el mateix període el nombre d’accidents mortals ha passat
dels 66 de l’any 2004 als 52 d’enguany.
TAULA 128. NOMBRE TOTAL D’ACCIDENTS IN ITINERE.
CATALUNYA 2003-2005
Unitats: nombre d’accidents.

Accidents

2003

2004

2005

14.018

17.341

17.907

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

En el conjunt de l’Estat, els accidents in itinere durant el període 20032005 també presenten una tendència creixent. L’any 2005 els accidents in
itinere han augmentat de 7.561, la qual cosa representa una variació del 8,9 %
respecte del 2004. No obstant això, i igual com a Catalunya, el nombre
d’accidents mortals ha experimentat enguany una variació a la baixa del
22,3 % respecte a l’any anterior.

Els accidents in
itinere mantenen la
tendència a l’alça,
tant a Catalunya
com a la resta de
l’Estat.

267

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

GRÀFIC 43. NOMBRE TOTAL D’ACCIDENTS IN ITINERE.
ESPANYA 2003-2005

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

5.3.2. Accidentalitat per gravetat
Del total d’accidents amb baixa, sense baixa i in itinere de l’any 2005,
316.959 han estat lleus. Aquesta xifra representa una reducció important, el
9,1 %, amb relació al període anterior, amb 31.784 accidents menys;
d’aquests, 299.527 han tingut lloc durant la jornada laboral, el 94,5 %; i la
resta in itinere, el 5,5 %.
Dels 1.846 accidents greus, el 77,1 % han tingut lloc durant la jornada
de treball, amb una disminució del 0,9 % respecte al període anterior; els
423 restants han estat accidents in itinere, el 22,9 %, amb un increment del
0,9 % amb relació a l’any 2004. Pel que fa a la mortalitat en jornada de treball (102), aquesta ha disminuït l’1,1 % amb relació a l’any 2004.
Als homes
correspon el 77,1
% del total dels
accidents amb
baixa, i el 22,9 %
correspon a les
dones. La
proporció dins les
diferents gravetats
s’ha mantingut
relativament
constant entre
ambdós sexes.
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Del total d’accidents amb baixa durant la jornada de treball, el 45,8 %
han tingut lloc en el sector dels serveis; el 32,1 %, en la indústria; el 20,4 %,
en la construcció, i l’1,1 %, en l’agricultura. Respecte a la variació amb el
període anterior, tots els sectors han baixat els índexs d’incidència.

5.3.3. Accidents amb baixa per gravetat i gènere
Del total d’accidents amb baixa, el 77,1 % (117.699) correspon als homes i el 22,9 % (34.975) els han patit dones. Ambdós percentatges són
iguals que els de l’any 2004. Tot i que els valors en nombres absoluts són
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molt dispars entre els dos gèneres, també la proporció dins de les diferents
gravetats respecte al total de cadascun dels sexes s’ha mantingut relativament constant.
Així, en el percentatge d’accidents lleus, els homes han assolit el 98,9 %
(98,7 % el 2004) i les dones, el 99,4 % (99,5 % el 2004). Pel que fa als accidents greus i mortals, els homes han assolit l’1 % i el 0,08 % respectivament (1,2 % i 0,1 % el 2004); i les dones el 0,5 % i el 0,01 % (0,5 % i
0,03 % el 2004).
TAULA 129. ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA
PER GRAVETAT I GÈNERE 2004-2005
Unitats: nombre d’accidents i variació relativa en percentatge.

2005

Homes

Dones

total

Lleus

116.358

34.791

151.149

Greus

1.243

180

1.423

98

4

102

117.699

34.975

152.674

Mortals
Total
Var. 2004--05

Absoluta Relativa

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

Lleus

-3.615

-3,0

-1.088

-3,0

-6.472

-4,1

Greus

-180

-12,6

-17

-8,6

-197

-12,2

Mortals

-40

-29,0

-7

-63,6

-47

-31,5

-3.835

-3,2

-1.112

-3,1

-4.947

-3,1

Total

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

5.3.4. Accidents amb baixa per àmbit territorial i sector
Barcelona és la demarcació que ha presentat un nombre més elevat
d’accidents, 114.155, fet que representa el 74,7 % del global (76,2 % el
2004); seguida per Girona, amb el 10,6 % (9,8 % el 2004); Tarragona, amb
el 9,2 % (8,8 % el 2004), i Lleida, amb el 5,5 % (5,3 % el 2004).
Pel que fa als sectors, el nombre més elevat d’accidents amb baixa a
Catalunya, en termes absoluts, s’ha enregistrat als serveis, atès que assoleixen el 45,8 % del total (45,2 % el 2004). Seguidament, és el sector de la indústria el que n’ha presentat un percentatge més alt amb el 32 % (33 % el
2004), i després el de la construcció, amb el 20,4 % (20,1 % el 2004). El
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sector de l’agricultura és el que ha tingut una proporció notablement inferior, atès que només ha enregistrat l’1,7 % del total d’accidents (1,6 % el
2004). No obstant això, ha presentat l’índex d’incidència més alt.

5.3.5. Índex d’incidència per sector
TAULA 130. VARIACIÓ DE L’ÍNDEX D’INCIDÈNCIA
I ACCIDENTS DE TREBALL AMB BAIXA PER SECTOR
ECONÒMIC. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre d’accidents, nombre índex i diferència percentual.

2004

2005

Diferència 2004-2005

Accidents

Índex
incidència

Accidents

Índex
incidència

Accidents

Índex
incidència

Agricultura

2.555

242,3

2.591

213,9

36

-28,4

Indústria

52.107

92,1

48.880

87,9

-3.227

-4,2

Construcció

31.707

137,2

31.237

124,5

-470

-12,7

Serveis

71.252

43,0

69.966

40,0

-1.286

-3,0

Total

157.621

63,9

152.674

59,4

-4.947

-4,5

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

L’índex d’incidència ens mostra el nombre d’accidents del període respecte a la mitjana dels afiliats al règim general de la Seguretat Social del
període en milers d’unitats. Seria adient poder calcular aquest índex respecte al total de la població afiliada a la Seguretat Social amb la contingència
d’accidents de treball específicament coberta, però no es disposa de la informació referent al règim especial agrari i a la del règim especial de treballadors de la mar.
L’agricultura ha
tingut una
proporció
notablement
inferior del total
d’accidents, l’1,7
%. No obstant això,
ha presentat l’índex
d’incidència més
elevat.

Així, si analitzem les dades segons l’afiliació al règim general, s’observa que l’índex més alt d’incidència enregistrat enguany també correspon,
com s’ha assenyalat anteriorment, al sector de l’agricultura (213,39 ‰),
mentre que el sector dels serveis és el que mostra un índex més baix
(40,02 ‰). Els sectors amb un nombre absolut més alt d’accidents amb baixa enregistren els índexs d’incidència més baixos. Es tracta del sector dels
serveis i del de la indústria.
La variació interanual mostra que, tot i que a Catalunya l’índex ha disminuït el 7 %, en el sector de l’agricultura l’índex d’incidència s’ha reduït
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l’11,7 %, en el de la construcció, el 9,2 %. A la indústria la reducció ha estat
del 4,6 %, i en el sector dels serveis l’índex d’incidència ha tingut una disminució del 7 %.
TAULA 131. EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX D’INCIDÈNCIA
DELS ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL
AMB BAIXA. CATALUNYA 2001-2005
Unitats: nombres índex.

Total

2001

2002

2003

2004

2005

82,29

78,33

70,67

63,96

59,49

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

5.3.6. Malalties professionals
El nombre de malalties professionals amb baixa es distribueix, segons
la seva gravetat, en lleus, greus i mortals. A Catalunya l’any 2005 el nombre absolut de malalties professionals enregistrades ha estat de 6.586 malalties; 6.570 han estat de tipus lleu, el 99,7 % del total (99,9 % el 2004). El
sector que ha presentat un nombre més alt de malalties lleus continua sent
el de la indústria, amb 3.555, seguit del dels serveis, amb 2.302.

La variació
interanual de les
malalties
professionals amb
baixa ha augmentat
l’any 2005
el 0,1 %.

Les malalties greus s’han concentrat en el sector dels serveis amb 9, seguit de la indústria amb 6 i 1 de mortal. El total de malalties greus amb baixa ha estat de 16.
La variació interanual de les malalties professionals amb baixa ha augmentat l’any 2005 el 0,1 %. Destaca el sector de la indústria, que enguany
ha enregistrat una reducció del 2,7 %. La resta de sectors ha augmentat el
nombre de malalts professionals: l’agricultura amb el 15,7 %, els serveis
amb el 4,1 %, i la construcció amb l’1 %.
Finalment, pel que fa a la tasca inspectora, el nombre d’expedients iniciats per infraccions de seguretat i condicions de salut en el treball l’any
2005 ha estat de 3.194 expedients, i la quantia proposada per al total d’infraccions ha estat de 13,9 milions d’euros. Amb relació a l’any 2004 hi ha
hagut una disminució del nombre d’expedients del 18,5 %, com també de
la quantia de les sancions proposades, que s’ha reduït el 20,6 %.
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6. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

6.1. EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT, L’OCUPACIÓ I L’ATUR
A CATALUNYA
En l’àmbit comunitari, destaca l’informe de la Comissió al Consell de Primavera del 2005, el qual revisa els cinc anys de funcionament de l’EEO i valora
que Europa és lluny d’aconseguir els objectius fixats per al 2010. Es redefineixen alguns objectius i es canvia el mètode per aplicar l’Estratègia, simplificant
els procediments de seguiment i coordinació. S’integren les orientacions generals de política econòmica i les directrius per a l’ocupació en unes soles directrius integrades 2005-2008 per al creixement i l’ocupació.
El canvi de mètode europeu s’ha traduït a Espanya en l’aprovació del
Programa nacional de reformes d’Espanya 2005-2008, el qual fixa les actuacions per aconseguir el 2010 la convergència econòmica i d’ocupació
amb Europa.
En l’àmbit autonòmic, el procés de concertació social culmina amb la
signatura de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, que té com a objectius
estratègics principals adequar el model de producció i de creixement de
l’economia catalana a la nova economia mundial, millorar la qualitat de
l’ocupació i de les condicions de vida.
En analitzar l’activitat, l’ocupació i l’atur el 2005 mitjançant les dades de
l’EPA s’ha de tenir en compte que enguany l’INE ha introduït una sèrie de canvis metodològics a l’enquesta que afecten les comparacions interanuals.
Pel que fa a la inactivitat ha continuat la tendència a reduir la inactivitat
femenina. Tot i així el 48,85 %52 de les dones catalanes de 16 anys o més
encara no treballa de manera remunerada ni cerca feina. No obstant això,
cal assenyalar que el 96,17 % de les persones que han al·legat com a causa
d’inactivitat “feines de la llar” han estat dones.
La població activa s’ha incrementat interanualment el 2,8 % i a Espanya, el 3,5 %. Entre els joves de 16 a 19 anys i les persones de 55 anys i més
ha estat el sector en què més ha crescut l’activitat. Les persones actives a
52. Cal tenir en compte que l’EPA considera la població de 16 anys i més i que en canvi
l’EEO fixa els objectius d’ocupació a assolir el 2010 sobre la base de la població de 16 a 64
anys. A més, les comparacions amb Europa es fan per al tram d’edat de 15 a 64 anys. Així, la
taxa d’inactivitat a Catalunya és molt inferior si es considera només la població de 16 a 64
anys, el 24,44 %, i el 34,77 % la inactivitat femenina.
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Catalunya han estat gairebé el 17 % dels actius a Espanya. Les taxes d’activitat per a les persones de 16 anys i més han estat el 61,3 %53 i el 57,4 %
a Catalunya i a Espanya, respectivament.
Els increments interanuals d’ocupació el 2005 han estat molt elevats, a
Catalunya han estat de gairebé el 6 %, i a Espanya, del 5,6 %. Aquests increments s’han explicat en part per la bona evolució de l’economia, però també
pels canvis metodològics de l’EPA, que detecten amb més precisió els treballs
de poques hores. En les edats més joves i més grans ha estat on hi ha hagut més
increment relatiu de l’ocupació. El 48,9 % de la nova ocupació a Catalunya ha
estat femenina, i aquesta proporció a Espanya ha estat del 54,6 %. Segons el nivell de formació els darrers cinc anys ha augmentat el nombre de persones ocupades que tenen formació secundària postobligatòria i les que tenen estudis
universitaris. La taxa d’ocupació de les persones de 16 anys i més ha estat del
57 %54 a Catalunya i del 52,1 % a Espanya i entre les taxes masculines i
femenines hi ha hagut més de 20 punts percentuals de diferència. Cal recordar
que l’EEO fixa com objectius que s’han d’assolir per al 2010 una taxa
d’ocupació per a la població de 16 a 64 anys del 70 % i del 60 % en les dones.
Catalunya ja assoleix actualment una taxa d’ocupació del 70,26 % per a les
persones d’entre 16 i 64 anys i del 59,68 % en les dones d’aquestes edats. El
pes del treball a temps parcial és similar a Catalunya i Espanya (12,4 %), que
enguany ha intensificat més de 6 punts la parcialitat femenina, ja que, com s’ha
dit anteriorment, l’EPA 2005 detecta amb més precisió el treball de poques
hores. El treball a temps parcial ha estat majoritàriament femení, la taxa de les
dones ha estat del 23,6 % i la dels homes, del 4,4 %.
L’increment interanual de les persones assalariades ha estat del 5,8 % a
Catalunya i del 5,3 % a Espanya, i en termes relatius ha estat superior l’augment dels assalariats temporals que el dels indefinits. La taxa global de salarització s’ha situat en el 82,67 %, i la de les dones ha estat de 6,2 punts
superior a la dels homes. El 13,9 % de les persones assalariades de
Catalunya han treballat en el sector públic, i el 18,5 %, a Espanya.
La taxa de temporalitat a Catalunya ha estat del 24,8 % i destaca la temporalitat elevada del sector públic (21,5 %); a Espanya ha estat del 33,3 %
i del 25,7 %, respectivament.
L’increment interanual de l’ocupació a partir de la mitjana anual de persones donades d’alta en qualsevol dels règims de cotització de la Seguretat
Social ha estat del 4,6 % a Catalunya i del 4,8 % a Espanya.
53. La taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys a Catalunya el 2005 ha estat del 75,55 %.
54. La taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys a Catalunya el 2005 ha estat del 70,26 %.
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El nombre de persones en atur s’ha reduït intensament a tot l’Estat i destaca
el decreixement interanual del 26,27 % a Catalunya. Si es té en compte l’EPA
testimoni, la reducció de l’atur ha continuat sent molt significativa, però inferior
(12,1 %). La taxa d’atur el 2005 ha estat del 7 % a Catalunya i del 9,2 % a Espanya. Les taxes d’atur juvenil han estat molt més elevades que la taxa mitjana
d’atur. Hi ha hagut una reducció de l’atur de més de dos anys, i el 67,4 % de
l’atur a Catalunya ha estat de durada curta, és a dir, de menys d’1 any.
Pel que fa a la convergència de les taxes principals del mercat de treball
català i espanyol amb Europa, s’observa que per al 2004 (no es disposa de
les dades per al 2005) i en concret entre la població de 15 a 64 anys
Catalunya gaudia d’una bona situació relativa, malgrat que encara hi havia
divergències importants en les taxes d’atur juvenil i femení.
Cal assenyalar, amb relació a les polítiques actives d’ocupació, i en concret als pactes territorials per a l’ocupació, que al llarg dels darrers anys
s’han convertit en instruments plenament consolidats en el territori català,
a més de contribuir a la descentralització de les polítiques actives, en plena
sintonia amb els objectius de l’Acord estratègic.
Una eina clau en aquest procés de consolidació ha estat el projecte ECO
(Estratègia catalana per l’ocupació) iniciat l’any 2003. Un dels resultats
més visibles d’aquest projecte ha estat la creació d’un web concebut com
un portal de serveis.
Pel que fa als ajuts rebuts, l’any 2005 destaca la subvenció de la Diputació de Barcelona, que ha estat gairebé de 6 milions d’euros.
Pel que fa a les accions formatives a les empreses, que es financen mitjançant el sistema de bonificacions a les cotitzacions, aquest any a
Catalunya s’han notificat 196.907 participants, un 58,7 % més que l’any anterior. I en el marc dels contractes programa, s’han subscrit 219 plans i
s’han programat 665.876 participants.

6.1.1. La incidència de la immigració en el mercat de treball
L’any 2005 ha estat marcat per l’entrada en vigor, el dia 7 de febrer, del
Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
A Catalunya al llarg del període de vigència del procés de normalització, del 7 de febrer al 7 de maig, s’han presentat 139.480 sol·licituds de les
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691.655 presentades a tot Espanya. De les presentades a Catalunya,
117.583 han estat autoritzacions positives i 19.945 negatives. De les autoritzacions concedides, 111.062 han registrat l’alta posterior a la Seguretat
Social, que juntament amb les altes de Madrid, València, Andalusia i
Múrcia han constituït el 78 % de les altes registrades a tot l’Estat.
Pel que fa a les sol·licituds presentades, el 38,4 % han estat de dones i,
pel que fa a la nacionalitat dels sol·licitants, ha destacat, pel volum, la dels
equatorians, el 19,5 % de les presentades, i la dels marroquins, el 17,1 %.
Segons les dades de l’EPA, el 13,9 % dels actius a Catalunya, de mitjana
anual, han estat persones de nacionalitat no espanyola. La seva taxa d’activitat ha estat del 75 % i la d’atur, del 13,4 %. En nombres absoluts, els ocupats estrangers han estat 425.900 persones, que representa el 12,9 % dels
ocupats a Catalunya. D’entre els ocupats estrangers, el 38,8 % han estat dones, mentre que entre els ocupats amb nacionalitat espanyola, les dones han
representat el 42,3 %.
El percentatge d’afiliació estrangera, de mitjana anual, sobre el total ha estat
del 10,28 %, que en nombres absoluts correspon a 329.609 estrangers. Destaca
que en el període dels darrers set anys l’afiliació estrangera s’ha quadruplicat.
A 31 de desembre del 2005, el 75 % dels estrangers estaven afiliats al règim general i el 14 % al règim especial de treballadors autònoms. La presència dels
treballadors estrangers més significativa ha estat al règim especial dels treballadors de la llar, on el 70,5 % dels seus afiliats era estranger.
D’altra banda, l’any 2005 s’han formalitzat 613.134 contractes amb estrangers, fet que representa el 23 % de la contractació total a Catalunya. La
temporalitat en el cas dels contractes amb estrangers (89,7 %) ha estat més
elevada que la registrada a Catalunya en general (87,2 %). La distribució
dels contractes segons els sectors econòmics ha mostrat que la major part
s’ha registrat al sector serveis (67 %), seguit del sector de la construcció (19 %),
la indústria (7 %) i l’agricultura (7 %), però ha estat a la indústria on més
contractes indefinits s’han fet.

6.2. LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ:
EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
I ALTRES OPERADORS
Les polítiques actives d’ocupació es troben actualment en un moment
de redefinició i adaptació a les noves realitats del mercat de treball; davallada de l’atur, important nombre de treballadors i treballadores immi-
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grants, necessitat d’augmentar la flexibilitat i la seguretat d’empreses i
treballadors.
L’aprenentatge permanent és un element clau de l’Estratègia europea per
l’ocupació tal com ha estat ratificat pel Consell Europeu de juny del 2005. La
població adulta que durant l’any 2005 ha participat en accions de formació continua a Espanya ha estat del 12,1 %, amb un augment de set punts respecte a
l’any anterior, mentre que la mitjana europea ha estat del 10,8 %.
Pel que fa a les accions formatives a les empreses, que es financen mitjançant el sistema de bonificacions a les cotitzacions, aquest any a
Catalunya s’han notificat 196.907 participants, el 58,7 % més que l’any anterior. I en el marc dels contractes programa, s’han subscrit 219 plans, per
als quals s’ha aprovat un finançament de 311.706.325,10 euros i s’han programat 665.876 participants.
Pel que fa a Catalunya, el Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya gestiona dos tipus d’iniciatives de formació professional per a
treballadors ocupats: els contractes programa per a la formació i les accions
complementàries i d’acompanyament a la formació. A la convocatòria
2004-2005, s’han atorgat 41.414.251,53 euros per al finançament de contractes programa a Catalunya. El nombre de participants en el marc
d’aquesta convocatòria ha estat de 107.006.
Pel que fa als pactes territorials per a l’ocupació destaca que al llarg dels
darrers anys s’han convertit en instruments plenament consolidats en el territori català, a més de contribuir a la descentralització de les polítiques actives, en plena sintonia amb els objectius de l’Acord estratègic.
Pel que fa a les ajudes rebudes, l’any 2005 destaca la subvenció de la
Diputació de Barcelona, de gairebé 6 milions d’euros.

6.3. FLUXOS D’ENTRADA I SORTIDA DEL MERCAT
DE TREBALL
Durant l’any 2005 s’han formalitzat 2.667.843 contractes laborals amb
lloc de treball a Catalunya. La contractació ha continuat amb la tendència a
l’alça i ha representat un augment del 5,9 % respecte a l’any 2004, tot i així
l’augment no ha estat tan intens com l’any anterior. S’ha de tenir en compte
que no es parla de nombre de persones contractades, sinó de nombre de
contractes realitzats, ja que una persona al llarg de l’any pot subscriure més
d’un contracte. Del total d’aquests contractes, les ETT n’han formalitzat
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530.642. La contractació a Catalunya, en termes percentuals, ha estat un
punt superior a la mitjana espanyola.
La proporció entre contractes indefinits i temporals ha estat similar a la
d’anys precedents, el 12,8 % de la contractació ha estat indefinida i el 87,2 %,
temporal. El contracte indefinit més utilitzat ha estat el contracte convertit
en indefinit i més de la meitat d’aquests contractes provenien d’un contracte
eventual per circumstàncies de la producció i el 22 % provenien d’un contracte a temps parcial temporal. En el sector serveis s’han concentrat el 74 %
dels contractes indefinits.
El contracte temporal més utilitzat també ha estat l’eventual per circumstàncies de la producció i en el sector serveis és on s’ha dut a terme el 79 %
de la contractació.
Pel que fa a la distribució dels contractes per gènere, els percentatges no
han variat respecte als de l’any anterior, així, els homes han assolit el 52,2 %
del nombre de contractes realitzats, i les dones, el 47,8 %; el contracte a
temps parcial l’han utilitzat majoritàriament les dones.
Tenint en compte l’edat dels contractats, el 54 % de la contractació ha
recaigut en menors de 30 anys i el 47 %, en els més grans d’aquesta edat.
I pel que fa a la durada del contracte, el 44 % dels contractes tenien una
durada de menys d’un mes a 3 mesos.
Pel que fa al nivell acadèmic dels treballadors contractats, aquest any el
58 % de la contractació ha estat amb treballadors amb estudis primaris, respecte a l’any anterior s’ha contractat el 6 % menys de treballadors amb estudis primaris i el 3 % menys de treballadors amb estudis superiors.
Per la dimensió de l’empresa s’observa que, a menor nombre de treballadors, més elevat és el nombre de contractes registrats de caràcter indefinit.
Pel que fa als acomiadaments produïts en les conciliacions individuals
s’ha d’indicar que aquest any hi ha hagut 34.331 conciliacions individuals
per motiu d’acomiadament i el nombre d’acomiadaments efectius registrats
en el mateix acte de conciliació ha estat de 19.314 acomiadaments. Aquest
any, seguint la tendència que es va iniciar l’any 2002, ha continuat haventhi un descens tant del nombre d’expedients com d’acomiadaments efectius.
Pel que fa als expedients de regulació d’ocupació, aquest any s’han realitzat 336 expedients d’extinció i han afectat 8.168 treballadors, el 62 %
homes i el 38 % dones; respecte a l’any anterior hi ha hagut un augment del
6 % de treballadors afectats.
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6.4. RELACIONS LABORALS
Segons les dades tractades en aquesta Memòria, aquest any hi ha a
Catalunya 867 acords col·lectius, que afecten 223.799 empreses i 1.966.136
treballadors. Del total d’acords, 712 són acords d’empresa i 155 són acords
de sector i aquests darrers afecten el 99,7 % de les empreses i el 93,7 % dels
treballadors.
Aquest any ha continuat la tendència a la disminució dels acords de vigència anual.
La jornada anual mitjana pactada ha estat de 1.757,4 hores. Els convenis
d’empresa han pactat una jornada mitjana de 1.718,9 hores, 41 hores menys
de la mitjana pactada en convenis de sector.
També es pot remarcar que l’increment salarial mitjà pactat, un cop feta
la revisió salarial, ha estat del 3,8 %.
Pel que fa a la conflictivitat laboral, aquest any s’han dut a terme 124
vagues en les quals han participat 153.725 treballadors, que respecte a l’any
anterior representa un augment del 33 % del nombre de vagues i del 215 %
del nombre de treballadors que hi han participat. Les jornades perdudes per
vaga aquest any han estat 390.534, mentre que l’any anterior se’n van perdre 95.801. Com també va ocórrer l’any anterior, el nombre més elevat de
vagues s’ha dut a terme com a mesura de pressió en cas d’anunci de tancament patronal. L’autoritat laboral ha dut a terme 157 mediacions a fi d’evitar una vaga.
Aquest any s’han autoritzat 512 expedients de regulació d’ocupació -els
expedients d’extinció han estat comentats en l’apartat precedent-; en 165
expedients s’ha autoritzat la suspensió del contracte i ha afectat 5.941 treballadors, i en 11 expedients s’ha autoritzat la reducció de la jornada i ha
afectat 60 treballadors. El 76 % dels treballadors afectats per expedients de
regulació d’ocupació pertanyien al sector industrial i d’aquests 7.337 eren
homes i 3.440, dones.
Pel que fa a la solució extrajudicial dels conflictes, aquest any el Departament de Treball ha dut a terme 432 mediacions, 232 conciliacions col·lectives i 73.259 conciliacions individuals. El Tribunal Laboral ha tramitat 786
expedients, 42 dels quals són arbitratges, 633, conciliacions col·lectives i
111, conciliacions individuals.
Aquest any s’han constituït 33 associacions empresarials i 16 organitzacions sindicals.
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6.5. SEGURETAT I SALUT LABORAL
A l’àmbit de la seguretat i salut laboral, enguany hi ha hagut dues novetats reglamentàries significatives. D’una banda, el Reial decret 688/2005,
de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues
d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a
servei de prevenció aliè que pretén precisar la diferència entre l’activitat
preventiva desenvolupada per les mútues en l’àmbit de la Seguretat Social
i la que correspon a la seva actuació voluntària com a serveis de prevenció
aliè. I, el Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de
la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques.
A Catalunya el nombre total d’accidents (amb baixa i sense baixa) l’any
2005 ha estat de 301.052, 32.641 accidents menys, que representa una reducció del 9,8 %, amb relació a l’exercici anterior. Del total d’accidents, el
50,7 % han causat baixa, i el 49,3 % s’han cursat sense baixa. Cal destacar
que els accidents en jornada de treball, amb baixa, han disminuït el 3,1 %,
i els accidents sense baixa, el 15,7 %, amb relació a l’any 2004.
Pel que fa als accidents in itinere a Catalunya, dissortadament mantenen
la tendència a l’alça, s’ha passat dels 17.341 accidents l’any 2004, als
17.907 d’enguany, amb una variació del 3,3 % respecte a l’any 2004.
Del total d’accidents amb baixa durant la jornada de treball, el 45,8 %
s’han produït en el sector serveis; el 32,1 %, en la indústria; el 20,4 %, en
la construcció, i l’1,1 %, en l’agricultura. Respecte a la variació amb el període anterior, tots els sectors han baixat els índexs d’incidència.
Als homes correspon el 77,1 % del total dels accidents amb baixa, i el
22,9 %, a les dones; la proporció dins les diferents gravetats es manté relativament constant entre ambdós sexes.
Pel que fa a l’índex d’incidència dels accidents, la variació interanual
mostra que a Catalunya l’índex ha disminuït el 4,5 ‰ (6,7 ‰, el 2004). En
el sector de l’agricultura l’índex d’incidència s’ha reduït el 28,26 ‰ (36,3 ‰ el
2004) i en el de la construcció el 12,6 ‰ (19,4 ‰ el 2004). A la indústria
la reducció ha estat del 4,2 ‰, i en el sector serveis l’índex d’incidència ha
disminuït el 3 ‰ (5,6 ‰, el 2004).
Les malalties professionals amb baixa han augmentat el 0,1 % l’any 2005.
Destaca el sector de la indústria que enguany ha registrat una reducció del
2,7 %. La resta de sectors han augmentat el nombre de malalts professionals:
l’agricultura, el 15,7 %, els serveis, el 4,1 %, i la construcció, l’1 %.
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Capítol III
CONDICIONS DE VIDA
I PROTECCIÓ SOCIAL L’ANY 2005

1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA

1.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
La població de la UE va créixer al voltant dels 2,3 milions de persones
l’any 2004, segons estimacions d’EUROSTAT, un augment superior al del
2003 (2,1 milions). Espanya és el tercer país que més va créixer en termes
relatius (l’1,6 %), per darrera d’Irlanda (2 %) i de Xipre (2,6 %).
Malgrat que el creixement natural de la població a la UE l’any 2004 va
ser el doble que el del 2003, el 80 % de l’increment total va ser degut a la
immigració (1,9 milions). Espanya és el país de la UE amb el saldo migratori més elevat en termes absoluts (610.100), seguida d’Itàlia (558.200) i,
de lluny, del Regne Unit (203.600), si bé cal tenir present els processos de
regularització duts a terme per Espanya i Itàlia, que inclouen persones que
poden haver arribat als països de destí abans del 2004.

La població
resident a Espanya
és la que més va
créixer en termes
relatius a la UE.
Espanya era el país
amb el saldo
migratori més
elevat en termes
absoluts.

Per contra, la població d’alguns països del centre i de l’est d’Europa
l’any 2004 va disminuir. Letònia i Lituània són els països que van patir
un descens més acusat en termes relatius (-0,6 %), seguits d’Estònia,
Hongria, Polònia i Alemanya. En tots aquests països, amb l’excepció
d’Alemanya, el descens va ser conseqüència d’un creixement natural i
un saldo migratori negatius; en el cas d’Alemanya, la causa del decreixement de la seva població és atribuïble únicament a un descens del
creixement natural.
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TAULA 132. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LA UE 2004
Unitats: nombres absoluts en milers i variació en percentatge.

Població
a 1/1/
2004

Creixement
Saldo
natural
migratori

Variació 04-05
Absolut

Relatiu

Població
a 1/1/
2005

UE

457.188,9

445,5

1.852,3

2.296,9

0,5

459.485,8

Zona euro

308.974,2

369,9

1.579,4

1.949,3

0,6

310.923,5

Bèlgica

10.396,4

14,0

35,4

49,5

0,5

10.445,9

República
Txeca

10.211,5

-9,5

18,6

9,1

0,1

10.220,6

Dinamarca

5.397,6

8,6

5,2

13,8

0,3

5.411,4

Alemanya

82.531,7

-112,6

81,8

-30,9

0,0

82.500,8

Estònia

1.351,1

-3,8

-0,2

-4,1

-0,3

1.347,0

Grècia

11.040,7

-2,5

34,9

32,3

0,3

11.073,0

Espanya

42.345,3

82,6

610,1

692,7

1,6

43.038,0

França

60.200,0

256,2

105,0

361,2

0,6

60.561,2

Irlanda

4.027,7

35,1

46,4

81,5

2,0

4.109,2

Itàlia

57.888,2

15,9

558,2

574,2

1,0

58.462,4

Xipre

730,4

3,1

15,7

18,8

2,6

749,2

Letònia

2.319,2

-11,7

-1,1

-12,8

-0,6

2.306,4

Lituània

3.445,9

-10,9

-9,6

-20,6

-0,6

3.425,3

Luxemburg
Hongria
Malta

451,6

1,9

1,5

3,4

0,8

455,0

10.116,7

-37,4

18,2

-19,2

-0,2

10.097,5

399,9

0,9

1,9

2,8

0,7

402,7

P. Baixos

16.258,0

57,5

-10,0

47,5

0,3

16.305,5

Àustria

8.140,1

4,7

61,7

66,4

0,8

8.206,5

Polònia

38.190,6

-7,4

-9,4

-16,8

0,0

38.173,8

Portugal

10.474,7

7,0

47,6

54,6

0,5

10.529,3

Eslovènia

1.996,4

-0,7

1,9

1,2

0,1

1.997,6

Eslovàquia

5.380,1

1,9

2,9

4,7

0,1

5.384,8

Finlàndia

5.219,7

10,2

6,7

16,9

0,3

5.236,6

Suècia

8.975,7

10,4

25,3

35,7

0,4

9.011,4

Regne Unit

59.699,7

131,2

203,6

334,8

0,6

60.034,5

Font: elaboració a partir de les dades d’Eurostat.
Nota: les dades referents a la UE i a la zona euro són estimacions d’Eurostat; les dades referents a Grècia
(població a 1.1.2005), Espanya, França, Irlanda i el Regne Unit són estimacions nacionals; les dades
referents a Bèlgica (creixement natural i saldo migratori), Alemanya (creixement natural, saldo migratori
i creixement total), Estònia (creixement natural, saldo migratori, creixement total i població a 1.1.2005),
Espanya (creixement natural), Portugal, Eslovènia (creixement natural i saldo migratori) i Regne Unit
(creixement natural) són provisionals.
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La població resident a Espanya l’1 de gener del 2005, d’acord amb les
dades del padró continu d’habitants, era de 44.108.530 –dels quals
3.730.610 eren de nacionalitat estrangera–, 910.846 persones més que l’1
de gener del 2004. L’augment poblacional experimentat al llarg de l’any
2004 (2,1 %) ha estat sensiblement superior al del 2003 (1,1 %), i ha estat
degut principalment a les inscripcions de població immigrant, que van augmentar de 696.284 persones (22,9 %) l’any 2004, mentre que les inscripcions d’espanyols es van incrementar de 214.562 persones (0,5 %).
Atenent igualment a les dades del padró continu d’habitants, la població
resident a Catalunya en data 1 de gener del 2005 era de 6.995.206 persones,
fet que significa que 181.887 persones més residien a Catalunya respecte a
l’1 de gener del 2004. Paral·lelament al cas d’Espanya, el creixement experimentat per la població catalana al llarg de l’any 2004 (2,7 %) va ser superior a l’observat durant el 2003 (1,6 %).

La població
resident a
Catalunya l’1 de
gener de 2005 era
de 6.995.206
persones, 181.887
persones més que
l’any 2004.

El pes relatiu de la població catalana respecte al total estatal era del 15,9 %
l’1 de gener del 2005, i segueix la seva tendència positiva, ja que l’any
2004 era del 15,8 % i l’1 de gener del 2002 representava el 15,6 % de la
població estatal.
Per comunitats autònomes, la que va assolir un creixement més gran de la
seva població en termes absoluts l’any 2004 va ser Catalunya (amb un augment
de 181.887 persones), seguida d’Andalusia (162.281), Madrid (159.314) i la
Comunitat Valenciana (149.145). Per contra, les comunitats que van créixer
menys van ser Ceuta (622), Astúries (2.874), Cantàbria (7.525) i la Rioja
(7.531). La població de Melilla va disminuir de 2.528 persones.

Catalunya és la
comunitat
autònoma que va
assolir un
creixement més
gran de la població
en termes absoluts.

En termes relatius, les comunitats autònomes on va augmentar més la
població van ser la Comunitat Valenciana (3,3 %), Múrcia (3,2 %) i les Illes
Balears (2,9 %). Els augments més baixos van tenir lloc a Astúries (0,3 %),
Galícia (0,4 %) i el País Basc (0,5 %). La població de Melilla va disminuir
en el 3,7 %.
El nombre d’estrangers va créixer en totes les comunitats autònomes
l’any 2004, excepte a Melilla, on es va reduir, i representava el 8,5 % del
total de la població resident a Espanya l’1 de gener del 2005.
Per comunitats autònomes, la població estrangera es concentrava a les
Illes Balears, i representava el 15,1 % del total de la població resident, seguida de Madrid (13,1 %), la Comunitat Valenciana (12,4 %), Múrcia (12,4 %)
i Catalunya (11,4 %).

La comunitat
autònoma en la
qual van
augmentar més els
estrangers en
termes absoluts és
Catalunya.
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Les comunitats on va tenir lloc un augment més gran d’estrangers en
termes absoluts durant l’any 2004 van ser Catalunya (156.058), la Comunitat Valenciana (117.668), Madrid (116.497) i Andalusia (98.637).
TAULA 133. EVOLUCIÓ POBLACIÓ PER COMUNITATS
AUTÒNOMES 2004-2005
Unitats: nombres absoluts i variació en percentatge.

Les dades
confirmen la
recuperació
de la natalitat
a Espanya, que va
ser deguda, en part,
a la fertilitat de les
mares estrangeres.
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Variació 2004-2005

Població a
1/1/2005

Població a
1/1/2004

Absoluta

Relativa

TOTAL

44.108.530

43.197.684

910.846

2,11

Andalusia

7.849.799

7.687.518

162.281

2,11

Aragó

1.269.027

1.249.584

19.443

1,56

Astúries

1.076.635

1.073.761

2.874

0,27

Balears

983.131

955.045

28.086

2,94

Canàries

1.968.280

1.915.540

52.740

2,75

Cantàbria

562.309

554.784

7.525

1,36

Castella - la Manxa

1.894.667

1.848.881

45.786

2,48

Castella i Lleó

2.510.849

2.493.918

16.931

0,68

Catalunya

6.995.206

6.813.319

181.887

2,67

Comunitat Valenciana

4.692.449

4.543.304

149.145

3,28

Extremadura

1.083.879

1.075.286

8.593

0,80

Galícia

2.762.198

2.750.985

11.213

0,41

Madrid

5.964.143

5.804.829

159.314

2,74

Múrcia

1.335.792

1.294.694

41.098

3,17

Navarra

593.472

584.734

8.738

1,49

País Basc

2.124.846

2.115.279

9.567

0,45

La Rioja

301.084

293.553

7.531

2,57

Ceuta

75.276

74.654

622

0,83

Melilla

65.488

68.016

-2.528

-3,72

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

Pel que fa als components del creixement natural, durant l’any 2004 a Espanya es van registrar 453.278 naixements, 13.415 més que l’any anterior. La
taxa de natalitat se situava en el 10,6 %, davant el 10,5 de l’any anterior. Les
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dades confirmen la recuperació de la natalitat, que va ser deguda, en part, a la
fertilitat de les mares estrangeres, així com a l’arribada a les edats fèrtils de la
generació del baby boom nascudes al llarg de la dècada dels setanta, tenint en
compte que l’edat mitjana de la maternitat a Espanya ha anat en augment.
Cal destacar l’augment dels naixements de mare estrangera a Espanya:
l’any 2004 es van registrar 62.633 naixements de mare estrangera, un 16 % més
que els 54.028 de l’any 2003 i el 154 % més que els que van haver l’any 2000.
Els naixements de mare estrangera representaven el 13,8 % del total de
naixements a Espanya l’any 2004, davant el 12,3 % de l’any 2003 i del 6,2 %
de l’any 2000.
Del total de naixements de mare estrangera a Espanya l’any 2004, el
20,8 % eren de mare marroquina, seguides de les mares equatorianes (17,7 %),
malgrat que les dones de nacionalitat equatoriana que residien a Espanya eren
el col·lectiu més nombrós (el 15 % del total), per davant del col·lectiu de dones
de nacionalitat marroquina. Per darrera d’aquestes dues nacionalitats, es troben
les mares romaneses i les colombianes, que representaven el 8 % i el 7,9 %, respectivament, del total de naixements de mare estrangera.
D’altra banda, l’any 2004 es van registrar a Espanya 370.698 defuncions, 13.031 menys que l’any 2003, i va disminuir la taxa de mortalitat, que
l’any 2004 es va situar en el 8,7 %, davant el 9,1 % de l’any 2003.
El creixement vegetatiu de la població (diferència entre naixements i
defuncions) l’any 2004 a Espanya, que se situava en 82.580 persones, va
ser superior al de l’any 2003 (56.134).
Paral·lelament al cas d’Espanya, i pel que fa a Catalunya, l’any 2004 es
va consolidar l’augment de la natalitat: hi va haver 77.101 naixements,
4.017 més que l’any 2003, i la taxa de natalitat es va situar en l’11,5 %, un
punt per sobre de la mitjana estatal. El principal factor explicatiu de l’augment de la natalitat a Catalunya els darrers anys és l’increment de dones immigrants en edat fèrtil. Per nacionalitats de la mare, destaca la marroquina,
seguida per l’equatoriana i la xinesa.
Per comunitats autònomes, les que tenien una taxa de natalitat més alta
són Ceuta (17,9), Melilla (17,7), Madrid (12,3) i Andalusia (11,7). Per contra, les comunitats autònomes amb taxes de natalitat més baixes són
Astúries (6,9), Galícia (7,6) i Castella i Lleó (7,7).
L’augment de la taxa de natalitat és conseqüència de la recuperació de l’indicador de fecunditat, que mesura el nombre de fills per dona, i que l’any 2004

L’any 2004 es va
consolidar
l’augment de la
natalitat a
Catalunya.

L’any 2004
es va consolidar
la recuperació
de l’indicador
de fecunditat
a Catalunya,
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es va situar a Catalunya en l’1,4, lleugerament per sobre de la mitjana estatal
(1,3). Per comunitats autònomes, Catalunya es consolida com una de les comunitats amb una de les taxes de fecunditat més elevades, per darrere de Ceuta
i Melilla (1,9) i de la Regió de Múrcia (1,6). Les taxes de fecunditat més baixes
es troben a Astúries (0,9), Galícia (1) i Castella i Lleó (1,1).
La taxa de fecunditat catalana i la corresponent a la mitjana estatal es
trobaven encara per sota de la mitjana de la UE, que era de l’1,5 l’any 2004.
En general, tant la mitjana europea com les taxes nacionals tenien valors
semblants o superiors respecte a l’any 2003. Les taxes dels països de l’Europa central i de l’est es troben, en general, per sota de la mitjana europea:
Eslovènia, Polònia, la República Txeca i Letònia (1,2). Per contra, el país
de la UE amb la taxa de fertilitat més elevada era Irlanda (2), seguida de
França (1,9) i de Finlàndia, Dinamarca i Suècia (1,8).
L’edat de la
maternitat de les
dones catalanes
es va situar
als 30,8 anys.

L’esperança de
vida de les dones
espanyoles era
la més elevada de
la UE l’any 2004,
i se situava en els
83,8 anys.

Un altre fenomen a tenir en compte és el desplaçament de la maternitat cap
a edats més elevades els darrers anys. La nacionalitat de la mare és un factor
explicatiu en el comportament d’aquesta variable a Catalunya. Així, mentre
que les mares de nacionalitat estrangera tenien els seus fills entorn als 25 anys,
l’edat de la maternitat de les dones catalanes se situava en els 30,8 anys, i la de
les espanyoles, en els 30,9 anys, que superava la mitjana de la UE, situada en
els 29,5 anys l’any 2003. La comunitat autònoma en què les dones van endarrerir més l’edat de la maternitat és el País Basc (32,4), mentre que les que la van
avançar més són les de Ceuta i Melilla, seguides de les canàries.
L’esperança de vida de les dones espanyoles era la més elevada de la
UE l’any 2004, i es va situar en els 83,8 anys (77,2 anys per als homes). La
mitjana de la UE es troba en els 81,3 anys per a les dones i els 74,9 anys per
als homes. Els països amb les esperances de vida més baixes eren Hongria,
Estònia, Letònia, Lituània i Eslovàquia.

1.2. ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA
Els grups d’edat
més nombrosos
a Catalunya
corresponien
a les edats
compreses entre els
25 i els 40 anys
(el 26,7 % de la
població catalana).
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La població resident a Catalunya l’1 de gener del 2005 era de 6.995.206
persones, 3.468.235 de les quals eren homes i 3.526.971, dones.
Atenent a les dades de la revisió del padró continu d’habitants 2005, s’observa que les franges d’edat més nombroses a Catalunya són les que corresponen a les edats compreses entre els 25 i els 40 anys, que representaven el
26,7 % de la població catalana, i que corresponien a les generacions de l’anomenat baby boom. La població de 0 a 4 anys representava el 5,1 % del total poblacional. D’altra banda, el 16,5 % de la població tenia més de 65 anys.
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Si s’analitza l’estructura de la població estrangera a Catalunya, els resultats
difereixen: les franges d’edat més nombroses són les compreses entre els 25 i
els 40 anys, paral·lelament a la població catalana total, però en la població estrangera, aquesta franja poblacional representava un percentatge sensiblement
superior respecte al total (45,3 %). La població de 0 a 4 anys significava el
5,7 % del total, un percentatge lleugerament superior al corresponent a la població catalana total. Per contra, només el 2,5 % de la població estrangera tenia
més de 65 anys. Totes aquestes dades indiquen que la majoria de residents estrangers a Catalunya eren població jove i adulta.
GRÀFIC 44. PIRÀMIDE DE LA POBLACIÓ SEGONS
NACIONALITAT. CATALUNYA A 1 DE GENER DEL 2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, revisió del padró municipal a 1 de gener del
2005.
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La part central
de la piràmide
de la població
catalana està
creixent per la
immigració.

L’augment de població estrangera ha influenciat directament l’evolució
de l’estructura poblacional global a Catalunya els darrers anys. En aquest
sentit, estem assistint a un procés de creixement de la piràmide per la part
central, ja que els immigrants són en la seva majoria població jove i adulta
i estan passant a engrossir les franges d’edat centrals, amb la pèrdua de pes
consegüent de les edats més avançades sobre el total de la població. L’arribada d’immigrants explicaria igualment, en part, el creixement de la població de 0-4 anys, a causa de la fecunditat elevada de les dones estrangeres.
En efecte, les franges d’edat centrals (de 25 a 40 anys) han augmentat
el pes respecte a la població total, i representaven l’any 2005 el 26,7 % de
la població catalana, davant el 26,4 % de l’any 2004 i el 25,1 % del 2001.
La població de més de 65 anys ha perdut pes respecte al total, i representava
el 16,5 % del total poblacional l’any 2005, davant el 16,9 % de l’any 2004
i el 17,4 % del 2001. Finalment, la població de 0 a 4 anys ha augmentat, i
representava l’any 2005 el 5,1 % de la població, davant el 5 % de l’any
2004 i el 4,8 % del 2001.
D’altra banda, la població més gran de 65 anys resident a Catalunya
l’1 de gener del 2005 era d’1.150.724 persones, el 58,3 % de les quals
eren dones.

Dins del grup
d’edat de persones
més grans
de 65 anys estaven
guanyant pes les
franges d’edat més
avançades.

Dins del grup d’edat de persones més grans de 65 anys han guanyat pes
les franges d’edat més avançades. Un total de 132.291 persones més grans
de 85 anys residien a Catalunya l’1 de gener del 2005, davant les 128.139
persones de l’any 2004. El 70,9 % de les persones més grans de 85 anys a
Catalunya eren dones: el sobreenvelliment és femení.
Es constata un augment de la presència dels més grans de 85 anys dins
del grup de població de les persones més grans de 65 anys, tal com posa de
manifest l’evolució de l’índex de sobreenvelliment1, que assoleix el valor
de l’11,5 l’any 2005, davant l’11,1 de l’any anterior, el 10,5 de l’any 2001
i el 8,4 de l’any 1991.
El pes dels menors de 15 anys respecte a la població total (un indicador
del procés d’envelliment de la població) ha recuperat el seu valor respecte
als anys anteriors, i s’ha situat en el 14,1 % l’any 2005, davant el 13,6 % de
l’any anterior i el 13,8 % del 2001. Es confirma així la pèrdua de pes de les
edats més avançades respecte al total de la població.
D’altra banda, les persones més grans de 65 anys (1.150.724) superen
les menors de 15 anys (988.016), i l’índex de dependència senil l’any 2005
1. Índex de sobreenvelliment: (P85+/P65+)*100.
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s’ha situat en el 23,7 %. El valor d’aquest indicador ha estat, però, inferior
al de l’any 2004 (24,5 %).2
En definitiva, l’augment de les persones d’edat avançada, així com la
recuperació de la natalitat plantegen nous reptes a la societat derivats de
l’atenció a la dependència. En aquest sentit, cal dissenyar polítiques des de
la perspectiva de les necessitats de les persones, superant les inèrcies de les
estructures administratives ja existents que, a vegades, no tenen en compte
l’evolució de la societat.

Es plantegen nous
reptes a la societat
derivats de
l’atenció a la
dependència.

1.3. MOVIMENTS MIGRATORIS. PERFIL DE LA POBLACIÓ
ESTRANGERA A CATALUNYA
1.3.1. Revisió del padró a 1 de gener del 2005
Com ja s’ha esmentat al punt anterior, la darrera revisió del padró municipal realitzada per l’INE, corresponent a l’1 de gener del 2005, mostra
que Catalunya tenia una població resident de 6.995.206 habitants, fet que
representa un increment del 2,7 % respecte de l’any anterior (181.887 persones més, en termes absoluts).
El padró continu d’habitants permet estudiar la població resident a
Catalunya segons diverses variables, de les quals, per analitzar els moviments migratoris, se n’utilitzaran dues: el lloc de naixement de la població
i la seva nacionalitat. Tal com s’explicava en la Memòria socioeconòmica
i laboral de Catalunya 2004, cal tenir en compte que una variable no condiciona l’altra perquè depèn del dret intern dels diferents països. Així, les
dades de les dues variables mostren diferències entre si perquè el naixement
en un país no implica l’atribució de la seva nacionalitat o perquè, tot i tenir
la nacionalitat del país d’origen, se n’ha adquirit una altra a posteriori.
D’altra banda, el lloc de naixement aporta informació sobre les migracions internes. D’aquesta manera, les dades mostren la permanència en el
lloc d’origen o la migració de la població entre els diferents municipis catalans, entre altres demarcacions i entre altres comunitats.
Les dades sobre la nacionalitat permeten analitzar la procedència de la
població estrangera resident a Catalunya. En aquesta línia, s’esmenta l’evolució i la comparació amb les altres comunitats autònomes espanyoles.
2. Índex de dependència senil: (P65+/P15-64)*100.
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a) Segons el lloc de naixement
El 87,4 % de la
població resident
a Catalunya ha
nascut a Espanya.

Si s’analitza la població resident a Catalunya segons el lloc de naixement s’aprecia que el 87,4 % ha nascut a Espanya (l’any 2004 era el 89,4 %).
Aquesta xifra es troba distribuïda entre el 64,4 % de nascuts a Catalunya i
el 23,1 % de nascuts en altres comunitats autònomes. El nombre de persones nascudes a l’estranger i empadronades a Catalunya era de 878.811, que
representa el 12,6 % de la població resident total.
Comparant aquestes dades amb les que es poden extreure de les revisions dels padrons 2002, 2003 i 2004, s’observa que hi ha la tendència que el
pes relatiu de la població que neix i resideix a Catalunya cada cop sigui menor. Aquest fet està provocat per l’afluència de població estrangera de manera continuada al llarg dels darrers anys.
Igualment, destaca que el nombre de persones que han nascut en altres
comunitats autònomes i resideixen a Catalunya tenen un menor pes cada
any. Al 2005 aquest col·lectiu ha estat de 1.612.457 habitants, que representa el 23,1 % de la població total. Al 2004, van ser 1.632.138 persones, el 24 %
de la població resident a Catalunya, i al 2003, el 25 %.
Per demarcacions, Barcelona absorbia la major part de la població catalana, atès que el nombre de persones empadronades era de 5.226.354. El segon volum important de població, tot i que a una distància relativa, es
concentrava a Tarragona, amb 704.907 persones empadronades. La segueix
Girona, amb 664.506 residents empadronats, i Lleida tenia una població
empadronada de 399.439 persones. Percentualment, la població es distribuïa de la manera següent: el 74,71 % estaven empadronats a Barcelona, el
10,08 %, a Tarragona, el 9,50 %, a Girona, i el 5,71 %, a Lleida.

El 34,6 % de les
persones van néixer
i resideixen al
mateix municipi.

El 12,6 % dels
residents
van néixer
a l’estranger.
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Per municipis les dades mostren que a Catalunya el 34,6 % de les persones naixien i residien al mateix municipi i el 25 % residien en un municipi
de la mateixa província, però diferent d’on van néixer. Però aquesta tendència fluctua una mica si s’estudia per demarcacions. Barcelona manté una
distribució percentual similar a la general, atès que sens dubte la general
està condicionada per l’alt nombre de població concentrada en aquesta demarcació, com ja s’ha esmentat. A Tarragona i, sobretot, a Lleida la proporció de persones que naixien i residien al mateix municipi era lleugerament
superior (el 36,0 % i el 42,9 %, respectivament).
Pel que fa a la població nascuda a l’estranger, s’observa que eren 12,6 %
dels empadronats a Catalunya, 878.811 persones, en nombres absoluts.
Aquesta xifra és molt significativa, atès que s’ha incrementat el 21,2 % respecte a l’any anterior.

6.116.395

4.503.938

4.173.258

2.422.776

1.750.482

330.680

1.612.457

878.811

1. Nascuts a Espanya

1.1 A Catalunya

1.1.1 Mateixa província

1.1.1.1 Mateix municipi

1.1.1.2 Diferent municipi

1.1.2 Diferent província

1.2 A altra CA

2. Nascuts a l’estranger

12,6 %

23,1 %

4,7 %

25,0 %

34,6 %

59,7 %

64,4 %

87,4 %

100,0 %

%

638.776

1.292.783

131.462

1.383.695

1.779.638

3.163.333

3.294.795

4.587.578

5.226.354

Nombre

%

12,2 %

24,7 %

2,5 %

26,5 %

34,1 %

60,5 %

63,0 %

87,8 %

100,0 %

Barcelona

Font: elaboració pròpia segons dades de l’INE, revisió del padró municipal 2005.

6.995.206

TOTAL

Nombre

Catalunya

Unitats: nombre de persones i percentatges.

102.927

113.888

83.452

145.940

218.299

364.239

447.691

561.579

664.506

Nombre

%

15,5 %

17,1 %

12,6 %

22,0 %

32,9 %

54,8 %

67,4 %

84,5 %

100,0 %

Girona

46.342

57.360

33.163

91.161

171.413

262.574

295.737

353.097

399.439

Nombre

%

11,6 %

14,4 %

8,3 %

22,8 %

42,9 %

65,7 %

74,0 %

88,4 %

100,0 %

Lleida
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90.766

148.426

82.603

129.686

253.426

383.112

465.715

614.141

704.907

Nombre

%

12,9 %

21,1 %

11,7 %

18,4 %

36,0 %

54,3 %

66,1 %

87,1 %

100,0 %

Tarragona
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Per demarcacions, la proporció més alta respecte a la seva població total
empadronada es troba a Girona, on els nascuts a l’estranger constituïen el
15,5 % del total, seguida de Tarragona, amb el 12,9 %. Però és a Barcelona
on el nombre en valors absoluts era més alt, amb 638.776 empadronats.
Barcelona absorbia
el 72,69 % de la
població nascuda
a l’estranger.

La distribució dels empadronats nascuts a l’estranger per demarcacions
és la següent: el 72,69 % estava empadronat a Barcelona, l’11,71 %, a
Girona, el 10,33 %, a Tarragona, i el 5,27 %, a Lleida. La variació interanual més significativa ha estat la de Lleida, que ha incrementat el nombre
d’empadronats el 40,2 %, seguida de Tarragona, amb el 29,2 %, Girona,
amb el 25,0 %, i Barcelona, amb el 18,4 %.
A les variacions interanuals dels empadronats totals a les diferents demarcacions s’observa que l’increment més significatiu ha estat a Barcelona,
amb 108.429 empadronats més, 99.188 dels quals eren nascuts a l’estranger
(91,4 %). Tarragona ha augmentat el nombre d’empadronats de 30.763 persones, 66,7 % de les quals eren nascuts a l’estranger. Girona ha incrementat
la seva població empadronada de 28.308 persones, 20.579 de les quals eren
nascudes a l’estranger (72,7 %) i a Lleida s’ha incrementat el nombre d’empadronats de 14.347 persones més, 13.278 de les quals eren nascudes a l’estranger (92,5 %).

b) Segons la nacionalitat
Tal com es feia esment a la Memòria anterior, de manera prèvia a l’anàlisi
de les dades, cal tenir en compte que l’atribució de la nacionalitat d’una persona
té lloc, en general, en el moment del naixement. Però se segueixen dos principis: l’adquisició de la nacionalitat de l’Estat on té lloc el naixement (ius solis) i
l’adquisició de la nacionalitat del pare o la mare (ius sanguinis). Als països anglosaxons i als de l’Amèrica del Sud predomina la primera opció, mentre que
a Europa predomina la segona, si bé el més freqüent sol ser la combinació
d’ambdues. D’altra banda, el canvi de la nacionalitat originària també és possible, i cada dret intern estableix les seves normes.
Així, l’aplicació d’una de les opcions esmentades o de l’altra o bé el
possible canvi de nacionalitat posterior provoquen que les dades sobre el
lloc de naixement i la nacionalitat de la població empadronada no hagin de
ser idèntiques.
Un cop fet aquest aclariment, si s’estudia la població empadronada resident a Catalunya segons la nacionalitat, s’observa que el 88,58 % dels
6.995.206 tenien nacionalitat espanyola.
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Dels nascuts a Espanya, el 99,21 % tenien nacionalitat espanyola,
6.067.828 persones en nombres absoluts, mentre que 48.567 empadronats
tenien altres nacionalitats.
Els nascuts a l’estranger empadronats a Catalunya eren 878.811 persones, 128.474 dels quals tenien nacionalitat espanyola i 750.337, no espanyola. Cal dir que els nascuts a l’estranger que tenien nacionalitat
espanyola eren el 14,62 %, xifra inferior a la registrada l’any 2004, quan
eren el 16,64 %. La proporció d’empadronats nascuts a l’estranger amb nacionalitats diferents a l’espanyola cada vegada és més alta.
TAULA 135. POBLACIÓ RESIDENT SEGONS EL PAÍS
DE NAIXEMENT I LA NACIONALITAT. CATALUNYA 2005
Unitats: nombre de persones i percentatges.

Nacionalitat
TOTAL

Espanyola

No espanyola

Nacionalitat
espanyola
sobre el total

Total

6.995.206

6.196.302

798.904

88,58 %

Espanya

6.116.395

6.067.828

48.567

99,21 %

Fora d’Espanya

878.811

128.474

750.337

14,62 %

Països europeus

211.317

46.599

164.718

22,05 %

Unió Europea (25)

121.681

37.645

84.036

30,94 %

Resta de països
europeus

89.636

8.954

80.682

9,99 %

Països africans

218.131

17.595

200.536

8,07 %

Països americans

373.302

57.269

316.033

15,34 %

Amèrica central

38.448

9.547

28.901

24,83 %

Amèrica del Nord

16.797

3.719

13.078

22,14 %

Amèrica del Sud

318057

44.003

274.054

13,83 %

Països asiàtics

75.199

6.705

68.494

8,92 %

862

306

556

35,50 %

Oceania

Font: elaboració pròpia segons les dades de l’INE, Revisió del padró 2005.

D’altra banda, el nombre de persones que disposen de nacionalitat espanyola varia molt segons els països de naixement. Així, dels nascuts a països africans o asiàtics només el 8,07 % i el 8,92 %, respectivament, tenien
nacionalitat espanyola. D’entre els nascuts als països asiàtics i amb nacio-
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nalitat espanyola destaquen els filipins, amb 2.245 empadronats, i els xinesos, amb 1.821 empadronats. D’entre els nascuts a l’Àfrica amb
nacionalitat espanyola, destaquen els marroquins, atès que 13.853 dels
166.371 tenen nacionalitat espanyola. Possiblement es tracti d’immigrants
que van arribar fa anys a Catalunya i que han demanat un canvi de nacionalitat.
Dels nascuts en altres països d’Europa i amb nacionalitat espanyola,
destaquen els nascuts a França, Alemanya, Suïssa i Andorra (20.311, 8.245,
4.209 i 1.864, respectivament). En aquest cas el més possible és que es tracti de fills d’emigrants espanyols que tenen la nacionalitat espanyola i que
han escollit Catalunya per residir-hi.
En el cas dels nascuts a països americans destaca que el nombre absolut
de persones empadronades amb nacionalitat espanyola més alt prové dels
nascuts a l’Amèrica del sud (44.003 persones, 14.989 dels quals són argentins). Però aquests només representen el 13,83 % del total de nascuts a
Amèrica del Sud. En general, el percentatge de persones amb nacionalitat
espanyola nascuts als països americans és del 15,34 %.
GRÀFIC 45. DISTRIBUCIÓ DELS EMPADRONATS NASCUTS
FORA D’ESPANYA I NACIONALITAT NO ESPANYOLA.
CATALUNYA 1/1/2005

Font: elaboració pròpia segons les dades de l’INE, revisió del padró 2005.

La distribució segons les nacionalitats dels empadronats no nascuts a
Espanya era la següent: el 22 % tenien nacionalitats europees; el 27 %, afri-
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canes; el 42 %, americanes, i el 9 %, asiàtiques. Els empadronats amb nacionalitats d’Oceania constituïen el 0,07 %. Respecte al 2004, la proporció
de nacionals d’Europa i l’Àfrica han disminuït un i dos punts percentuals,
respectivament, que han estat absorbits pels nacionals d’Amèrica (2 punts
percentuals més) i pels d’Àsia (1 punt més).
Tot seguit s’analitzen les nacionalitats de les 798.904 persones amb nacionalitat no espanyola, amb independència del lloc de naixement.

El 22 % dels
empadronats no
nascuts a Espanya
tenien nacionalitats
europees; el 27 %,
africanes; el 42 %,
americanes,
i el 9 %, asiàtiques.

La distribució segons les nacionalitats dels estrangers residents a
Catalunya era la següent: el 39 % tenien nacionalitats americanes; el 28 %,
africanes; el 24 %, europees; el 9 % asiàtiques, i el 0,1 %, oceàniques.
Una gran part dels estrangers residents a Catalunya tenien nacionalitats
americanes, amb el 38,69 % del total d’estrangers. Aquest percentatge en
nombres absoluts correspon a 309.081 persones. D’aquestes, 266.049 tenien nacionalitats de l’Amèrica del sud, amb un pes sobre la població estrangera total del 33 %. Els nacionals més nombrosos sud-americans eren de
l’Equador, 88.618 persones, Colòmbia, 41.853, l’Argentina, 35.657 persones, i el Perú, 27.103 persones. D’altra banda, hi havia 29.485 nacionals
dels països de l’Amèrica Central, i 13.547 persones de l’Amèrica del Nord.
Els nacionals de països africans eren 224.383 persones, que representa el 28 % de la població estrangera. Destaquen els nacionals del Marroc
(171.202). Aquest col·lectiu era el més nombrós de tots els que han escollit
Catalunya com a residència i assoleix el 21,43 % dels estrangers a Catalunya.
Les altres nacionalitats africanes més nombroses eren Gàmbia, amb 13.130 residents a Catalunya, Senegal, amb 10.284 persones, i Algèria, amb 7.252 persones.

El col·lectiu de
marroquins
representaven el
21,43 % dels
estrangers
residents a
Catalunya.

Dels nacionals dels països europeus cal distingir entre els que provenien de
la UE-25 i els dels altres països europeus. Conjuntament representen el 24 %
dels estrangers a Catalunya, el 13,72 % dels quals eren de la UE-25, entre els
que destaquen els nacionals d’Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit (25.804,
21.140, 16.461 i 13.852 persones, respectivament), i el 9,95 % d’altres països
europeus, entre els quals destaquen amb una marcada diferència els romanesos
(el 4,92 % dels estrangers a Catalunya, amb 39.328 persones) seguits dels ucraïnesos (11.342), els russos (10.322), els búlgars (7.524).
Els nacionals de l’Àsia provenen principalment de dos països: la Xina i
el Pakistan. En general, constituïen el 9,07 % dels estrangers residents a
Catalunya, amb 72.477 persones i, concretament, d’aquests països provenen 28.088 i 20.028 persones empadronades d’aquestes nacionalitats, respectivament.
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Pel que fa a les variacions interanuals, destaca percentualment la registrada pels nacionals d’Oceania, que han incrementat el nombre el 33,84 %,
i els de l’Àsia, amb el 33,55 %. Els segueixen els nacionals de països europeus, que han augmentat el 31,10 %, els dels països africans, amb el 21,62 %,
i els de països americans, amb el 20,31 %.
En la distribució dels estrangers per les diferents comunitats autònomes
destaca que la major part estaven concentrats a Catalunya, Madrid, València i Andalusia. Aproximadament el 70 % dels estrangers residents a Espanya es distribuïen entre aquestes quatre comunitats autònomes.
Catalunya era
la comunitat
autònoma amb
un nombre més alt
d’estrangers
empadronats.

Catalunya era la comunitat amb un nombre més alt d’estrangers empadronats, 798.904 persones, que constitueixen el 21,41 % dels estrangers residents a Espanya. La segueix Madrid, amb 780.752 empadronats de
nacionalitat no espanyola, el 20,93 %, València, amb 581.985 estrangers,
el 15,60 %, i Andalusia, amb 420.207, l’11,26 %.
Les comunitats amb un nombre més baix d’estrangers residents eren:
Cantàbria, amb 20.547 empadronats, Extremadura, amb 25.341, Astúries,
amb 26.797, i la Rioja, amb 31.075.
Si s’estudia la proporció de persones empadronades amb nacionalitat no
espanyola respecte al total de població empadronada a 1 de gener del 2005,
s’observa que a Espanya el 12,52 % dels empadronats eren nacionals d’altres països.
Les comunitats autònomes que tenien una proporció de població estrangera resident per sobre o prop de la mitjana estatal són: les Illes Balears,
amb el 15,1 % de població estrangera; Madrid, amb el 13,09 %; València,
amb el 12,40 %; Múrcia, amb el 12,35 %; Catalunya, amb l’11,42 %, i Canàries, amb l’11,29 %.
Per contra, les comunitats que tenien proporcions més baixes respecte
al total d’empadronats eren: Extremadura, amb el 2,34 %; Astúries, amb el
2,49 %; Galícia, amb el 2,51 %; el País Basc, amb el 3,43 % i Castella i
Lleó, amb el 3,6 %.

1.3.2. Targetes i autoritzacions de residència de la població immigrant
L’altra font que permet fer una aproximació a la població d’estrangers
a Catalunya s’obté mitjançant el nombre de targetes i autoritzacions de residència en vigor.

298

CONDICIONS DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL L’ANY 2005

Tanmateix, les dades que s’observaran en aquest apartat són força diferents. D’una banda, pot semblar que les dades que proporciona l’INE són
més fiables, atès que l’empadronament significa per als estrangers l’accés
a algunes prestacions, com ara sanitat i educació, fet aquest que, sens dubte,
potencia la inscripció al padró. Però, altres veus manifesten que a vegades
els immigrants estan inscrits en dos municipis alhora, fet que provoca la duplicitat de les dades.
La informació estadística que proporciona el Ministeri de Treball i
Afers Socials, mitjançant l’Observatori permanent de la immigració, analitza el nombre de targetes o permisos de residència en vigor. El problema
és que en aquestes dades només es comptabilitzen les persones que tenen
una situació administrativa regular, fet que ocasiona que un cert nombre
d’immigrants restin exclosos, a més dels estudiants o dels que es troben en
aquell moment tramitant els permisos.
A més, cal afegir que les diferències s’incrementen atès que les dades
del padró corresponen a l’1 de gener del 2005, mentre que, com que els informes que publica el Ministeri són trimestrals, en el moment de l’elaboració d’aquesta anàlisi ja es disposa de les dades referents a 31 de desembre
del 2005.
D’altra banda, enguany, en l’anàlisi d’aquest punt no es pot obviar que
s’ha fet un procés de normalització previst a la disposició transitòria tercera
del Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre.3 A Catalunya s’han
presentat 139.480 sol·licituds, entre les quals s’han concedit 111.062
autoritzacions amb alta posterior a la Seguretat Social. Aquest fet
excepcional, sens dubte, ha fet incrementar significativament el nombre
d’autoritzacions de residència respecte a l’any anterior. Per aquest motiu,
tot i que els percentatges d’increment són els que són, cal ser curosos a
l’hora d’establir conclusions sobre l’evolució de les dades.

El nombre de
targetes o
autoritzacions de
residència s’ha
incrementat el
38,52 %, però cal
tenir en compte que
hi ha hagut un
procés excepcional
de normalització
d’estrangers.

El 31 de desembre del 2005, a Espanya hi havia 2.738.935 estrangers
amb targeta o autorització de residència en vigor, que implica un increment
del 38,52 % respecte al desembre del 2004.
Segons el règim de residència, 1.958.091 estrangers estaven inclosos al
règim general (el 71,49 % del total, una mica més que l’any anterior, que
eren el 66 %, i que el 2003, amb el 65,3 %) i 780.841 estaven inclosos al
règim comunitari, del qual formen part els nacionals dels països de l’Espai
Econòmic Europeu, així com els seus familiars i els familiars d’espanyols.
3. BOE núm. 6, de 07.01.2005.

299

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

TAULA 136. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE TARGETES
I AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA EN VIGOR.
CATALUNYA 1991-2005
Unitats: nombre d’autoritzacions i variacions en percentatge.

Nombre d’autoritzacions

Variació1

1991

55.309

-

1992

72.220

30,58 %

1993

76.500

5,93 %

1994

83.278

8,86 %

1995

104.145

25,06 %

1996

114.264

9,72 %

1997

124.539

8,99 %

1998

148.803

19,48 %

1999

183.736

23,48 %

2000

214.996

17,01 %

2001

280.167

30,31 %

2002

328.461

17,24 %

2003 2

384.022

16,92 %

2004

462.046

20,32 %

2005

603.636

30,64 %

Variació 1991-1995

-

88,30 %

Variació 1996-2000

-

88,16 %

Variació 2001-2005

-

115,46 %

Font: elaboració pròpia segons les dades facilitades per la Secretaria d’Immigració.
(1) Variació interanual excepte la variació acumulades dels períodes 1991-1995, 1996-2000 i
2001-2005.
(2) Alguns fitxer donaven una xifra total de 383.938 autoritzacions.

A Catalunya hi havia 603.636 estrangers amb targeta o autorització de residència en vigor a 31 de desembre del 2005. D’aquests, 484.864 estrangers estaven inclosos al règim general (el 80,32 %) i 118.772, al règim comunitari.
Si es comparen aquestes dades amb les estudiades anteriorment es poden veure les grans diferències existents. Així, el nombre d’estrangers amb
targeta o autorització era de 603.636, mentre que el nombre de persones residents a Catalunya amb nacionalitat no espanyola era de 798.904 i el nom-
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bre de residents nascuts a l’estranger, independentment de la seva
nacionalitat, de 878.811 persones.
Segons les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials, Catalunya és
la comunitat on més targetes o autoritzacions de residència hi havia de tota
Espanya; la segueix Madrid, amb 556.952 estrangers. Cal tenir en compte
que com passava en l’anàlisi de les dades de l’EPA, la major part dels estrangers es distribuïen entre les comunitats de Catalunya, Madrid, València
i Andalusia, amb el 66,74 % del total d’estrangers a Espanya (22,04 %,
20,33 %, 12,43 % i 11,93 %, respectivament).
Respecte al 2004, les dades mostren que a Espanya l’increment ha estat
del 38,52 %, però a Catalunya ha estat una mica inferior del 36,19 %, tot i
que ha incrementat el nombre d’estrangers de 141.590 persones. Enguany,
ha estat Madrid qui més ha incrementat el nombre d’estrangers, amb
144.585. Altres comunitats que també han augmentat el nombre d’estrangers considerablement han estat València, amb 113.425 estrangers més, i
Andalusia, amb 104.058 persones més. Però, percentualment els increments més elevats els han assolit Castella - la Manxa (69,21 %), amb 1.835
estrangers més, la Rioja (56,39 %), amb 531 estrangers més, i l’Aragó
(51,52 %), amb 4.122 estrangers més.
Segons el règim de residència s’observa que a Catalunya el règim general ha augmentat respecte al 2004 de 128.833 estrangers, el 36,19 %, i el comunitari, de 12.757 estrangers, el 12,03 %.

El règim general ha
augmentat el 36 %,
i el comunitari,
el 12 %.

Pel que fa al tipus d’autorització de residència del règim general
(484.864) s’observa que 171.090 eren inicials (35,29 %), 72.344 eren primeres renovacions (14,92 %), 101.017, segones renovacions (20,83 %),
133.084, permanents (27,45 %) i 7.329 pertanyien a altres tipus (1,51 %).
Cal destacar que Catalunya és la comunitat on la quantitat de targetes o autoritzacions de residència permanents era més alta.
Del total d’estrangers amb targeta en vigor a Catalunya el 43,72 % eren
dones. Aquesta xifra és una mica inferior a la mitjana registrada a Espanya,
on el 45,67 % eren dones. Aquesta proporció es dóna perquè a Catalunya
tenien un pes més significatiu els col·lectius de nacionals africans, on predominen majoritàriament els homes.
Pel que fa als grups d’edat, la major part corresponien a estrangers amb
una edat compresa entre 16 i 64 anys (501.875 persones), 86.659 estrangers
eren menors de 15 anys, i 15.075, més grans de 64 anys, a més de 27 estran-

El 44 % dels
estrangers eren
dones i la mitjana
d’edat era
de 32 anys.
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gers dels quals no consta l’edat. La mitjana d’edat registrada era de 32 anys
(l’any 2004 era de 31 anys).
TAULA 137. NOMBRE D’ESTRANGERS AMB TARGETA
O AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA EN VIGOR SEGONS
COMUNITAT AUTÒNOMA. ESPANYA 2004-2005
Unitats: nombre de persones i percentatges.

31/12/2005
TOTAL
TOTAL

RG1

RC2

31/12/04

Variació 2004-2005

TOTAL

Absoluta Relativa

2.738.932 1.958.091 780.841 1.977.291

761.641

38,52

Andalusia

326.831

195.558

131.273

222.773

104.058

46,71

Aragó

81.028

66.879

14.149

53.478

27.550

51,52

Astúries

21.725

13.033

8.692

16.396

5.329

32,50

Illes Balears

117.605

63.480

54.125

92.028

25.577

27,79

Canàries

161.470

77.483

83.987

125.542

35.928

28,62

Cantabria

17.678

12.785

4.893

14.447

3.231

22,36

Castella-la
Manxa

83.759

74.194

9.565

49.499

34.260

69,21

Castella Lleó

79.194

59.668

19.526

57.459

21.735

37,83

Catalunya

603.636

484.864

118.772

462.046

141.590

30,64

València

340.528

209.521

131.007

227.103

113.425

49,94

Extremadura

24.191

17.754

6.437

18.935

5.256

27,76

Galícia

55.091

27.077

28.014

43.134

11.957

27,72

Madrid

556.952

439.847

117.105

412.367

144.585

35,06

Múrcia

136.103

114.428

21.675

92.863

43.240

46,56

Navarra

37.868

32.300

5.568

27.298

10.570

38,72

Pais Basc

57.395

39.114

18.281

37.150

20.245

54,50

La Rioja

25.097

21.471

3.626

16.048

9.049

56,39

Ceuta

2.812

994

1.818

2.424

388

16,01

Melilla

4.384

2.216

2.168

3.909

475

12,15

No consta

5.585

5.425

160

2.392

3.193

133,49

Font: elaboració pròpia segons les dades de l’Observatori permanent de la immigració del MTAS.
1) Règim general.
2) Règim comunitari.
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La distribució segons les nacionalitats dels estrangers és la següent:
209.049 estrangers eren africans (34,63 %), 200.752 eren americans (33,26 %),
127.191 eren europeus (21,07 %), 66.190 eren asiàtics (10,97 %), 270 eren
d’Oceania (0,04 %) i 184 eren apàtrides o no hi constava la nacionalitat
(0,03 %).

El 35 % dels
estrangers amb
targeta o
autorització de
residència eren
africans, i el 33 %,
americans.

Entre els africans, els nacionals del Marroc eren els més nombrosos,
163.589 persones amb targeta o autorització de residència. Cal tenir en
compte que aquest és el col·lectiu més nombrós de tots els residents. Altres
nacionalitats amb un alt nombre de residents a Catalunya eren els de
Gàmbia (13.235 estrangers), Senegal (9.576) i Algèria (5.918).
Respecte a les nacionalitats americanes, el col·lectiu més nombrós era
l’integrat pels equatorians (61.814), seguits dels colombians (30.593), els
peruans (24.248), els argentins (18.983) i els bolivians (11.944).
Els europeus més nombrosos que han escollit Catalunya com a residència eren, tal com s’exposava segons les dades del padró, els romanesos
(24.618), els italians (20.687), els francesos (12.389) i els anglesos (8.877).
Cal tenir en compte que de les 127.191 persones amb nacionalitat europea,
77.486 corresponien a països de la UE-25.
Entre els asiàtics, els més nombrosos eren els xinesos (26.183) i els pakistanesos (17.330). Però també destaquen els nacionals de l’Índia (6.701)
i els de Filipines (7.053).
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2. SISTEMA SANITARI I SALUT

2.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU
En l’àmbit comunitari, el 2005 s’ha publicat el dictamen del Comitè
Econòmic i Social Europeu (CESE) “La seguretat sanitària: una obligació
col·lectiva, un dret nou”.4 El dictamen s’ha emès arran de la preocupació
del CESE per les crisis de salut pública successives, com són l’explosió de
la SIDA, la síndrome respiratòria aguda severa (SRAS), la legionel·losi, el
bioterrorisme amb l’amenaça de l’àntrax, etc. Per tot això, el CESE proposa
l’organització periòdica de congressos europeus sobre salut pública, i l’impuls del Centre Europeu per a la Prevenció i en Control de Malalties.
A escala estatal, cal comentar l’aprovació del Reial decret llei 12/2005,
de 16 de setembre, pel que s’aproven determinades mesures urgents en matèria de finançament sanitari.5 Aquestes mesures són principalment dues: la
concessió de bestretes de tresoreria a les comunitats autònomes a compte
de la liquidació definitiva del sistema de finançament; i l’augment de determinats impostos especials (els que graven el consum de begudes alcohòliques i el de les labors del tabac).
L’any 2005 s’ha
aprovat la Llei
28/2005, de
mesures sanitàries
davant el
tabaquisme, tot
i que aquesta Llei
no ha entrat en
vigor fins al 2006.

D’altra banda, cal destacar l’aprovació al final de l’any de la Llei 28/
2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.6 Aquesta Llei, que s’emmarca en l’Estratègia Europea per
al Control del Tabaquisme 2002 de la regió europea i en el Conveni marc
de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)7 adoptat l’any 2003,
representa també la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la
Directiva 2003/33/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre la
publicitat i el patrocini dels productes del tabac.
La Llei 28/2005, que ha entrat en vigor l’1 de gener del 2006, concep el
consum de tabac com a factor determinant de diferents patologies i com a
causa coneguda de mort i d’importants problemes sociosanitaris, per la qual
cosa implanta una sèrie de mesures dirigides a la prevenció, a limitar l’oferta i la demanda, i a regular-ne la publicitat, la promoció i el patrocini.
4.
5.
6.
7.
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Ja en l’àmbit català, s’ha aprovat el Decret 166/2005, de 26 de juliol, pel
qual es regula el Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya,8 organisme
que substitueix la Comissió Assessora de Bioètica creada el 1995. El Decret
constitueix el Comitè com un òrgan assessor del Govern, de
l’Administració de la Generalitat i de la comunitat científica en matèria de
bioètica, a més de definir-lo com a fòrum de referència en el debat bioètic.
No es pot finalitzar aquest apartat sense fer referència al procés de reforma del Sistema de la salut pública de Catalunya que s’està duent a terme.
Aquest procés, iniciat l’any 2004, preveu culminar amb la creació de
l’Agència de la Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) l’any 2006.
Al llarg del 2005 s’han conegut els treballs del comitè d’experts creat
expressament per materialitzar la reforma i s’espera que l’any 2006 es pugui aprovar la Llei que crea l’ASPCAT. En edicions posteriors d’aquesta
Memòria caldrà fer referència obligada a aquest nou òrgan, que comportarà
una reforma profunda de l’actual sistema de salut pública.

Durant l’any 2005
han continuat els
treballs per
reformar la salut
pública de
Catalunya, que
culminarà amb la
creació de
l’ASPCAT.

2.2. INDICADORS D’ESPERANÇA DE VIDA I MORTALITAT
Esperança de vida
Les expectatives de salut d’una població són determinades per l’esperança
de vida, l’impacte de la mortalitat i les condicions de salut. L’esperança de vida
(EV) en néixer a Catalunya l’any 20049 va ser de 80,8 anys, de 77,4 anys per
als homes i de 84 per les dones. Aquesta diferència per sexes es dóna en tots els
grups d’edat i es manté any rere any. Des d’un punt de vista evolutiu també es
pot afirmar que l’any 2004 va continuar la tendència creixent d’aquest indicador, només trencada l’any passat, en el qual l’esperança de vida en néixer dels
homes s’ha mantingut i la de les dones ha disminuït lleugerament.

L’esperança de
vida en néixer a
Catalunya l’any
2004 era de 80,8
anys, fet que la
situa entre les més
altes de la UE.

Si es comparen aquestes dades amb les d’Espanya i la UE10 del mateix
any 2004, s’observa que Catalunya tenia una esperança vida en néixer superior. En el conjunt de l’Estat espanyol els homes tenien una EV de 77,2
anys, mentre que en les dones era de 83,8. A la UE dels 25 aquests valors
baixaven a 74,9 anys en els homes i a 81,3 en les dones. Els únics estats que
8. DOGC núm. 4436, de 28.07.2005.
9. Servei d’Informació i Estudis, Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2004. Barcelona.
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, 2006. Recurs en línia: <http://
www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/evomor04.pdf>.
10. Font: EUROSTAT. Les dades referents a la UE-25 i a Espanya per a l’any 2004 són
estimacions.
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superaven l’EV en néixer dels homes catalans eren Suècia (78,4 anys) i Noruega (77,5 anys), tot i que aquest darrer estat no pertany a la UE. En canvi,
les dones catalanes tenien l’EV més elevada dels estats membres de la UE,
fins i tot per sobre de Suècia (82,7 anys).

Mortalitat
Paral·lelament
a l’augment
de l’esperança de
vida, la taxa bruta
de mortalitat
va continuar
davallant.

Paral·lelament a l’augment de l’EV, la taxa bruta de mortalitat continuava davallant. Així, l’any 2004 va ser de 8,48/1.000 hab., mentre que l’any
2003 va ser de 9,11/1.000 hab. La taxa específica de mortalitat per grups
d’edat i sexe reflecteix una clara sobremortalitat masculina en tots els grups
d’edat. Pel que fa a les causes de mortalitat, no hi va haver variacions importants, per la qual cosa es remet a les explicacions i les dades comentades
en l’anterior edició d’aquesta Memòria.11
Cal destacar també que l’any 2004 es van perdre 192.088 anys de vida
de la població d’1 a 70 anys per morts prematures. D’aquest total, el 71 %
correspon als homes mentre que el 29 % restant es refereix a les dones. Entre les causes d’aquestes morts prematures hi ha canvis significatius. Els tumors de tràquea, bronquis i pulmó (amb una taxa del 43,8/10.000 hab.)
ocupen el lloc de la que havia estat la primera causa de morts prematures
entre els homes fins al 2003 (els accidents de vehicles de motor), que amb
una taxa del 41,1/10.000 hab. se situa en segon lloc, seguida de les malalties
isquèmiques del cor (amb una taxa de 31,1/10.000 hab.).
Entre les dones, la principal causa de mortalitat prematura va ser el tumor de mama (21,5/10.000 hab.), seguida dels accidents de vehicles de motor (11,2/ 10.000 hab.) i els tumors de tràquea, bronquis i pulmó (9,9/10.000
hab.). A l’igual que en els homes, aquesta darrera causa va créixer respecte
a anys anteriors.
Tot i aquest ordre d’incidència de les causes de mortalitat prematura, la
mitjana d’anys perduts, és a dir, el nombre d’anys de vida potencial que
perd una persona, va ser més elevat en el cas de mortalitat per accidents de
vehicles de motor, la sida, els suïcidis i les autolesions.
La taxa de mortalitat infantil va ser de 3,1 defuncions d’infants menors
d’un any per 1.000 naixements vius del mateix any. Aquest valor representa
un increment respecte al de l’any 2003 (2,9 ‰), però continuava sent inferior al del 2001 i del 2002 (que van ser del 3,2 i 3,3, respectivament). La
11. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2004, Barcelona, Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya, setembre del 2005, p. 327.
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mateixa tendència es pot apreciar en la taxa de mortalitat perinatal, que
l’any 2004 va ser del 4,3 ‰.
Com es va afirmar en la Memòria anterior, les dades sobre mortalitat infantil a Catalunya van ser inferiors a les de la resta de l’Estat i la UE (3,5 i
4,2 ‰, respectivament12).

Morts per violència
Finalment, igual que s’ha fet en anteriors edicions d’aquesta Memòria,
cal fer un comentari sobre les morts per violència. Aquesta violència va dirigida tant a nens com a persones adultes. Malauradament, no es disposen
dades de totes les expressions d’aquesta violència, sinó que la majoria es
limiten a la violència exercida per qüestions de gènere envers les dones.
Així, segons les dades fetes públiques per l’Institut Català de les Dones
(ICD) a partir del seguiment dels mitjans de comunicació, l’any 2005 han
mort 16 dones, 5 menys que l’any anterior. D’aquestes morts, 11 han estat
a causades per la parella o l’exparella. Tot i això, en la interpretació
d’aquestes dades cal tenir una cautela especial, fruit de la manca de criteris
comuns per quantificar-ho i per la diversitat de les fonts.

2.3. PROBLEMES DE SALUT PRIORITARIS
Indicadors de morbiditat: malalties de declaració obligatòria (MDO)
El sistema de declaració obligatòria de malalties (MDO) es basa en la
declaració que fan els metges quan sospiten l’existència de qualsevol de les
malalties que conformen la llista de les MDO. Una de les funcions principals d’aquest sistema és la vigilància epidemiològica de les malalties i dels
brots epidèmics de qualsevol etiologia que s’han considerat objecte de control prioritari a Catalunya.
Pel que fa als casos notificats de VIH-sida, segons les dades del Departament de Salut, l’any 2005 hi ha hagut una davallada important, del 57,4 %,
respecte del 2004. Cal tenir en compte que les dades comentades en la Memòria anterior eren provisionals, i que les definitives van ser superiors a la
xifra citada (222 casos notificats, que finalment van ser 291). Per sexes, les
dones han registrat una disminució del 62,5 %, superior a la dels homes,
12. Segons estimacions d’EUROSTAT.
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que ha estat del 55,7 %. En nombres absoluts, i amb relació als casos d’infecció d’aquesta malaltia, els homes representaven tres quarts del total de
casos (el 75,9 %), mentre que les dones, el quart restant (el 24,1 %).
Les dades del 2005 del Centre Nacional d’Epidemiologia relatives a tot
l’Estat són a 30 de juny del 2005, per tant, no són comparables amb les de
Catalunya. D’altra banda en aquesta font es poden consultar dades sobre les
vies de transmissió d’aquesta malaltia. Així, s’aprecia que l’any 2005 el
63,2 % de les transmissions de sida a Espanya provenien d’usuaris de drogues per via parenteral, seguits, en segon lloc, pels heterosexuals (els que
mantenen relacions sexuals de risc) amb el 15,5 % dels casos, i els homosexuals (que inclouen els homes homosexuals i bisexuals), amb el 12,2 %.
Les relacions
heterosexuals
de risc són una via
d’infecció de nous
casos de sida
d’importància
creixent.

Des d’un punt de vista evolutiu s’aprecia que la transmissió entre homosexuals ha patit una disminució important, atès que ha passat de representar el
28,6 % l’any 1983 a situar-se al voltant del 12-16 % els darrers anys. Els casos
de transmissió entre usuaris de drogues per via parenteral també han davallat
significativament, en passar del 69,6 % l’any 1990 (el nivell màxim registrat)
fins a intervals del 46 al 50 % l’any 2005. En canvi, els increments més elevats
els presenten els casos de transmissió entre heterosexuals, que han passat de
l’1,7 % el 1985 al 29,2 % el 2004 i al 30,8 % el 2005 (tot i que aquest darrer
valor és provisional, com ja s’ha comentat). L’informe anual 2005 sobre el problema de la drogodependència a Europa, constata també la importància creixent de les relacions heterosexuals com a via d’infecció de nous casos
d’aquesta malaltia.
L’any 2005 les dades disponibles sobre els casos de tuberculosi respiratòria
registrats a Catalunya corregeixen a l’alça els enunciats en la Memòria anterior.
Així, l’any 2004 es van registrar 1.475 casos, segons les dades facilitades pel
Departament de Salut, el 65,9 % dels quals en homes i el 34,1 % restant en dones. La taxa d’incidència específica es concentrava en els grups d’edat de 25 a
44 anys i en els més grans de 65, entre el 24,4 i el 29 / 100.000 hab.
Si s’analitza la mateixa taxa per sexes s’observa que a banda de ser superior en els homes, es concentra en els trams d’edat de 25 a 54 anys amb
valors que oscil·len entre els 29,9 (grup d’edat de 45 a 54 anys) i els 39,9
(en el tram d’edat immediatament inferior, de 35 a 44 anys). En canvi, les
dones dels mateixos grups d’edat presenten taxes d’incidència específica
del 22 i del 17,6 / 100.000 hab.
Les darreres dades disponibles sobre la incidència de l’hepatitis vírica es refereixen a l’any 2004 i ja van ser comentades en l’edició anterior d’aquesta Me-
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mòria. Atès que les dades relatives a l’any 2005 no estaran disponibles fins al
quart trimestre del 2006, es remet a la propera edició de la Memòria.
Entre les MDO també hi ha la legionel·losi. Les darreres dades actualitzades del Departament de Salut indiquen que la incidència d’aquesta malaltia l’any 2004 a Catalunya va ser de 365 casos, el 78,4 % en homes i el 21,6 %
restant en dones. Per trams d’edat s’observa que la incidència de legionel·losi augmenta amb l’edat, i es concentra en les cohorts superiors, sobretot en els més grans de 60 anys.

Trastorns mentals
Tal com ja es va comentar en la Memòria anterior els problemes de salut
mental tenen un impacte important en la salut i la qualitat de vida de les persones.
El quadre següent conté les taxes de mortalitat per trastorns mentals, suïcidi i demència de Catalunya relatives als anys 2002 i 2005. Destaca l’increment de dues dècimes en la taxa de mortalitat per trastorns mentals (que
representa un augment percentual del 40 %). La taxa de mortalitat per demència també s’ha incrementat (10 %), mentre que cal destacar la davallada
de la taxa de mortalitat per suïcidi en una mica més de mig punt.
Per sexes, s’observa que les dones presenten taxes de mortalitat inferiors en trastorns mentals (encara que el 2005 s’han escurçat les diferències
amb els homes) i suïcidis, mentre que en la mortalitat per demència s’han
registrat uns valors clarament superiors als dels homes.

L’any 2005 tant la
taxa de mortalitat
per trastorns
mentals com per
demència han
augmentat respecte
del 2002, si bé la
taxa de mortalitat
per suïcidi ha
disminuït.

TAULA 138. TAXES DE MORTALITAT ESPECÍFIQUES.
CATALUNYA 2002 I 2005
Unitats: nombre de morts per cada 100.000 habitants.

2002
Dones

2005

Homes Total

Dones

Variació 02/05

Homes Total

Dones Homes Total

Trastorns
mentals

3,79

5,71

4,73

6,60

6,72

6,66

74,14

17,69

40,80

Suïcidi

3,98

11,19

7,52

3,56

10,45

6,95

-10,55

-6,61

-7,58

Demència

57,10

26,32

41,99

63,75

28,68

46,49

11,65

8,97

10,72

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Salut.

D’altra banda, cal ressaltar un trastorn mental d’importància creixent com la depressió. Aquesta malaltia pot afectar la qualitat de vida
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més que qualsevol altra, i en molts casos comporta el suïcidi. Cal tenir
en compte que una elevada taxa de suïcidis es considera un indicador
important de la manca de diagnosi i la manca de tractament de la depressió. Dades recents d’un estudi de l’OMS13 identifiquen la depressió
com una de les principals malalties que encapçalen la llista de malalties
dels països industrialitzats.
En aquest context i dins el marc del projecte de l’Aliança Europea contra la Depressió (EAAD),14 el Departament de Salut ha endegat un pla pilot
de salut mental al districte de l’Eixample per detectar depressions i evitar
els suïcidis. Aquest Pla preveu mesures en quatre nivells d’actuació diferents però interrelacionats: adopció de mesures d’informació al ciutadà, cooperació amb els metges de família, cooperació amb altres estaments
(Mossos d’Esquadra, assistents socials, farmàcies, etc.) i intervenció en
grups de risc.
La Comissió
Europea ha
aprovat el 2005
un llibre verd sobre
la salut mental,
on planteja la
possibilitat
d’engegar una
estratègia
comunitària en
aquesta matèria.

Cal comentar, finalment, el llibre verd aprovat enguany per la Comissió
Europea, Millorar la salut mental de la població – Cap a una Estratègia de
la Unió Europea en matèria de salut mental”.15 L’objectiu del llibre verd
és establir una estratègia de la UE per crear un marc d’intercanvi i
cooperació entre els estats membres, que ajudi a incrementar la coherència
de les accions dutes a terme tant per les polítiques sanitàries com les no
sanitàries, ja siguin a cada estat membre com a escala comunitària, i que
permeti la participació de totes les parts interessades en la recerca de
solucions.
El llibre verd pretén també iniciar un debat amb les institucions europees, els governs, els professionals de la sanitat, la societat civil i la comunitat
investigadora sobre la importància de la salut mental per a la UE, la necessitat d’una estratègia a escala comunitària i les possibles prioritats d’aquesta estratègia.

Diabetis
La diabetis mellitus és una malaltia del metabolisme, crònica, que
s’expressa bàsicament per un augment anormal de la glucosa a la sang.
Aquesta hiperglucèmia revela que la glucosa és mal aprofitada pels teixits i, si no és compensada, pot comportar greus complicacions per al
malalt, tant a curt termini com a llarg termini. N’hi ha de dos tipus: la
13. “Global Burden of Disease”, Murray & Lopez 2001.
14. <http://www.eaad.net/>.
15. COM (2005) 484 final.
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diabetis mellitus tipus I i la tipus II. La primera afecta principalment
nens i persones joves, i sol aparèixer de manera sobtada i amb trastorns
importants. Aquests pacients esdevenen insulinodependents permanents i requereixen, al llarg de tota la vida, tractar-se amb insulina per
mantenir-se compensats.
En canvi, la diabetis de tipus II, també coneguda com diabetis de
l’adult, es dóna en persones més grans de 30 anys. En aquest tipus de
diabetis, que és el més freqüent, no es fa imprescindible, almenys a
l’inici, el tractament amb insulina, i sovint per mantenir el pacient compensat únicament cal que estigui controlat periòdicament i que segueixi
una dieta adequada.
Les dades de la darrera enquesta de salut de Catalunya relatives a la
mortalitat per aquesta causa reflecteixen la incidència d’aquesta malaltia en la població catalana. L’any 2002 la prevalença total de diabetis
coneguda a Catalunya era del 5 %. Les dones presentaven una prevalença superior a la dels homes (el 3,1 % i el 2 %, respectivament). Tot i això, la taxa de mortalitat estandarditzada per 100.000 hab. és més
elevada en els homes (el 18,6) que en les dones (el 17,3); per a ambdós
gèneres representa el 17,25 %.

Accidents
Les dades relatives als accidents domèstics provenen de l’informe
DADO16 del 2004. Cal tenir en compte que l’informe considera accident “qualsevol accident patit en l’àmbit domèstic o ocorregut durant el
desenvolupament de les activitats d’oci o esportives, i que hagi necessitat cures sanitàries”.
Segons l’informe, l’any 2004 gairebé 4 persones de cada 100 (3,9 exactament) van patir un accident domèstic (tal com s’ha definit anteriorment).
La incidència dels sinistres per al conjunt de les llars era del 10 %. Aquestes
xifres són inferiors a les registrades l’any anterior (el 4,5 % d’incidència sobre la població i el 12,6 % d’incidència sobre les llars).

L’any 2004,
gairebé 4 persones
de cada 100 van
patir un accident
domèstic.

Segons el sexe, es constata que les dones pateixen més accidents que
els homes (el 58,7 %, davant el 41,3 % dels homes), tot i que s’aprecien
diferències per grups d’edat. Així, els homes de la cohort dels menors
de 24 anys tendeixen a tenir més accidents que les dones, situació que
16. Institut Nacional de Consum, Detecció d’accidents domèstics i d’oci, 2004.
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s’equilibra entre els 25 i els 44 anys, i que finalment s’inverteix a partir
dels 45 anys.
L’any 2004 va disminuir la probabilitat de tenir un accident domèstic en cap de setmana en passar del 25,3 % l’any 2003 al 20,9 % el 2004.
Conseqüentment, van augmentar les lesions ocasionades en dies laborals (del 60,4 % l’any 2003 al 64,6 % el 2004). Segons el lloc de l’accident, l’informe DADO constata que la majoria van tenir lloc a l’interior
de les llars (57,4 %), seguit per la via pública o les àrees de transport
(15,6 %), les zones esportives (10 %) i les àrees recreatives o de diversió
(4,9 %). L’any 2003, els accidents van ocórrer principalment en els mateixos llocs, si bé cal constatar que els accidents a les llars es van incrementar, i la resta van disminuir.
Finalment, cal fer un breu comentari sobre les causes principals dels
accidents domèstics: per aquest ordre, les caigudes (45,7 %), els esclafaments, talls i esquinçaments (19,2 %), els cops o xocs (14,2 %), els
efectes tèrmics o cremades (10,6 %) i els esforços físics o l’esgotament
(6,2 %).
L’any 2005
s’ha confirmat
la tendència
decreixent
en el nombre tant
d’accidents
de trànsit mortals
com de víctimes
mortals.

Pel que fa als accidents de trànsit, segons les dades de la Direcció General de Trànsit del Ministeri d’Interior, l’any 2005 es confirma la tendència decreixent del nombre tant d’accidents mortals com de víctimes mortals
amb relació a l’any 2004 (el 5,3 % i el 5,2 %, respectivament). Així, l’any
2005 i 2004 s’han registrat les xifres més baixes dels darrers 25 anys. Tot i
aquesta valoració positiva, cal tenir en compte que el 30,5 % dels morts
l’any 2005 en accidents de trànsit a tot l’Estat no duia posat el cinturó de
seguretat.
Malgrat aquest panorama general, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb un nombre més elevat tant d’accidents mortals com de víctimes mortals, tot i que aquests darrers van disminuir el 8 % respecte del
2004. D’altra banda, les comunitats que amb uns increments superiors són
Castella - la Manxa (el 20 % més de víctimes mortals) i Múrcia (3,2 %).
Les dades del Departament d’Interior fetes públiques el gener del 2006
coincideixen amb aquestes xifres. Així, l’any 2005, han mort 400 persones
i 204 han resultat ferides greus en els 346 accidents de trànsit registrats a
les vies interurbanes catalanes. Cal destacar que els mesos de juliol, agost i
octubre van concentrar una accidentalitat més elevada.
Segons el sexe de la víctima, les dades mostren que el 78 % eren homes i el 22 % restant, dones. Per edats, prop d’un terç (30 %) eren joves
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entre 15 i 29 anys, mentre que els més grans de 65 representaven el 15 %
del total.
Pel que fa al dia de la setmana en què ocorren els accidents, cal ressaltar
que respecte del 2004 han augmentat tant el nombre com el pes dels accidents mortals i de víctimes mortals en dissabte i diumenge sobre el total de
dies de la setmana. És a dir, l’any 2005, el nombre d’accidents mortals en
cap de setmana (dissabte i diumenge) representava el 38,7 % del total, mentre que l’any 2004 era el 31,3 %. Pel que fa a les víctimes mortals, el 40 %
han ocorregut en cap de setmana l’any 2005, mentre que el 2004 van ser-ho
el 33,1 %. Si s’inclou el divendres en el cap de setmana, el nombre d’accidents mortals en aquests dies ha estat el 53,2 % del total l’any 2005, i les
víctimes mortals, el 53 %.

Més de la meitat
dels accidents
mortals de trànsit
a Catalunya l’any
2005 han ocorregut
en caps de setmana
(divendres, dissabte
i diumenge).

Les causes principals d’accidents mortals són la velocitat inadequada
(23,7 %), la distracció (20,8 %) i la infracció d’una norma de circulació
(17,1 %). Per lluitar contra la causa principal (la velocitat inadequada), el
Servei Català de Trànsit va dissenyar al final de l’any 2004 el Pla integral
contra la velocitat excessiva. Aquest Pla ha estat desplegat al llarg de l’any
2005 amb la col·locació de sistemes de comprovació objectiva de velocitat
a la xarxa viària (radars) per tal d’aconseguir una mobilitat segura i sense
riscos.
El Pla també preveu avaluacions periòdiques del compliment dels seus
objectius, la primera de les quals s’ha fet pública durant el mes de desembre
del 2005. Segons aquesta, en el primer any d’aplicació del Pla integral contra la velocitat excessiva, en els trams sota control de radar s’ha reduït
el 33 % el nombre d’accidents mortals, el mateix percentatge de reducció
de víctimes mortals i ferits greus.

Grip aviària
L’amenaça d’una possible epidèmia de grip aviària ha ocupat una part
destacada de l’actualitat en matèria de salut pública. Cal tenir en compte
que aquesta malaltia no és nova, però mai abans no hi havia hagut uns brots
tan altament patològics com els detectats des de l’any 2003 a diferents països del sud-est asiàtic, que han afectat principalment aus de granja, i n’ha
causat una mortalitat elevada.
L’agent causal, el virus H5N1, pot tenir repercussions en la salut de
les persones. En primer lloc, hi ha el risc que la infecció en aus passi a
les persones. En aquests casos la malaltia es presenta generalment com
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una pneumònia vírica, que en molts casos pot arribar a provocar la mort.
En segon lloc, hi ha el perill que el virus pugui canviar a una forma encara més infecciosa que es pugui transmetre de persona a persona i amb
una gran facilitat. En aquest darrer cas ens podríem trobar davant d’una
pandèmia de la grip.
Segons les dades difoses pel Departament de Salut17 i basades en dades de l’OMS, l’any 2005 s’han confirmat 95 casos de grip aviària en
humans a tot el món, dels quals 41 persones van morir. El nombre de
casos confirmats a escala mundial l’any 2005 s’ha duplicat respecte als
confirmats l’any 2004, si bé el nombre de morts no ha crescut amb la
mateixa proporció (28,1 %).

2.4. HÀBITS I FACTORS DETERMINANTS DE LA SALUT
Tabaquisme
El percentatge
de la població
catalana de més
de 16 anys que
fuma diàriament
és lleugerament
superior a la
mitjana estatal.

Les dades disponibles més recents sobre el consum de tabac provenen de l’enquesta nacional de salut (ENS 2003) de l’INE. Segons aquesta font, el percentatge de la població catalana de més de 16 anys que
fuma diàriament és lleugerament superior a la mitjana estatal (28,4 i
28,1 %, respectivament), tot i que, si s’analitza per sexes, les catalanes
estan per sota de la mitjana de la resta de l’Estat, amb el 20,9 % amb
relació al 22,4 % estatal.
D’altra banda, les comunitats autònomes amb un percentatge més elevat
de població que fuma diàriament són la Comunitat Valenciana (el 30,9 %
dels majors de 16 anys), Andalusia (30,4 %) i Canàries (el 29,9 %).
Catalunya ocupa el vuitè lloc en aquesta gradació.

El 47 %
de la població
catalana que fuma
diàriament
va començar
a fumar jove.

Prop de la meitat (49 %) de la població espanyola que fuma diàriament
va començar a fumar jove, amb menys de 17 anys. A Catalunya la xifra dels
que van iniciar el consum de tabac amb menys de 17 anys és propera a la
mitjana estatal, el 47 %, però clarament inferior a la d’altres comunitats autònomes com ara Extremadura (on representen el 57,6 %), Navarra (54,7 %) i
l’Aragó (52,9 %). Aquestes dades reflecteixen una situació preocupant ja
constatada en anteriors edicions d’aquesta Memòria,18 que és el fet que
l’inici del consum diari de tabac es dóna en edats molt primerenques, fet
17. <http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/718grip.pdf>.
18. Vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2003, p. 524.
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que agreuja les repercussions negatives que pot tenir aquest consum sobre
la salut dels joves.
Des d’un punt de vista evolutiu, les dades de l’ENS 2003 mostren
que el consum diari de tabac té tendència a mantenir-se en el temps, si
es compara amb el consum de tabac que tenia la població enquestada
dos anys abans. És a dir, el 52,4 % dels fumadors diaris van considerar
que fumaven el mateix, mentre que només el 23,4 % van respondre que
fumaven menys. El 24,2 % restant considerava que fumava més que dos
anys abans.
A Catalunya la situació general és la mateixa, és a dir, la majoria dels
enquestats (49,2 %) fumen el mateix que fa dos anys, si bé el percentatge
dels que fumen menys és lleugerament superior a la mitjana estatal (27,3 %), al
mateix temps que el percentatge dels que fumen més és inferior a la mitjana
estatal (23,4 %).
La taula següent conté les dades d’EUROSTAT que recullen els resultats de les enquestes nacionals de salut dels 25 estats de la UE (a excepció
de Luxemburg) i daten de diferents anys (des del 1996 fins al 2003). Malgrat això, la nota metodològica que publica l’oficina les considera comparables, a excepció de les relatives a França i Irlanda. Les dades d’Espanya
procedeixen de l’ENS 2003 ja comentada.
Els estats que tenen un percentatge més elevat de població que fuma diàriament són Àustria (36,3 %), Eslovènia (34,6 %) i Dinamarca (34,1 %).
Espanya ocupa el novè lloc. A l’altre extrem se situen Portugal, amb només
el 16,4 % de la població enquestada que fuma diàriament, Suècia (17,5 %)
i Finlàndia (18,1 %).
Cal tenir en compte, però, que aquestes dades representen la mitjana
i són diferents si es desagreguen segons el sexe de la persona enquestada. Així, els estats amb més població masculina que fuma diàriament
són Letònia, Estònia i Eslovènia, mentre que els estats que encapçalen
la llista més gran de població femenina fumadora són Àustria, Dinamarca i Regne Unit. Pel que fa als homes, Espanya se situa en el 12è lloc
dels estats de la UE-25 amb més fumadors, i en 7è lloc pel que fa a les
dones.
Les dades sobre la població no fumadora són complementàries a les de
la població que fuma diàriament, i són poc importants els percentatges de
fumadors ocasionals, a excepció de Lituània (11,6 %), Suècia (10,4 %) i
Àustria (9,2 %).

315

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

TAULA 139. FUMADORS PER SEXE. UE–25 2003
Unitats: percentatges sobre el total de la població.

Fumadors diaris

No fumadors

Fumadors ocasionals

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
Bèlgica

24,1

28,3

20,1

71,5

66,3

76,4

4,4

5,4

3,5

Txèquia

24,9

31,6

18,7

69,1

61,8

75,7

6,1

6,6

5,6

Dinamarca

34,1

36,3

31,9

63,0

60,6

65,4

2,9

3,1

2,8

Alemanya

26,3

30,9

22,0

67,5

62,7

72,1

6,2

6,4

5,9

Estònia

33,3

49,8

18,6

65,2

48,8

79,8

1,5

1,4

1,6

Grècia

27,6

40,8

15,6

65,4

50,5

78,8

7,1

8,7

5,6

Espanya

28,1

34,2

22,4

69,0

62,4

75,3

2,8

3,4

2,3

França1

26,1

31,6

21,2

73,9

68,4

78,8

-

-

-

Irlanda1

21,9

23,9

20,5

73,8

72,3

74,8

4,3

3,8

4,7

Itàlia1

24,5

31,9

17,6

75,5

68,1

82,4

-

-

-

Xipre

23,9

38,1

10,5

72,3

56,9

86,8

3,8

5,0

2,8

Letònia

32,7

50,7

17,0

61,6

43,6

77,4

5,7

5,8

5,6

Lituània

27,3

44,0

13,3

61,1

45,1

74,5

11,6

10,9

12,2

Hongria

30,5

37,0

24,7

66,1

59,3

72,1

3,4

3,7

3,2

Malta

23,4

29,9

17,6

73,8

67,5

79,3

2,8

2,6

3,1

P. Baixos

28,2

31,6

24,9

66,0

61,4

70,5

5,8

7,0

4,6

Àustria

36,3

40,7

32,2

54,9

50,1

59,3

8,8

9,2

8,5

Polònia

29,9

41,3

19,5

64,4

52,2

75,4

5,8

6,4

5,1

Portugal

16,4

27,1

6,8

81,3

69,6

91,8

2,2

3,2

1,4

Eslovènia

34,6

47,1

23,8

55,5

43,9

65,6

9,8

9,0

10,6

Eslovàquia

19,2

27,8

11,7

72,4

64,9

78,8

8,5

7,3

9,5

Finlàndia

18,1

21,6

15,1

77,4

74,0

80,3

4,5

4,4

4,6

Suècia

17,5

16,5

18,5

72,0

71,3

72,8

10,4

12,2

8,7

26,7

27,7

25,7

73,3

72,3

74,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Regne
Unit1
Luxemburg

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’EUROSTAT.
(1) No distingeixen entre fumador habitual i ocasional.
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Pel que fa al sexe, es constata que, a excepció de Suècia, els homes fumen diàriament més que les dones, però si s’analitza la població fumadora
ocasional s’observa com en més països el percentatge de dones supera el
dels homes (Lituània, Eslovènia, República Eslovaca i Finlàndia).

En general, a la
UE, els homes
fumen més que les
dones.

Alimentació i nutrició
A l’igual que es va comentar en l’anterior edició d’aquesta Memòria, les
darreres dades disponibles sobre els hàbits alimentaris de la població catalana provenen de l’enquesta de nutrició de Catalunya (2003), que ja van ser
comentades anteriorment.
D’altra banda, és important fer el seguiment dels trastorns alimentaris
que pateix la població, directament relacionats amb els seus hàbits nutricionals. Entre aquests destaquen l’anorèxia nerviosa, la bulímia i l’obesitat.
Malgrat la manca d’estudis relatius a Catalunya, el Departament de Salut ha fet una estimació sobre base d’altres treballs fets a escala estatal i ha
conclòs que l’any 2005 la prevalença d’anorèxia en la població femenina
de 12 a 18 anys és del 0,53 %, mentre que la de bulímia és del 0,66 %.
Aquestes dades no són comparables amb les comentades en la Memòria anterior, atès que es referien a la població de 12 a 21 anys.
D’altra banda, l’augment de l’obesitat registrat als països desenvolupats els
darrers anys preocupa seriosament els poders públics, tal com mostra l’adopció
de polítiques i actuacions per combatre-la des de totes les instàncies. Així, a escala comunitària cal destacar la constitució al final de l’any 2005 de la Plataforma per una actuació sobre dieta, activitat física i salut per tal que els
representants comunitaris de les empreses d’alimentació i publicitat, organitzacions de defensa dels consumidors i ONG relacionades amb la salut poguessin
treballar conjuntament per afrontar el problema de l’obesitat.

Davant l’augment
de l’obesitat els
darrers anys,
durant el 2005
s’han aprovat
moltes iniciatives
per combatre-la
sobretot a la UE.

És una iniciativa valorada positivament pel Consell de Ministres d’Obesitat, Nutrició i Activitat Física,19 que anima els estats membres a adoptar
mesures de promoció de dietes sanes i de foment de l’activitat física. Alimentació sana i activitat física han de ser tractats, segons el Consell, de manera transversal mitjançant polítiques públiques dirigides a tots els estrats
de la població (però especialment als infants). El Consell manifesta la seva
preocupació davant l’increment de l’obesitat en la ciutadania europea, i fa
una menció especial a l’obesitat infantil.
19. Conclusions del Consell adoptades el dia 03.06.2005.
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Sense abandonar l’escala comunitària, cal tenir en compte el dictamen del
CESE fet a iniciativa pròpia, “L’obesitat a Europa: paper i responsabilitat dels
interlocutors de la societat civil”,20 fonamentat en l’increment preocupant de
l’obesitat en la població europea i les conseqüències que pot tenir, tant
individualment com col·lectivament. A l’igual que les conclusions del Consell
de Ministres citat, constata que aquest increment és degut a una multiplicitat de
factors: psicològics, sociològics, econòmics, culturals, històrics i individuals.
Per la qual cosa, el CESE considera que les mesures que s’emprenguin per
lluitar contra l’obesitat han de ser també multisectorials.
Amb aquest objectiu, el CESE proposa endegar una campanya de lluita
contra l’obesitat, Obesity Check, i de sensibilització respecte als beneficis d’un
estil de vida sa. Aquesta campanya no només va dirigida als poders públics,
sinó que també demana la col·laboració de les organitzacions empresarials, sindicals, la societat civil organitzada i tota la ciutadania en general.
Finalment, cal comentar l’aprovació al final del 2005 per la Comissió
Europea del llibre verd 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”.21 Aquest llibre verd recull les conclusions del
Consell de Ministres comentat, valora positivament la creació de la
Plataforma per una actuació sobre dieta, activitat física i salut, a més de
destacar l’opinió del CESE en el dictamen mencionat.
La Comissió emfasitza que l’obesitat no només té repercussions (molt
greus) sobre la salut dels ciutadans, sinó que també té conseqüències econòmiques negatives, atès que pot provocar un increment de la despesa dels
serveis sanitaris. La Comissió cita un informe de l’OMS22 que calcula que
a la UE l’obesitat representa fins al 7 % de la despesa de salut pública. En
aquest context, la Comissió justifica l’adopció del llibre verd, que ha de servir per determinar si, amb caràcter complementari a les accions dels estats
membres, la intervenció comunitària podria contribuir a reduir els riscos sanitaris, a frenar la despesa en salut i a millorar la competitivitat de les economies dels estats membres.
En conseqüència, la Comissió obre un període de consultes per determinar la possible contribució comunitària en la promoció d’una dieta sana i
una major activitat física. A més, identifica 11 àmbits d’intervenció que
comprenen, entre d’altres: la informació dels consumidors, la publicitat i
20. DOUE C 24, de 31.01.2006.
21. COM(2005) 637, desembre de 2005.
22. Obesity-preventing and managing the global epidemic. Report de la consulta de l’OMS.
Ginebra, Organització Mundial de la Salut, 1998 (Technical Report Series, núm. 894)
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l’estratègia comercial; l’educació en l’alimentació; la disponibilitat d’aliments, d’activitat física i educació sobre la salut en el lloc de treball; la integració en els serveis sanitaris de la prevenció i el tractament de l’excés de
pes i l’obesitat; les desigualtats econòmiques; etc.
Ja en l’àmbit català cal destacar, entre les mesures impulsades, l’aprovació conjunta, per part del Departament de Salut i del d’Educació, de la
guia L’alimentació saludable a l’etapa escolar,23 dirigida als escolars, atès
que és una franja de població que presenta un elevat risc d’obesitat i obliga
a adoptar mesures per corregir aquesta situació.
Les mesures i polítiques comentades prenen com a fonament les darreres dades disponibles sobre la població que segons el seu índex de massa
corporal (IMC) es pot considerar obesa.24
L’ENS 2003 reflecteix que el 13,3 % de la població enquestada més
gran de 18 anys és obesa. Aquest percentatge és inferior a Catalunya, on la
població obesa representa l’11,4 %. D’altra banda, destaca també el percentatge de població amb sobrepès (35,9 %), en què els homes registren els
percentatges més elevats, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat.

A Catalunya, la
població obesa més
gran de 18 anys
representa l’11,4 %
del total, segons
dades de l’ENS
2003.

Per comunitats autònomes, les que tenen un percentatge més gran de
persones obeses són Extremadura (19 %), Castella - la Manxa (17 %) i Andalusia (16,9 %). A l’altre extrem se situen la Comunitat de Madrid (9,2 %),
la Rioja (10,2 %) i el País Basc (10,4 %). Catalunya és la cinquena comunitat autònoma amb menor percentatge de persones obeses.
Tal com s’ha constatat, l’elevada obesitat infantil és un fenomen preocupant. Les dades de l’ENS 2003 sobre l’IMC de la població de 2 a 17 anys
que facilita l’INE no permeten comparar-ho amb les relatives a la població
més gran de 18 anys, atès que agrupa en una mateixa categoria la població
jove amb sobrepès i amb obesitat. Malgrat això, cal constatar que aquest
percentatge és de 24,8 % a escala estatal, mentre que a Catalunya és lleugerament inferior, del 21,8 %.
Per territoris, les comunitats autònomes amb un percentatge més elevat de
joves amb sobrepès i obesos són Canàries (37,2 %), Castella - la Manxa (17 %)
i Andalusia (16,9 %). Les comunitats amb un menor percentatge són, la Comunitat de Madrid (14,8 %), la Rioja (10,2 %) i Catalunya (21,8 %).
23. < http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/guialimentacio.pdf >.
24. L’IMC relaciona la talla d’una persona i el seu pes seguint la fórmula següent: pes /
alçada (expressada en metres).2
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D’altra banda, és interessant comparar la situació d’Espanya descrita
amb la que es dóna a la resta de països de la UE. Tal com es pot apreciar a
la taula següent, Malta és el país que té més una població més gran de 15
anys obesa (23 %), seguit d’Anglaterra (22,7 %) i Alemanya (20,3 %). Els
països amb un menor percentatge són Itàlia (8,1 %) i Àustria (8,6 %).
TAULA 140. ÍNDEX DE MASSA CORPORAL PER SEXE. UE–25 2003
Unitats: percentatges sobre el total de la població.

Pes insuficient o
normopès

Sobrepès

Obesos

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
Bèlgica

58,2

52,4

63,9

30,8

37,4

24,4

11,0

10,3

11,8

Txèquia

49,2

43,8

54,2

36,4

42,8

30,4

14,4

13,5

15,3

Dinamarca

58,3

50,4

66,1

32,2

39,8

24,8

9,5

9,8

9,1

Alemanya

40,4

33,3

47,1

39,4

48,0

31,3

20,3

18,8

21,7

Estònia

55,8

57,3

54,6

30,9

33,4

28,7

13,3

9,3

16,7

Grècia

46,0

38,5

52,7

43,3

50,8

36,5

10,7

10,6

10,8

Espanya

51,0

42,9

58,6

35,7

44,1

27,8

13,3

13,0

13,5

França

62,9

55,5

69,5

27,8

35,1

21,2

9,3

9,4

9,2

Irlanda

53,9

42,7

61,4

33,1

42,2

26,7

13,2

15,1

11,8

Itàlia

60,1

51,1

68,5

31,7

40,6

23,5

8,1

8,3

7,9

Xipre

53,9

46,1

61,4

33,7

41,0

26,9

12,3

12,9

11,8

Letònia

54,8

56,0

53,6

29,8

32,5

27,3

15,5

11,5

19,0

Lituània

51,1

42,6

57,7

32,9

41,1

26,4

16,0

16,3

15,8

Hongria

47,3

41,7

52,4

33,8

38,7

29,6

18,8

19,7

18,1

Malta

42,5

34,4

49,7

34,5

40,5

29,1

23,0

25,1

21,2

P. Baixos

57,7

52,7

62,8

33,3

39,4

27,3

8,9

7,9

9,9

Àustria

56,5

40,5

71,1

34,9

50,8

20,3

8,6

8,6

8,6

Polònia

56,9

52,1

61,1

31,8

37,6

26,5

11,4

10,3

12,4

Portugal

48,5

44,8

51,7

36,8

41,8

32,4

14,7

13,4

15,9

Eslovènia

51,4

44,1

58,3

36,2

43,3

29,7

12,3

12,6

12,0

Eslovàquia

53,3

42,2

62,7

32,4

44,3

22,4

14,3

13,5

15,0

Finlàndia

48,8

42,6

54,2

36,7

42,8

31,3

14,5

14,7

14,5

Suècia

56,1

49,2

63,1

33,8

40,2

27,3

10,1

10,5

9,6

Regne Unit 39,0

33,7

43,4

38,3

43,9

33,6

22,7

22,3

23,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Luxemburg

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’EUROSTAT.
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Conjuntament amb les dades d’obesitat, cal comentar els percentatges
de població amb un pes superior al normal, atès que són significatius en estats com Grècia (43,3 %), Alemanya (39,4 %) i el Regne Unit. D’altra banda, destaca el fet que un terç de la població masculina a la UE té sobrepès,
proporció que en determinats estats, com ara Grècia i Àustria, és del 50 %.
En canvi, la població femenina amb sobrepès oscil·la entre el 20 i el 30 %.

A la UE, un terç de
la població
masculina tenia
sobrepès, tot i que
en determinats
estats aquesta
proporció era
del 50 %.

Activitat física
Estretament relacionat amb l’anàlisi de l’apartat anterior, cal constatar
que, segons les dades del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005), l’any 2004 el 42,1 % de la població enquestada
declara que el motiu principal de la pràctica esportiva és mantenir-se en forma o millorar la salut, mentre que el 27,8 % ho fa per diversió. Els altres
motius per ordre d’importància són: per recomanació mèdica (13,8 %) i per
mantenir la línia (3,2 %), és a dir, per raons estètiques. Aquest darrer motiu
ha augmentat significativament des de l’any 1990 (representava únicament
l’1,8 % dels motius per practicar esport).

Els motius
d’importància
creixent per a la
pràctica d’activitat
física són mantenirse en forma o
millorar la salut.

Es remet a l’apartat 7.2.3 d’aquest mateix capítol el comentari de les dades sobre la pràctica esportiva de la població catalana.

Hàbits de consum d’alcohol
De nou cal referir-se a les dades procedents de l’ENS 2003 per analitzar els hàbits de consum d’alcohol a Catalunya. Així, segons aquesta
font, el 46 % de la població catalana ha consumit alcohol el darrer any
anterior a l’enquesta. Aquesta dada és inferior a la mitjana estatal, que
se situa en el 53 %. Les comunitats autònomes amb un percentatge més
elevat de consum d’alcohol els darrers 12 mesos són el País Basc,
Navarra i les Illes Balears.

Les dades sobre el
consum d’alcohol a
Catalunya són
inferiors a la
mitjana estatal.

Si s’analitzen aquestes dades segons el sexe, es constata que en totes les
comunitats autònomes el percentatge d’homes que han consumit alcohol
supera (amb diferència) el de les dones que també n’han consumit durant el
darrer any. Si s’analitza el consum d’alcohol al llarg de la vida, les conclusions a les quals s’arriba són les mateixes: el consum de la població catalana
està significativament per sota de la mitjana estatal; es repeteixen les comunitats autònomes amb un percentatge més elevat de consumidors d’alcohol,
i, en tots els casos, els homes n’han consumit més que les dones.
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A escala comunitària, les xifres són més preocupants, atès que superen i
amb escreix les relatives a l’Estat espanyol. Així, entre els estats amb un percentatge més elevat de població que ha consumit alcohol el darrer any se situen Eslovènia i el Regne Unit (ambdós països amb el 87,6 %), seguits de
Suècia (87,2 %) i la República Eslovaca (85,8 %). El consum entre els homes
assoleix percentatges superiors (el 94,3 % a Eslovènia o el 91 % als Països
baixos i la República Eslovaca). Tot i això cal destacar que Espanya és l’estat
en què els homes consumeixen menys alcohol dels estats analitzats.
Davant d’aquesta situació i atenent a les conseqüències perjudicials per
a la salut que pot tenir un consum abusiu d’alcohol, els poders públics han
engegat polítiques des de tots els àmbits. Així, de l’any 2005 cal destacar
l’adopció per l’Oficina Regional Europea de l’OMS d’un marc per a una estratègia a llarg termini de la política sobre l’alcohol. L’objectiu d’aquest
marc és fomentar i facilitar el desenvolupament i la implantació de polítiques i actuacions per reduir els danys causats per l’alcohol en tots els nivells: global, comunitari, nacional i regional.
De manera paral·lela, cal destacar l’impuls conjunt de l’OMS i el Departament de Salut de la Generalitat del projecte INEBRIA (International Network
on Brief Interventions for Alcohol Problems), format per un grup d’experts i
que té l’objectiu de promoure la implantació de mesures de diferents tipus i a
tots els nivells per lluitar contra el consum d’alcohol perillós i nociu.

Consum de drogues
Al llarg de l’any
2005 s’han aprovat
iniciatives per
combatre el
consum de drogues
tant a escala
comunitària com
estatal.

A escala comunitària, cal destacar l’aprovació de l’Estratègia europea en
matèria de lluita contra la droga per als anys 2005-2012. S’hi destaca la importància d’afrontar el problema de les drogues amb un plantejament global, equilibrat i interdisciplinari entre les dues dimensions de la política sobre drogues:
reduir la demanda i reduir l’oferta. Per la qual cosa preveu actuacions en els àmbits següents: les mesures de prevenció, assistència i rehabilitació de la toxicomania; les mesures de lluita contra el tràfic d’estupefaents i precursors i contra
el blanqueig de diner; i el reforç de la cooperació internacional.
Un primer pas per implantar aquesta Estratègia és el Pla d’acció de la
UE en matèria de lluita contra la droga,25 l’objectiu últim del qual és reduir
considerablement el consum de droga entre la població i reduir el perjudici
social i el dany per a la salut causat per l’ús i el tràfic de drogues il·lícites.
25. DOUE C 168, de 08.07.2005.
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El Pla segueix l’estructura i els objectius de l’Estratègia i se centra en resultats concrets en àrees prioritàries específiques.
Ja en l’àmbit estatal cal destacar el Pla d’Acció 2005-2008, aprovat en
el marc del Pla nacional de drogues 2000-2008 i en sintonia amb l’Estratègia comunitària endegada també el 2005 i ja comentada. El Pla espanyol
preveu 68 actuacions estructurades en sis grans eixos: la coordinació, la
prevenció i la sensibilització, l’atenció integral, la millora del coneixement,
la reducció de l’oferta i la cooperació internacional.
D’altra banda, i atesa la manca de dades actualitzades sobre el consum
de drogues de la població catalana, en aquest darrer apartat ens centrarem
en les conclusions de l’Informe anual 2005 sobre el problema de la drogodependència a Europa, elaborat per l’Observatori Europeu de les Drogues.26 Segons aquest informe el cànnabis és la droga més consumida a la
UE, sobretot entre els adults joves (de 15 a 34 anys). Cal tenir en compte
també que el consum de cànnabis és principalment ocasional, a més de ser
més alt en els homes que en les dones.
La segona droga més consumida a la UE és l’èxtasi, que l’any 2005 ha
desplaçat per primer cop les amfetamines, que s’han situat en el tercer lloc.
D’altra banda, destaca el consum de cocaïna, atès que es calcula que el 3 %
de la població adulta europea l’ha provada alguna vegada.

2.5. SISTEMA SANITARI
La xarxa d’utilització pública està formada pels centres d’atenció primària (CAP), els hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
(XHUP), els centres sociosanitaris i els centres psiquiàtrics d’internament.
L’any 2005, la Generalitat de Catalunya i l’Administració local han iniciat el procés cap a la participació integrada en el govern i la direcció del
sistema sanitari.
El procés de descentralització que s’ha iniciat amb els pactes per a la salut es concretarà en uns consorcis que s’anomenaran governs territorials de
salut (GTS), els quals es regularan mitjançant un decret. Aquests governs
tindran un abast territorial definit que partirà de la delimitació pròpia de les
àrees bàsiques de salut (ABS) i de les comarques i inclouran com a mínim
l’atenció primària, l’hospitalària i la sociosanitària.
26. <http://annualreport.emcdda.europa.eu/es/home-es.html>.
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Les funcions bàsiques són l’ordenació, la priorització i la coordinació
dels recursos dels seus territoris de referència per garantir la prestació dels
serveis sanitaris públics.
Amb relació a l’atenció primària, destaca la implantació del Pla de xoc
de l’atenció primària de salut (PXAP). L’execució del Pla l’any 2004 va
comportar un increment de la dotació dels recursos humans de 131 llocs de
treball de medicina de família, 26 de pediatria, i també un increment dels
suports administratius. La previsió per al 2004-2005 era incrementar les dotacions amb 127 professionals.
Pel que fa a la xarxa hospitalària pública, l’any 2005 estava constituïda
per 65 centres de diverses titularitats. D’aquests, 61 pertanyen a la XHUP,
i 4 són centres complementaris.
TAULA 141. NOMBRE DE VISITES FETES PER TOTS
ELS PROFESSIONALS DE L’EAP. CATALUNYA 2004
Els professionals
dels equips
d’atenció primària
van fer 43.548.091
milions de visites
l’any 2004.

Unitats: nombre de visites.

Visites

Visites per habitant i any

Lleida

2.814.166

7,8

Tarragona

3.590.489

7,4

Terres de l’Ebre

1.781.238

10,5

Girona

3.953.147

6,4

Costa de Ponent

8.988.035

6,8

Barcelonès Nord i Maresme

5.121.821

6,8

Centre

8.418.370

5,7

Barcelona Ciutat

8.880.825

5,5

Total

43.548.091

6,4

Font: CatSalut. Memòria d’activitat 2004.

L’any 2005,
726.627 malalts
han estat donats
d’alta en hospitals
de la Xarxa
Hospitalària
d’Utilització
Pública.

El nombre de malalts que han estat donats d’alta en hospitals ha estat de
726.627 (877.874 l’any 2004). Del total de les altes, 604.247 corresponen
a hospitals de la XHUP. El 83,2 % dels episodis atesos als hospitals de la
XHUP (604.247 altes) han estat finançats pel CatSalut. Les 122.380 altes
restants han estat finançades per entitats d’assegurança lliure i per asseguradores d’accidents.
D’altra banda, d’acord amb les dades disponibles de l’any 2004, les altes d’hospitals psiquiàtrics (aguts i subaguts) van ser d’11.034, i les altes de
pacients psiquiàtrics en hospitals generals, 9.560; el 2 % dels pacients ate-
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sos eren són residents de fora de Catalunya i el 0,5 % dels pacients, de residència desconeguda.
Les llistes d’espera inclouen tots els pacients pendents d’intervenció
quirúrgica des del primer dia que el facultatiu indica la intervenció en algun
dels hospitals de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública (XHUP), per a
alguna de les 14 patologies ateses pel CatSalut.
El Departament de Salut ha fet públiques les dades sobre les llistes d’espera quirúrgica. En data de desembre del 2005 contenien 58.700 pacients.
Les operacions pendents amb un nombre més elevat de pacients eren: les
cataractes, amb el 28,9 %, les pròtesis de genoll, amb l’11,5 %; i els galindons i les hèrnies, amb el 10,5 % i 10,1 %, respectivament. En conjunt, la
llista d’espera s’ha reduït el 9 % amb relació a l’any 2004.
TAULA 142. NOMBRE DE PACIENTS EN LLISTES D’ESPERA
I TEMPS MITJÀ DE RESOLUCIÓ. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre de persones, temps mitjà en mesos i variació en percentatge. Les dades fan
referència a desembre de cada any.

Llista d’espera

Temps mitjà de resolució

2004

2005

Variació

2004

2005

Variació

Cataractes

18.207

16.966

-6,8 %

4,40

3,82

-13,2 %

Varius

4.346

3.642

-16,2 %

4,61

3,70

-19,7 %

Hèrnies

5.467

5.958

9,0 %

4,56

4,70

3,1 %

Colecistectomies

3.104

3.209

3,4 %

4,34

4,29

-1,2 %

Artroscòpies

3.901

3.855

-1,2 %

5,42

5,15

-5,0 %

Postatectomies

1.234

999

-19,0 %

3,29

2,66

-19,2 %

Canals carpianes

2.352

2.346

-0,3 %

4,09

3,79

-7,3 %

Amigdelectomies

2.205

1.772

-1964,0 %

5,04

3,76

-25,4 %

Circumsicions

1.896

1.969

5,4 %

3,81

3,76

-3,7 %

Pròtesis de maluc

2.739

2.774

128,0 %

5,04

4,86

-3,6 %

Histerectomies

1.174

1.247

6,2 %

2,89

3,08

6,6 %

Galindons

6.824

6.195

-9,2 %

13,07

9,38

-28,2 %

Quist o si pilonidals

1.218

1.000

-1790,0 %

3,85

3,11

-19,2 %

Pròtesi de genoll

9.891

6.768

-31,6 %

13,83

8,19

-40,8 %

Total

64.531

58.700

-9,0 %

5,33

4,52

-15,2 %

En data desembre
del 2005, hi havia
58.700 pacients en
llistes d’espera, i el
temps mitjà de
resolució s’havia
reduït el 15,2 %.

Font: Departament de Salut.
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Malgrat els esforços esmerçats, un any més les llistes d’espera han continuat sent un problema per al nostre model sanitari, problema que les diferents administracions amb competències en matèria de salut intenten de
resoldre sense gaire èxit.

Prescripció farmacèutica. Despesa
Catalunya, l’any
2005, ha estat la
segona comunitat
que ha enregistrat
un increment
menor de la factura
farmacèutica, i la
segona amb
l’increment més
baix de la despesa
per recepta.

En termes econòmics, l’evolució de la despesa farmacèutica els darrers
anys presenta una tendència clarament creixent, difícilment sostenible a llarg
termini (al 2002 i 2003 l’increment de la despesa va ser del 9,55 % i del
12,27 %, respectivament). No obstant això, les polítiques endegades tant en
l’àmbit de l’oferta com de la demanda en la gestió eficient de la prestació farmacèutica, han possibilitat que l’any 2004 l’increment fos del 4,52 %, i que el
2005 el creixement hagi estat del 4,04 %, és a dir 0,48 punts inferior al de l’any
anterior.
Pel que fa a la prescripció farmacèutica a càrrec del Servei Català de la
Salut pel que fa a l’any 2005, les dades situen el total de prescripció de receptes a Catalunya en 125.056.444 (119.615.553, l’any 2004), amb un increment del 4,5 %.
Respecte a la resta de les comunitats autònomes, Catalunya ha estat la segona comunitat que ha enregistrat un increment menor en la factura farmacèutica l’any 2005. Respecte al 2004, aquest comportament de la despesa
farmacèutica ha implicat una reducció de 0,96 punts (del 23,81 % al 22,85 %)
en el pes relatiu sobre la despesa sanitària total, és a dir, una reducció del 4 %.
TAULA 143. EVOLUCIÓ DELS INCREMENTS DE LA DESPESA
FARMACÈUTICA CATALUNYA I ESPANYA 2002-2005
Unitats: percentatge i diferència en valor absolut en milions d’euros.

Catalunya

Espanya

2002

9,54

2003

Diferència Catalunya-Espanya
Percentual

En valor absolut

9,89

-0,35

- 4,2 M

12,24

12,15

0,09

+ 1,2 M

2004

4,60

6,40

-1,80

- 26,8 M

2005

4,29

5,63

-1,35

- 20,8 M

Font: Departament de Salut.

Catalunya també ha estat la segona comunitat autònoma amb l’increment més baix de la despesa per recepta, que ha estat de -0,26 %. Pel que
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fa al nombre de receptes per habitant, Catalunya ha estat la quarta comunitat autònoma amb un increment menor (4,6 %).
Per comunitats autònomes, Andalusia, Catalunya i Astúries han tingut creixements per sota del 5 %; Extremadura, Castella - Lleó i Cantàbria, per sota del
6 %; l’Aragó, Castella - la Manxa, Madrid i Galícia, per sota del 7 %; València,
les Illes Balears, la Rioja i el País Basc per sota del 8 %, i finalment, Ceuta, Canàries, Navarra, Múrcia i Melilla, amb creixements inferiors al 9 %.
Tot i l’increment del nombre de prescripcions de receptes amb relació a
les de l’any 2004, s’ha reduït el cost mitjà de la recepta el 4,8 %, com també
l’aportació de l’usuari ha disminuït lleugerament respecte a la del 2004, en
passar del 5,93 % al 5,83 %.
En aquest sentit, s’ha d’assenyalar la nova clàusula incorporada al concert
entre el CatSalut i el Consell Català de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya,
que estableix un descompte del 25 % enlloc del 17 % que s’aplicava des del
1998 sobre determinats productes (absorbents). Aquest fet ha implicat una rebaixa addicional del 8 % a partir de l’1 de desembre del 2004.
TAULA 144. EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS INDICADORS
DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: PVP i altres imports en euros.

2004

2005

Diferència

251,11 €

225,46 €

-25,65 €

Percentatge d’aportació dels usuaris
sobre el PVP

5,93 %

5,83 %

-0,10 %

Nombre de receptes per habitant

17,55

17,87

0,32

Import líquid per habitant

236,22 €

228,91 €

-7,31 €

Import líquid per recepta

13,46 €

12,81 €

-0,65 €

Percentatge de receptes de pensionistes
sobre el total de receptes

71,50 %

71,56 %

0,06 %

Preu de venda al públic (PVP)
per habitant

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

Genèrics
Els medicaments genèrics, especialitat farmacèutica genèrica (EFG), tenen la mateixa composició que els medicaments equivalents amb marca comercial i els mateixos controls de fabricació.

La utilització dels
medicaments
genèrics l’any 2004
va ser el 14,8 %
dels envasos, amb
un creixement del
28,7 %, i de l’1,4 %
respecte de l’any
2003.
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Cal destacar-ne l’increment de la utilització, que l’any 2004 va ser el
14,8 % dels envasos, i en el 8,1 % de la despesa de les especialitats farmacèutiques, amb un creixement respecte a l’any 2003 del 28,7 % i del -1,4 %,
respectivament.

Trasplantaments
L’Organització Catalana de Trasplantaments OCATT és l’encarregada de la coordinació de l’intercanvi d’òrgans entre els hospitals de
Catalunya, així com amb la resta d’Espanya (a través de l’Organització
Nacional de Trasplantaments, ONT), i és, alhora, centre de referència
per a la coordinació de tot l’Estat espanyol amb les organitzacions estrangeres de trasplantament.
Els resultats obtinguts fan que els darrers anys hagin augmentat les indicacions dels diferents tipus de trasplantament. Malgrat tot, i encara que
Catalunya manté una taxa de donació molt alta (36 donacions per milió de
població l’any 2002), superior a la mitjana de l’Estat espanyol (33,7 donacions per milió de població).
La taula següent mostra la tendència vers una situació de desproporció
entre la demanda i l’oferta d’òrgans disponibles per a trasplantament.
TAULA 145. RESUM D’ACTIVITAT DE DONACIÓ
I TRASPLANTAMENT. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre de casos i variació en percentatge.

DONACIÓ CADÀVER

2005

2004

Variació

Donants vàlids (ME)

240

247

-2,8

Donants vàlids (MA)

19

12

58,3

76 (20,1 %)

67 (18,4 %)

1,8

Donatius vius renals

53

36

47,2

Donants vius hepàtics

8

7

14,3

TRANSPLANTAMENTS

2005

2004

Variació

Renals

489

438

11,6

Hepàtics

227

202

12,4

Cardíacs

56

51

9,8

Pulmonars

34

31

9,7

Pancreàtics

24

15

60

Negatives familiars

1

(1) Entre parèntesi figura el percentatge sobre el total d’entrevistes familiars.
ME: mort encefàlica i MA: mort en asistòlia.
Font: Departament de Salut.
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2.6. DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA
Per conèixer l’import total dels recursos que el Govern de la Generalitat
destina al finançament de la salut, cal utilitzar la xifra del pressupost consolidat del Departament de Salut. Aquest té en compte les transferències internes de tot el conjunt (departament, organismes autònoms, Institut
d’Estudis de la Salut, Agència Catalana de Seguretat Alimentària, CatSalut
i l’Institut Català de la Salut), com també els altres ingressos que aquests
organismes tenen com a font de finançament.
El pressupost consolidat de l’any 2005 ha estat de 7.231,3 milions d’euros,
que representa el 33,1 % del pressupost total de la Generalitat per al mateix any.
En termes relatius, el pressupost consolidat ha tingut un increment del 9,3 %
amb relació a l’exercici anterior. El Govern de la Generalitat preveu destinar
1.021,9 euros / càpita, és a dir, 2,80 euros diaris per persona.
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7.034.839

28.717

28.717

7.112.717

VIII. Actius financers

Total operacions
financeres

Font: Departament de Salut.

Total general

28.833

107.206

Total operacions de
capital

28.833

117.372

31.061

97.931

86.311

9.275

6.888.635

VII. Transferències de
capital

6.976.794

Total operacions
corrents

3.846.731

-

3.020.005

21.899

Servei
Català de
Salut

VI. Inversions reals

6.899.019

IV. Transferències
corrents

-

21.499

II. Compra de béns
corrents i serveis

III. Despeses
financeres

56.275

I. Remuneracions del
personal

Departament
Salut

Unitats: imports en euros i distribució en percentatge.

2.187.760

1.103

1.103

25.000

25.000

2.161.657

121

-

658.385

1.503.151

Institut
Català de la
Salut

5.985

12

12

26

-

26

5.974

-

5

4.166

1.776

Institut
d’Estudis de
la Salut

1.341

-

-

49

-

49

1.292

-

-

1.292

-

Agència Catalana
de Seguretat
Alimentària

16.342.643

58.665

58.665

249.653

128.992

120.661

16.034.325

10.745.871

5

3.705.347

1.583.101

Total sense
consolidar

9.111.328

28.700

28.700

117.447

117.447

8.965.181

8.965.181

-

-

-

Transferènci
es internes

7.231.315

29.965

29.965

132.206

11.545

120.661

7.069.144

1.780.690

5

3.705.347

1.583.101

Total
consolidat

100

0,4

0,4

1,8

0,2

1,7

97,8

24,6

0

51,9

21,9

Distribució
de la
despesa

TAULA 146. PRESSUPOST CONSOLIDAT DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER CAPÍTOLS. EXERCICI 2005
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3. EDUCACIÓ

3.1. NOVETATS NORMATIVES
Llei 27/2005, de 30 de novembre, de foment de l’educació i la cultura
de la pau.27
Reial decret 1509/2005, de 16 de desembre, pel qual es modifiquen el
Reial decret 55/2005, de 21 de gener, pel qual s’estableix l’estructura dels
ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de
grau, i el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.28
Ordre TAS/3901/2005, de 12 de desembre, per la qual es distribueixen
territorialment nous fons complementaris per a la formació contínua gestionats per les comunitats autònomes per a l’any 2005.29
Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional.30
Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.31
Decret 180/2005, de 30 d’agost, de modificació del Decret 155/1994, de
28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius.32
Reglament (CE) núm. 1552/2005 del Parlament Europeu i del Consell,
de 7 de setembre del 2005, sobre estadístiques relatives a la formació professional a les empreses.33
Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre del 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals.34
Ordre ECI/1712/2005, de 2 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ECI/
3686/2004, de 3 de novembre, per la qual es dicten normes per a l’aplicació del
Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d’homologació i convalidació de títols estrangers d’educació superior.35
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

BOE núm. 287, de 01.12.05.
BOE núm. 303, de 20.12.05.
BOE núm. 300, de 16.12.05.
BOE núm. 312, de 30.12.05.
DOGC núm. 4507, de 10.11.05.
DOGC núm. 4460, de 01.09.05.
DOUE L 255, de 30.09.05.
DOUE L 255, de 30.09.05.
BOE núm. 138, de 10.06.05.
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Reial decret 423/2005, de 18 d’abril, pel qual es fixen els ensenyaments
comuns del nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, regulades per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació.36
Conclusions del Consell, de 21 de febrer del 2005, sobre l’educació i la
formació en el marc de l’examen intermedi de l’Estratègia de Lisboa.37
Reial decret llei 7/2005, de 22 d’abril, pel qual es modifica la Llei 2/
2004, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2005, en matèria de finançament de la formació contínua.38
Directiva 2005/23/CE de la Comissió, de 8 de març del 2005, per la
qual es modifica la Directiva 2001/25/CE del Parlament Europeu i del
Consell relativa al nivell mínim de formació en les professions marítimes.39
Ordre TAS/630/2005, de 7 de març, per la qual es modifica l’Ordre de
13 d’abril del 1994, per la qual es dicten normes per al desenvolupament
del Reial decret 631/1993, de 3 de maig, pel qual es regula el Pla nacional
de formació i inserció professional.40
Reial decret 55/2005, de 21 de gener, pel qual s’estableix l’estructura dels
ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de
grau.41
Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.42

3.2. FINANÇAMENT DE L’EDUCACIÓ
3.2.1. El finançament públic de l’educació
3.2.1.1. Educació no universitària pública
L’any 2004, la darrera dada disponible, el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya va destinar 3.368,9 milions d’euros a ensenya36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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BOE núm. 103, de 30.04.05.
DOUE C 85, de 07.04.05.
BOE núm. 99, de 26.04.05.
DOUE L 62, de 09.03.05.
BOE núm. 64, de 16.03.05.
BOE núm. 21, de 25.01.05.
BOE núm. 21, de 25.01.05.
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ment no superior (segons dades liquidades dels pressupostos). Aquesta despesa implica un increment nominal del 10,6 % respecte de la despesa
liquidada l’any 200343 i, seguint la tendència dels tres darrers anys, es va
situar per sobre del creixement nominal del PIB de Catalunya, que el 2004
va ser del 7,4 %. Així, el pes de la despesa del Departament d’Educació en
educació no universitària sobre el PIB català s’ha anat incrementant, si bé
molt lleugerament, els darrers anys. La despesa en educació no
universitària ha passat del 2,04 %, l’any 2002, al 2,14 % del PIB l’any 2004,
evolució que respon a l’esforç més elevat fet tant en despesa corrent com
de capital.

La despesa pública
catalana en
ensenyament no
superior l'any 2004
va ser de 3.368,9
milions d'euros, un
increment en
termes comparatius
del 7,4 % respecte
del 2003.

TAULA 147. DESPESA EN EDUCACIÓ DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ. CATALUNYA 2002-2004
Unitats: despesa en milions d’euros i percentatges.

Despesa

Despesa / PIB

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Educació no
universitària

2.786,5

3.009,4

3.368,9

2,04 %

2,06 %

2,14 %

Depesa
corrent

2.592,0

2.798,5

3.120,0

1,90 %

1,90 %

2,00 %

194,5

210,8

248,8

0,10 %

0,10 %

0,20 %

Despesa de
capital
PIB (base
2000)

136.747,0 146.315,0 157.124,0 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Font: elaboració pròpia, dades de despesa liquidada del pressupost del Departament d’Educació i Idescat.

Del conjunt de la despesa liquidada, 3.132,3 milions d’euros corresponen directament a activitats d’educació, i la resta, 236,6 milions d’euros,
corresponen als serveis annexos a l’educació (administració general, formació de professorat, transport i menjadors, principalment). Com en els dos
anys precedents, les despeses corrents (la suma dels capítols I, II, IV dels
pressupostos) van absorbir el 97 % de la despesa total, mentre que la despesa de capital (suma dels capítols VI i VII) va absorbir el 7 % restant.
El pressupost del Departament d’Educació per al 2005 segueix la mateixa tendència de l’any precedent, amb uns crèdits definitius de despesa de
43. Aquest creixement s’obté descomptant la despesa en formació d’adults de la liquidació
del 2004, ja que les competències en formació d’adults van passar aquell any del
Departament de Benestar i Família al Departament d’Educació.
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3.825,3 milions d’euros, que significa un increment de l’11,2 % respecte
dels crèdits definitius del pressupost del 2004. Aquest increment ha estat
superior al del PIB català per a l’any 2005, que segons les estimacions de
l’INE ha estat del 8,1 %.
Els centres públics
van mantenir el
75 % de la depesa
del pressupost
del Departament
d'Educació, mentre
que els centres
concertats van
obtenir el 25 %
de la despesa.

El 2004, la distribució de la despesa del Departament d’Educació en
la doble xarxa de centres educatius, els centres públics i els centres privats concertats, es va mantenir pràcticament igual que l’any precedent.
Així, el 74,9 % de la despesa es va destinar a centres públics, mentre que
els centres concertats van rebre el 25,1 % restant. Aquesta tendència ha
estat sostinguda els darrers tres anys, si bé es percep una lleugera millora del pes de la despesa en centres públics, que l’any 2001 era del 73,5 %.
Els centres públics haurien rebut 2.522,6 milions d’euros, mentre que
els centres concertats haurien rebut 846,3 milions d’euros, que responen
principalment a transferències corrents (el concert educatiu i altres
transferències corrents).
TAULA 148. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ PER TIPUS DE CENTRES.
CATALUNYA 2003-2004
Unitats: despesa en milions d’euros i percentatges.

2003

2004

Despesa

%

Despesa

%

1. Centres públics

2.257,8

0,75

2.522,6

0,75

1.1. Despesa corrent

2.050,2

-

2.276,1

-

1.2. Despesa capital

207,6

-

246,5

-

2. Centres concertats

751,6

0,25

846,3

0,25

2.1. Despesa corrent

748,3

-

843,9

-

2.2. Despesa capital

3,3

-

2,4

-

3.009,4

1,00

3.368,9

1,00

TOTAL (1+2)

Font: elaboració pròpia, dades de despesa liquidada del Departament d’Educació i Idescat.

Aquesta despesa tenia com a objectiu últim la formació no universitària
dels alumnes matriculats. En el curs 2004-2005, el sistema educatiu català
tenia matriculats 1.150.166 alumnes,44 el 2,3 % més que el 2004, 1.049.723
44. Educació infantil de 1r i 2n cicle, primària, secundària (ESO, batxillerat, cicles
formatius), educació especial i altres ensenyaments de règim especial.

334

CONDICIONS DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL L’ANY 2005

dels quals (el 91,3 % del total) es distribuïen entre les etapes d’infantil, primària i tota l’educació secundària (ESO, cicles formatius i batxillerats). La
resta, 6.716 alumnes (el 0,6 % del total) eren d’educació especial, mentre
que 93.727 (8,1 %) estaven matriculats en ensenyaments de règim especial.45 Aquesta estructura s’ha mantingut pràcticament constant respecte dels
dos darrers anys.
Dels 1.049.723 alumnes d’educació infantil, primària i secundària,
el 93,4 %, 980.588 alumnes estudiaven en centres que rebien finançament de la Generalitat, o bé en centres públics o bé en centres privats
concertats. El 6,6 % restant, 69.135 alumnes, ho feien en centres privats
no concertats.
La despesa pública del Departament d’Educació es canalitzava per una
doble via cap a aquests 980.588 alumnes: d’una banda, 634.487 alumnes,
el 60,4 % del total d’alumnes d’infantil, primària i secundària, rebien fons
públics a través de la mateixa xarxa de centres públics de la Generalitat i,
de l’altra, 346.101 alumnes, el 33 % del total, rebien fons públics a través
de la xarxa de centres privats concertats.

Dels 1.049.723
alumnes de les
etapes infantil,
primària i
secundària, el
60,4 % estudiaven
en centres públics,
el 33 %, en centres
privats concertats, i
el 6,6 %, en centre
privats no
concertats.

Utilitzant la referència de la despesa liquidada per al 2004 del Departament d’Educació, i considerant només la despesa en les tres etapes formatives (infantil de 1r cicle, infantil de 2n cicle i primària, i secundària), es pot
aproximar un indicador de la despesa pública feta pel Departament per
alumne per al curs 2004-2005. En aquest càlcul s’han repartit les despeses
de funcionament de l’Administració general segons criteris objectius (com
les ràtios d’alumnes en els diferents tipus de centres, o el nombre de places
formatives per professors).
Tenint en compte aquestes consideracions, s’observa que la despesa
que el Departament va fer en el 1r cicle infantil és de 5.830,6 euros/
alumne en els centres públics propis de la Generalitat, 675,4 euros/
alumne en els centres públics de la xarxa municipal, mentre que en els
centres privats subvencionats la despesa del Departament és de 1.046,8
euros/alumne. Cal tenir present que la despesa per alumne als centres
públics municipals no comptabilitza els recursos destinats per l’Administració local (els municipis principalment) a aquesta etapa de formació, dada de la qual no es disposa, i per tant, que aquesta xifra per
centres públics municipals no recull tota la despesa pública que es destina per alumne.

En el curs
2004-2005 la
despesa per alumne
del Departament
d'Educació en
centres públics ha
estat entre un 50 %
i un 86 % superior
que la despesa per
alumne realitzada
pel Departament en
centres concertats.

45. Ensenyaments de règim especial: idiomes, arts plàstiques i disseny, conservació i
restauració de béns culturals, música, dansa, art dramàtic i esports.
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TAULA 149. DESPESA PÚBLICA PER ALUMNE PER TIPUS
DE CENTRE DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.
CATALUNYA 20041
Unitats: despesa total en milions d’euros, nombre d’alumnes i despesa per alumne en euros.

Despesa pública
Centres públics

Infantil 1r cicle2

Alumnes3

Despesa per alumne

C.
C.
C.
C.
C. Propis2 Municipals
Propis2 Municipals
Propis2
14,5

3.647,0

21.470

5.830,6

675,4

Infantil 2n cicle /
1.027,6
Primària

-

342.686,0

-

2.998,5

-

Educació
secundària

-

252.835,0

-

5.453,5

-

Centres
concertats

21,3

C.
Municipals

1.378,8

Despesa pública

Alumnes

Despesa per alumne

Infantil 1r cicle2

6,7

6.413

1.046,8

Infantil 2n cicle /
Primària

402,7

204.393

1.970,4

Educació
secundària

399,5

135.966

2.938,0

Font: elaboració pròpia, dades del Departament d’Educació de la Generalitat.
1. Es reparteix la despesa liquidada del Departament d’Educació del 2003 entre 2/3 dels alumnes
matriculats el curs 2003-04 més 1/3 dels alumnes matriculats el curs 2004-05.
2. La despesa pública del Departament d’Educació de la Generalitat en ed. inf. de 1er cicle es divideix entre la despesa en els 42 centres públics propis de la Generalitat, la resta de centres públics de
la xarxa municipal, i els centres privats subvencionats. La despesa en centres públics de la xarxa
municipal no incorpora la despesa pròpia de les administracions locals a escoles bressol. Així
mateix, els centres privats concertats s’ha d’entendre que són llars d’infants privades subvencionades, ja que en la educació infantil de 1er cicle no hi ha concert.
3. El número d’alumnes 2004 s’obté com la suma de 2/3 dels alumnes matriculats el curs 2003-04
més 1/3 dels alumnes matriculats el curs 2004-05.

Pel que fa a l’educació infantil de 2n cicle i primària, la despesa és
de 2.998,5 euros/alumne en els centres públics, mentre que la despesa
que fa el Departament en centres concertats és de 1.970,4 euros/alumne.
Finalment, a l’etapa de secundària (ESO, cicles formatius i batxillerat)
el Departament d’Educació hi destina 5.453,5 euros/alumne als centres públics i 2.938 euros/alumne als centres privats concertats.
En conjunt, la despesa per alumne de la Generalitat era més de cinc
vegades més gran als centres propis de la Generalitat que als centres privats subvencionats en educació infantil de primer cicle; era el 52 % més
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gran al segon cicle infantil i primària, i el 86 % més elevada en la secundària.

3.2.1.2. Educació universitària pública
El sistema d’universitats públiques catalanes46 els darrers anys ha
patit una caiguda progressiva d’alumnes matriculats; així en el curs
2004-2005 hi havia matriculats 170.750 alumnes, amb una caiguda respecte del curs 2003-04 de 5.127 alumnes, que s’ha repartit entre totes
les universitats públiques. El curs 1999-2000 el conjunt d’universitats
públiques catalanes van matricular 18.451 alumnes més que el 20042005, i tenien el 86,4 % del total dels alumnes del sistema universitari
(públic i privat), mentre que en el curs 2004-2005 s’han matriculat el
75,8 % de tots els alumnes. En aquest procés hi han jugat dos fenòmens,
d’una banda, l’aparició i el creixement del sistema universitari privat,
especialment de la UOC i, de l’altra, l’arribada els darrers anys de cohorts de població menys poblades. Així, el curs 2004-2005 és el primer
any des del curs 1999-2000 en què el conjunt del sistema universitari,
amb 225.405 alumnes, n’ha matriculat menys que l’any precedent, en
concret 1.841 menys.
Per finançar el cost de la formació universitària pública, les universitats públiques catalanes van assolir els darrers tres anys, fins al
2004,47 creixements de la despesa al voltant del creixement del PIB
català.
De totes maneres, la despesa total (capítols 1-9 de despeses) l’any 2004
va ser de 1.770,9 milions d’euros, el 76,7 % superior al pressupost liquidat
del 2003. Aquest fort increment respon a la cancel·lació del deute acumulat
per operacions d’inversió de les universitats públiques (que al principi del
2004 era de 724 milions d’euros).48 Així, la Generalitat va assumir aquest
endeutament a través d’una aportació de capital de 709,1 milions d’euros,
que el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació va
fer al conjunt de les universitats públiques catalanes, i que aquestes han
utilitzat per eixugar el deute.

La Generalitat de
Catalunya, com a
conseqüència de les
normes comptables
europees, ha
assumit
l'endeutament
acumulat de les
universitats
públiques catalanes
l'any 2004, per un
valor de 709,1
milions d'euros.

46. 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).
47. Darrera dada disponible dels pressupostos liquidats de les universitats públiques catalanes
facilitats pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
48. Segons dades del Pla de sanejament de la comunitat autònoma de Catalunya 2005-2008,
d’agost del 2004.
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Aquesta operació és conseqüència de l’aplicació de les normes comptables europees en què les universitats públiques es consideren part de l’Administració pública i, per tant, els seus dèficits i l’endeutament s’han de
consolidar en el deute de la Generalitat.
El 2004, la despesa
no financera per
alumne de les
universitats
públiques catalanes
ha estat de
6.089 euros, el
9,7 % superior
al curs precedent,
amb una reducció
de 5.127 alumnes
matriculats.

Per fer un seguiment de l’evolució de la despesa amb anys precedents
s’utilitza l’agregat de la despesa no financera que el 2004, amb 1.071,03
milions d’euros, va créixer el 7,6 %, just per sobre del creixement del PIB
català, que va ser del 7,4 % i va superar l’increment del 2003, que amb el
5,8 % es va situar un punt per sota de l’augment del PIB.
Així, el cost mitjà per alumne, mesurat per la despesa no financera per
alumne, hauria estat creixent els tres darrers anys, i fins al 2004, el 9,1 %
anual acumulatiu, i va arribar, en termes mitjans de les universitats públiques catalanes l’any 2004, als 6.089,68 euros/alumne, que implica un increment del 9,7 % respecte del 2003.
TAULA 150. DESPESA LIQUIDADA (CAP I -IX)
DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES.
CATALUNYA 2002-2004
Unitats: despesa total en milions d’euros i depesa per alumne en euros.

Pressupost liquidat
2002

El cost mitjà per
alumne l'any 2004
va oscil·lar entre
els 8.426 euros de
la UPF i els 4.721
euros de la UdG.
La dispersió
s'explica per les
inversions per
alumne i la despesa
en béns i serveis
per alumne de les
diferents
universitats.

338

2003

Despesa total

963,87

Despesa no
financera

940,70

995,50

Taxes de
creixement1

7,60 %

5,80 %

2004

1.002,02 1.770,91

Despesa per alumne
2002

2003

2004

-

-

-

1.071,03 5.147,62 5.550,98 6.089,68
7,60 %

9,70 %

7,80 %

9,70 %

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats de les universitats públiques catalanes, DURSI.
(1) Taxes de creixement referides a la despesa no financera.

El quadre 151 mostra l’evolució del cost mitjà per alumne de cada
una de les universitats del sistema públic català. El cost per alumne
l’any 2004 varia des dels 8.425,85 euros / alumne de la UPF als
4.721,38 euros/alumne de la UdG, diferències que s’han reduït molt
lleugerament els darrers quatre anys.
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TAULA 151. COMPONENTS DE LA DESPESA NO FINANCERA
PER ALUMNE DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES
CATALANES. CATALUNYA 2004
Unitats: despesa per alumne en euros.

UPF

UPC

UAB

URV

UdL

UB

UdG

Despesa no
financera

8.425,85 7.337,22 6.102,54 5.759,26 5.754,28 5.351,53 4.721,38

Personal
(cap. 1)

3.598,81 3.574,17 3.550,02 3.017,90 3.401,33 3.504,60 3.004,47

Inversió
(cap. 6 i 7)

2.865,12 2.149,95 1.475,12 1.539,18 1.091,53

736,9

809,82

Béns i
serveis
(cap. 2)

1.433,47 1.321,24

767,43

874,22

1.101,72

806,91

833,56

Despesa
financera
(cap. 3)

349,71

149,02

121,81

90,64

48,11

75,12

18,85

Transferènci
es corrents
(cap. 4)

178,75

142,84

188,17

237,32

111,59

227,99

54,69

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats de les universitats públiques catalanes,
DURSI.

Aquesta dispersió del cost per alumne s’explica en bona part pels diferents processos inversors seguits per cada una de les universitats i les
seves càrregues financeres, com a resultat tant de l’estructura pròpia de
les universitats i les seves infraestructures, i del seu procés de maduració, com per la ubicació al territori; també s’observa una diferència en
el comportament de la despesa en béns i serveis per alumne; pel que fa
al cost del personal per alumne, les dades mostren una homogeneïtat
més gran d’aquest component entre les universitats. En línies generals,
aquest comportament s’ha mantingut bastant estable al llarg dels darrers
quatre anys.
En el període 2001-2004, el finançament de la despesa de les universitats públiques catalanes prové, en termes mitjans, dels ingressos propis (23 %), bàsicament les taxes pagades pels alumnes; de les
transferències rebudes (entre el 70 % i el 74 %); de les transferències
corrents (60 %); de transferències de capital (entre el 10 % i el 14 %), i
la resta de la despesa implica la generació d’un dèficit, que ha oscil·lat

El finançament de
les universitats
públiques
catalanes, que es
cobreix en el
73,4 % amb
transferències
rebudes i el 22,5 %
amb ingressos
propis, va tenir un
dèficit del -3,7 %
l'any 2004, que s'ha
anat reduint des
del 2001.
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entre el -6 % i el -3 % de la despesa no financera, i que s’ha finançat a
través de l’endeutament.
TAULA 152. DESPESA NO FINANCERA PER ALUMNE
DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES.
CATALUNYA 2001-2004
Unitats: despesa per alumne en euros.

2001

2002

2003

2004

Total universitats públiques

4.693,55

5.147,62

5.550,98

6.089,68

UPF

7.050,88

6.702,84

7.404,23

8.425,85

UPC

5.679,91

6.304,89

6.656,78

7.337,22

UAB

4.501,72

5.062,90

5.437,14

6.102,54

URV

4.743,79

5.023,13

5.175,50

5.759,26

UdL

3.588,92

4.493,71

5.617,92

5.754,28

UB

4.264,89

4.640,56

5.011,63

5.351,53

UdG

3.781,36

4.141,48

4.328,94

4.721,38

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats de les universitats públiques catalanes, DURSI.

Al llarg d’aquest període ha tingut lloc una certa reducció del dèficit,
que si bé no ha estat progressiva, ha passat dels 54,3 milions de dèficit l’any
2001, als 39,7 milions l’any 2004, i ha reduït el percentatge, respecte de la
despesa no financera, del -6,3 % al -3,7 %, respectivament. Aquesta reducció ha estat conseqüència, principalment, de l’augment de les transferències
de capital, amb un creixement anual acumulatiu del 13,6 %, i en menor mesura també de l’augment de les transferències corrents, amb un creixement
anual acumulatiu del 7,6 %, mentre que la despesa no financera ha crescut
el 7 % anual acumulatiu.
Així, l’any 2004, el 22,5 % de la despesa no financera del conjunt de
les universitats es va cobrir amb ingressos propis; el 60,7 %, amb ingressos provinents de transferències corrents; el 12,7 %, amb transferències de capital, i la resta ha implicat un dèficit del -3,7 %, cobert amb
endeutament.
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TAULA 153. FINANÇAMENT DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES
CATALANES. CATALUNYA 2001-2004
Unitats: percentatge i milions d’euros.

2001

2002

2003

2004

Ingressos propis1 / Despeses no
financeres

23,2 %

22,5 %

23,0 %

22,5 %

Transferències rebudes2 / Despeses
no financeres

70,2 %

73,8 %

71,7 %

73,4 %

Dèficit / Despeses no financeres

-6,1 %

-3,2 %

-5,0 %

-3,7 %

Dèficit

-53,4

-30,1

-49,6

-39,7

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DURSI.
(1) Suma de taxes i altres, ingressos patrimonials i alienació d’inversions reals.
(2) Suma de transferències corrents i de capital.

Aquests increments de les transferències rebudes l’any 2004 van tenir
lloc com a conseqüència del finançament més elevat obtingut a través de
l’execució del pressupost del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
La despesa liquidada (segons obligacions reconegudes) total del Departament l’any 2004, i descomptats el 709,1 milions d’euros destinats a assumir
l’endeutament de les universitats catalanes, va ser de 772,5 milions d’euros, xifra que implica un creixement del 15,7 % respecte de l’execució del 2003. A la
vegada, els pressupostos per al 2005 preveuen un increment de la despesa (segons crèdits definitius) del Departament del 14,7 %, amb un valor de 934,6 milions d’euros. Aquests increments estan per sobre del creixement del PIB del
2004 i del 2005, que ha estat del 7,4 %, i del 8,1 %,49 respectivament.
La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya50 estructura el
finançament de les universitats públiques catalanes a partir de dos grans blocs.
D’una banda, el model de distribució del finançament de les universitats, a partir del qual es cobreixen les despeses de funcionament i, de l’altra, el Pla d’inversions universitàries, que finança les infraestructures i els seus equipaments.
D’altra banda, les universitats també disposen del finançament derivat del desenvolupament dels plans de recerca.

El DURSI va
destinar un mínim
de 656,9 milions
d'euros del
pressupost liquidat
del 2004 per
finançar el sistema
universitari, amb
un increment
respecte de l'any
2003 del 13 %. El
2005 es preveu que
aquesta aportació
creixi el 5,1 %.
Aquests increments
cobreixen amb
escreix les
previsions de la
Llei 1/2003
d'universitats.

Les dades disponibles ens permeten analitzar les quantitats obtingudes
per les universitats a través de les transferències corrents del model de dis49. Segons estimacions de l’Idescat i de l’INE, respectivament.
50. DOGC núm. 3826, de 20.02.2003.
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tribució, i les inversions executades del Pla d’inversions universitàries
2001-2006, que constitueixen el gruix principal del finançament que el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació fa a les universitats públiques. No s’ha desglossat la part de recursos a les universitats
derivat del III Pla de recerca 2001-2004.
S’obté, així, a partir d’aquests dos grans blocs, una aproximació de les
aportacions de la Generalitat desagregada per universitats.
Dels 772,5 milions d’euros executats en el pressupost del Departament
per al 2004, 656,9 milions51 s’han destinat a finançar les universitats públiques a través d’aquest dos conceptes, xifra que implica un creixement del
13 % respecte del 2003. El 2005 es preveu una aportació de 690,5 milions
d’euros,52 sobre un pressupost del Departament de 934,6 milions, que
implica un creixement del 5,1 % respecte del 2004.
TAULA 154. TRANSFERÈNCIES CORRENTS I INVERSIONS
EXECUTADES DEL DEPARTAMENT D’UNIVERSITATS, RECERCA
I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. CATALUNYA 2003-2005
Unitats: despesa pública en milers d’euros i taxes de creixement en percentatge.

Despesa del DURSI
2003

2004

2004

2005

Transferències corrents1 527.000 587.099 617.106

11,4 %

5,1 %

Inversions executades2

54.502

73.403

28,1 %

5,2 %

TOTAL

581.502 656.905 690.509

13,0 %

5,1 %

69.806

2005

Taxes de creixement

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DURSI, i de les seves memòries 2002 a 2004.
1) Les dades de transferències són dades executades. Cada any es comptabilitzen només els
pagaments realitzats durant l’any pressupostari. No inclouen el Programa Jaume Serra i Hunter, ni les transferències per compensar les exempcions de matrícula en aplicació del decret de
preus universitaris. A partir del 2004 inclou la Dotació Addicional de Recerca i el Fons
d’Acció Territorial. L’any 2004 també es va transferir una dotació addicional de docència.
2) Les dades d’inversió pel període 2003-2004 són les executades del Pla d’inversió universitàries 2001-2006, la inversió del 2005 és la previsió d’inversió pel 2005 del mateix Pla.

La disposició final segona de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix que el finançament a les universitats públiques catalanes ha de créixer, com a mínim, el 30 % en termes reals en el
51. Segons dades facilitades pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació i les seves memòries anuals del 2002 al 2004.
52. Suma de les transferències corrents executades i les previsions d’inversió autoritzades per
al 2005 del Pla d’inversions universitàries 2001-2006.
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període 2003-2010, magnitud que anualitzada implica un creixement real
del 3,8 % anual acumulatiu. En el període 2004-2005 s’ha assolit amb escreix aquest objectiu per part de la Generalitat, amb un creixement real anual acumulatiu del 5,1 %, mesurat a través de l’aportació en les
transferències corrents del model de distribució i la inversió executada del
Pla d’inversions universitàries.
En el quadre 154 es posa de manifest que aquesta evolució respon
principalment a l’increment de les aportacions fetes a les universitats
per part del Departament el 2004, i més acusadament a l’execució d’inversions.
Així mateix, en l’Acord per un govern catalanista i d’esquerres es fixava
com un dels objectius assolir un nivell de finançament per estudiant similar
a la mitjana europea, de prop de 5.000 euros/alumne.
La despesa per alumne53 aportada per la Generalitat l’any 2005 ha estat
en termes mitjans de 4.043,98 euros/alumne per al conjunt d’universitats
públiques catalanes, i ha experimentat un creixement de l’11,7 % anual acumulatiu els dos darrers anys. Aquest increment ha estat conseqüència de
l’esforç més gran de despesa fet pel Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació, i en menor mesura per la reducció dels alumnes
matriculats.

La despesa per
alumne, en termes
del model de
distribució i del Pla
d'inversions, a
càrrec del DURSI
l'any 2005 ha estat
de 4.043,18 euros/
alumne. Per
arribar als 5.000
euros/alumne de
mitjana europea
cal un increment de
163 milions d'euros
en els pressupostos.

Per equiparar-nos a la mitjana europea, caldria un esforç afegit de 956
euros/alumne i, per tant, una suma, tenint en compte la matriculació universitària del curs 2004-2005, d’aproximadament 163 milions d’euros en els
pressupostos de la Generalitat. Aquest càlcul s’ha fet sense tenir en compte
el finançament derivat del III Pla de recerca, que l’any 2005 tenia pressupostada, en ajuts i subvencions dels cinc programes en què s’estructura, una
quantitat de 78,7 milions d’euros -de totes maneres una bona part d’aquesta
quantitat no va a les universitats.
En el conjunt dels tres darrers anys, la UdL, la UPF, la URV i la UPC
estarien rebent quantitats per alumne superiors a la mitjana, mentre que
la UdG, la UAB i la UB haurien rebut quantitats per sota de la mitjana.
La UPF seria l’única universitat pública que hauria estat reduint les
aportacions rebudes per alumne en aquest període, si bé cal tenir present
que partia d’una situació en què havia rebut més aportacions per alumne
que la resta d’universitats.
53. Mesurada per la suma de les transferències corrents del model de distribució i les
inversions del Pla d’inversions universitàries 2001-2006.
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La dispersió entre
universitats de la
despesa per alumne
finançada pel
DURSI, s'ha reduït
l'any 2005, després
de l'increment del
2004. La dispersió
respon
principalment
a la distribució
d'inversions per
alumnes associada
al Pla d'inversions.

L’increment significatiu de la despesa per alumne que va tenir lloc el 2004,
va anar acompanyat d’un increment en la dispersió de les aportacions, des dels
5.967,51 euros/alumne a la UPF, fins els 3.300,1 euros/alumne a la UdG. De
totes maneres, l’any 2005 s’han tornat a reduir les diferències i s’ha millorat la
distribució de recursos per alumne des del 2003.
Així, les diferències entre l’aportació màxima per alumne i la més baixa
ha passat dels pràcticament 1.500 euros/alumne l’any 2003, als 932,3 euros/alumne el 2005. A la vegada, el coeficient de variació ponderat dels
ajuts per alumne entre universitats, una mesura del grau de dispersió, ha
passat d’un valor del 0,11, al 0,08 entre l’any 2003 i el 2005.
TAULA 155. TRANSFERÈNCIES CORRENTS I INVERSIONS
EXECUTADES PER ALUMNE DEL DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES. CATALUNYA 2003-2005
Unitats: despesa per alumne en euros i percentatges.

Despesa per alumne

Taxes de creixement

2003

2004

2005 1

2004

2005

UPF

4.318,34

5.967,51

4.647,35

38,2 %

-22,1 %

URV

3.700,31

4.416,61

4.547,79

19,4 %

3,0 %

UdL

3.344,25

3.933,37

4.765,17

17,6 %

21,1 %

UPC

3.414,82

3.743,91

4.157,00

9,6 %

11,0 %

UAB

2.909,85

3.475,19

3.838,87

19,4 %

10,5 %

UB

3.156,57

3.421,47

3.832,85

8,4 %

12,0 %

UdG

2.819,34

3.300,07

3.858,06

17,1 %

16,9 %

Total

3.242,51

3.735,03

4.043,98

15,2 %

8,3 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DURSI, de les seves memòries 2002 a 2004.
(1) Les dades del 2005 incorporen la previsió d’inversió del Pla d’inversions universitàries
2001-2006, i no les inversions executades.

Aquesta reducció ha tingut lloc, sobretot, per la reducció en les diferències de les aportacions en les inversions per alumne de les diferents universitats. En el quadre 156 es mostra que el coeficient de variació ponderat de
les inversions per alumne del Departament és més elevat que el de les transferències per alumne, que depenen, a través del model de distribució, de paràmetres que busquen l’equitat en l’assignació de recursos entre les
universitats, i que l’any 2005 han estat revisats.
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TAULA 156. DISPERSIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS
I INVERSIONS EXECUTADES PER ALUMNE DEL DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES. CATALUNYA 2003-2005
Unitats: euros per d’alumnes.

Transferències
corrents +
inversió per
alumne

Diferència valor màxim /
mínim
Coeficient de variació
ponderat

Diferència valor
Transferències màxim / mínim
corrents per
Coeficient de variació
alumne
ponderat
Inversió per
alumne

Diferència valor màxim /
mínim
Coeficient de variació
ponderat

2003

2004

2005

1.499,00

2.667,44

932,32

0,11

0,17

0,08

1.456,94

1.320,57

1.360,20

0,10

0,08

0,09

433,44

1.590,40

570,92

0,41

0,96

0,33

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DURSI.

3.3. EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT
3.3.1. Educació infantil
La població en edat infantil (de 0 a 5 anys) ha mantingut la tendència dels
darrers anys i ha experimentat l’any 2005 un creixement de 25.544 infants respecte del 2004, fins a assolir la xifra de 425.106 infants. Representa un creixement de la població d’aquest tram d’edat del 6,4 % respecte de l’any 2003.
Aquest creixement s’ha seguit traduint en un increment del nombre d’alumnes matriculats en les dues etapes infantils que el sistema educatiu no considera
com a obligatòries.
Entre els anys 2003 i 2004 la població infantil de 0 a 2 anys s’ha incrementat de 14.059 infants, mentre que el conjunt del sistema educatiu català,
en el curs 2004-2005, el nombre de places en la primera etapa infantil (0 a
2 anys) s’ha incrementat de 5.221 places. Així, la taxa de cobertura d’aquest
grup d’edat se situa en el 29,8 % de la població de 0 a 2 anys, lleugerament
superior al curs precedent. El curs 2004-2005 l’esforç del sector públic en
la provisió de places ha millorat respecte del curs precedent, s’han creat

La taxa de
cobertura de la
població infantil de
0 a 2 anys ha estat
del 29,8 % el curs
2004-2005,
pràcticament igual
que en el curs
precedent. El sector
públic ha finançat
la creació de 4.032
places, i ha
incrementat l'esforç
respecte de l'any
precedent, si bé per
sota de l'objectiu de
l'Acord del Tinell.
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3.852 places més, i s’han subvencionat 180 places més que el curs precedent. Per sota encara, però, de les 7.500 places anuals que s’haurien de promocionar des del sector públic per cobrir el compromís de les 30.000 places
d’escoles bressol de l’Acord per un govern d’esquerres i progressista.
Els centres privats no subvencionats han cobert el 47,9 % dels infants
matriculats, dos punts per sota de l’any precedent, mentre que ha millorat
la cobertura dels centres públics, que atenen el 42,2 % dels alumnes, i s’ha
mantingut la cobertura dels centres privats subvencionats en el 10 %.
La taxa de
cobertura
de la població
infantil de
3 a 5 anys ha estat
del 97 % el curs
2004-2005. Les
places en centres
públics representen
el 63,7 % del total,
i en centres privats
concertats,
el 34,4 %.

En el segon cicle infantil (de 3 a 5 anys) s’ha incrementat la població
entre l’any 2004 i el 2005 de 12.485 infants, i s’ha assolit la xifra de
205.144 infants l’any 2005. De nou, l’esforç econòmic de la societat catalana ha permès un increment de la dotació de places de 7.715 noves places,
la qual cosa s’ha traduït en una taxa de cobertura del 97 % de la població
d’aquest grup d’edat, taxa un punt per sota de la dels anys precedents, a causa del creixement més important de població que de places creades.
S’ha mantingut l’esforç del sector públic en aquesta etapa, principalment a través de la dotació de places en centres públics, que representen en
aquest curs el 63,7 % del total de places, i a través de les ajudes a les places
privades concertades, que representen el 33,4 % del total. Les places privades no concertades han estat el 2,9 % del total.
En conjunt, en les dues etapes infantils la ràtio d’alumnes per professor
s’ha mantingut relativament constant respecte d’anys precedents, amb una
mitjana de 15 alumnes/professor. Se segueix constatant que la ràtio més
elevada d’alumnes per professor ha tingut lloc en el sector privat concertat,
amb 21 alumnes/professor, mentre que en el sector privat no concertat la ràtio s’ha reduït fins a 11 alumnes/professor.
TAULA 157. ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER TIPUS
DE CENTRES. CATALUNYA 2003-2004
Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

Total infantil

251.419

143.539

107.880

71.538

36.342

1r cicle

60.429

23.833

36.596

6.353

30.243

2n cicle

190.990

119.706

71.284

65.185

6.099

15,3

15,0

15,8

20,9

10,6

Alumnes /
Professor infantil

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.
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TAULA 158. ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER TIPUS
DE CENTRES. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

Total infantil

264.355

154.263

110.092

72.945

37.147

1r cicle

65.650

27.685

37.965

6.533

31.432

2n cicle

198.705

126.578

72.127

66.412

5.715

14,9

14,7

15,0

19,3

10,5

Alumnes /
Professor infantil

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

TAULA 159. TAXA DE COBERTURA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL.
CATALUNYA 2004-2005
Unitats: percentatges.

2004

2003-2004

2005

2004-2005

Població

Taxa

Població

Taxa

De 0 a 2 anys

205.903

29,3 %

219.962

29,8 %

De 3 a 5 anys

193.659

98,6 %

205.144

96,9 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Departament d’Educació.

3.3.2. Educació primària
L’educació primària (de 6 a 11 anys), primera etapa obligatòria del
sistema educatiu, també ha experimentat un creixement de la població
entre el 2004 i 2005, de 8.322 infants, i ha assolit l’any 2005 un valor
de 373.331 infants. El curs 2004-2005 s’han creat 5.450 places noves,
un increment menor al del curs anterior, i s’ha mantingut pràcticament
estable la taxa de cobertura en el 98,6 %. L’esforç de dotació de places,
com en anys precedents, s’ha fet principalment en centres públics (amb
un increment de 5.680), de manera que l’oferta de places es distribueix
el 61 % en centres públics, el 38 % en centres privats concertats (que
han reduït el nombre de places generades), i l’1 % en centres privats no
concertats.

A l'ensenyament
primari (de 6 a 11
anys), l'increment
de places en el curs
2004-2005 ha estat
de 5.450, menor
que el de l'any
precedent, i menor
que el creixement
de la població en
aquesta franja
d'edat.

L’esforç de contractació de professors ha permès mantenir constant la
ràtio d’alumnes per professor, tant en centres públics, amb 12,5 alumnes/
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professor, com en centres privats concertats, amb 13,3 alumnes/professor,
mentre que en els centres privats no concertats s’ha situat en 5,9 alumnes/
professor.
TAULA 160. ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER TIPUS
DE CENTRES. CATALUNYA 2003-2004
Unitats: nombre d’alumnes.

Primària

TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

362.817

218.796

144.021

138.996

5.025

12,7

12,6

12,7

13,3

5,7

Alumnes /
Professor primària

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

TAULA 161. ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER TIPUS
DE CENTRES. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre d’alumnes.

Primària
Alumnes /
Professor primària

TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

368.267

224.476

143.791

138.404

5.387

12,5

12,5

12,5

13,0

6,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

TAULA 162. TAXA DE COBERTURA DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
CATALUNYA 2004-2005
Unitats: percentatges.

De 6 a 11 anys

2004

2003-2004

2005

2004-2005

Població

Taxa

Població

Taxa

365.099

99,4 %

373.331

98,6 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Departament d’Educació.

3.3.3. Educació secundària
L’educació secundària obligatòria (ESO), com en anys precedents, ha
donat cobertura a tota la població de 12 a 15 anys, amb una taxa del
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102,1 %. L’any 2005, la població de 15 a 12 anys era de 253.396 adolescents, amb un increment respecte de l’any anterior de 3.878 alumnes. El sistema públic cobreix a través dels centres públics el 58,1 % dels matriculats,
i dóna suport als centres privats concertats, que cobreixen el 40,7 % dels
alumnes matriculats, mentre que l’1,2 % restant estan matriculats en centres
privats no concertats.
En l’etapa de batxillerat ha tingut lloc un punt d’inflexió en la caiguda progressiva de la població entre 16 i 17 anys d’aquests darrers
anys, que s’ha situat en 131.016 joves, 615 més que l’any precedent. Tot
i així, el nombre de matriculats en el curs 2004-2005 s’ha reduït fins a
87.964 alumnes, 2.010 menys que el curs anterior. La no-obligatorietat
d’aquesta etapa explica la provisió menor del sector públic, manifestada
principalment en un percentatge més reduït de concertació de places i,
per tant, en un pes més elevat de les places privades. Com en anys precedents, el centres públics han cobert el 64 % dels alumnes matriculats,
els centres privats concertats, el 14 %, i els centres privats no concertats,
el 22 %.

L'ESO ha
mantingut una
cobertura del 100
% de la població de
12 a 15 anys, amb
un increment de la
població
matriculada.
Malgrat
l'increment de la
població de 16 a 17
anys, s'ha continuat
reduint la
matriculació en el
batxillerat.

En aquestes dues etapes de l’educació secundària, l’esforç en contractació ha continuat mantenint la ràtio d’alumnes per professor. Així,
als centres públics la ràtio se situava en 9 alumnes/professor, mentre
que en el conjunt dels centres privats la ràtio era d’11 alumnes/professor.
TAULA 163. ALUMNES D’ESO I DE BATXILLERAT PER TIPUS
DE CENTRES. CATALUNYA 2003-2004
Unitats: nombre d’alumnes.

Privats
Privats no
concertats concertats

TOTAL

Públics

Privats

ESO + Batxillerat

346.242

203.680

142.562

119.570

22.992

ESO

256.268

146.694

109.574

106.492

3.082

Batxillerat

89.974

56.986

32.988

13.078

19.910

10,0

9,2

11,3

-

-

Alumnes /
Professor ESO +
Batxillerat

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.
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TAULA 164. ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT PER CENTRES.
CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

ESO + Batxillerat

346.710

206.652

140.058

117.845

22.213

ESO

258.746

150.355

108.391

105.241

3.150

Batxillerat

87.964

56.297

31.667

12.604

19.063

9,8

9,1

11,1

-

-

Alumnes /
Professor ESO +
Batxillerat

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

TAULA 165. TAXA DE COBERTURA DE L’ESO I BATXILLERAT.
CATALUNYA 2004-2005
Unitats: percentatges.

2004

2003-2004

2005

2004-2005

Població

Taxa

Població

Taxa

De 12 a 15 anys

249.518

102,7 %

253.396

102,1 %

De 16 a 17 anys

130.401

-

131.016

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Departament d’Educació.

Fracàs escolar
La taxa de fracàs
escolar ha
mantingut una
lleugera tendència
a la baixa des de
l'any 2000 fins a
l'any 2004, amb
una taxa el darrer
any del 26,9 %.

Les darreres dades disponibles d’avaluació de l’ESO referides als alumnes
que van finalitzar els estudis obligatoris l’any 2004 mostren que el 73,1 % dels
alumnes avaluats obtenen el graduat en educació secundària. Aquest percentatge s’ha mantingut relativament estabilitzat des de l’any 2000, en què aquest
percentatge va ser del 78,5 %, amb una lleugera tendència a la baixa.
Per tant, el 26,9 % dels alumnes no han aconseguit superar les proves
finals de l’ESO, valor indicatiu del fracàs escolar, percentatge que s’ha
mantingut relativament estabilitzat, amb una lleugera tendència a la baixa,
els darrers quatre anys.
Els alumnes que no superen l’ESO, o bé abandonen els ensenyaments
obligatoris amb la certificació de l’ensenyament obligatori -l’any 2004 el
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13,1 % dels alumnes avaluats van abandonar l’ensenyament obligatori-, o
bé romanen en el mateix cicle, cosa que van fer el 13,9 % restant.
Entre els alumnes avaluats que no obtenen el graduat escolar, s’està incrementant, lentament, el percentatge que decideix mantenir-se en el cicle,
i per tant s’està reduint la taxa d’abandonament, del 2000 al 2004. L’any
2000 el 60 % dels alumnes que no van superar l’ESO van decidir abandonar
els estudis obligatoris, i el 40 % restant van repetir curs. Quatre anys més
tard, el percentatge dels que abandonen ha estat del 48 % i dels que romanen en el cicle, del 52 %.
TAULA 166. PERCENTATGE DE FRACÀS ESCOLAR DELS
ALUMNES AVALUATS D’ESO. CATALUNYA 2000-2004
Unitats: percentatges.

2000

2001

2002

2003

2004

Mitjana de fracàs

28,5 % 27,2 % 26,8 % 27,4 % 26,9 %

Mitjana d’abandonament

16,9 % 15,0 % 14,6 % 15,2 % 13,1 %

Mitjana de repetidors

11,5 % 12,2 % 12,2 % 12,2 % 13,9 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.

3.4. CICLES FORMATIUS
La formació professional específica reglada (cicles formatius) després
d’haver alentit el creixement en anys precedents, afectada en part pel descens de la població de 16 a 22 anys, ha recuperat un cert dinamisme el curs
2004-2005, amb 68.604 places, amb un increment respecte el curs precedent de 1.247 estudiants. D’aquestes places, pràcticament la meitat, 34.131,
han correspost als cicles formatius de grau mitjà, i la resta, als de grau superior. El sector públic ha proveït el 69 % de les places a través dels centres
públics, i ha ajudat a finançar amb el concert el 24,6 % de places en centres
concertats. La resta, el 6,4 %, eren places en centres privats no concertats.
Aquesta estructura ha estat molt similar a la d’anys precedents.

Els cicles formatius
en el curs
2004-2005
han cobert
68.604 places, amb
un increment
respecte al curs
precedent de 1.247
estudiants. Aquest
increment ha estat
més elevat que el
del curs precedent.

La ràtio d’alumnes per professor tècnic de FP s’ha mantingut respecte
del curs anterior en gairebé 19 alumnes / professor, tant en centres públics
com en centres privats (la majoria dels quals eren concertats). Cal destacar,
com en el curs precedent, que mentre que els centres públics han incorporat
179 professors més, fins a 2.585 professors tècnics de FP, el sector privat
n’ha perdut 125, amb un total de 1.064 professors.
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TAULA 167. ALUMNES DE CICLES FORMATIUS PER TIPUS
DE CENTRES. CATALUNYA 2003-2004
Unitats: nombre d’alumnes.

Privats
Privats no
concertats concertats

TOTAL

Públics

Privats

Cicles Formatius

67.357

45.966

21.391

17.003

4.388

C.F.G.M.

32.619

22.706

9.913

7.949

1.964

C.F.G.S.

34.738

23.260

11.478

9.054

2.424

18,7

18,7

18,8

-

-

Alumnes / Professor
CFGM + CFGS

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

TAULA 168. ALUMNES DE CICLES FORMATIUS PER TIPUS
DE CENTRES. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre d’alumnes.

Privats
Privats no
concertats concertats

TOTAL

Públics

Privats

Cicles Formatius

68.604

47.309

21.295

16.907

4.388

C.F.G.M.

34.131

23.809

10.322

8.244

2.078

C.F.G.S.

34.473

23.500

10.973

8.663

2.310

18,8

18,3

20,0

-

-

Alumnes / Professor
CFGM + CFGS

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

3.5. ALTRES ENSENYAMENTS
Els ensenyaments de règim especial agrupen l’oferta de diferents ensenyaments artístics, així com els ensenyaments d’esport, tant reglats con no
reglats. En conjunt, si bé sense la intensitat de l’any precedent, l’oferta
d’aquests ensenyaments ha incrementat el volum de matriculats fins a
93.727, 5.138 matriculats més que el curs anterior. Aquest increment respon, principalment, a un increment de les places en centres públics, amb
5.064 places més.
Les ràtios d’alumnes per professor s’han mantingut pràcticament
iguals als dels dos darrers cursos, si bé amb una tendència lleugera a la
baixa.
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TAULA 169. ALUMNES D’ALTRES ENSENYAMENTS PER TIPUS
DE CENTRES. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre d’alumnes.

Alumnes

Alumnes / Professor
cicles formatius

TOTAL

Públics

Privats

Arts plàstiques i disseny

5.669

5.090

579

Música

35.955

25.689

10.196

Dansa

8.325

963

7.362

Escoles oficials d’idiomes

43.004

43.004

-

Art dramàtic

282

282

-

Restauració i conservació
béns culturals

136

136

Esports

356

162

194

Arts plàstiques i disseny

7,5

7,5

8,3

Música

9,1

9

9,3

Dansa

23,1

8,2

30,4

Escoles oficials d’idiomes

83,8

83,8

-

Art dramàtic

5,9

5,9

-

Restauració i conservació
béns culturals

6,5

6,5

-

3

1,8

6,9

Esports

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

3.6. ALUMNES ESTRANGERS
Un dels components més importants que ha fet incrementar la població catalana aquests darrers anys ha estat la població immigrada, la qual
cosa s’ha traduït en un increment cada cop més intens d’alumnes d’origen estranger en el sistema educatiu català. El curs 2004-2005 aquest increment s’ha desaccelerat, així, en el conjunt del sistema educatiu no
universitari el nombre d’alumnes estrangers ha passat de 76.459 el curs
2004-2005 a 91.242, un increment de 14.783 alumnes, inferior a l’incre-
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L'alumnat
estranger, com en
cursos precedents,
s'ha concentrat
d'una manera més
intensa en la xarxa
de centres públics,
comparat amb els
centres privats
(concertats i no
concertats).

Els alumnes
estrangers
signifiquen el 8,7 %
de la població
estudiant el curs
2004-2005, un punt
per sobre del curs
precedent.

ment de 22.833 de l’any precedent. Tot i així, aquests alumnes signifiquen el 8,7 % del total de la població estudiant el curs 2004-2005, quan
l’any anterior eren el 7,4 %.
Aquest comportament és més acusat en les etapes infantil, primària i en
l’ESO. En concret de l’increment de 14.783 nous alumnes estrangers
d’aquest curs, 11.050 s’han matriculat en centres públics d’educació infantil, primària i d’ESO, i de manera especial en l’educació primària, on s’han
matriculat 6.263 dels nous alumnes estrangers.
Com ja succeïa els anys precedents, s’ha mantingut en el curs 20042005 la tendència de l’alumnat d’origen estranger a concentrar-se d’una
manera més intensa en la xarxa de centres públics, que en la xarxa de centres privats (concertada i no concertada), concentració que encara es fa més
palesa en les etapes d’infantil, primària i ESO. Així, mentre que l’alumnat
estranger representa entre l’11 % i el 15 % en els centres públics de les etapes infantil, primària i ESO, en els centres privats representa només entre
el 3 % i el 4 %. Només en la formació professional de grau superior s’observa una pràctica equiparació de concentració d’alumnes estrangers entre
centres públics i privats.
TAULA 170. ALUMNES ESTRANGERS PER TIPUS D’ESTUDIS.
CATALUNYA 2003-2004
Unitats: alumnes i percentatges.

TOTAL

% sobre
total
alumnes

Alumnes
centres
públics

% sobre
total
alumnes

Alumnes
centres
privats

% sobre
total
alumnes

Infantil

17.693

7,0 %

14.504

10,1 %

3.189

3,0 %

Primària

32.761

9,0 %

28.373

13,0 %

4.388

3,0 %

ESO

20.261

7,9 %

16.430

11,2 %

3.831

3,5 %

Batxillerat

3.040

3,4 %

2.611

4,6 %

429

1,3 %

Cicles
Formatius

2.704

4,0 %

1.943

4,2 %

761

3,6 %

C.F.G.M.

1.418

4,3 %

1.128

5,0 %

290

2,9 %

C.F.G.S.

1.286

3,7 %

815

3,5 %

471

4,1 %

TOTAL

76.459

7,4 %

63.861

10,4 %

12.598

3,0 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.
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TAULA 171. ALUMNES ESTRANGERS PER TIPUS D’ESTUDIS.
CATALUNYA 2004-2005
Unitats: alumnes i percentatges.

TOTAL

% sobre
total
alumnes

Alumnes
centres
públics

% sobre
total
alumnes

Alumnes
centres
privats

% sobre
total
alumnes

Infantil

20.178

7,6 %

16.784

10,9 %

3.394

3,1 %

Primària

40.245

10,9 %

34.636

15,4 %

5.609

3,9 %

ESO

23.532

9,1 %

18.937

12,6 %

4.595

4,2 %

Batxillerat

3.665

4,2 %

3.169

5,6 %

496

1,6 %

Cicles
Formatius

-

-

-

-

-

-

C.F.G.M.

1.997

5,9 %

1.610

6,8 %

387

3,7 %

C.F.G.S.

1.625

4,7 %

1.087

4,6 %

538

4,9 %

TOTAL

91.242

8,7 %

76.223

12,0 %

15.019

3,6 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.

3.7. ENSENYAMENT SUPERIOR
Després d’un llarg període de desacceleració del creixement dels
alumnes matriculats, el curs 2003-2004 va ser el primer a observar-se
una caiguda del nombre absolut d’alumnes matriculats en tot el sistema
universitari (públic i privat), exceptuant-ne la UOC, amb una caiguda
de 3.550 alumnes.
El curs 2004-2005 aquesta caiguda s’ha intensificat, i s’ha reduït el
nombre d’alumnes de 5.070. De fet, fins i tot comptabilitzant la UOC, que
encara ha experimentat un creixement de 3.229 alumnes matriculats, en el
conjunt del sistema universitari català ha tingut lloc una caiguda absoluta
de 18.841 alumnes. Així, la xifra d’alumnes totals del curs 2004-2005
(menys els de la UOC) s’ha situat en 191.109.

El nombre
d'estudiants
matriculats en el
sistema
d'universitats
català s'ha reduït
en 3.550 alumnes
el curs 2004-2005,
més intensament a
les universitats
públiques que a les
privades.

Aquesta caiguda és generalitzable per totes les universitats (excepte per
a la Universitat de Vic i la UOC), i la UB i la UPC són les dues universitats
amb una pèrdua més acusada d’alumnes matriculats.
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TAULA 172. ALUMNES DE LES UNIVERSITATS CATALANES.
CATALUNYA 2002-2005
Unitats: nombre d’alumnes.

Alumnes / Professor
universitari

Alumnes
2002-03

2003-04

2004-05

2002-03

2003-04

2004-05

UB

60.131

57.854

56.111

13,9

13,6

-

UAB

39.032

38.404

38.117

14,0

13,6

-

UPC

34.421

34.541

33.242

13,7

13,2

-

UPF

10.186

10.295

10.213

12,5

12,3

-

UdG

13.071

12.903

12.680

13,9

13,8

-

UdL

9.844

9.254

8.425

14,2

13,1

-

URV

12.652

12.626

11.962

12,6

11,7

-

UOC

26.616

30.767

33.996

211,2

238,5

-

URL

13.635

13.210

13.140

12,5

11,3

-

UV

4.503

4.926

5.113

12,8

12,2

-

UIC

2.554

2.466

2.406

9,3

7,7

-

TOTAL

226.645 227.246

225.405

15,2

14,9

-

TOTAL – UOC

200.029 196.479

191.409

13,5

13,0

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DURSI.

Dels 225.405 alumnes matriculats el curs 2004-2005, 170.750 alumnes
ho eren d’universitats públiques, el 75,8 % del total, percentatge que s’ha
anat reduint de forma progressiva els darrers anys, ja que el curs 2000-2001
els matriculats en universitats públiques eren el 83,6 % del total. Així, la
pèrdua d’estudiants està afectant de manera més intensa les universitats públiques que les privades.
Aquesta pèrdua d’alumnes ha anat acompanyada d’un lleuger increment del professorat, que ha passat de 14.898 professors el curs 2002-2003,
a 15.279 professors el curs 2003-2004, darrera dada disponible, la qual cosa
ha permès millorar en la majoria d’universitats la ràtio d’alumnes per professor, que passa de 13,5 a 13 alumnes/professor, si no es té en compte la
UOC.
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4. HABITATGE

4.1. NOVETATS NORMATIVES
1. Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme.54
Aquest Decret té per objecte l’aprovació de la refosa en un text únic de
la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002 per al
foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local,55 i la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.56
2. Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al
dret a l’habitatge 2004-2007.57
Aquest Decret té per objecte actualitzar el desplegament del Pla per al
dret a l’habitatge de Catalunya, i a aquest efecte reforça i posa al dia el Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al dret a
l’habitatge,58 i regula la gestió dels ajuts que preveu el Reial decret 801/
2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal 2005-2008, per afavorir
l’accés dels ciutadans a l’habitatge.59
Es destaca, a continuació, els principals canvis i novetats que el Decret
d’actualització introdueix amb relació al Decret de desplegament del Pla
per al dret a l’habitatge 2004-2007:60
a. Preu màxim de venda o adjudicació per metre quadrat de superfície
útil segons règim de protecció:
– El preu bàsic de referència per a tots els règims passa de 674,94 euros a 695,19 euros, i augmenta el 3 %.
– Els preus màxims dels habitatges de protecció oficial de règim especial augmenten a l’entorn del 30 %.
– Els preus màxims dels habitatges de protecció oficial de règim general augmenten entre el 6 i el 9 % segons la zona geogràfica.
54. DOGC núm. 4436, de 28.07.2005.
55. DOGC 4291, de 30.12.04.
56. DOGC 3600, de 21.03.02.
57. DOGC núm. 4507, de 10.11.2005, correcció d’errada DOGC núm. 4512, de 17.11.2005.
58. DOGC núm. 4281, de 16.12.2002.
59. BOE núm. 166, de 13.7.2005.
60. El Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al dret a l’habitatge
2004-2007 es va tractar a la Memòria socioeconòmica i laboral 2004.
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– Els preus màxims dels habitatges de protecció oficial de preu concertat augmenten entre el 3 i el 4 % segons la zona geogràfica, la
qual cosa vol dir que aquest increment és degut quasi exclusivament
a l’augment del preu bàsic de referència i no tant a la modificació
dels elements fixos de la fórmula de càlcul dels preus màxims.
b. Renda màxima dels habitatges de protecció oficial de lloguer segons
règim de protecció:
– El preu bàsic de referència per tots els règims passa de 674,94 euros
a 695,19 euros, i augmenta el 3 %.
– La renda màxima de referència passa a diferenciar-se segons zones
geogràfiques aplicant el percentatge que correspon al règim de lloguer determinat sobre una fórmula de càlcul que determina el preu
màxim de referència de cada zona.
– El percentatge a aplicar en cas de lloguer a 30 anys passa del 3 al
2,5 %. El resultat sobre la renda màxima és un augment entre el 32
i el 111 % segons la zona geogràfica.
– El percentatge a aplicar en cas de lloguer a 25 anys passa del 4 al
3,5 %. El resultat sobre la renda màxima és un augment entre el 15
i el 84 % segons la zona geogràfica.
– El percentatge a aplicar en cas de lloguer a 10 anys passa del 7 al
5,5 %. El resultat sobre la renda màxima és un augment entre el
4 i el 61 % segons la zona geogràfica.
c. Durada del règim jurídic dels habitatges de protecció oficial:
– S’introdueix una durada de 30 anys per a habitatges protegits promoguts sobre sòls sense prescripció urbanística de destinació a habitatge protegit i sense ajuts públics a la promoció.
– Es pot establir, a petició del promotor, una durada de 30 anys en el
supòsit de promoció d’habitatges amb protecció oficial que tinguin
per objecte reallotjar persones afectades per actuacions urbanístiques.
d. Ajuts públics a la promoció d’habitatges amb protecció oficial destinats a la venda:
– Els préstecs convinguts atorgats tindran quotes constants, al llarg de
la vida del préstec, per cada un dels períodes d’amortització als
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quals correspongui un mateix tipus d’interès. El tipus d’interès fixat
per a l’any 2005, aplicant un coeficient reductor del 0,9175, és la
mitjana dels tres darrers mesos del tipus percentual de referència
dels préstecs hipotecaris del conjunt d’entitats de crèdit.
– La subvenció per garantir la cohesió social en l’habitatge amb protecció oficial de règim especial és de 8.000 euros per habitatge que
es qualifiqui en aquest règim.
– La subvenció per garantir la viabilitat econòmica en l’habitatge de
protecció oficial de règim general és de 5.000 euros, i en el de preu
concertat, de 8.000 euros, per cada habitatge que es qualifiqui segons aquests règims. Per poder accedir a aquestes subvencions, els
habitatges hauran de ser construïts sobre sòl lliure, no destinat a habitatge protegit ni procedent de cessions obligatòries corresponents
a l’aprofitament mitjà.
e. Ajuts als compradors d’habitatges amb protecció oficial:
– Els préstecs convinguts atorgats tindran quotes constants, al llarg de
la vida del préstec, per cada un dels períodes d’amortització als
quals correspongui un mateix tipus d’interès. El tipus d’interès fixat
per a l’any 2005, aplicant un coeficient reductor del 0,9175, és la
mitjana dels tres darrers mesos del tipus percentual de referència
dels préstecs hipotecaris del conjunt d’entitats de crèdit.
– La quantia del subsidi de préstecs per a l’adquisició d’habitatges de
protecció oficial passa a determinar-se per cada 10.000 euros de
préstec obtingut i és de 82 euros anuals per a compradors amb ingressos familiars inferiors a 2,5 vegades l’IPREM i de 48 euros anuals per a compradors amb ingressos familiars entre 2,5 i 3,5 vegades
l’IPREM. S’elimina el subsidi per compradors amb ingressos entre
3,5 i 4,5 vegades l’IPREM.
– Els ajuts directes a l’entrada passen a ser quantitats fixes segons la
renda, l’edat, el nombre de fills i altres circumstàncies especials dels
compradors i de la zona on estigui situat l’habitatge. Els ajuts directes a l’entrada s’atorguen als compradors amb un nivell d’ingressos
familiars fins a 3,5 vegades l’IPREM.
f. Ajuts als compradors d’habitatges usats:
– Es poden sol·licitar préstecs convinguts per a compradors d’habitatges
usats amb ingressos familiars ponderats fins a 5,5 vegades l’IPREM.
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– També poden sol·licitar préstecs convinguts els compradors, en primera transmissió, d’habitatges protegits que s’hagin destinat abans
a arrendament, d’habitatges protegits amb una superfície de fins a
120 metres quadrats sempre que hagi transcorregut com a mínim un
any des de la seva qualificació definitiva i habitatges lliures de nova
construcció adquirits un cop transcorreguts dos anys des de la data
de concessió de la cèdula d’habitabilitat.
– Poden sol·licitar préstecs convinguts i ajuts directes a l’entrada els
compradors que es puguin acollir als ajuts per al primer accés a l’habitatge en propietat en unes determinades condicions de preu màxim
de venda i nivell d’ingressos familiars. El preu màxim de venda se
situa entre els 1.112,30 euros i els 2.113,34 euros/m2 segons la zona
geogràfica. El subsidi dels préstecs convinguts i els ajuts directes a
l’entrada es reconeixen a compradors amb ingressos familiars fins a
3,5 vegades l’IPREM.
g. Ajuts públics a la promoció i oferta d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer:
– Els préstecs convinguts atorgats tindran quotes constants, al llarg de
la vida del préstec, per a cada un dels períodes d’amortització als
quals correspongui un mateix tipus d’interès. El tipus d’interès fixat
per a l’any 2005, aplicant un coeficient reductor del 0,9175, és la
mitjana dels tres darrers mesos del tipus percentual de referència
dels préstecs hipotecaris del conjunt d’entitats de crèdit.
– La quantia del subsidi dels préstecs convinguts passa a determinarse per cada 10.000 euros de préstec convingut i varia segons el termini de vinculació al lloguer dels habitatges promoguts.
– La subvenció general a la promoció passa a ser una quantitat fixa segons la dimensió de l’habitatge (fins a 45 o 70 m2), la zona geogràfica i el règim de lloguer dels habitatges promoguts. Els habitatges
que no superin els 45 m2 han d’estar destinats a joves de menys de
35 anys, persones grans, immigrants o a altres possibles ocupants als
quals aquest habitatge els resulti adequat per rebre aquesta subvenció general.
– Les subvencions per garantir la cohesió social es concediran exclusivament en les promocions d’habitatges en règim de lloguer a 30
anys (8.000 euros per cada habitatge qualificat).
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– Es redueix l’import de les subvencions per garantir la viabilitat econòmica, excepte les que percep la promoció d’habitatges de protecció oficial destinats a lloguer en les tipologies de 25 i 30 anys en
municipis de la zona A (2.000 euros per cada habitatge qualificat).
h. Ajuts a la compra d’habitatge usat per destinar-lo a lloguer protegit:
– El subsidi dels préstecs convinguts passa a ser una quantitat fixa per
cada 10.000 euros de préstec i varia segons el període de vinculació
al lloguer i la zona geogràfica.
– La subvenció general a la promoció passa a ser una quantitat fixa segons la dimensió de l’habitatge (fins a 45 o 70 m2 ), la zona geogràfica i el règim de lloguer dels habitatges promoguts. Els habitatges
que no superin els 45 m2 han d’estar destinats a joves de menys de
35 anys, persones grans, immigrants o a altres possibles ocupants als
quals aquest habitatge els resulti adequat per rebre aquesta subvenció general.
i. Prevenció de l’exclusió social residencial:
– Els arrendataris beneficiaris de les subvencions previstes amb
aquesta finalitat han de tenir ingressos familiars ponderats no superiors a 2,5 vegades l’IPREM. El Decret anterior reduïa la renda màxima a 2 vegades l’IPREM.
– Es redueixen els ingressos anuals mínims dels joves de fins a 35
anys d’edat que poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions de
6.500 a 5.500 euros.
– En el supòsit d’habitatges que hagin perdut la condició de protegits,
el lloguer concertat no podrà superar el que correspongui a un habitatge de protecció oficial de lloguer de renda bàsica a 10 anys.
j. Mediació per a l’habitatge de lloguer social i el parc desocupat:
– Augmenten els ingressos ponderats per unitat de convivència de fins
a 2,7 a fins a 5,5 vegades l’IPREM dels llogaters beneficiaris de la
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
– Creació d’un nou sistema de mediació, anomenat Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, per fomentar i incrementar l’oferta d’habitatges tutelats per atendre persones que requereixen una atenció
especial. Les entitats sense ànim de lucre de la Xarxa d’Habitat-
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ges d’Inclusió rebran una quantia de 1.200 euros anuals per cada
habitatge tutelat.
– Els propietaris que cedeixin l’ús i/o l’administració dels habitatges desocupats a favor d’ADIGSA o dels ens gestors de les borses de lloguer social rebran un cànon o renda periòdica inferior
als estàndards de mercat. S’elimina la condició que els habitatges
cedits tinguin una superfície de còmput màxima de 70 m2 i la
condició de l’acreditació que hagin estat desocupats durant un
mínim de 12 mesos.
k. Actuacions en matèria de sòl:
– S’introdueix un nou ajut a la urbanització de sòl: tenen la consideració d’actuacions protegides en matèria de sòl les que van destinades
a urbanitzar-lo, per a l’edificació immediata amb destinació predominant a habitatges de protecció oficial. La quantia de les subvencions varia segons l’edificabilitat per habitatge de protecció oficial
sobre el total d’edificabilitat, l’adquisició de sòl i la dimensió de
l’habitatge.
3. Resolució 1241, de 30 de desembre de 2005, de la Subsecretaria, per
la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració subscrit entre
el Ministeri d’Habitatge i la comunitat autònoma de Catalunya, per a
l’aplicació del Pla estatal 2005-2008, per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.61
El Conveni es refereix a actuacions protegides en matèria d’habitatge i
sol que durant la vigència d’aquest obtinguin ajudes financeres de conformitat amb el Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, i amb la normativa autonòmica que el desenvolupi i complementi. Les actuacions objecte del
Conveni són, en principi, les línies d’actuacions protegides que es recullen
a la taula 173, que es quantifiquen en nombre d’habitatges per al conjunt
del període del Pla estatal 2005-2008, i que es consideren com a objectius
a finançar, segons el sistema d’ajudes financeres que en cada cas correspongui. El Pla distribueix el número d’habitatges protegits per anualitats i la
Resolució estableix que els objectius no finançats a 31 de desembre de cadascun dels anys del citat Pla deixaran d’estar reservats a la Generalitat de
Catalunya i passaran a augmentar les reserves d’eficàcia establertes pel Pla
per possibilitar que les comunitats autònomes més actives puguin finançar
nous objectius addicionals.
61. BOE núm. 22, de 26.01.06.
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TAULA 173. HABITATGES PROTEGITS EN EL PLA ESTATAL
2005-2008 PER TIPUS D’ACTUACIONS. CATALUNYA
Unitats: actuacions a finançar en nombre d’habitatges.

2005

2005-08

1. Habitatges protegits de nova construcció

4.238

31.413

1.A En venda

2.800

20.550

1.A.1 De preu general

1.500

8.000

1.A.2 De preu concertat

1.000

10.000

300

2.550

1.B En lloguer

1.438

10.863

1.B.1 Renda bàsica

1.438

10.863

1.B.1.1 A 10 anys

438

3.238

1.B.1.2 A 25 anys

1.000

7.625

1.B.2 Renda concertada

0

0

2. Adquisició d’habitatges usats per lloguer

8

708

3. Ajudes a propietaris d’habitatges lliures per llogar

70

1.195

4. Ajudes a llogaters

250

7.050

5. Adquisició d’habitatge usat i rural

400

1.900

8.065

23.500

6.1 Àrees de rehabilitació integral

900

3.600

6.2 Àrees de rehabilitació de centres històrics i urbans

665

2.400

6.3 Rehabilitació aïllada per accessibilitat i sostenibilitat

6.500

17.500

7. Sòl

1.500

6.000

7.1 Àrees prioritàries

1.050

4.200

450

1.800

i. Total habitatges

13.031

65.766

ii. Total sol (en número d’habitatges protegits)

1.500

6.000

iii. Total habitatges + sòl

14.531

71.766

1.A.3 Règim especial

6. Rehabilitació

7.2 Resta

Font: Resolució número 1.241 del Ministeri d’Habitatge, de 30 de desembre de 2005.

363

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

4. Memòria econòmica de la implantació del Decret d’actualització del
Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, de 10 d’octubre del 2005.
A la taula 174 es mostren les actuacions i el cost de mitjana anual a finançar a través dels pressupostos de la Generalitat que representa la implantació del Pla per al dret a l’habitatge per al conjunt del període 2005-2007.
TAULA 174. ACTUACIONS I COST DE LES ACTUACIONS DEL PLA
PER AL DRET A L’HABITATGE 2005-2007. CATALUNYA
Unitats: número d’actuacions i cost en euros, en mitjana anual.

Actuacions

Import

1. Promoció venda

6.300

17.200.000

1.1 P.O. Règim especial

1.000

-

1.2 P.O. Règim general

2.500

-

1.3 P.O. Preu concertat

2.800

-

2. Promoció lloguer

3.400

28.400.000

2.1 Lloguer 10 anys

650

-

2.600

-

150

-

3. Prevenció exclusió residencial

9.828

16.600.200

3.1 Subvenció llogaters

6.250

13.750.000

3.2 Subvenció entitats per contractes de lloguer

3.308

2.150.200

3.3 Subvenció entitats per habitatges tutelats

250

300.000

3.4 Edificis lloguer

20

400.000

3.000

4.600.000

80

3.200.000

22.608

70.000.200

-

30.000.000

2.2 Lloguer 25/30 anys
2.3 Compra amb destí lloguer

4. Sòl
5. Oficines locals d’habitatge
Total actuacions
Pla de rehabilitació d’habitatges

Font: Memòria econòmica de la implantació del Decret d’actualització del Pla pel dret a
l’habitatge 2004-2007, de 30 d’octubre de 2005.

4.2. EVOLUCIÓ DEL MERCAT I DEL PREU
L’any 2005, lluny de les expectatives generades, el mercat de l’habitatge ha continuat mantenint una tendència expansiva. La Cambra de Contrac-
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tistes de Catalunya (CCOC), contràriament al que marcaven les seves
previsions per a aquest any, estima que el valor de la construcció residencial
experimentarà un creixement real del 9 %. Aquesta dada contrasta amb el
creixement del 3,3 % del conjunt de l’economia catalana.
Segons dades de la mateixa CCOC, el sector de la construcció ha tornat
a ser un any més un clar impulsor de l’activitat econòmica i, dins d’aquest,
la construcció residencial es mostra com el component més dinàmic, i ha
guanyat pes relatiu, fins a representar el 33,8 % de tot el valor de la construcció; l’obra civil ha continuat frenant el seu creixement real, que s’ha situat en l’1 % respecte de l’any anterior, després del fort creixement que va
experimentar l’any 2003; mentre que els altres dos components de la construcció, la nova construcció d’edificis no residencials, i la rehabilitació
d’edificis han accelerat el creixement real amb taxes per sobre del 3,5 %.
TAULA 175. DADES D’HABITATGE. CATALUNYA 2003-2005
Unitats: imports en euros o milions d’euros.

2003

2004

2005

6.643

7.308

PIB de Catalunya
(milions d’€)2

146.315

Construcció residencial
/ construcció total3

Variació real
2003-04

2004-05

8.348

3,0 %

9,0 %

157.124

-

3,1 %

3,3 %

32,8 %

32,7 %

33,8 %

-

-

Nombre d’hipoteques4

193.121

211.116

226.371

9,3 %

7,2 %

Valor de les hipoteques
(milions €)4

21.510

26.586

32.917

19,4 %

19,2 %

Valor mitjà
hipoteques (€)4

111.379

125.931

145.411

9,2 %

11,1 %

Valor de la nova
construcció residencial
(milions €)1

(1) Les dades del creixement real del valor de la construcció residencial s’elaboren a partir de les
dades de producció interna bruta (inclosos consums intermedis) del sector construcció, en termes
nominals, publicades per la CCOC (el valor del 2005 és una estimació provisional), 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 via Oferta 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, i de segona mà) a Catalunya, publicades per l’INE, i les
taxes de creixement real s’obtenen a partir de la inflació catalana publicada per l’IDESCAT.
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El dinamisme de la construcció d’habitatges també es posa de manifest
en el creixement, respecte del 2004, del volum monetari de les hipoteques
constituïdes per habitatge, que han augmentat en termes reals el 19,2 %. Així, l’any 2005 el valor total de les hipoteques constituïdes per habitatge a
Catalunya ha estat de 32.817,2 milions d’euros, amb un import mitjà de la
hipoteca de 145.411 euros.

4.2.1. Habitatge de nova construcció
La construcció de
nous habitatges ha
accelerat el seu
creixement l'any
2005. Els
habitatges iniciats
han crescut el
14,5 % respecte de
l'any 2004, gairebé
el doble del
creixement de l'any
precedent.

El volum d’habitatges iniciats, acabats i visats han continuat augmentant l’any 2005 amb relació a l’any 2004, creixement ininterromput des del
2002. Els habitatges iniciats se situen en 110.513; els acabats, en 71.101, i
els visats, en 132.933. I contràriament al que va succeir l’any anterior, el
ritme de creixement s’ha accelerat respecte de l’any 2004. Els habitatges
iniciats han crescut el 14,5 %, els acabats, el 10,3 %, i els visats, l’11,3 %,
mentre que el 2004 aquests creixements van ser del 8,8 %, el 3,3 % i el 10,6 %,
respectivament.
TAULA 176. HABITATGES INICIATS, ACABATS I VISATS.
CATALUNYA 2001-2005
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Nombre

Iniciats1

Acabats2

Visats3

2001

67.794

65.556

74.687

2002

74.498

65.538

79.424

2003

88.649

68.798

108.037

2004

96.481

71.101

119.472

2005

110.513

78.403

132.933

Variació

Iniciats1

Acabats2

Visats3

2001

-13,7

13,7

-

2002

9,9

0,0

6,3

2003

19,0

5,0

36,0

2004

8,8

3,3

10,6

2005

14,5

10,3

11,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Cambra de Contractistes de Catalunya i de
la Direcció General d’Habitatge
1) Visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’aparelladors.
2) Certificats de finals d’obra dels col·legis d’aparelladors
3) Habitatges visats pel Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència d’obres

366

CONDICIONS DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL L’ANY 2005

La xifra de 110.513 habitatges significa un nou nivell màxim històric en
la construcció des del 1996, i implica la construcció de 14.032 habitatges
més que l’any anterior.
Com ja es va posar de manifest en la Memòria socieconòmica del 2004,
el sostre per a la construcció de nous habitatges principals per al decenni
2001-2011 a Catalunya es xifra en 47.456 habitatges per any, que és el
nombre estimat de noves llars per any que es crearan en aquest període i que
configura la demanda d’habitatge principal.
Aquesta dada estaria indicant que la demanda de rotació (demanda per
millora d’habitatge i per raons obligades de feina), la demanda d’inversió i
la segona residència seguirien impulsant la construcció de nous habitatges
l’any 2005, tal com ha succeït, com a mínim, els tres darrers anys.
Per zones significatives s’ha tornat a recuperar l’activitat constructora a
les zones turístiques, que havia frenat el creixement l’any 2004, on s’han
iniciat 5.383 habitatges més que l’any precedent, s’han convertit en l’àrea
més dinàmica, i han augmentat fins al 28,7 % el pes relatiu dels habitatges
iniciats en aquesta zona. Aquesta dada, almenys pel que fa a la demanda de
segona residència, contradiu la desacceleració esperada del mercat de l’habitatge. També cal destacar l’acceleració del creixement d’habitatges iniciats a les altres zones urbanes (Gironès, Segrià i Tarragonès), amb 1.767
habitatges iniciats més que el 2004, i de l’àrea de la resta de Catalunya, amb
4.489 habitatges iniciats més que el 2004, que recupera els forts augments
de l’any 2003, i és l’àrea que ha crescut més en termes relatius.
L’àmbit metropolità ha estat l’àrea menys dinàmica, amb un increment de 2.393 habitatges iniciats; ha desaccelerat el creixement, que ha
arribat al 5,5 %, i ha reduït la participació fins al 41,2 % del total d’habitatges iniciats.
Per demarcacions territorials, s’observa que tant Tarragona, de manera
més intensa, com Girona i Lleida, han incrementat el nombre d’habitatges
iniciats, mentre que Barcelona, que ha continuat sent la demarcació amb
més habitatges iniciats de Catalunya, mostra una desacceleració del creixement.

La distribució per
zones dels
habitatges iniciats
l'any 2005 ha
recuperat la
tendència trencada
l'any precedent de
més dinamisme de
construcció a les
zones turístiques, i
a les zones urbanes
del Gironès, el
Tarragonès i el
Segrià. L'àmbit
metropolità de
Barcelona ha
mantingut la
desacceleració del
seu creixement,
amb el 5,5 % més
d'habitatges
iniciats.

En general, per tant, es pot afirmar que hi ha un patró de construcció que
intensifica l’activitat a les comarques interiors de Catalunya i a les zones turístiques, i que tendeix a desplaçar el creixement des de les comarques de
l’entorn metropolità de Barcelona cap a les comarques urbanes de
Tarragona, Girona i Lleida.
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96.481

CATALUNYA

100,0

20,6

8,8

17,0

53,5

Distribució

14,7

27,3

13,2

44,7

Distribució

2004*

2004

110.513

25.401

11.000

18.248

55.864

Nombre

18.691

31.753

14.547

45.522

Nombre

2005

2005

100,0

23,0

10,0

16,5

50,5

Distribució

16,9

28,7

13,2

41,2

Distribució

8,8

-8,7

35,3

5,4

14,7

2003-2004

18,1

-2,1

8,7

13,7

2003-2004

Variació

Variació

14,5

27,8

26,4

12,3

8,1

2004-2005

31,6

20,4

13,8

5,5

2004-2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.
1) Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
2) Gironès, Segrià i Tarragonès.
3) Alt Empordà, Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Penedès, Cerdanya, Montsià, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Selva i Val d’Aran.
4) Alt Camp, Alt Urgell, Anoia, Bages, Berguedà, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Segarra, Solsonès,
Terra Alta i Urgell.
* El nombre d’habitatges iniciats per províncies presentats a la Memòria socioeconòmica i laboral del CTESC del 2004 són diferents als d’aquesta taula. En aquella ocasió es van calcular a
partir de la suma d’habitatges iniciats per comarques i això comporta problemes amb les comarques que tenen municipis en més d’una província.

8.704

19.877

Tarragona

16.243

Girona

Lleida

51.657

Barcelona

Nombre

14.202

Resta Catalunya4

Zones

26.370

12.780

43.129

Nombre

turístiques3

Altres zones

urbanes2

Àmbit metropolità

1

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

TAULA 177. HABITATGES INICIATS (OBRA NOVA) PER ZONES SIGNIFICATIVES I DEMARCACIONS TERRITORIALS.
CATALUNYA 2004-2005
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La dinàmica de la construcció d’habitatges, ja sigui iniciada o acabada,
no s’ha traslladat linealment en l’evolució dels habitatges oferts al mercat.
La Direcció General d’Habitatge de la Generalitat ha fet un seguiment de
l’oferta d’obra nova i del seu preu per a una mostra de 44 municipis de
Catalunya
Així, mentre que les dades de la construcció d’habitatges, iniciats i acabats, mostren una acceleració del creixement de l’activitat constructora, les
dades d’oferta mostren una reducció en termes absoluts de l’oferta d’habitatges de nova construcció posats al mercat, que s’han situat en 18.977 habitatges per al conjunt de la mostra de 44 municipis de Catalunya. Aquesta
dada posa de manifest, en tot cas, la fortalesa de la demanda d’habitatges,
ja que malgrat el creixement important de la construcció, el nombre d’habitatges que han quedat en oferta s’han reduït, fet que indica una forta capacitat d’absorció del mercat.
La situació del conjunt de Catalunya, mostrada en les taules 178 i
179, revela una disminució dels habitatges en oferta del -9,4 %, superior
a la reducció de l’any 2004. Aquest comportament es dóna en tot el territori, si bé amb intensitats diferents. Així, als municipis de Barcelona
(amb una reducció del 2 %) i la seva conurbació (amb una reducció de
l’11,6 %), l’oferta d’habitatges de nova construcció s’ha reduït el 8 %.
I a la resta de municipis de Catalunya s’ha reduït el 10,1 %, principalment pel comportament dels municipis de Lleida, Manresa, Reus,
Tarragona, Terrassa i Tortosa.
Paral·lelament a la reducció de l’oferta d’habitatges a Catalunya el
2005, ha tingut lloc, un any més, un augment del preu de venda dels habitatges nous del 24,5 %, una expansió que ha situat el preu mitjà a Catalunya
en 3.254 euros/m2.
Aquesta evolució del conjunt de Catalunya s’ha reproduït per a
Catalunya sense Barcelona ni la seva conurbació, on el preu s’ha situat en
2.698 euros/m2, un 25,9 % superior al 2004 i ha accelerat el creixement. Paral·lelament l’oferta d’habitatges nous s’ha reduït en el conjunt d’aquests
municipis el 10,1 %.
A Barcelona ciutat l’oferta d’habitatges s’ha reduït el 2,3 % l’any
2005 i el preu de venda s’ha incrementat el 21,2 %, i s’ha situat en 5.082
euros/m2.
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370
2.703
18.245
920
380
62
272
136
318
211
18
134
133
241
876
96
31
6
148
94
365
4.441
95
172
87
474

2004 1

Habitatges en oferta
variació (%)
2005
02-03
03-04 2
2.649
-24,4
10,1
16.328
6,5
-4,3
771
178,0
15,9
216
-32,9
-21,9
62
53,0
-66,0
138
-23,2
117,5
171
-3,3
-5,6
353
-5,4
95,4
60
252,9
188,8
200
-91,2
-37,5
118
-50,9
49,1
62
-36,1
-27,9
233
-13,5
-13,7
793
160,1
43,6
78
-19,1
25,0
100
-92,6
118,8
27
-84,8
15,0
51
-35,9
195,7
193
-56,0
-50,4
299
46,3
-9,4
3.925
-7,2
2,9
214
12,2
-23,4
81
15,7
17,1
108
503,3
-39,0
470
13,6
-5,4
-2,0
-10,5
-16,2
-43,2
0,0
-49,3
25,7
11,0
-71,6
1011,1
-11,9
-53,4
-3,3
-9,5
-18,8
222,6
350,0
-65,5
105,3
-18,1
-11,6
125,3
-52,9
24,1
-0,8

04-05
4.193
2.380
2.922
3.163
3.563
3.067
2.861
3.304
2.981
2.602
2.731
2.664
2.713
3.555
2.981
3.084
5.499
2.890
4.229
2.838
3.113
1.315
1.865
1.642
1.879

2004 1

Font: elaboració pròpia a partir de la DGH, amb les dades de TECNIGRAMA, i de la Memòria socioeconòmica i laboral 2004 del CTESC.
1) Llevat del cas de Barcelona, el temps transcorregut entre els treballs de camp de 2003 i 2004 no ha estat de 12 mesos sinó de 16.
2) Llevat del cas de Barcelona, la variació obtinguda a partir dels valors absoluts s’ha dividit per 16 i multiplicat per 12.

BARCELONA
CATALUNYA SENSE BARCELONA
Badalona
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Cornellà de Llobregat
Gavà
L’Hospitalet de Llobregat
El Masnou
Montcada i Reixac
El Prat de Llobregat
Ripollet
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Gramenet
Sitges
Viladecans
CONURBACIÓ BARCELONA SENSE BCN
Balaguer
Banyoles
Berga
Figueres

.

Unitats: nombre d’habitatges, preus en euros i percentatges.

Preus (€/m2 construït)
variació (%)
2005
02-03
03-04 2
5.082
18,6
20,6
2.957
16,3
21,4
3.501
11,4
17,4
3.927
15,0
17,4
3.059
11,2
42,7
3.891
13,0
20,0
3.640
10,4
19,6
3.759
24,3
11,7
3.992
39,6
5,4
3.134
7,2
39,5
3.066
15,6
9,6
2.784
20,4
24,9
3.463
15,3
20,3
4.439
12,3
12,3
3.473
26,6
12,1
4.059
25,8
6,7
4.531
19,2
64,9
3.050
1,9
28,7
4.556
18,0
20,0
3.464
14,4
23,2
3.776
16,0
18,4
1.631
27,8
22,9
2.324
38,1
16,0
2.028
19,0
32,3
2.371
20,1
31,3

TAULA 178. OFERTA I PREUS DE VENDA DE L’HABITATGE NOU. CATALUNYA 2004-2005

21,2
24,3
19,8
24,2
-14,1
26,9
27,2
13,8
33,9
20,4
12,3
4,5
27,6
24,9
16,5
31,6
-17,6
5,5
7,7
22,1
21,3
24,0
24,6
23,5
26,2

04-05
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564
1.232
346
1.002
248
1.301
377
385
498
237
554
13.804
20.948

853
126
290
1.574
1.042
97
453
85
393
1.319

2004

1

576
1.523
284
609
173
1.064
185
254
818
402
651
12.403
18.977

6,7
-3,1
-58,0
6,6
656,9
18,2
63,2
79,7
85,5
-18,8
-36,2
11,1
1,8

-6,6
12,6
121,6
-35,7
-26,8
-28,6
-23,6
-11,0
-8,8
-37,5
56,1
-6,4
-3,0

Habitatges en oferta
variació (%)
2005
02-03
03-04 2
963
11,6
-16,7
333
25,3
1,2
239
-37,1
33,8
1.194
170,5
26,2
474
-11,2
34,5
86
-7,7
-50,8
424
-45,2
-11,8
84
317,5
-36,8
326
0,4
32,6
868
-4,2
26,6
2,1
23,6
-17,9
-39,2
-30,2
-18,2
-50,9
-34,0
64,3
69,6
17,5
-10,1
-9,4

12,9
164,3
-17,6
-24,1
-54,5
-11,3
-6,4
-1,2
-17,0
-34,2

04-05

2.503
2.789
1.822
2.095
1.355
2.505
1.163
1.315
1.857
2.445
2.890
2.144
2.614

2.352
2.771
2.041
1.901
1.804
2.547
2.930
2.662
1.893
1.918

2004

1

Font: elaboració pròpia a partir de la DGH, amb les dades de TECNIGRAMA, i de la Memòria socioeconòmica i laboral 2004 del CTESC.
1) Llevat del cas de Barcelona, el temps transcorregut entre els treballs de camp de 2003 i 2004 no ha estat de 12 mesos sinó de 16.
2) Llevat del cas de Barcelona, la variació obtinguda a partir dels valors absoluts s’ha dividit per 16 i multiplicat per 12.

Girona
Granollers
Igualada
Lleida
Manresa
Martorell
Mataró
Mollet del Vallès
Olot
Reus
Rubí
Sabadell
Salt
Tarragona
Tàrrega
Terrassa
Tortosa
Valls
Vic
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
CATALUNYA SENSE BCN NI CONURBACIÓ
TOTAL CATALUNYA (44 municipis)

.

Unitats: nombre d’habitatges, preus en euros i percentatges.

2.783
3.409
2.218
2.733
1.390
3.110
1.609
1.674
2.264
2.688
3.367
2.698
3.254

21,2
23,1
43,0
14,2
16,2
22,0
-0,9
10,8
42,4
34,3
38,8
19,0
13,3

20,1
18,9
26,5
30,0
24,8
18,2
10,3
9,8
14,7
31,1
25,2
21,4
21,3

Preus (€/m2 construït)
variació (%)
2005
02-03
03-04 2
3.092
23,6
22,6
3.158
21,7
24,9
2.553
39,3
24,3
2.151
16,8
15,0
2.343
25,5
14,0
2.605
6,0
35,7
3.646
28,0
20,5
3.175
15,1
20,9
2.441
23,6
28,9
2.260
22,9
36,1

TAULA 179. OFERTA I PREUS DE VENDA DE L’HABITATGE NOU. CATALUNYA 2004-2005 (CONTINUACIÓ)

11,2
22,2
21,7
30,5
2,6
24,2
38,3
27,3
21,9
9,9
16,5
25,9
24,5

31,5
14,0
25,1
13,2
29,9
2,3
24,4
19,3
28,9
17,8

04-05
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4.2.2. L’esforç de compra d’un habitatge nou
La dinàmica del sector de l’habitatge des d’una perspectiva social, tal
com ja s’ha posat de manifest des de la Memòria socioeconòmica de l’any
2003, segueix repartint de manera desigual els beneficis associats al fort
creixement experimentat, sobretot, a partir de l’any 1998.
TAULA 180. ESFORÇ DE COMPRA D’UN HABITATGE NOU.
CATALUNYA 2003-2005
Unitats: preu i quota en euros, i percentatges.

PREU D’UN
HABITATGE DE 90 m2

2003

2004

2005

V. 03-04

V. 04-05

Barcelona

312.840 377.370 457.380

20,6 %

21,2 %

Conurbació sense
Barcelona

225.000 280.170 339.843

24,5 %

21,3 %

Catalunya sense
Conurbació de Barcelona

150.120 192.960 242.862

28,5 %

25,9 %

QUOTA HIPOTECÀRIA
MENSUAL1

2003

2004

2005

V. 03-04

V. 04-05

Barcelona

1.282

1.488

1.790

16,1 %

20,3 %

Conurbació sense
Barcelona

922

1.105

1.330

19,9 %

20,3 %

Catalunya sense
Conurbació de Barcelona

615

761

950

23,7 %

24,9 %

ESFORÇ DE COMPRA
D’UN HABITATGE2

2003

2004

2005

V. 03-04

V. 04-05

Barcelona

80,9 %

90,7 %

106,6 %

12,1 %

17,6 %

Conurbació sense
Barcelona

58,2 %

67,3 %

79,2 %

15,7 %

17,7 %

Catalunya sense
Conurbació de Barcelona

38,8 %

46,4 %

56,6 %

19,4 %

22,1 %

Font: elaboració pròpia a partir de la DGAH.
(1) Hipoteca de quota fixa a 25 anys, amb el tipus hipotecari mig aplicat pel conjunt d’entitats
financeres, i suposant que l’import del préstec és del 80% del preu total de l’habitatge.
(2). L’esforç es calcula com el pes de la quota hipotecària respecte de l’Índex de Cost Salarial
Total mig per Catalunya.

L’any 2005, com ja s’ha comentat, el preu de l’habitatge s’ha seguit incrementant, el 24,5 % a Catalunya, mentre que el tipus d’interès hipotecari s’ha reduït el 2,2 %, de manera que el tipus mitjà s’ha situat en el 3,28 %. És cert, però,
que en els darrers tres mesos de l’any el tipus d’interès mitjà hipotecari ha tornat
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a incrementar-se, i mostra un possible canvi de tendència. La combinació d’un
creixement més gran dels preus i una reducció menor dels tipus d’interès hipotecari que els del 2004, comporta que la compra del servei que ofereix un habitatge nou de 90 m2 s’hagi seguit incrementant aquest any 2005 fins a 1.790
euros/mes a la ciutat de Barcelona, 1.330 euros/mes a la conurbació de
Barcelona, i 950 euros/mes a la resta de Catalunya, malgrat la llarga durada del
període d’amortització. Vegeu la taula 180.
D’aquesta manera, el cost del servei que ofereix l’habitatge nou de compra,
sense bonificacions fiscals, s’ha incrementat al llarg del 2005: a Barcelona ciutat i a la seva conurbació, el 20,3 %, i a la resta de Catalunya, el 24,9 %. El fet
que el salari mitjà a Catalunya hagi augmentat el 2,3 % comporta que l’esforç
que significa la compra de l’habitatge s’hagi incrementat, per segon any consecutiu, i de manera acusada el 2005. Un any més el servei habitatge (de compra)
és un producte que ha incrementat el cost molt per sobre de la mitjana dels preus
de consum, que ha estat del 3,9 % l’any 2005.
S’observa, així, que l’esforç que han de fer els ciutadans per accedir a
l’habitatge, calculat amb relació al cost salarial mitjà total de Catalunya,
s’hagi accelerat amb relació als tres darrers anys, i s’ha situat en el 106,6 %
dels salaris bruts a Barcelona ciutat; en el 79,2 % a la conurbació de
Barcelona, i en el 56,6 % a la resta de Catalunya (sense la conurbació de
Barcelona). Aquestes magnituds signifiquen increments d’entre el 17,6 % i
el 22,1 % en l’esforç de compra en el conjunt dels àmbits territorials.
Aquest esforç elevat, especialment a la ciutat de Barcelona, però també a la
seva conurbació, ha continuat excloent cada vegada un nombre superior de famílies de la possibilitat de comprar aquest servei d’habitatge, especialment els
qui tenen nivells de renda per sota de la mitjana del salari brut català.
Cal posar de manifest també la diferència entre el valor mitjà de les hipoteques constituïdes per habitatge, que és de 125.586 euros segons les dades de l’INE per Catalunya, i els valors mitjans dels preus dels habitatges
nous (90 m2), que es mouen entre els 377.370 euros a la ciutat de Barcelona,
i els 192.960 euros a la resta de Catalunya. Aquesta diferència pot ser un
clar indici que un percentatge elevat dels habitatges que es compren es financen no només amb la hipoteca sinó amb la venda d’un altre habitatge,
com s’observa els darrers anys.

4.2.3. L’habitatge de segona mà
L’habitatge de segona mà ha cobert una part important de la demanda
d’habitatge, tant inicial i de rotació com de segona residència, així com
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d’inversió. S’observa que el dinamisme de la demanda s’ha traslladat també al preu del mercat de segona mà, especialment al conjunt de municipis
de la mostra sense Barcelona ciutat.
El preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà, a partir de la mostra dels 11 municipis de Catalunya publicada per la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat i representats a la taula 181, ha estat de 3.080
euros/m2 l’any 2005, import que representa un creixement del 17,7 % respecte del preu mitjà del 2005.
TAULA 181. PREUS MITJANS DE VENDA DELS HABITATGES
DE SEGONA MÀ. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: preus en euros per metre quadrat construït i variació en percentatges.

2004 1

20052

Barcelona

3.178

Badalona

Variació
02-03

03-043

04-054

3.574

21,1

19,3

15,0

2.315

2.731

8,6

21,8

19,6

Gavà

2.724

3.018

2,6

30,6

11,8

Girona

1.889

2.486

15,0

28,0

34,5

L’Hospitalet de
Llobregat

2.502

3.074

21,9

20,7

24,9

Lleida

1.389

1.683

-9,1

27,4

23,1

Mataró

2.192

2.549

6,3

26,0

17,8

Ripollet

2.119

2.682

16,3

14,6

29,0

Sabadell

2.127

2.572

20,6

16,1

22,8

Tarragona

1.684

2.163

1,3

21,7

31,0

Terrassa

1.850

2.378

6,4

22,1

31,1

TOTAL sense Barcelona

2.112

2.577

11,1

22,6

24,0

TOTAL (11 municipis)

2.649

3.080

17,1

20,6

17,7

Font: elaboració pròpia a partir de la DGH, amb les dades de TECNIGRAMA, i de la Memòria socioeconòmica i laboral 2004 del CTESC.
1) El temps transcorregut entre els treballs de camp de 2003 i 2004 no ha estat de 12 mesos
sinó de 17.
2) El temps transcorregut entre els treballs de camp de 2004 i 2005 no ha estat de 12 mesos
sinó d’11, a excepció de Barcelona que ha estat de 10 mesos.
3) La variació obtinguda a partir dels valors absoluts s’ha dividit per 17 i multiplicat per 12.
4) La variació obtinguda a partir dels valors absoluts s’ha dividit per 11 i multiplicat per 12, a
excepció de Barcelona que s’ha dividit per 10 i multiplicat per 12.
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De totes maneres, si es considera el conjunt de municipis sense
Barcelona ciutat el creixement del preu per metre quadrat ha estat del 24 %,
en acceleració progressiva els darrers anys, fins a assolir la xifra de 2.577
euros/m2. El creixement més elevat l’han protagonitzat els municipis de
Girona, Terrassa i Tarragona.
A la ciutat de Barcelona el preu de venda de l’habitatge de segona mà
ha crescut el 15 % l’any 2005, la qual cosa representa una desacceleració
del ritme de creixement respecte de l’any 2004, i un increment per sota del
creixement del preu dels habitatges nous. Així, el preu de venda de segona
mà s’ha situat l’any 2005 en 3.574 euros/m2.

4.2.4. L’habitatge de lloguer

El creixement dels
preus mitjans de
venda dels
habitatges de
segona mà en els
municipis sense
Barcelona s’ha
accelerat respecte
dels anys
precedents, amb un
increment del
24 %, similar al
creixement dels
preus de
l’habitatge de nova
construcció.

TAULA 182. EVOLUCIÓ ANUAL DEL LLOGUER MITJÀ
CONTRACTUAL PER ZONES. CATALUNYA 2003-2005
Unitats: import del lloguer en euros al mes i variació en percentatge.

1998

2003

2004

2005

Badalona

320

521

588

Girona

339

447

L’Hospitalet

359

Lleida

variació (%)
03-04

04-05

98-05

653

12,8

11,1

10,7

503

578

12,4

14,9

7,9

561

637

762

13,6

19,7

11,4

234

336

361

414

7,5

14,7

8,5

Manresa

197

313

398

476

27,2

19,5

13,4

Mataró

284

528

580

692

9,8

19,3

13,6

Sabadell

333

610

629

750

3,2

19,2

12,3

Santa Coloma
de Gramenet

277

446

490

582

9,8

18,8

11,2

Tarragona

252

429

472

517

10,0

9,6

10,8

Terrassa

358

549

600

700

9,4

16,6

10,1

TOTAL 10 ciutats

305

496

552

651

11,2

17,9

11,4

Barcelona ciutat

351

639

700

779

9,4

11,4

12,1

AMB sense Barcelona

355

569

625

715

9,8

14,3

10,5

Catalunya sense AMB
ni Barcelona

236

355

404

467

13,8

15,6

10,2

TOTAL CATALUNYA

311

564

620

695

9,9

12,0

12,2

El lloguer mitjà
contractual del
total de Catalunya
ha estat de 695
euros al mes l’any
2005, i ha accelerat
el seu creixement
amb relació a l’any
2004, del 12 %.

Font: elaboració pròpia a partir de la DGH, amb les dades de fiances de lloguer de
l’INCASOL i de la Memòria socioeconòmica i laboral 2004 del CTESC.

375

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

El mercat de lloguer també reflecteix el dinamisme de la demanda, amb
un increment dels nous contractes de lloguer de l’11,3 %, amb 52.941 nous
contractes. El lloguer mitjà contractual per al total de Catalunya ha accelerat el creixement, que ha estat del 12 %, mentre que el 2004 havia estat del
9,9 %, i se situa en 695 euros al mes.
Aquest dinamisme ha estat més accentuat, però, als municipis de la resta de
Catalunya sense l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ni Barcelona ciutat, amb un creixement del lloguer del 15,6 %, fins a assolir els 467 euros al
mes, seguit pels municipis de l’AMB, amb un creixement del 14,3 %, i 715 euros al mes. A Barcelona ciutat, el lloguer mitjà és el més alt de les zones estudiades, amb un import de 779 euros mensuals, i un creixement de l’11,4 %.
Cal posar de manifest també que el dinamisme d’aquest mercat de lloguer, tot i mantenir-se Barcelona ciutat com el municipi més important,
amb el 45,3 % dels nous contractes signats, s’ha anat desplaçant progressivament cap a la resta de municipis de l’àmbit metropolità, on es concentrava el 34,8 % de la contractació, i de manera més intensa cap a fora de
l’àmbit metropolità, amb el 19,9 % restant.

4.3. LA POLÍTICA D’HABITATGE
La política d’habitatge l’any 2005 ha estat condicionada, d’una banda, per
l’evolució del mercat lliure d’habitatges, on els increments de preus conjuntament amb les condicions financeres han mantingut, si no incrementat, l’elevat
atractiu d’aquest mercat per als promotors; i, de l’altra, pels importants canvis
normatius que han tingut lloc aquests dos darrers anys, i que poden haver posposat decisions d’inversió en el mercat protegit. En aquest sentit cal destacar
l’aprovació del Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla
per al dret a l’habitatge 2004-2007;62 del Decret 455/2005, de 14 de desembre,
de regulació del pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya;63 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme;64 del Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal
2005-2008, per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge,65 i del Decret 244/
2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
2004-2007, pel qual es regula la gestió dels ajuts del Pla estatal.66 A més,
cal tenir present que encara es troba en tràmit parlamentari l’aprovació de
l’Avantprojecte de llei de dret a l’habitatge a Catalunya.
62. DOGC núm. 4281, de 16.12.2004.
63. DOGC núm. 4281, de 16.12.2004.
64. DOGC núm. 4436, de 28.07.2005.
65. BOE núm. 166, de 13.7.2005.
66. DOGC núm. 4507, de 10.11.2005, correcció d’errada del DOGC núm. 4512, de 17.11.2005.
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Aquesta normativa ha introduït canvis importants pel que fa als incentius per constituir un volum d’oferta d’habitatges assequibles a Catalunya,
que es poden agrupar en les línies següents:
– 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).
– La promoció per a la mobilització de sòl per a la construcció d’habitatge protegit.
– La promoció per a la rehabilitació d’habitatges.
– Actuacions per prevenir 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 la mobilització del parc desocupat en lloguer; i el sistema de
rendibilització dels parcs de lloguer públic i privat).

4.3.1. Habitatge protegit
La dinàmica del sector de l’habitatge no s’està traduint amb la mateixa
intensitat en la construcció d’habitatge protegit, mesurada a través dels habitatges iniciats. Així, el pes dels habitatges protegits sobre els habitatges
iniciats totals, si bé es va incrementar lleugerament el 2004, ha tornat a caure l’any 2005 i ha assolit un valor del 6,3 %, quan l’any 2004 va ser del
6,7 %. En les dues legislatures anteriors (1996-2003) la quota mitja d’habitatges protegits sobre el total d’iniciats es va situar en el 9,4 %, amb 6.667
habitatge protegits iniciats anualment de mitjana.
L’any 2005 s’han iniciat 6.932 habitatges protegits, 542 més que l’any
anterior, la qual cosa significa un increment del 8,5 %, si bé ha tingut lloc
una desacceleració respecte del 2004, en què l’increment va ser de 1.317
habitatges, amb un creixement del 26 % respecte del 2003.
Si d’aquestes actuacions públiques es descompta la promoció pública
(adreçada bàsicament a operacions de remodelació de barris), s’obtenen
pròpiament els habitatges protegits de nova construcció que cobreixen noves necessitats d’habitatges. En la taula 183 es mostra l’evolució del nou
habitatge protegit (sense la figura de la promoció pública) dels darrers anys.
L’any 2005, els habitatges protegits de nova construcció eren 6.610 habitatges, que significa un increment del 9,5 %. Aquestes dades també posen

La construcció
d'habitatges
protegits s'ha
desaccelerat
respecte de l'any
2004. Els
habitatges de nova
construcció
protegits han estat
de 6.610
habitatges, amb un
increment del 9,5 %.
El pes dels
habitatges nous
protegits sobre els
habitatges lliures
s'ha mantingut
reduït, en el 6,4 %.

377

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

de manifest la desacceleració en la construcció de nous habitatges protegits,
ja que l’any 2004, amb 1.375 habitatges més que l’any precedent, la taxa de
creixement va ser del 19,5 %.
D’altra banda, l’any 2005 s’han finalitzat 5.039 habitatges protegits.
TAULA 183. HABITATGES INICIATS LLIURES I PROTEGITS
PER PROVÍNCIES. CATALUNYA 2002-2005
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Habitatges lliures

Lleida

Tarragona Catalunya

2002

33.438

11.653

3.762

17.157

66.010

2003

41.528

15.086

6.129

20.833

83.576

2004

47.235

15.914

7.968

18.974

90.091

2005

50.849

17.698 10.633

24.401

103.581

Habitatges protegits

Barcelona Girona

Lleida

Tarragona Catalunya

2002

5.994

620

587

699

7.900

2003

3.093

325

304

940

4.662

2004

4.149

329

736

823

6.037

2005

4.693

550

367

1.000

6.610

Habitatges protegits /
Habitatges lliures

La millora de les
actuacions
d'habitatge protegit
el 2005 ha
mantingut el canvi
de tendència de les
promocions
privades, que han
augmentat el pes
relatiu fins al 33 %
de la construcció
d'habitatges,
mentre que els
promotors sense
finalitat de lucre
han absorbit el
67 % restant.

Barcelona Girona

Barcelona Girona

Lleida

Tarragona Catalunya

2002

17,9

5,3

15,6

4,1

12,0

2003

7,4

2,2

5,0

4,5

5,6

2004

8,8

2,1

9,2

4,3

6,7

2005

9,2

3,1

3,5

4,1

6,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.

La millora lleugera de les actuacions en habitatge protegit que s’observa
l’any 2005 s’ha dut a terme amb un increment del pes relatiu de les actuacions dels promotors privats, i s’ha mantingut la lenta progressió que es va
iniciar l’any 2004. Així, els promotors privats han absorbit el 33 % de la
construcció d’habitatges protegits (2.303 habitatges), amb un increment del
25 %, respecte del 2004. Tot i així, la major part de les actuacions les han
dutes a terme els promotors sense finalitat de lucre (Institut Català del
Sòl67, empreses municipals, entitats sense finalitat de lucre68), que n’han
absorbit el 67 % restant (4.629 habitatges), amb un increment de l’1,8 %.
67. Institut Català del Sòl (INCASOL).
68. Entitats sense finalitat de lucre (ESAL): cooperatives i fundacions.
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TAULA 184. HABITATGES INICIATS PROTEGITS PER ZONES I TIPUS
DE PROMOTOR. CATALUNYA 2003-2005
Unitats: nombre d’habitatges.

ESAL1

INCA-SOL2

Altres
públics

Promotors
privats

TOTAL

Barcelona

479

1.128

2.080

1.328

5.015

Girona

227

73

16

234

550

Lleida

64

175

0

128

367

Tarragona

127

184

76

613

1.000

ESAL1

INCA-SOL2

Altres
públics

Promotors
privats

TOTAL

Àmbit
metropolità

412

963

2.000

1.168

4.543

Altres zones
urbanes

148

196

42

235

621

Zones turístiques

167

118

50

529

864

Resta Catalunya

170

283

80

371

904

ESAL1

INCA-SOL2

Altres
públics

Promotors
privats

TOTAL

Catalunya 2005

897

1.560

2.172

2.303

6.932

Catalunya 2004

1.265

1.501

1.781

1.843

6.390

Catalunya 2003

608

1.268

1.771

1.426

5.073

2005

2005

2003-2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.
(1) Entitats sense ànim de lucre.
(2) Inclou els habitatges construïts per remodelació de barris.

De les actuacions dels promotors sense finalitat de lucre, el 13 % les han
dut a terme les ESAL; l’INCASOL n’ha fet el 23 %; i la resta de promotors
públics (empreses municipals) han fet el 31 % dels habitatges protegits.
L’any 2005 l’increment més important respecte del 2004 en habitatges iniciats protegits l’han fet els promotors privats, amb un increment de 460 habitatges, seguit de les empreses municipals, amb un increment de 391
habitatges, i de l’INCASOL, amb un increment de 59 habitatges. Mentre
que les ESAL han reduït de 368 els habitatges iniciats protegits.
Des de la perspectiva territorial, gairebé el 72,3 % dels habitatges iniciats protegits s’han fet a la província de Barcelona, i el 65,5 %, en l’àmbit
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metropolità de Barcelona. En altres zones urbanes (Segrià, Gironès i Tarragonès) s’han concentrat el 9 % de les actuacions, mentre que les zones turístiques i la resta de Catalunya s’han repartit el 25,5 % de les actuacions
restants.
Així mateix, es pot destacar que els promotors privats i les ESAL tenen
una presència territorial bastant equilibrada en habitatges protegits, mentre
que l’INCASOL i, més especialment, els altres promotors públics (empreses municipals) han concentrat la majoria de les seves accions a la província
de Barcelona i a l’àmbit metropolità de Barcelona.
TAULA 185. HABITATGES INICIALS PROTEGITS PER TIPUS
DE PROMOCIÓ. CATALUNYA 2003-2005
Unitats: nombre d’habitatges i percentatge.

Nombre d’habitatges

Distribució

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Remodelació de barris

411

353

322

8%

6%

5%

Protecció oficial en règim
especial

334

120

465

7%

2%

7%

24 %

26 %

33 %

-

-

3%

Lloguer a 25 anys
Lloguer a 30 anys

1.217 1.680 2.316
-

-

175

Total habitatge social estricte

1.962 1.800 3.278

39 %

28 %

47 %

Protecció oficial en règim
general

2.967 3.662 2.573

59 %

57 %

37 %

Preu concertat
Lloguer a 10 anys

-

-

141

-

-

2%

114

575

940

2%

9%

14 %

61 %

66 %

53 %

Total altres habitatges protegits

3.081 4.237 3.654

Total habitatges protegits

5.043 6.390 6.932 100 % 100 % 100 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.

Pel que fa a les tipologies de promoció, aquest darrer any s’ha accentuat
una tendència que ja s’observa des del 2002, en què l’habitatge protegit de
lloguer ha anat guanyant pes en detriment de l’habitatge protegit de venda.
Així, el 2005 els habitatges iniciats protegits de lloguer signifiquen el
49,5 % del total, amb un creixement del 58,1 % respecte del 2004; mentre
que la venda protegida ha passat a representar el 45,9 %, amb una caiguda
del -17,8 % respecte de l’any passat.
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Especial

639

2.573

General

Tarragona

Catalunya

85
86
97
465

156

491

329

2.573

Altres zones urbanes

Zones turístiques

Resta Catalunya

Catalunya

940

134

95

136

2.316

317

146

232

1.621

Lloguer a
25 anys

Lloguer a
10 anys
575

2.316

129

84

252

1.851

Lloguer a
25 anys

940

83

18

160

679

Lloguer a
10 anys

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.

197

103

120

1.597

Àmbit metropolità

465

127

Lleida

45

81

Girona

197

1.726

Especial

Barcelona

General

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

175

18

46

12

99

Lloguer a
30 anys

175

46

18

12

99

Lloguer a
30 anys

141

12

0

0

129

Preu
concertat

141

0

0

0

141

Preu
concertat

322

0

0

0

322

Remodelaci
ó de barris

322

0

0

0

322

Remodelaci
ó de barris
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6.932

907

864

621

4.540

TOTAL

6.932

1.000

367

550

5.015

TOTAL
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L'habitatge social
en sentit estricte ha
guanyat pes i ha
concentrat el 47 %
dels habitatges
iniciats protegits,
mentre que la resta
de tipologies
d'habitatge protegit
han absorbit el
53 % dels
habitatges
protegits.

A més, aquest darrer any ha tingut lloc una concentració cap a les tipologies de promoció que es consideren d’habitatge social en sentit estricte
(promoció pública, venda especial i lloguer a 25 i a 30 anys),69 que han
significat el 47 % dels habitatges iniciats protegits, amb un creixement del
82,1 % respecte del 2004.
La resta de tipologies s’agrupen en altres habitatges protegits (venda
general, preu concertat i lloguer a 10 anys)70 i han concentrat el 53 % dels
habitatges protegits, amb una caiguda del 13,8 % respecte del 2004. Aquest
retrocés respon a la reducció del 27,9 % dels habitatges iniciats de venda
del règim general.

4.3.2. Promoció de sòl per a habitatge protegit
L’oferta futura d’habitatges assequibles requereix sòl preparat per a
aquest tipus de promocions.
El Govern de la Generalitat té en marxa dos procediments per mobilitzar sòl per construir habitatge protegit:
– El Pla de sòl 2005-2010, a través del qual INCASOL ha de preparar
sòl per a la construcció d’entre 80.000 i 90.000 habitatges, 45.000
dels quals han de ser protegits.
L'INCASOL
ha preparat sòl per
a la construcció
pròpia de
3.000 habitatges
protegits,
i ha atorgat
subvencions
a cooperatives
i fundacions per
a 1.331 habitatges
protegits.

– Ajuts a l’adquisició de sòl amb destinació a habitatge protegit per a
administracions públiques, operadors públics (persones jurídiques
de dret públic o privat el capital de les quals estigui participat majoritàriament per administracions públiques o persones jurídiques de
dret públic), i entitats sense ànim de lucre.
Pel que fa al primer, l’any 2005, l’INCASOL ha preparat sòl per a la
construcció de 3.000 habitatges protegits, mentre que el 2004 havia preparat sòl per a la construcció de 2.100 habitatges.
Pel que fa al segon, en el quadre 187 s’observa que la Generalitat,
l’any 2005, ha atorgat ajuts per valor de 2,97 milions d’euros per adquirir sòl, sobre el qual hi ha previst construir 1.331 habitatges protegits.
69. Promoció pública: remodelació de barris; venda especial: règim especial dirigit a
famílies amb rendes baixes; lloguer a 25 anys: règim especial dirigit a famílies amb
rendes baixes.
70. Venda general: règim general de protecció; lloguer a 10 anys: règim general de protecció;
venda: preu concertat.
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TAULA 187. AJUTS CONCEDITS PER ADQUIRIR SÒL AMB
DESTINACIÓ A HABITATGE PROTEGIT SEGONS OPERADORS.
CATALUNYA 2005
Unitats: parcel·les, habitatges, i euros.

Nombre de
parcel·les

Nombre
d’habitatges
previstos

Import de la
subvenció

Institut Català del Sòl

5

139

290.800

Altres operadors públics

22

964

2.184.850

Operadors sense ànim de lucre

3

228

493.600

Total

30

1.331

2.969.250

Font: Direcció General d’Habitatge.

4.3.3. Rehabilitació d’habitatges
L’aprovació del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del
Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya,71 així com la important acumulació d’expedients previs a l’any 2004,72 han provocat un desajust els
dos darrers anys entre les rehabilitacions protegides aprovades (amb
qualificacions provisionals), les rehabilitacions protegides iniciades (amb
qualificacions definitives) i les rehabilitacions protegides efectivament
pagades. L’any 2004 l’administració va paralitzar la convocatòria d’ajuts a
la rehabilitació per donar sortida a una part dels expedients acumulats,
mentre que els propietaris d’habitatges haurien posposat sol·licituds de
rehabilitació fins a l’aprovació del nou Pla, que presenta la primera
convocatòria d’ajuts el gener del 2005.
Per tenir un indicador de les actuacions en rehabilitació protegida iniciades l’any 2005, s’utilitza el valor de les actuacions amb qualificació definitiva. El quadre 188 mostra que aquest darrer any ha tingut lloc una
caiguda important de les actuacions iniciades protegides, amb 7.679 habitatges amb nous ajuts, com a conseqüència de la paralització de la convocatòria de l’any precedent i la voluntat de donar sortida a les acumulades en
anys precedents. A més, d’aquestes, només 3.084 habitatges responen a actuacions del nou Pla.

La rehabilitació
protegida
d'habitatges,
després del procés
per donar sortida
als expedients
acumulats en anys
anteriors, ha
recuperat el volum
total d'ajuts que
s'havien pagat de
mitjana entre el
2003 i el 2004. En
la darrera
convocatòria s'ha
duplicat l'import
mitjà d'ajut per
habitatge.

71. DOGC núm. 4281, de 16.12.2004.
72. L’informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 2004, del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, estima en més de 80.000 els expedients amb alguna fase de tramitació
administrativa pendent al començament de l’any 2004.

383

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

TAULA 188. REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES.
ACTUACIONS AMB QUALIFICACIÓ DEFINITIVA.
CATALUNYA 2002-2005
Unitats: nombre d’habitatges.

2002

2003

2004

2005

35.361

29.307

19.963

7.112

Girona

919

541

632

81

Lleida

1066

676

130

362

Tarragona

1.695

850

941

124

Catalunya

39.041

31.374

21.666

7.679

Barcelona

Font: Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 2005. Direcció General d’Habitatge.
Nota: les dades inclouen qualsevol actuació que hagi rebut ajut oficial de la Generalitat o de
l’Estat. Hi ha incloses les actuacions de reparació de patologies i edificis en situació de risc. Inclouen aprovacions de sol·licituds antigues i les del Programa 2005 (convocatòria d’ajuts 2005).

Malgrat la caiguda progressiva de qualificacions definitives de nous
ajuts per a rehabilitació protegida, les dades d’actuacions pagades (amb
certificat final d’obra i compliment de tots els requisits de la concessió de
l’ajut), mostren que, després de la paralització de l’any 2004, s’ha recuperat
el volum total d’ajuts que s’havien pagat en termes mitjans entre el 2002 i
el 2003.
Així, les actuacions finalment pagades l’any 2005 recullen en bona part
la resolució d’expedients antics. Dels 23.492 habitatges que han rebut subvenció, només 2.718 responen a habitatges derivats de la nova convocatòria
específica d’ajuts del 2005.
En tot cas, l’evolució de l’import mitjà d’ajut per habitatge indica el
canvi de tendència en l’esforç per impulsar la rehabilitació d’habitatges que
significa l’aprovació del nou Pla de rehabilitació.
L’import mitjà dels ajuts per habitatge en termes reals (deflactat per
l’índex de cost de construcció d’edificis, base 1994, publicat per la CCOC),
s’havia anat reduint de manera progressiva des de l’any 2002, amb una reducció del 3,4 % anual acumulativa; mentre que l’any 2005 ha tingut lloc
un punt d’inflexió i l’ajut per habitatge ha tingut un creixement real del
3,3 % respecte de l’any precedent. Si es compara, a més, estrictament els
ajuts per habitatge derivats de la convocatòria del nou Pla de rehabilitació,
l’increment real ha estat del 103 %, xifra que duplica l’import mitjà dels
anys precedent.
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Aquest increment respon als nous imports d’ajuts fixats per a la rehabilitació i al fet que en el tipus d’obres que se subvencionen tenen un pes més
important les obres estructurals o de gran cost.
TAULA 189. REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES.
ACTUACIONS PAGADES. CATALUNYA 2002-2005
Unitats: nombre d’habitatges.

2002

2003

2004

2005

18.490

22.366

7.877

21.475

Girona

563

681

103

664

Lleida

998

625

55

408

Tarragona

1.187

686

377

945

Catalunya

21.238

24.358

8.412

23.492

Barcelona

Font: Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 2005. Direcció General d’Habitatge.
Nota: les dades inclouen qualsevol actuació que hagi rebut ajut oficial de la Generalitat o
de l’Estat. Hi ha incloses les actuacions de reparació de patologies i edificis en situació de
risc. Inclouen aprovacions de sol·licituds antigues i les del Programa 2005 (convocatòria
d’ajuts 2005).

TAULA 190. REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES.
IMPORT DE LES ACTUACIONS PAGADES. CATALUNYA 2002-2005
Unitat: milers d’euros.

2002
Barcelona

14.648,47

2003

2004

2005

18.723,27 6.664,39 19.258,73

Girona

806,04

1.222,21

275,62

1.390,68

Lleida

2.034,23

907,35

137,99

962,34

Tarragona

1.334,18

955,32

548,92

1.442,67

Catalunya

18.822,93

Import mitjà per habitatge

886,29

Catalunya (valor constant 1994)

13.162,12

Import mitjà per habitatge (valor
constant 1994)

619,70

21.808,15 7.626,92 23.054,43
895,32

906,67

981,37

14.843,89 4.861,78 14.021,24
609,40

578,00

596,80

Font: elaboració pròpia i Direcció General d’Habitatge.
Nota: les dades inclouen qualsevol actuació que hagi rebut ajut oficial de la Generalitat o de
l’Estat. Hi ha incloses les actuacions de reparació de patologies i edificis en situació de risc.
Inclouen aprovacions de sol·licituds antigues i les del Programa 2005 (convocatòria d’ajuts
2005).

385

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

TAULA 191. AJUTS A LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA
D’HABITATGES PER PROVÍNCIES DEL PROGRAMA DE L’ANY
2005. CATALUNYA 2005
Unitat: nombre d’habitatges i milers d’euros.

Edificis

Habitatges

Import

Barcelona

151

2.450

5.125,87

Girona

11

30

58,16

Lleida

35

480

567,6

Tarragona

25

120

177,72

Terres de l’Ebre

4

4

21,83

226

3.084

5.951,17

Import mitjà per habitatge

-

-

1.929,88

Import mitjà per habitatge (valor
constant 1994)

-

-

1.173,71

Total

Font: elaboració pròpia i Direcció General d’Habitatge.

Finalment, en el quadre següent es mostra l’important volum de sol·licituds de tests d’edificis (TEDI) i informes intensos d’idoneïtat (requisits
tècnics previs per a la concessió d’ajuts per rehabilitació) que està tramitant
la Generalitat, i que fan preveure la necessitat d’una dotació pressupostària
més elevada per finançar aquests ajuts, preocupació que el CTESC ja va posar de manifest en el Dictamen 9/2004 sobre el Projecte de decret de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya.
TAULA 192. SOL·LICITUDS DE TESTS DE L’EDIFICI I INFORMES
D’IDONEÏTAT PER PROVÍNCIES DEL PROGRAMA DE L’ANY 2005.
CATALUNYA 2005
Unitats: nombre d’habitatges.

TEDI
Sol·licitats

Avaluats

Sol·licitats

Avaluats

Barcelona

71.805

31.659

1.016

706

Girona

2.829

1.466

269

236

Lleida

2.177

665

399

300

Tarragona

4.303

1.645

503

454

TOTAL

81.114

35.435

2.187

1.696

Font: Direcció General d’Habitatge.
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4.3.4. Ajuts al pagament del lloguer
Es destaquen en aquest subapartat els elements principals en matèria d’ajuts
al pagament del lloguer publicats en l’Informe sobre el sector de l’habitatge a
Catalunya 2005 del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La primera convocatòria del desenvolupament del Pla per al dret a l’habitatge s’ha tancat el 2005 amb la concessió de 2.153 sol·licituds, 334 de les quals
han anat a persones de més de 65 anys,73 251 per a persones arrendatàries d’habitatges administrats per operadors públics, 316 per a joves menors de 35 anys
de les borses de lloguer jove, i 1.252 per a persones de col·lectius especials que
es troben amb dificultats especials respecte de l’habitatge.74
TAULA 193. IMPORT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES SEGONS
TIPUS DE BENEFICIARIS. CATALUNYA 2005
Unitats: imports en euros i percentatges.

Imports mensuals
Import
Import total
mitjà
subvenció
subvenció

Imports anuals
Import
mitjà
subvenció

Import total
subvenció

% import
total
subvenció

Majors de 65 anys

105,60

35.269,36

1.267,16

423.232,51

0,13

Parc públic

65,33

16.397,40

751,01

188.503,61

0,06

Col·lectius amb
dificultats de les
borses de
mediació social*

167,64

209.890,79

1.788,09

2.238.690,56

0,68

Joves de les
borses de lloguer
jove

170,08

53.746,10

1.377,41

435.356,59

0,13

TOTAL

146,45

315.303,66

1.526,14

3.285.783,27

1,00

L'any 2005 ha
tingut lloc la
primera
convocatòria
d'ajuts al pagament
del lloguer del
desenvolupament
del Pla pel dret a
l'habitatge, amb
2.153 ajudes
concedides, i un
import mitjà de
subvenció de
1.526,14 euros/any.

Font: Direcció General d’Habitatge.

L’ajut mitjà ha estat de 146 euros mensuals (1.526 euros anuals), i en
conjunt aquests ajuts han significat una despesa de 3,35 milions d’euros. La
part més important d’aquesta despesa, el 68,1 %, ha anat destinat als
col·lectius amb dificultats respecte de l’habitatge, el 13,2 % a joves, el
12,9 % a gent més gran de 65 anys, i el 5,2 % al parc públic de lloguer.
73. Persones de més de 65 anys titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa.
74. Famílies monoparentals, dones que surten d’una situació de violència, immigrants amb
menys de cinc anys de residència, en situació d’atur, afectats per assetjament immobiliari.
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4.3.5. Resum de les actuacions en el marc del Pla per al dret
a l’habitatge 2004-2007
Els habitatges
protegits iniciats
en el període
2004-2005
significa prop
del 30 % dels
42.000 habitatges
protegits
compromesos en
quatre anys pel
Pacte del Tinell,
mentre que la
rehabilitació
protegida
d'habitatges
significa el 73 %
dels 40.000
habitatges
rehabilitats
compromesos
en el Pacte.

El Pacte del Tinell estableix un seguit de mesures amb relació al parc
d’habitatge, de les quals es destaquen:
– Pel que fa a la producció d’habitatge protegit, el Pacte es proposa
doblar-ne la producció per fer-ne com a mínim 42.000 unitats en
quatre anys. Aquesta mesura significa en termes mitjans anuals la
producció de 10.500 habitatges protegits l’any. L’inici de 6.932 habitatges protegits l’any 2005 situa en el 66 % del compromís establert per cada any. En termes conjunts dels dos primers anys, els
13.322 habitatges iniciats significa assolir el 31,7 % dels 42.000.
– D’aquesta producció, una quarta part haurà de ser promoguda directament per la Generalitat. L’INCASOL ha promogut 1.560 habitatges protegits, i s’ha assolit el 59 % del compromís anual l’any 2005.
En el conjunt dels dos primers anys, amb 3.061 habitatges iniciats,
l’INCASOL ha fet el 29,1 % dels 10.500 habitatges que hauria de
promoure directament.
– S’estableix que el 50 % de la producció protegida ho serà en règim
de lloguer. Aquest objectiu s’ha assolit en el 65 % per a l’any 2005.
El 2004 i 2005 s’han iniciat 5.686 habitatges protegits en règim de
lloguer, el 27,1 % dels 21.000 compromesos.
– Pel que fa a la rehabilitació, el Pacte es fixa l’objectiu, a través del
Pla de rehabilitació, d’assolir 40.000 unitats d’habitatge en quatre
anys, és a dir, 10.000 per any. Aquest objectiu, si es tenen en compte
les noves qualificacions definitives atorgades, s’acompleix a bastament en el conjunt dels dos primers anys, amb un acompliment del
147 %.
A part d’aquests habitatges protegits iniciats, l’Informe del sector de
l’habitatge a Catalunya 2005, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, mesura el potencial de construcció d’habitatge protegit a partir de:
– 7.451 habitatges protegits a construir per l’INCASOL pendents
d’iniciar obres, i amb convenis signats amb els ajuntaments, dels
quals 1.275 habitatges es troben amb obres adjudicades o licitació
per l’INCASOL; 5.274 habitatges estan en fase de projecte; i 920
habitatges estan encara pendents de projecte.
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– 4.600 habitatges pendents d’iniciar obres, sobre sòl propi de l’INCASOL cedit a cooperatives i fundacions, com a conseqüència del
primer protocol signat a mitjan 2004.
TAULA 194. COMPLIMENT DEL PACTE DEL TINELL EN MATÈRIA
D’HABITATGE
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

2004

2005

Compromís
anual

Compliment
any 2004

Compliment
any 2005

Compliment
2004-05

6.390

6.932

10.500

61 %

66 %

32 %

A. Habitatges
iniciats (segons
promotors)

-

-

-

-

-

-

A.1 INCASÒL

1.501

1.560

2.625

57 %

59 %

29 %

B. Habitatges
iniciats (segons
promoció)

-

-

-

-

-

-

B.2 Lloguer

2.255

3.431

5.250

43 %

65 %

27 %

2. Pla de
Rehabilitació

21.666 7.679

10.000

217 %

77 %

73 %

1. Total promoció
d’habitatges
protegits

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció General d’Habitatge.

Pel que fa a la concessió d’ajuts, en la memòria econòmica d’implantació del Decret d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007,
s’estima que el cost anual mitjà d’implantació del Pla a finançar per la Generalitat, si bé per al període 2005-2007, és aproximadament de 100 milions d’euros, 70 milions dels quals correspondrien als programes relacionats
amb la promoció d’habitatge protegit, i 30 milions, als programes de rehabilitació.
En la taula 195 es quantifiquen els ajuts atorgats a càrrec del pressupost
de la Generalitat per al període 2004-2005, en compliment del Pla per al
dret a l’habitatge 2004-2007.75 Els ajuts totals concedits en aquests dos
anys són de 205,7 milions d’euros, que significa una mitjana anual de poc
més de 100 milions d’euros, dels quals 84,6 milions anuals es corresponen

La concessió
d'ajuts a càrrec de
la Generalitat en el
marc del Pla pel
dret a l'habitatge
2004-2007, es
correspon amb les
previsions fetes en
la memòria
econòmica del Pla,
amb una despesa
de 102 milions
anuals per al
període 2004-2005.

75. Dades de l’Informe del sector de l’habitatge a Catalunya 2005, del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
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a ajuts a la promoció de l’habitatge protegit, i 18,3 milions, a ajuts per a la
rehabilitació protegida.
TAULA 195. AJUTS RESOLTS, PAGATS I AMB COMPROMÍS
PRESSUPOSTARI FERM PER AL 2004 I EL 2005 DEL PLA PER
AL DRET A L’HABITATGE 2004-2007
Unitats: nombre d’habitatges o famílies ateses i import en euros.

Nombre d’habitatges
/ famílies ateses

Import de les
subvencions

Habitatges amb protecció oficial iniciats

13.322

159.864.000

de promoció venda

6.961

-

de promoció lloguer

5.686

-

675

-

Rehabilitació d’habitatges

6.004

36.620.879

Ajuts al pagament del lloguer

2.153

3.285.478

Ajuts a la compra de sòl

1.331

2.969.250

-

3.000.000

36.132

205.739.607

de remodelació de barris

Ajuts a oficines locals d’habitatge1
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe del sector de l’habitatge a Catalunya 2005, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
(1) Respon a 60 convenis amb ajuntaments i consells comarcals.
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5. PROTECCIÓ SOCIAL

5.1. NIVELLS DE BENESTAR I POBRESA
5.1.1. Marc europeu
El desembre de l’any 2001, el Consell Europeu de Laeken va acordar
una sèrie d’indicadors estadístics comuns per mesurar la pobresa i l’exclusió social. Aquests indicadors són un element essencial en l’anomenat mètode obert de coordinació per fer el seguiment dels progressos
dels estats membres en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
La llista d’indicadors comuns se centra principalment en l’estudi del
risc de pobresa monetària, referida a la població amb uns ingressos inferiors al 60 % de la mitjana nacional respectiva.
Atenent a les dades proporcionades per l’EUROSTAT, la situació de
pobresa i exclusió social difereix considerablement entre els estats
membres: els països amb les taxes de risc de pobresa més elevades són
Grècia, Irlanda i Eslovàquia (21 %); Espanya té una taxa de risc de pobresa del 19 %, juntament amb Itàlia i Portugal; els estats que estan al
voltant de la taxa mitjana de la UE-25 (16 %) són Letònia (16 %), Lituània i Polònia (17 %) i Alemanya, Xipre, Malta i Bèlgica (15 %); els països amb les taxes més baixes de risc de pobresa són Finlàndia i Suècia
(11 %), Eslovènia, Hongria i Luxemburg (10 %) i la República Txeca
(8 %).

El Consell europeu
de Laeken ha
acordat una sèrie
d’indicadors
estadístics comuns
per mesurar la
pobresa i l’exclusió
social.

La pobresa i
l’exclusió social a
la UE difereix
considerablement
entre els estats
membres.

Per aprofundir en el nivell de risc de pobresa es pot utilitzar un dels
indicadors de Laeken que mesura la diferència entre el llindar de risc de
pobresa i la mitjana dels ingressos de les persones situades per sota
d’aquest llindar. L’any 2003 la mitjana de la UE en aquest indicador era
del 22 % (la diferència entre la mitjana dels ingressos de les persones en
situació de pobresa i el llindar de risc de pobresa). La distància més gran
era la d’Eslovàquia (37 %) i Grècia (31 %), i la més petita, la de la República Txeca, Dinamarca i Finlàndia (15 %).
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GRÀFIC 46.TAXA DE RISC DE POBRESA. UE-25 2003

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT.
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Un altre indicador de Laeken (la ràtio S80/S20) permet comparar per
cada estat els ingressos del 20 % de la població amb els guanys més elevats
amb els ingressos del 20 % de la població amb els guanys més baixos. La
mitjana de la UE-25 per a aquest indicador se situava en el 4,6 l’any 2003,
que significa que el 20 % de la població més rica obtenia 4,6 vegades més
ingressos que el 20 % de la població més pobra. Per estats, els valors
d’aquest indicador oscil·laven entre el 3 d’Hongria i el 7,4 de Portugal. El
valor per a Espanya d’aquest indicador era del 5,1.
Si la ràtio S80/S20 explica la relació entre el 20 % de la població més
rica i el 20 % de la població més pobra, el coeficient de Gini permet analitzar la distribució total dels ingressos en un grup poblacional. Així, si existís
una igualtat perfecta, el coeficient de Gini prendria al valor del 0 %; el seu
valor seria del 100 % si els ingressos nacionals totals estiguessin en mans
d’una sola persona. L’any 2003 el valor mitjà del coeficient de Gini per a
la UE-25 se situava en el 29 %. Els valors nacionals oscil·laven entre el
22 % d’Eslovènia i el 35 % del Regne Unit i Grècia. El valor d’aquest indicador per a Espanya era del 30,7 %.
Si es compara la situació descrita amb una altra d’hipotètica en la qual
no existissin les transferències socials, s’observa que els sistemes de protecció social tenen un important impacte redistributiu que redueix el nombre de persones que es troben en risc de pobresa.
La incidència de les transferències socials en la reducció del risc de pobresa també varia substancialment d’un estat a l’altre en el marc de la UE.
Així, a Finlàndia, Dinamarca i la República Txeca les transferències socials
redueixen més del 50 % la taxa de risc de pobresa; a França, Àustria, els
Països Baixos i Bèlgica, la redueixen al voltant del 50 %. En canvi, a Espanya, juntament amb Grècia, només la redueix el 13 %.

Els sistemes de
protecció social
tenen un important
impacte
redistributiu que
redueix el nombre
de persones en
situació de risc de
pobresa.

5.1.1.1. Marc estatal i Catalunya
L’any 2004, l’INE va iniciar una nova enquesta, l’enquesta de condicions de vida (ECV), que pertany al conjunt d’operacions estadístiques harmonitzades per als països de la UE. Aquesta enquesta substitueix
l’enquesta panel de llars de la UE amb la finalitat d’adaptar-ne els continguts a les noves necessitats d’informació dels estaments públics i privats.
L’objectiu fonamental que es persegueix amb l’ECV és disposar d’una font
de referència sobre estadístiques comparatives de la distribució d’ingressos
i l’exclusió social en l’àmbit europeu.

L’any 2004, l’INE
va iniciar l’ECV,
que pertany al
conjunt
d’estadístiques
harmonitzades per
als països de la UE.
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L’ECV està orientada a proporcionar informació sobre els ingressos
de les llars; la pobresa, la privació, la protecció mínima i la igualtat de
tractament; l’ocupació i l’activitat; la cura d’infants; les jubilacions, les
pensions i la situació socioeconòmica de les persones d’edat; l’habitatge
i els costos associats; el desenvolupament regional i els moviments migratoris, i el nivell de formació, la salut i els seus efectes sobre la condició socioeconòmica.
Aquest apartat se centra en l’estudi, a partir de l’ECV, dels indicadors del Pla nacional d’acció per a la inclusió social del Regne d’Espanya 2003-2005, que incorpora els indicadors acordats al Consell de
Laeken de l’any 2001. Aquest sistema d’indicadors permet la comparació i la valoració a escala europea de la situació i de les polítiques socials, tenint en compte els diferents contextos nacionals en els quals es
desenvolupen aquestes polítiques.
D’altra banda, l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana76 preveu l’aprovació l’any 2005 del Pla per a la inclusió social de Catalunya, amb la
participació dels agents socials. S’ha pressupostat una dotació d’1.000.000
d’euros per a la redacció i el suport del Pla.
L’any 2004,
el 19,9 % de la
població espanyola
se situava per sota
del llindar de risc
de pobresa.
Catalunya se
situava en el
12,5 %, amb valors
similars a Astúries i
Navarra.

Per comunitats autònomes, les que tenen un percentatge més elevat de
població per sota del llindar de risc de pobresa són Ceuta i Melilla (37,7 %),
Extremadura (37,0 )Andalusia (31,1 %) i Castella - la Manxa (29,4); Galícia (21,2 %), la Comunitat Valenciana (19,6 %) i la Rioja (18,5 %) se situen
a prop de la mitjana estatal; Catalunya se situa en el 12,5 %, amb valors similars a Astúries, Navarra i l’Aragó; les comunitats autònomes amb les taxes de risc de pobresa més baixes són Cantàbria (11,9 %), el País Basc
(11,2 %) i Madrid (9,5 %).

76. Signat el 16 de febrer del 2005.
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GRÀFIC 47. TAXA DE RISC DE POBRESA PER COMUNITATS
AUTÒNOMES. ESPANYA 2004

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, ECV.

L’edat i la dimensió de gènere
La pobresa a Espanya afectava més les dones que els homes l’any 2004:
el 20,8 % de les dones se situaven per sota del risc de pobresa, davant
el 19 % dels homes. Aquesta afirmació és generalitzable a tots els trams
d’edat, excepte als menors de 16 anys, en què la pobresa afectava més els
homes. La diferència més gran entre ambdós sexes per trams d’edat s’ob-

La pobresa a
Espanya afectava
més les dones que
els homes.
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serva entre els més grans de 65 anys, en què les dones tenien una taxa de
risc de pobresa 5,1 punts per sobre de la dels homes.
La pobresa ha
augmentat entre
la població d’edat
avançada
a Espanya.

L’anàlisi per grups d’edat de la pobresa a Espanya l’any 2004, mostra
que els percentatges més alts de població per sota del llindar de risc de pobresa es trobaven entre els més grans de 65 anys i els menors de 16. Si bé
la taxa de risc de pobresa va disminuir respecte de l’any 2001 en el grup
d’edat dels menors de 16 anys, va augmentar considerablement entre els
més grans de 65 anys al llarg d’aquest període (7,4 punts), i es va passar del
22,2 % de l’any 2001 al 29,6 % del 2004. La pobresa va augmentar entre la
població d’edat avançada a Espanya al llarg d’aquest període.
TAULA 196. TAXA DE RISC DE POBRESA PER SEXES I GRUPS
D’EDAT. ESPANYA 2004
Unitats: percentatges.

Ambdós sexes

Homes

Dones

Total

19,9

19,0

20,8

Menors de 16 anys

24,3

25,7

22,7

De 16 a 24

19,1

17,8

20,5

De 25 a 49

15,6

14,9

16,4

De 50 a 64

16,6

16,3

16,8

65 anys i més

29,6

26,7

31,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, ECV.

La composició i el règim de tinença de la llar
La pobresa es
concentrava en les
llars amb una sola
persona, i es veia
agreujada quan
aquesta persona
tenia una edat
avançada i, a més,
era dona.

Atenent a l’anàlisi de la pobresa per tipus de llars, s’observa que la pobresa
es concentrava en les llars amb una sola persona, el 38,7 % de les quals es trobava per sota el llindar de risc de pobresa; si, a més, aquesta persona era una
dona el percentatge s’elevava fins al 45,7 %. L’edat és igualment una variable
que influencia directament el nivell de pobresa: el 51,8 % de les llars amb una
persona de 65 anys o més eren pobres. Així, es pot afirmar que la pobresa es
concentrava en les llars amb una sola persona, i es veia agreujada quan aquesta
persona tenia una edat avançada i, a més, era dona.
Seguidament, hi ha les llars monoparentals, el 40,3 % de les quals es trobaven per sota el llindar de risc de pobresa. El 39 % de les llars ocupades
per dos adults amb tres o més fills a càrrec es trobaven en situació de risc
de pobresa.
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Els tipus de llar amb una incidència menor de la pobresa eren les llars sense
fills dependents a càrrec (11,3 %), les llars amb dos adults menors de 65 anys
(12,4 %) i les llars amb dos adults amb un fill dependent a càrrec (14,4 %).
D’altra banda, la pobresa es concentrava en les llars en règim de lloguer
(30,5 %), per sobre de les llars en règim de propietat o de cessió gratuïta
(18,6 %).
TAULA 197. TAXA DE RISC DE POBRESA SEGONS TIPUS DE LLAR.
ESPANYA 2004
Unitats: percentatges.

Taxa
Una persona menor de 65 anys

23,2

Una persona de 65 anys o més

51,8

2 adults menors de 65 anys

12,4

2 adults, almenys 1 de 65 anys o més

29,9

Altres llars sense fills depend a càrrec

11,3

1 adult amb almenys 1 fill dependent a càrrec

40,3

2 adults amb 1fill dependent a càrrec

14,4

2 adults amb 2 fills dependents a càrrec

24,4

2 adults amb 3 o més fills dependents a càrrec

39,0

Altres llars amb fills dependents a càrrec

21,8

Una persona, home

27,5

Una persona, dona

45,7

Una persona, total

38,7

Llars sense fills dependents a càrrec

18,9

Llars amb fills dependents a càrrec

22,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, ECV.

La relació amb l’activitat
Si s’analitza la pobresa atenent a la situació professional, s’observa que la
població aturada és la que acumulava un percentatge més elevat de persones
que es trobaven sota el llindar de risc de pobresa (el 40,1 %). Per contra, les persones ocupades eren el col·lectiu poblacional amb relació a l’activitat amb un
percentatge més baix de persones en risc de pobresa (10,8 %).

La població
aturada és la que
acumulava un
percentatge més
elevat de persones
que es trobaven
sota el llindar de
risc de pobresa.
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Per sexes, tant els homes com les dones acumulaven el percentatge més elevat de risc de pobresa entre els aturats, si bé cal destacar que els homes aturats
acumulaven un percentatge bastant més elevat (50,1 %) que les dones aturades
(21,8 %). Per contra, els percentatges més baixos de risc de pobresa es donaven
entre els ocupats d’ambdós sexes, si bé les dones tenien percentatges més baixos en aquest col·lectiu (8,5 %) que els homes (12,2 %).
TAULA 198. TAXA DE POBRESA DE LA POBLACIÓ ADULTA
PER SEXE I SITUACIÓ PROFESSIONAL MÉS FREQÜENT.
ESPANYA 2004
Unitats: percentatges.

Atenent al nivell
de formació,
la pobresa
es localitzava
majoritàriament
en el col·lectiu
de persones amb
educació primària
o sense cap estudi.
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TOTAL

Taxa

Ocupat

10,8

Aturat

40,1

Retirat

24,7

Una altra inactivitat

30,2

No ocupat

30,0

HOMES

Taxa

Ocupat

12,2

Aturat

50,1

Retirat

26,1

Una altra inactivitat

27,1

No ocupat

30,3

DONES

Taxa

Ocupat

8,5

Aturat

32,7

Retirat

21,8

Una altra inactivitat

31,0

No ocupat

29,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, ECV.

El nivell de formació i l’estat de salut
Atenent al nivell de formació, la pobresa es localitzava majoritàriament
en el col·lectiu de persones amb educació primària o sense cap estudi, el
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32,2 % de les quals es trobava per sota el llindar de risc de pobresa; era
igualment elevat el percentatge de població en situació de pobresa en el
col·lectiu amb educació secundària de primera etapa (21,1 %).
Per contra, les persones amb educació superior eren les que acumulaven
un percentatge més baix de risc de pobresa (7,9 %).
TAULA 199. PERCENTATGE D’ADULTS PER NIVELL DE FORMACIÓ
PER SOTA EL LLINDAR DE POBRESA. ESPANYA 2004
Unitats: percentatges.

Percentatge
Educació primària o sense cap estudi

32,2

Educació secundària 1a etapa

21,1

Educació secundària 2a etapa

15,6

Educació superior

7,9

No consta

22,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, ECV.

Pel que fa a l’estat de salut, la pobresa s’acumulava en els col·lectius de
població amb un estat de salut general dolent (32,5 %) i molt dolent
(31,5 %). Per contra, el col·lectiu poblacional amb un estat general de salut
molt bo era el que tenia un percentatge de persones més baix en situació de
risc de pobresa (15,7 %), seguit del col·lectiu amb un estat general de salut
qualificat de bo (18 %).
TAULA 200. PERCENTATGE D’ADULTS PER ESTAT GENERAL
DE SALUT PER SOTA EL LLINDAR DE POBRESA. ESPANYA 2004
Unitats: percentatges.

Percentatge
Molt bo

15,7

Bo

18,0

Acceptable

22,8

Dolent

32,5

Molt dolent

31,5

No consta

0,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, ECV.
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5.2. EL NOU PARADIGMA DELS SERVEIS SOCIALS:
EL SUPORT A LA DEPENDÈNCIA
En el decurs
d’aquest any s’han
desenvolupat dos
processos
legislatius que
a ben segur
canviaran la
configuració dels
serveis socials
i d’atenció a les
persones amb
dependència.

L’any 2005 ha estat un any de transició pel que fa a la definició del model de serveis socials i d’atenció a les persones amb autonomia reduïda que
s’acabarà configurant a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol. S’estan
desenvolupant en paral·lel dos processos legislatius, a Catalunya amb la
proposta de nova Llei de serveis socials; i a l’Estat amb la presentació de
l’Avantprojecte de llei de promoció d’autonomia personal i atenció a les
persones dependents, que a ben segur acabaran transformant el model de
serveis socials pel que fa a l’estructura, les prestacions i els serveis de promoció de l’autonomia personal, i d’atenció a les persones en situació de dependència.

Marc estatal
Després de la publicació al desembre del 2004 del Llibre blanc sobre
l’atenció a les persones en situació de dependència, el govern de l’Estat ha
aprovat al mes de desembre l’Avantprojecte de llei de promoció d’autonomia personal i atenció a les persones dependents. Aquest document és la
primera concreció del que pot arribar a ser el futur sistema nacional de protecció de la dependència.
L’Avantprojecte pot contribuir a superar el dèficit històric dels serveis
socials a Espanya i avançar en la seva equiparació de pilar de l’Estat del
benestar. Té com a aspectes positius, a més del reconeixement del dret a les
prestacions de promoció de l’autonomia personal i la protecció de la dependència, la naturalesa no contributiva de la prestació per dependència, l’increment de recursos per implementar les prestacions amb 12.638 milions
d’euros fins al 2015; el reconeixement dels cuidadors familiars i la seva incorporació a la Seguretat Social, i el reconeixement de la prestació econòmica per cura en el medi familiar, entre d’altres.
Altrament, i sense oblidar el caràcter d’avantprojecte, està dirigit a persones amb dependència, principalment físicomotora, per fer les activitats
bàsiques de la vida diària. La futura llei haurà d’atendre i protegir tant les
persones en situació de dependència, com les persones amb necessitats de
suport per a la seva autonomia personal en la comunitat.
En coherència amb la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones
amb discapacitat (LIONDAU)77, el concepte d’autonomia no es pot centrar
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només en possibilitar la realització de les activitats bàsiques de la vida
diària, ja que restringeix la protecció de la dependència valorant només una
part dels efectes de la falta o dèficit d’autonomia -dependència per fer les
activitats de la vida diària-, obviant altres causes i efectes que incideixen en
una falta d’autonomia personal plena.
La LIONDAU parteix d’un model de vida independent que defensa una
participació més activa de les persones amb discapacitat en la comunitat sobre bases noves: com a ciutadans i ciutadanes titulars de drets; subjectes actius que exerceixen el dret a prendre decisions sobre la seva pròpia
existència i no solament pacients o beneficiaris de decisions alienes.
Tanmateix, pel que fa a la concepció de la discapacitat, l’Avantprojecte està
basat en antigues concepcions de la discapacitat, de tipus proteccionista i assistencial. Els darrers temps, hem assistit a un canvi important en la concepció de
la discapacitat. Els plantejaments tradicionals, centrats en l’assistència i en la
recuperació de les capacitats funcionals, han estat substituïts per uns altres que
destaquen la identificació i l’eliminació dels diversos obstacles per arribar a la
igualtat d’oportunitats, i la participació plena de les persones amb discapacitat,
en definitiva en models que milloren tots els aspectes que configuren el concepte de qualitat de vida, concepte de gran utilitat per planificar i avaluar els serveis
des de perspectives centrades en la persona.
No es tenen en compte els nous paradigmes derivats, per exemple, de la
Classificació internacional del funcionament, de la discapacitat i de la salut
(CIF 1999),78 aprovada fa més de cinc anys per l’Organització Mundial de
la Salut; o l’Associació Americana del Retard Mental (AAMR)79 per a les
persones amb discapacitat intel·lectual. Segons la CIF, la persona amb
discapacitat es troba en un entorn sobre el qual interactuen una sèrie de
factors. Aquests factors poden ser determinants d’una situació d’igualtat
d’oportunitats o, per contra, de discriminació.

L’Avantprojecte
contradiu el
concepte
d’autonomia
considerat en la
Llei 51/2003, de 2
de desembre.

La concepció de la
discapacitat és de
tipus proteccionista
i assistencial. No es
tenen en compte els
nous paradigmes
derivats, per
exemple, de la
Classificació
internacional del
funcionament, de la
discapacitat i de la
salut.

Cal, doncs, un sistema que faci possible identificar aquests factors, analitzar-ne el comportament i el nivell d’influència sobre la consecució
d’igualtat o desigualtat per a la persona. En aquest sentit, es considera la
CIF una norma de referència indispensable.
Si se seguís el criteri de la CIF ja no s’hauria de parlar exclusivament de dependència -sobre això ja hi ha hagut un canvi en el títol de l’Avantprojecte, però
77. BOE núm. 289, de 03.12.2003.
78. La 54 Assemblea Mundial de la Salut va aprovar una nova classificació amb el nom de
Classificació internacional de funcionament, de la discapacitat i de la salut, amb la resolució
WHW 54.21, de 22 de maig del 2001.
79. Definició de la discapacitat intel·lectual AAMR, any 2002.

401

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

no en la seva concepció- sinó de promoció de l’autonomia personal, la qualitat
de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.
D’altra banda, la justificació de l’Estat per actuar en l’àmbit dels serveis
socials, de competència exclusiva de les comunitats autònomes, a través de
l’article 149.1.1. de la Constitució espanyola, tot i ser condició necessària
no sembla suficient com a via per crear un sistema nacional de dependència.
L’Avantprojecte
limita la capacitat
de les comunitats
autònomes per
millorar el sistema
de protecció
a la dependència,
i ho fa amb un
plantejament
d’uniformitat per
a tot l’Estat.

L’Avantprojecte limita la capacitat de les comunitats autònomes per millorar el sistema de protecció a la dependència, i ho fa amb un plantejament
d’uniformitat per a tot l’Estat. Uniformitat i autonomia no casen bé; l’Estat
ha de garantir les condiciones bàsiques i les comunitats autònomes han de
poder legislar i reglamentar el desenvolupament i l’exercici d’aquests drets.
L’Avantprojecte crea el Consell Territorial del Sistema Nacional Dependència, al qual atorga atribucions per determinar un règim de sancions
i infraccions, la definició del catàleg de prestacions del sistema i l’estructura de finançament del model, i prescindeix de les competències de les comunitats autònomes.
S’espera, doncs, que en el procés de tramitació parlamentària la futura
llei pugui satisfer, si més no, els principis d’actuació següents:
– El dret subjectiu i universal de les persones amb dependència a unes
prestacions bàsiques que ampliïn les seves possibilitats de participació i de desenvolupament autònom en la societat.
– La promoció de la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les
persones amb dependència.
– La cooperació i col·laboració interinstitucional.
– La participació del conjunt d’institucions públiques, agents socials,
entitats representatives de les persones amb dependència i del tercer
sector social.
– El respecte al marc competencial establert per la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia.

Marc català
A Catalunya el procés està marcat per l’elaboració a través d’un procés
participatiu de l’Avantprojecte de la llei de serveis socials, que en l’exposició de motius posa de manifest que, sobre la base de la competència exclu-
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siva de la Generalitat reconeguda per l’Estatut d’autonomia, la llei estableix
la garantia del dret als serveis socials.
Un avantprojecte mancat d’equilibri entre els objectius que estableix i
els serveis necessaris per aconseguir-los. Situació que ha fet palesa el
CTESC en el Dictamen80 emès sobre l’Avantprojecte. En l’apartat de les
observacions generals al contingut del document, en l’observació general
primera, considera positiu que la futura llei pretengui superar els actuals dèficits dels serveis a causa de la insuficient dotació pressupostària, i que vulgui transformar l’accés als serveis socials en un dret subjectiu i universal.
Altrament, també considera que l’Avantprojecte hauria d’haver incorporat el catàleg i la cartera de serveis, ja que ambdós elements són
determinants a l’hora de dotar de contingut una llei de serveis socials.
El catàleg estableix els serveis bàsics garantits i la cartera en detalla les
condicions tècniques de funcionament i les condicions de prescripció
dels serveis.

L’Avantprojecte de
llei dels serveis
socials preveu que
l’accés als serveis
socials sigui un
dret subjectiu i
universal i pretén
superar els dèficits
actuals dels serveis
a causa d’una
dotació
pressupostària
insuficient.

D’altra banda, el CTESC també posa de manifest, en l’observació general onzena, que a l’Avantprojecte de llei no ha previst mesures per millorar
les condicions laborals i l’estabilitat dels professionals del sistema de serveis socials.
Com en el cas de la llei estatal, cal esperar que en el procés de tramitació parlamentària la futura llei pugui superar les limitacions de
l’Avantprojecte.

5.2.1. Actuacions desenvolupades l’any 2005 amb relació
als serveis de suport a l’autonomia i les persones dependents
Pel que fa a les actuacions desenvolupades per al suport a l’autonomia
i les persones dependents aquest any 2005, s’ha creat per Acord de Govern
de 31 de maig del 2005 el Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència (PRODEP), entre el Departament de Benestar i Família i el
Departament de Salut.
Aquesta actuació és una de les mesures previstes en el capítol de mesures per a la millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social, en
l’apartat 3.2 “Dependència i discapacitat”, de l’Acord estratègic per a la
80. Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de serveis socials, núm. 22-2005.
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internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.
D’acord amb les estimacions del Programa, a Catalunya hi ha unes
332.000 persones amb dependències, i d’entre les més grans de 65 anys,
50.000 (24 %) estan en institucions residencials, i 160.000 (76 %) al domicili.
TAULA 201. PERSONES AMB DEPENDÈNCIES SEGONS GRAU
D’AFECTACIÓ I EDAT. CATALUNYA 2005
Unitats: nombre de persones.

Lleu

Moderat

Sever

Total

Més de 65 anys

74.000

70.000

66.000

210.000

65 anys i menys

55.000

37.000

30.000

122.000

Total

129.000

107.000

96.000

320.000

Font: Programa PRODEP, Departament de Benestar i Família (2005).

Per atendre la demanda que generen les 320.000 persones amb dependències i les seves famílies, el Programa incideix sobre un sistema
compost per:
– 5.559 places de llarga estada sociosanitària
– 1.549 places d’hospital de dia
– 9.507 places de centres de dia
– 60.000 persones amb la prestació econòmica de suport a les dependències
– 30.203 persones en atenció social domiciliària
– programa d’atenció domiciliària (ATDOM) de salut
D’altra banda, l’Acord estratègic recull també en l’apartat 3.2, “Dependència i discapacitat”, altres actuacions relacionades amb el desenvolupament de l’atenció a les persones amb situació de dependència: extensió dels
serveis d’ajut domiciliari; increment del nombre de places residencials;
universalitzar els serveis de teleassistència, i l’elaboració el 2005 del Pla integral per a la integració de les persones amb discapacitat.
La taula següent mostra les inversions previstes per a l’any 2005 i el nivell d’execució a 31 de desembre del 2005.
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TAULA 202. CONCRECIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXECUCIÓ
DE MESURES PROGRAMADES EN L’ACORD ESTRATÈGIC
Unitats: imports en euros.

Codi

Mesura

Import pressupostat

Import executat a
31/12/2005

82

Desenvolupar un
sistema integral de
dependència

800.000,00

755.000,00

82

Extensió del servei ajut
domiciliari i
teleassistència

137.666.211,00

118.717.509,62

82

Augmentar les places
residencials fins al 5 %
de la població de més
de 65 anys

233.291.720,40

227.095.159,42

Total

365.561.370,40

346.567.699.00

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família, i de la
Comissió de seguiment del Pla estratègic.

Cal esperar que aquests programes i actuacions conjuntament amb els
processos legislatius en marxa serveixin per configurar a Catalunya el futur
sistema integral de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.
Un sistema universal de titularitat púbica (no pas de responsabilitat pública) que s’estructuri al voltant de dos grans eixos: a) les prestacions bàsiques de promoció de l’autonomia personal d’atenció a les persones amb
dependència i de suport als familiars; b) la promoció de la cohesió i qualitat
en els serveis socials d’atenció a les persones amb dependència i de coordinació sociosanitària.

5.3. COBERTURA DE LA SEGURETAT SOCIAL
5.3.1. Novetats del marc normatiu
En aquest apartat, de tota la normativa aprovada el 2005 sobre
aquesta matèria només es fa esment de la més significativa per la importància o l’afectació que pot tenir de caràcter general o per a algun
col·lectiu específic.
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Llei 3/2005,
de 18 març.

La Llei 3/2005, de 18 de març, per la qual es reconeix una prestació econòmica als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, al llarg de
la seva minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil, i que van
desenvolupar la major part de la seva vida fora del territori nacional,81 va
entrar en vigor l’1 d’abril. Aquesta Llei afecta els ciutadans que van haver
de desplaçar-se entre el període comprès entre el 18 de juliol del 1936 i el
31 de desembre del 1939, i forma part d’un conjunt de mesures de caràcter
solidari dirigides a minorar les conseqüències negatives que aquesta
circumstància va tenir sobre ells.

Llei 4/2005,
de 22 d’abril.

La Llei 4/2005, de 22 d’abril,82 regula els efectes en les pensions no
contributives dels complements atorgats per les comunitats autònomes.
Aquesta Llei pretén reconduir la situació que s’ha donat als darrers anys
conforme diverses comunitats autònomes, Catalunya entre aquestes,
han aprovat normatives destinades a complementar les pensions dels
ciutadans, o bé perquè són més baixes o bé pel fet que els pensionistes
pateixen una pèrdua superior de poder adquisitiu per tenir taxes d’inflació més elevada que la mitjana estatal. Per aclarir la qüestió s’estableix
que qualsevol prestació de caràcter públic que tingui com a finalitat
complementar, ampliar o modificar les prestacions de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, forma part del sistema de la Seguretat Social. Tot i això sens perjudici d’altres ajudes d’una altra
natura que puguin establir les comunitats autònomes.

Llei 8/2005,
de 6 de juny.

D’altra banda, la Llei 8/2005, de 6 de juny,83 estableix la compatibilitat de
les pensions d’invalidesa en la seva modalitat no contributiva amb el treball remunerat. A l’exposició de motius es fa referència al fet que la normativa actual
dificulta la integració laboral dels discapacitats que perceben prestacions de la
Seguretat Social no contributives, atès que la remuneració percebuda implica
una reducció de la quantia de la pensió en el mateix import que el salari. Amb
aquesta Llei es modifica l’apartat 2 de l’article 145 de la Llei general de Seguretat Social i s’afegeix un nou paràgraf a l’article 147, que estableix que els beneficiaris de pensions no contributives que comencin a treballar, al llarg dels
quatre anys següents a l’inici de l’activitat, la suma de la quantia de la pensió i
els ingressos no podran ser superiors, en còmput anual, al còmput anual de l’indicador de renda d’efectes múltiples.

81. BOE núm. 68, de 21.03.2005.
82. BOE núm. 97, de 23.04.2005.
83. BOE núm. 135, de 07.06.2005.
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També la Llei 9/2005,84 aprovada el 6 de juny, fa compatibles les
pensions de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI)
amb les pensions de viduïtat del sistema de la Seguretat Social. Les pensions del SOVI estaven subjectes a un règim d’incompatibilitats molt
estricte, atès que eren incompatibles entre si i amb les altres prestacions
de la Seguretat Social, però com que darrerament s’està configurant una
bossa de pobresa molt important, sobretot de persones grans, principalment dones, s’ha considerat necessari fer més flexible aquest tipus de
pensió.

Llei 9/2005,
de 6 de juny.

Pel que fa a l’àmbit d’aplicació dels règims especials de la Seguretat
Social, destaca el Reial decret 753/2005, de 24 de juny,85 pel qual s’estableix un nou termini d’opció per a la cobertura de les contingències
professionals dels treballadors inclosos al règim especial de treballadors
autònoms. Es reconeix la possibilitat de sol·licitar la cobertura per contingències professionals per part dels autònoms que figurin en alta en el
RETA en el dia d’entrada en vigor del Reial decret, i que en aquesta data
haguessin optat ja per la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes. Aquests treballadors tenen un nou termini per a les sol·licituds des de l’1 de juliol fins
al 31 d’octubre.

Reial decret
753/2005,
de 24 de juny.

També en l’àmbit reglamentari, el Reial decret 1041/2005, de 5 de setembre,86 modifica els reglaments generals sobre inscripció d’empreses i
afiliació, altes i baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat
Social; sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social; de
recaptació de la Seguretat Social i sobre col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, així com
el Reial decret sobre el patrimoni de la Seguretat Social.

Reial decret
1041/2005,
de 5 de setembre.

D’altra banda, el Reial decret 1335/2005, d’11 de novembre,87 regula les prestacions familiars de la Seguretat Social. Aquesta norma recull
el desenvolupament reglamentari de les prestacions familiars, que amb
anterioritat es regulava en tres textos, el Reial decret 356/1994, de 15 de
març, pel qual es desenvolupa, en matèria de prestacions per fill a càrrec; la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen les
prestacions no contributives, i el Reial decret 1368/2000, de 19 de juliol, de desenvolupament de les prestacions econòmiques de pagament
84.
85.
86.
87.

Reial decret
1335/2005,
d’11 de novembre.

BOE núm. 135, de 07.06.2005.
BOE núm. 161, de 07.07.2005.
BOE núm. 222, de 16.09.2005.
BOE núm. 279, de 22.11.2005.
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únic per naixement del tercer fill i successius i per part múltiple. En la
nova ordenació, es configuren com a prestacions de naturalesa no contributiva totes les prestacions familiars de la Seguretat Social, es preveu
l’extensió de les prestacions a capmàs als supòsits d’adopció i introdueix diversos beneficis en matèria de Seguretat Social per a les famílies
nombroses.
Pel que fa a les ordres publicades, en destaquen tres: l’Ordre TAS/
1040/2005, de 18 d’abril,88 per la qual s’actualitzen les quantitats a capmàs de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants; l’Ordre TAS/1562/2005, de 25 de maig,89
per la qual s’estableixen normes per a l’aplicació i el desenvolupament
del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, i l’Ordre TAS/3552/2005, de 10 de
novembre,90 per la qual es fixen per a l’exercici 2005 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.
Altres normes aprovades són la Resolució de 5 de maig, de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social, per la qual es publica el catàleg d’organismes, entitats i empreses incloses en el registre de prestacions socials públiques; la Resolució de 21 de novembre, de l’Institut Nacional de
la Seguretat Social, per la qual s’estableixen els models de document
acreditatiu del dret d’assistència sanitària dels pensionistes de la Seguretat Social i altres beneficiaris, i la Resolució de 12 de desembre, de la
Secretaria General Tècnica, que disposa la publicació de l’Acord d’encàrrec de gestió entre la TGSS i l’INSS per a l’assignació, a aquest darrer, del número de la Seguretat Social a l’efecte del reconeixement del
dret a prestacions.

5.3.2. Pressupost de la Seguretat Social: ingrés i despesa
5.3.2.1. Ingressos
Els pressupostos de la Seguretat Social per a l’exercici 2005 han incrementat els ingressos el 9,53 % respecte als de l’any anterior.
88. BOE núm. 96, de 22.04.2005.
89. BOE núm. 130, de 01.06.2005.
90. BOE núm. 275, de 17.11.2005.
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5.203.470,00
4.742.553,04
4.681.586,14

Per atur i bonificació contractes per foment de
l’ocupació

Transferències

De l’Estat

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials (Sudirecció General de Publicacions).

82.425.870,80

208.025,05

Variació d’actius i passius

Pressupost consolidat

1.071.192,71

Altres ingressos

60.966,90

71.200.630,00

D’empreses i treballadors

D’altres organismes

76.404.100,00

Import

2004

Cotitzacions socials

Unitats: import en milers d’euros i percentatges.

100,00 %

0,25 %

1,30 %

0,07 %

5,68 %

5,75 %

6,31 %

86,38 %

92,69 %

Distribució

90.282.826,14

242.021,18

1.879.312,45

64.677,76

4.876.814,16

4.941.491,92

5.825.110,00

77.394.890,00

83.220.000,00

Import

2005

100,00 %

0,27 %

2,08 %

0,07 %

5,40 %

5,47 %

6,45 %

85,72 %

92,18 %

Distribució

7.856.955,34

33.996,13

808.119,74

3.710,86

195.228,02

198.938,88

621.640,00

6.194.260,00

6.815.900,00

Absoluta

9,53 %

16,34 %

75,44 %

6,09 %

4,17 %

4,19 %

11,95 %

8,70 %

8,92 %

Relativa

Variació 2004-2005

TAULA 203. PRESSUPOST D’INGRESSOS DE LA SEGURETAT SOCIAL. ESPANYA 2005
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El pressupost
de la Seguretat
Social de l’any
2005 s’ha
incrementat
el 8,92 % respecte
del 2004.

La principal font de finançament de la Seguretat Social prové de les
cotitzacions socials, les quals representen el 92,18 % del total. Enguany
s’ha pressupostat una xifra de 83.220.000 milers d’euros, que representa
un increment respecte al 2004 del 8,92 %. Entre les cotitzacions destaquen les que fan les empreses i els treballadors, que han absorbit el
85,72 % del total d’ingressos, una mica menys que l’any anterior, quan
representaven el 86,38 %. Per a l’exercici 2005 les cotitzacions de treballadors ocupats i empreses s’han incrementat el 8,70 % com a conseqüència de l’increment del nombre de cotitzacions, de les bases
mitjanes i de les bases mínimes segons el creixement del salari mínim
interprofessional. Quant al creixement del nombre de cotitzants, cal
destacar el fort increment de l’afiliació laboral, que, de mitjana anual,
ha estat de 17.900.817 afiliats el 2005. D’aquests, 3.214.454 estan afiliats a Catalunya, també de mitjana anual.
En segon lloc, se situen les transferències corrents de l’Administració de l’Estat i d’altres organismes. Les transferències corrents han concentrat el 5,47 % del pressupost, fet que representa un cert descens del
seu pes, atès que l’any 2004 van assolir el 5,75 %.
Enguany, el Ministeri de Treball i Afers Socials, en concret, la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, han publicat les dades de l’execució del pressupost, encara que per al 2005 tenen caràcter provisional
fins al tancament de l’exercici definitiu.
La taula següent mostra la distribució econòmica dels drets reconeguts per la Tresoreria General de la Seguretat Social, un cop deduït el
finançament de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, comparativament amb els mateixos capítols del pressupost inicial.
Aquestes dades permeten, amb caràcter provisional, analitzar el percentatge d’execució del pressupost a Catalunya. Del total del pressupost
executat, el 17,52 % ha estat executat a Catalunya. El percentatge d’afiliats a Catalunya representa el 17,96 % del total, i les cotitzacions socials del pressupost executat han estat del 19,46 %.
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TAULA 204. COMPARACIÓ ENTRE ELS INGRESSOS
PRESSUPOSTATS DE LA SEGURETAT SOCIAL I ELS EXECUTATS.
ESPANYA I CATALUNYA 2005
Unitats: imports en milers d’euros i percentatges.

Executat1

%
Executat
a
Catalunya

Pressupostat
Espanya

Espanya

Catalunya

Cotitzacions
socials

83.220.000,00

79.098.629,00

15.396.002,00

19,46 %

Taxes i altres
ingressos

814.819,92

873.325,00

150.278,00

17,21 %

Transferències
corrents

4.874.010,00

7.609.321,00

6.160,00

0,08 %

Ingressos
patrimonials

1.064.076,32

1.104.718,00

1.274,00

0,12 %

Alienació
d’inversions
reals

416,21

69.961,00

1.675,00

2,39 %

Tranferències
de capital

67.481,92

37.823,00

-

-

Actius financers

51.336,22

5.336,00

511,00

9,58 %

Passius financers

-

-

190.685,55

-

-

-

90.282.826,14

88.799.113,00

15.555.900,00

17,52 %

Romanents
tressoreria
Total

-

Font: elaboració pròpia segons dades del MTAS, Secretària d’Estat de la Seguretat Social.
(1) Dades provisionals fins al tancament de l’exercici definitiu. Distribució econòmica dels drets
reconeguts per la TGSS, deduït el finançament de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària.

5.3.2.2. Despeses
El sistema de la Seguretat Social té com a despeses principals les següents:
1. Les prestacions econòmiques
2. L’assistència sanitària
3. Els actius financers
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1.356.374,79
619.778,40
1.605.451,03
3.734.435,68
82.425.870,80

Assistència sanitària

Serveis socials

Tresoreria, informàtica i altres serveis comuns de
funcionament

Variació d’actius i passius

Pressupost consolidat

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials (Sudirecció General de Publicacions).

75.109.830,09

Import

2004

Prestacions econòmiques

Unitats: import en milers d’euros i percentatges.

100,00%

4,53%

1,95%

0,75%

1,65%

91,12%

Distribució

90.282.826,14

6.181.010,13

1.623.133,94

594.000,76

1.396.097,19

80.488.584,22

Import

2005

100,00%

6,85%

1,80%

0,66%

1,55%

89,15%

Distribució

7.856.955,34

2.446.574,45

17.682,91

-25.777,64

39.722,40

5.378.754,13

Absoluta

9,53%

65,51%

1,10%

-4,16%

2,93%

7,16%

Relativa

Variació 2004-2005

TAULA 205. PRESSUPOST DE DESPESES DE LA SEGURETAT SOCIAL. ESPANYA 2004-2005
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Tal com s’observa a la taula anterior, l’import més significatiu correspon a
les prestacions econòmiques que comprenen les pensions (contributives i no
contributives), les prestacions per incapacitat temporal, les prestacions per maternitat i risc al llarg de l’embaràs, les prestacions familiars, les prestacions de
la LISMI, les transferències a les comunitats autònomes i a l’Administració de
l’Estat i altres tipus de transferències. La despesa destinada a pensions és la més
alta de tot el pressupost i és absorbida principalment per les pensions contributives (68.904.886 milers d’euros).

La despesa
principal del
pressupost de la
Seguretat Social
són les pensions
contributives,
amb un cost de
68.904.886 milers
d’euros.

La incapacitat temporal incorpora un programa d’estalvi com a conseqüència dels acords de finançament de la sanitat continguts en el nou model de finançament de les comunitats autònomes i l’aplicació dels convenis
corresponents entre aquestes i l’INSS. A les prestacions per maternitat i risc al
llarg de l’embaràs, s’hi destinen 1.234.944,51 milers d’euros, i a les prestacions
familiars, 931.786,90 milers.
La distribució de la despesa a l’àrea d’assistència sanitària és la següent:
897.689 milers d’euros per a l’atenció primària, 411.791 per a l’atenció especialitzada i 39.819 per a altres prestacions i serveis (medicina marítima prestada
per l’Institut Social de la Marina, formació del personal sanitari i serveis generals, i programes de l’àmbit de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària).
La funció de serveis socials es destina principalment a l’atenció als discapacitats i a la gent gran, i a l’atenció directa als immigrants i als refugiats,
a més d’altres serveis. Aquestes funcions estan traspassades a les comunitats autònomes.
L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), creat el 1983, és
l’entitat gestora de les prestacions d’assistència social i serveis socials de la Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció i tutela del Departament de Benestar Social.
Així, de les despeses de les entitats gestores del pressupost del 2005 de la
Generalitat de Catalunya, 739,99 milions d’euros corresponen a l’ICASS.
De nou, en l’anàlisi del pressupost de la Seguretat Social, una altra partida
que destaca en l’apartat de despeses és la variació d’actius i passius financers.
Cal destacar la rúbrica corresponent a actius financers, no només pel seu volum
sinó perquè integra fonamentalment la dotació del fons de reserva prevista per
al 2005, per un import de 5.351,24 milions d’euros. Segons dades de la presentació del projecte dels pressupostos generals de l’Estat publicat pel Ministeri
d’Economia i Hisenda al juny del 2004, el fons de reserva tenia un import acumulat de 18.903,47 milions d’euros (incloent-hi els rendiments), equivalents al
2,4 % del PIB.

El fons de reserva
previst per al 2005
té un import de
5.351,24 milions
d’euros.
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La taula següent mostra la distribució econòmica de les obligacions reconegudes per les entitats gestores, excepte INGESA, i la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
TAULA 206. COMPARACIÓ ENTRE LES DESPESES
PRESSUPOSTADES DE LA SEGURETAT SOCIAL
I LES EXECUTADES. ESPANYA I CATALUNYA 2005
Unitats: imports en milers d’euros i percentatges.

Executat1

Pressupostat
Espanya

Espanya

Catalunya

% Executat
a Catalunya

Despeses personal

1.974.669,00

1.081.859,00

109.073,00

10,08 %

Despeses corrents en béns i
serveis

1.551.755,00

515.789,00

20.386,00

3,95 %

28.442,00

459,00

9,00

Despeses financeres

1,96 %

Transferències corrents

80.100.445,73 77.252.642,00 13.959.846,00

18,07 %

Pensions contributives

68.904.886,00 68.950.136,00 12.620.958,00

18,30 %

Pensions no contributives

1.863.445,60

1.848.762,00

228.305,00

12,35 %

Incapacitat temporal

5.925.185,00

3.336.536,00

644.487,00

19,32 %

Prestació per maternitat
i risc al llarg de l’embaràs

1.234.944,51

1.319.491,00

273.032,00

20,69 %

Prestacions familiars

931.786,90

900.323,00

99.839,00

11,09 %

A comunitats autònomes

n.d.

315.193,00

56.394,00

17,89 %

A l’Administració de
l’Estat

n.d.

136.212,00

-

-

Prestacions LISMI

98.800,00

95.913,00

7.923,00

8,26 %

Altres transferències

587.046,35

350.076,00

28.908,00

8,26 %

Inversions reals

418.961,00

265.456,00

2.789,00

1,05 %

Transferències de capital

27.543,00

23.656,00

-

-

Actius financers

6.103.767,91

7.900.536,00

553,00

0,01 %

Passius financers

77.242,12

77.099,00

-

-

TOTAL

90.282.825,76 87.117.496,00 14.092.656,00

16,18 %

Font: elaboració pròpia segons dades del MTAS, Secretària d’Estat de la Seguretat Social.
(1) Dades provisionals fins al tancament de l’exercici definitiu. Distribució econòmica dels drets reconeguts per la TGSS, deduït el finançament de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària.

Les despeses
en protecció social
a Espanya el 2003
van representar
el 19,7 % del PIB,
i a la UE-15, el
28,3 %.
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Tot seguit s’analitzen les dades sobre el percentatge en el PIB que els
diferents països destinen a les despeses de protecció social. Les darreres dades que facilita l’EUROSTAT són del 2003, tot i que, en molts casos, es
tracta de dades estimades o provisionals. Pel que fa a la despesa com a percentatge del PIB a Catalunya, les darreres dades que publica l’IDESCAT
corresponen a l’any 2000, i ja s’han inclòs en darreres edicions d’aquesta
Memòria. En qualsevol cas, s’observa que la distància entre els valors de la
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UE-15 i Espanya, igual que en el cas de Catalunya, és força alta. Així, la
despesa d’Espanya al 2003 representava el 19,7 % del PIB, mentre que per
a la mitjana de la UE-15 era del 28,3 %.
TAULA 207. DESPESES EN PROTECCIÓ SOCIAL COM
A PERCENTATGE DEL PIB. EUROPA 2000-2003
Unitats: percentatges.
UE-25

2000
27,0 p

2001
27,1 p

2002
27,4 e

2003
28,0 e

UE-15

27,3 p

27,5 p

27,7 e

28,3 e

Zona euro12

27,2 p

27,4 e

27,8 e

28,1 e

Bèlgica

26,9 p

27,5 e

28,8 e

29,7 e

República Txeca

19,3

19,2 p

20,2 p

20,1 p

Dinamarca

29,2

29,4

29,9

30,9

Alemanya

29,6

298 p

29,9

30,2 p

Estònia

15,1 p

14,3 p

13,2

13,4 p

Grècia

26,3

27,1

26,4

26,3 e

20,2 p

20,1 p

19,6 p

19,7 p

CATALUNYA

17,5

-

-

-

França

29,8

30,0

30,2

30,9 p

Irlanda

14,3

15,3

15,9

16,5 p

Itàlia

25,2

25,6 p

26,1 p

26,4 p

Xipre

-

15,2 p

16,4 p

-

Letònia

15,3 p

14,3 p

13,8 p

13,4 p

Lituània

16,2 p

15,2 p

14,1 p

13,6 p

Luxemburg

20,3

21,3

22,6

23,8 p

Hongria

19,8

19,8

20,7

21,4

Malta

16,6

17,3

18,0

18,5

P. Baixos

27,4

27,5

27,6

28,1 p

Espanya

Àustria

28,4

28,6

29,2

29,5

Polònia

20,7 p

22,1 p

21,9 p

21,6 p

Portugal

23,0

24,0

23,7

24,3 p

Slovènia

25,2

25,5

25,2 p

24,6 p

Slovàquia

19,5

19,1

19,2

18,4 p

Finlàndia

25,5

25,7

26,2

26,9

Suècia

30,8

31,4

32,5

33,5 p

Regne Unit

27,1

27,6

26,4 p

26,7

Islàndia

19,8

20,2

26,2

23,8

Noruega

24,6

25,6

26,2

27,7

Suïssa

27,4

28,2

28,7

29,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EUROSTAT i l’IDESCAT.
e: valor estimat
p: valor provisional
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Les despeses en protecció social que comptabilitza el sistema SEEPROS d’EUROSTAT inclouen les prestacions per malaltia, invalidesa, vellesa, supervivència, protecció a la família, atur, habitatge, exclusió social,
malaltia i vellesa sense recursos (per a Espanya corresponen a les pensions
no contributives) i altres despeses de funcionament.
Els països europeus amb una despesa més gran en protecció social són:
França, Dinamarca i Suïssa (30,9 %, 30,9 % i 29,8 % del PIB, respectivament). Per contra, Lituània, Letònia i Estònia són els països que hi destinen
menys recursos, atès que la despesa en protecció social sols representa el
13,5 %, aproximadament, del seu PIB.

5.3.3. Prestacions contributives
Les prestacions econòmiques, tal com s’ha vist a l’apartat anterior, absorbeixen la major part de la despesa de la Seguretat Social. D’aquestes, la
majoria del pressupost es destina a les prestacions contributives.
A Catalunya hi
havia, de mitjana
anual,
1.410.829
beneficiaris
de prestacions
contributives
el 2005.

Així doncs, al llarg de l’any 2005 el nombre total de beneficiaris de pensions contributives a Catalunya ha estat de 16.929.943 persones, fet que representa una mitjana anual d’1.410.829 beneficiaris.
Del total de les pensions, la major part es destina a les pensions de jubilació, que han absorbit, a l’igual que el 2004, el 61 % dels beneficiaris, que
mensualment representa unes 860.108 persones. En segon lloc, segons el
nombre de perceptors, hi ha les pensions de viduïtat, 365.114 beneficiaris
de mitjana anual, que han assolit el 26 % de les pensions a Catalunya. Les
pensions d’incapacitat permanent han estat percebudes per 149.532 beneficiaris (10,6 %), de mitjana anual, i les pensions d’orfandat, per 34.032 persones (2,4 %). Finalment, 2.042 persones eren beneficiàries de pensions a
favor de familiars (0,14 %).
La taula següent mostra el nombre de beneficiaris de les pensions
contributives, de mitjana anual, segons el règim de la Seguretat Social.
S’observa que la proporció més alta de perceptors pertanyien al règim
general, que han absorbit el 66,5 % del total. El segueix el règim especial de treballadors autònoms, amb el 13,5 % de beneficiaris, i el del
SOVI, amb el 7,06 %.
En tots els règims les pensions més nombroses són les de jubilació, però en
el cas del règim especial de treballadors de la llar han concentrat el 84,6 % del
total de pensions dels règims. En aquesta mateixa línia es troben les pensions
de jubilació del SOVI, que representen el 78,2 % del total. Pel que fa al règim
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general, les pensions de jubilació han concentrat el 58,9 % del total de pensions,
i són força significatives les pensions de viduïtat (27,4 %). El nombre de perceptors de pensions de viduïtat percentualment més alt dins del seu règim l’ha
assolit el règim especial de treballadors de la mineria i el carbó.
TAULA 208. NOMBRE DE PENSIONS EN VIGOR SEGONS RÈGIM.
CATALUNYA 2005
Unitats: nombre de pensions en mitjana anual.

Incapacitat

Jubilació

Viduïtat

Orfandat

En favor
familiars

Total

R. general

101.577

552.869

257.356

24.678

1.634

938.114

R.E. treballadors
per compte propi

14.748

119.720

50.015

4.738

94

189.315

R.E. agrari per
compte propi

1.010

15.010

11.306

941

63

28.329

R.E. agrari per
compte aliè

2.052

50.673

21.136

988

91

74.938

R.E. treballadors
de la mar

460

4.850

3.207

266

17

8.801

R.E. de la
mineria i el carbó

154

1.882

1.615

111

3

3.766

R.E. treballadors
de la llar

3.217

29.713

1.946

230

14

35.120

AT

10.590

6.393

8.864

1.968

120

27.935

EP

1.974

1.169

1.697

112

6

4.958

SOVI

13.751

77.830

7.972

0

0

99.553

TOTAL

149.532

860.108

365.114

34.032

2.042

1.410.829

Font: elaboració pròpia segons dades facilitades per la Direcció Provincial de l’INSS.

Comparativament amb les dades de l’any 2004, s’observa que el nombre de beneficiaris del règim general i del règim especial de treballadors autònoms ha augmentat, mentre que per al règim especial agrari, per compte
propi o aliè, de treballadors del mar, de la mineria i el carbó i de treballadors
de la llar, les dades mostren que hi ha hagut menys perceptors.
Una novetat del 2005 és la compatibilitat, permesa a partir de l’1 de setembre del 2005, entre les pensions del SOVI amb les pensions de viduïtat de les
quals puguin ser beneficiaris els pensionistes, sempre que es compleixin determinats requisits, tal com s’ha esmentat a l’apartat de novetats normatives.

L’any 2005, s’ha
fet compatible
la pensió
de viduïtat amb
la del SOVI.

Segons les dades facilitades per l’INSS, l’import mitjà de les pensions
a Catalunya ha estat el següent: per incapacitat permanent, 721,87 euros;
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per jubilació, 701,45 euros; per viduïtat, 462,76 euros; per orfandat, 271,48
euros, i a favor de familiars, 339,71 euros.
El 54,54 % de les
pensions
a Catalunya era
inferior
al salari mínim
interprofessional.

Però, si s’analitza l’import de les pensions a Catalunya, segons la seva
quantia distribuïda per trams, s’observa que el 54,54 % de les pensions són inferiors al salari mínim interprofessional, fixat en 513 euros el 2005. Cal destacar que el percentatge de perceptors amb pensions inferiors al salari mínim ha
disminuït respecte al 2004, quan la proporció de beneficiaris amb aquestes condicions era del 55,9 %. De nou el 2005 destaquen les pensions de 300,01 a 450
euros, que representen el 33,36 % del total. També cal esmentar que aproximadament el 20 % dels pensionistes han cobrat entre 400,01 i 450 euros.
Aquestes dades estan molt influenciades per les pensions de jubilació, com
és obvi, per l’alt nombre de perceptors d’aquestes pensions. Si s’analitzen les
pensions d’incapacitat permanent s’observa que les pensions, amb caràcter general, són més elevades. Els percentatges més alts han correspost als perceptors
de 300,01 a 350 euros, corresponent a l’11,55 %, i els de 513 a 700 euros, que
representen el 20 % dels perceptors. Pel que fa a les pensions de viduïtat destaca
que el 71 % tenien salaris inferiors al salari mínim interprofessional. Les pensions d’orfandat i a favor de familiars també s’han situat majoritàriament als
trams més baixos de les quanties percebudes.
Malgrat que el nombre de pensions inferiors a 150 euros era elevat (el
2,79 % dels beneficiaris), cal tenir en compte que no totes les pensions tenen els mateixos imports mínims, que, a més, depenen d’altres condicionants com ara l’edat, el fet de tenir o no càrregues familiars, per al cas de
les jubilacions i les viduïtats, o el grau d’incapacitat, que determina la prestació d’incapacitat permanent.
Les taules següents mostren el nombre de beneficiaris de les pensions
de jubilació i viduïtat, de mitjana anual, que com ja s’ha esmentat són les
més nombroses.

El 20,2 % dels
jubilats cobrava
una pensió entre
400 i 450 euros.
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A la taula de les pensions de jubilació s’observa que la proporció de persones que cobraven entre 400 i 450 euros és la més alta, i representa el
20,17 % del total, que en nombres absoluts correspon a 173.482 beneficiaris. Un altre tram significatiu pel nombre de perceptors és el de 300 a 350
euros, amb 94.070 beneficiaris, el 10,94 %. El segueix el tram de quanties
entre 513 i 600 euros, amb 76.972 perceptors. A partir d’aquest tram el
nombre de perceptors disminueix progressivament, tot i que s’observa un
nombre de perceptors remarcable en les pensions d’una quantia de 2.159
euros, 11.078 pensionistes, que percentualment representa l’1,29 % dels
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perceptors. La taula també mostra que el 48 % dels jubilats cobren menys
del salari mínim, encara que el 2004 n’eren el 50 %.
GRÀFIC 48. NOMBRE DE PERCEPTORS DE LA PENSIÓ
DE JUBILACIÓ SEGONS QUANTIA. CATALUNYA 2005

Font: elaboració pròpia segons dades facilitades per la Direcció Provincial de l’INSS.
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GRÀFIC 49. NOMBRE DE PERCEPTORS DE LA PENSIÓ
DE VIDUÏTAT SEGONS QUANTIA. CATALUNYA 2005

El 71 % de les
vídues cobrava una
pensió inferior al
salari mínim
interprofessional.
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Font: elaboració pròpia segons dades facilitades per la Direcció Provincial de l’INSS.

El nombre més alt de perceptors de pensions de viduïtat, segons els trams
de quantia, és el que se situa entre els 400 i els 450 euros. Aquesta condició co-
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incideix amb les pensions de jubilació, però en les pensions de viduïtat el pes
sobre el total de perceptors és més alt, i concentrava el 26,50 % de les seves
pensions. En general, s’observa que la quantia de les pensions és més baixa que
les anteriors. Destaca que el 71 % no superava el salari mínim interprofessional,
i que només el 3,77 % cobrava més de 1.000 euros, dels quals només el 0,08 %
en cobrava més de 1.400 euros (303 beneficiaris). Comparativament amb altres
tipus de pensions la diferència és molt amplia, com ho mostra que el nombre de
perceptors amb quantia de pensió inferior a 513 euros en el cas de les pensions
d’incapacitat permanent concentrava el 41,86 % dels seus perceptors davant el
71 % de les de viduïtat.
Altres prestacions de la Seguretat Social són les d’incapacitat temporal,
de maternitat i de protecció a la família. Dins d’aquestes prestacions de protecció a la família, es preveuen diverses mesures: les assignacions econòmiques per tenir un fill a càrrec, incrementada en diferents graus si el fill
està afectat per una discapacitat, i l’assignació econòmica per naixement
d’un fill o part múltiple. El 2005, només es disposa de les dades de les assignacions econòmiques per tenir un fill a càrrec a Catalunya. El 2005 s’han
concedit 109.453 prestacions, que perceben 70.609 famílies. D’aquestes,
80.126 prestacions són per a famílies amb fills sense discapacitat i la resta,
29.327, per fills amb discapacitat.
De la resta de prestacions esmentades no es disposa de les dades sobre
el nombre de beneficiaris o bé les quanties mitjanes percebudes i, per tant,
no es tractaran en aquesta Memòria.

5.3.4. Prestacions no contributives
Les dades que es tracten en aquest apartat fan referència a les prestacions de
caràcter assistencial no contributiu següents: les pensions no contributives de la
Seguretat Social, les pensions assistencials per a la gent gran i els malalts de
l’extingit Fons nacional d’assistència social (FAS), i les prestacions socials
econòmiques derivades de la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI). La Seguretat Social preveu, també, en el nivell no contributiu, prestacions
familiars per als qui tinguin fills a càrrec menors de 18 anys o més grans discapacitats en un grau igual o superior al 65 %, i per a orfes de pare i mare, i abandonats, es trobin o no en el règim d’acolliment familiar.
La taula següent mostra quina ha estat l’evolució interanual de les prestacions no contributives a Catalunya i el percentatge d’aquestes sobre les
totals d’Espanya.
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-0,58 %

12,35 %

Variació Catalunya.
2004-2005

Catalunya /
Espanya. 2005

12,54 %

-0,18 %

25.750

25.796

25.905

205.319

207.025

207.193

12,21 %

-0,88 %

34.084

34.388

34.918

279.189

281.448

281.154

Invalidesa Jubilació

Font: elaboració pròpia segons dades del MTAS.
(1) Prestacions en vigor el primer dia de desembre de l’any.

59.834

60.822

2003

60.183

484.508

2005

2005

488.472

488.347

2004

2003

2004

Catalunya

Espanya

Total

Pensions no contributives

Unitats: nombre de beneficiaris en mitjana anual.

1.043

1.244

1.478

25.676

28.273

31.794

Malaltia

466

611

802

7.425

8.488

10.871

Vellesa

4.141

5.882

7.000

63.369

71.117

79.665

Total

4,56 %

4,06 %

6,28 %

6,53 %

-18,65 % -16,16 % -23,73 % -29,60 %

1.509

1.855

2.280

33.101

36.761

42.665

Total

Pensions assistencials

7,76 %

-9,63 %

3.379

3.739

4.751

43.537

49.878

56.868

Subsidi de
garantia
d’ingressos
mínims

5,32 %

-13,30 %

313

361

454

5.881

7.018

8.385

8,46 %

-8,35 %

362

395

485

4.278

4.874

5.521

Subsidi de
Subsidi d’ajuda a mobilitat compentercera persona satori per despeses
de transport

Prestacions de la LISMI1

TAULA 209. BENEFICIARIS DE PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL.
CATALUNYA I ESPANYA 2003-2005

3,83%

-66,87 %

692

2.089

2.219

18.087

19.292

20.621

Assistència
sanitària i
prestació
farmacèutica
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Els beneficiaris de les pensions no contributives, de jubilació i d’invalidesa, són pensionistes de la Seguretat Social i adquireixen, al mateix temps,
dret a l’assistència medicofarmacèutica i als serveis socials. Com mostra la
taula, són els més nombrosos de les prestacions no contributives atès que,
tot i disminuint cada any, corresponen a 59.834 beneficiaris a Catalunya. La
quantia de la pensió és variable i depèn dels ingressos personals i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui. La quantia mensual de la pensió
per a l’any 2005 ha anat des d’un mínim de 72,20 euros a un màxim de
288,79 euros, amb 14 mensualitats l’any. Quan es tracti de persones invàlides o disminuïdes en un grau igual o superior a 75 % de discapacitat i que
necessitin l’ajuda d’una altra persona per fer els actes elementals de la vida
quotidiana, s’incrementarà la pensió en el 50 % sobre la quantia màxima.
A Catalunya la pensió mensual, de mitjana anual, ascendeix a 301,65 euros
en el cas d’invalidesa i a 262,77 en el cas de la jubilació.
El perfil del pensionista de jubilació a Catalunya al desembre del 2005,
segons dades de l’IMSERSO, mostra que en el cas dels homes el 44,39 %
estava casat, el 33,35 %, solter, i els vidus o separats assolien aproximadament el 8 % cadascú. A Espanya aquestes dades són les següents: el
48,56 % casats, el 34,31 % solters, el 8,32 % vidus i el 4,93 % separats.
Quant a les dones, les dades varien significativament, el 60,66 % són casades, el 14,03 % solteres, el 15,43 % vídues, el 6,62 % separades i el 3,25 %
divorciades. A Espanya ha augmentat el percentatge de solteres, el 20,04 %,
s’ha mantingut igual el de casades, i ha disminuït el de vídues, separades i
divorciades.

El perfil majoritari
del pensionista de
jubilació no
contributiva és el
d’una persona
casada i d’entre 65
i 69 anys.

D’altra banda, cal considerar els jubilats la jubilació dels quals prové
d’una invalidesa, atès que en complir 65 anys aquesta canvia de nom. En
aquests casos, la pensió de jubilació derivada d’invalidesa té a Catalunya
com a beneficiaris homes d’entre 65 i 69 anys, el 55,23 %, i d’entre 70 i 74
anys, el 35,87 %, majoritàriament. En el cas de les dones, els trams d’edat
assoleixen el 53,48 % per a dones d’entre 65 i 69 anys i el 36,24 % per a
dones d’entre 70 i 74 anys. Respecte al tram d’entre 75 i 79 anys el percentatge de dones era superior als dels homes, el 10,27 % i el 8,76 %, respectivament.
Pel que fa als beneficiaris de pensions no contributives d’invalidesa, els
trams d’edat que mostren més beneficiaris comencen a augmentar a partir
dels 30 anys. Fins en aquesta edat, hi havia 2.468 beneficiaris, que representen el 9,68 % dels perceptors. A partir d’aleshores els trams quinquennals reflecteixen uns percentatges que fluctuen entre el 10,14 % per al tram
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d’entre 30 i 34 anys fins al 15,80 % per als de 40-44 anys. A partir dels 65
anys ja passen a rebre una pensió de jubilació, tal com ja s’ha esmentat.
A Catalunya,
les pensions
d’invalidesa
provenien
en el 55,20 %
dels casos d’una
discapacitat
psíquica.

Respecte al tipus de discapacitat a Catalunya, els perceptors, a desembre del 2005, es distribueixen de la manera següent: el 55,20 % tenia una
discapacitat psíquica; el 30,35 % física; el 6,56 % sensorial; el 0,14 % expressiva, el 0,10 % mixta i el 5,20 % d’altres discapacitats, amb un 2,44 %
que no consta. Comparativament amb Espanya les dades varien notablement en els casos majoritaris. Així, a Espanya les pensions d’invalidesa
provenien d’una discapacitat psíquica en el 39,96 %, d’una de física en el
34,70 % i d’una de sensorial en el 7,42 %. Val a dir que el percentatge dels
que no consta la discapacitat és més alt, del 8,72 %.
Les pensions assistencials del fons d’assistència social són ajuts econòmics individualitzats de caràcter periòdic indefinit a favor de les persones
més grans de 65 anys i malaltes o incapacitades en un grau absolut, i que no
disposen de rendes o ingressos per subsistir.
L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) és l’entitat
gestora de les prestacions d’assistència social i serveis socials de la Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

El 2005, hi havia
1.043 beneficiaris
de pensions
assistencials.

Les pensions assistencials són de dos tipus: de malaltia i de vellesa.
L’any 2005, 1.043 persones han estat beneficiàries de pensions assistencials de malaltia i 466 de vellesa. El total de beneficiaris de les pensions assistencials a Catalunya és de 1.509 persones. Cal considerar que els anys
precedents ho van ser 2.280 al 2003 i 1.855 al 2004. Aquesta prestació ha
estat suprimida pel Reial decret 5/1992, però les persones que ja n’eren perceptores la continuen cobrant. Per tant, no s’admeten noves sol·licituds i,
per això, el nombre disminueix any rere any.
Les prestacions de la LISMI es financen a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat. El reconeixement i la gestió d’aquestes prestacions correspon a l’IMSERSO i als organismes competents de les comunitats
autònomes amb funcions i serveis transferits. A Catalunya, les prestacions
socials i econòmiques derivades de la LISMI són gestionades pel Servei de
Prestacions de l’ICASS.
L’acció protectora de la LISMI comprèn: assistència sanitària i prestació farmacèutica; rehabilitació medicofuncional, recuperació professional i
mesures d’integració social; subsidi de garantia d’ingressos mínims
(SGIM); subsidi per ajuda de tercera persona (SATP) i subsidi de mobilitat
i compensació de despeses de transport (SIMDP).
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Les quanties mensuals dels subsidis de garantia d’ingressos mínims i
per ajuda de tercera persona són des de l’any 1997 les mateixes, de manera
que al 2005 eren de 149,86 euros i de 58,45 euros mensuals, respectivament. La quantia mensual del subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport s’incrementa cada any i al 2005 era de 45,11 euros
mensuals.
El nombre de beneficiaris de les prestacions de la LISMI a Catalunya en
vigor el primer dia del mes de desembre del 2005 era de 4.141 persones. Cal
tenir en compte que poden ser beneficiaris d’aquestes prestacions els ciutadans espanyols i els nacionals d’altres països, amb residència legal a Espanya, que compleixin els requisits exigits per cadascuna de les prestacions.
A més, aquests subsidis són compatibles entre si i incompatibles amb les
altres prestacions públiques, sempre que siguin d’igual naturalesa o finalitat
(si són de quantia superior s’abona la diferència). Així, el nombre de beneficiaris a Catalunya no respon a la suma dels diferents beneficiaris de les
prestacions perquè una mateixa persona pot tenir accés a diferents subsidis.

El nombre de
beneficiaris de
subsidis de la
LISMI era de 4.141
persones.

De nou, l’IMSERSO ha elaborat enguany un document amb el perfil de beneficiari de les prestacions de la LISMI. Pel que fa a Catalunya s’observa que,
en general, el 65,85 % (2.727 beneficiaris) dels 4.141 beneficiaris totals tenien
una discapacitat física, el 27,05 %, psíquica, i el 7,10 %, sensorial. Comparativament amb Espanya les dades mostren que al conjunt de l’Estat s’incrementa
el percentatge de discapacitats físiques fins al 70,51 %, disminueixen les psíquiques fins al 19,24 % i augmenten les sensorials fins al 10,25 %.
El perfil dels perceptors de prestacions desglossat per gènere mostra diferències substancials. A Catalunya la proporció de prestacions degudes a
discapacitats físiques en els homes era del 44,23 %, mentre que per a les dones eren del 70,87 % pel fet de percebre una pensió. D’igual manera, les
discapacitats psíquiques donen dret a tenir un subsidi de la LISMI en el
52,05 % dels homes davant el 21,24 % en les dones. I les sensorials representen el 3,72 % per als homes i el 7,88 % per a les dones.
Però, sens dubte, el més significatiu és que la major part dels perceptors
de prestacions de la LISMI eren dones. El 81 % de les prestacions han estat
percebudes per dones.

El 81 % dels
beneficiaris de
prestacions de la
LISMI eren dones.

La taula següent mostra el perfil de l’edat dels perceptors de subsidis de
la LISMI a Catalunya i Espanya.
La taula mostra que el percentatge de perceptors segons el tram d’edat
varia si són dades de Catalunya o d’Espanya. Pel que fa als subsidis de ga-
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rantia d’ingressos mínims, a Espanya la proporció de beneficiaris comença
a ser més forta a partir dels 70 anys mentre que a Catalunya es distribueix
entre diferents trams d’edat que comencen més aviat. Pel que fa als ajuts a
tercera persona i el subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de
transport, a Espanya s’observen uns percentatges molt alts en els més grans
de 80 anys, fet que no ha ocorregut a Catalunya, on els dos subsidis estan
més distribuïts. Pel que fa a l’assistència sanitària i prestació farmacèutica,
les dades mantenen un paral·lelisme en la comparació.
TAULA 210. PERFIL D’EDAT DELS BENEFICIARIS
DE LES PRESTACIONS DE LA LISMI EN VIGOR A DESEMBRE
DEL 2005. CATALUNYA I ESPANYA
Unitats: percentatges.
SGIM1

SATP2

Catalunya Espanya Catalunya

Espanya

SMCDT3

ASPF4

Catalunya Espanya

Catalunya Espanya

0-24

0,03

0,12

0,32

0,61

7,73

10,90

9,83

10,69

25-34

1,42

0,99

4,15

2,29

10,50

4,27

4,91

4,28

35-44

8,73

7,12

15,65

11,30

10,77

6,26

6,21

6,74

45-54

12,46

7,92

14,06

10,40

13,54

8,72

8,67

9,27

55-64

16,54

11,24

15,97

11,97

16,57

10,98

11,56

10,75

65-69

10,59

10,26

8,95

9,90

10,77

9,04

7,37

6,76

70-74

15,48

16,88

13,42

13,01

9,12

9,96

11,71

9,43

75-79

15,63

20,34

13,10

14,95

10,50

12,47

9,39

10,00

Més de
80 anys

19,12

25,13

14,38

25,57

10,50

27,40

30,35

32,09

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Font: elaboració pròpia segons les dades del MTAS, IMSERSO.
(1) Subsidi garantia d’ingressos mínims.
(2) Subsidi d’ajuda a tercera persona.
(3) Subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport.
(4) Assistència sanitària i prestació farmacèutica.

5.4. PROTECCIÓ D’ATUR
5.4.1. Referències al marc normatiu
El Reial decret 205/2005, de 25 de febrer, regula per a l’any 2005 el programa de renda activa d’inserció per a aturats amb necessitats econòmiques
especials i dificultat per trobar ocupació.91 Les modificacions més
importants que incorpora el programa del 2005 amb relació als programes
91. BOE núm. 49, de 26.02.2005.

426

CONDICIONS DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL L’ANY 2005

anteriors són les següents: s’amplia la durada màxima de la renda a 11
mesos; es crea una ajuda per incentivar el treball; el període d’espera per
meritar la renda es redueix de tres a un mes i se’n simplifica la tramitació.
El Reial decret 1413/2005, de 25 de novembre, modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 45/2002.92 Les novetats que aquesta norma introdueix
són: l’ampliació de 12 a 24 mesos del termini màxim del vincle contractual previ del treballador perceptor amb la cooperativa o societat laboral a la qual s’incorpora; es permet que les aportacions al capital social i la quota d’ingrés a la
cooperativa o societat laboral computin per l’abonament de la prestació; es permet l’abonament mensual de la prestació d’atur per subvencionar les cotitzacions a la Seguretat Social i s’amplia al 40 % el percentatge de capitalització als
qui vulguin constituir-se com a treballadors autònoms.

5.4.2. Prestacions d’atur
L’import destinat pels pressupostos estatals del 2005 a prestacions
d’atur ha augmentat el 14,4 % amb relació al pressupost inicial de l’any
2004 i se situa en 12.475,6 milions d’euros (incloent-hi prestacions i cotitzacions). En comparació amb l’avanç de liquidació de l’any 2004, la distància s’ha escurçat (2 %). Aquesta previsió pressupostària representa
l’1,48 % del PIB, igual que la prevista inicialment per al 2004, si bé després
de la previsió de la despesa definitiva en prestacions d’atur per aquest any
ha augmentat lleugerament (de l’1,48 % a l’1,54 %).

La despesa prevista
inicialment en
prestacions d’atur
representa l’1,48 %
del PIB.

Del total destinat a prestacions d’atur, 9.379,3 milions s’han destinat al
finançament del nivell contributiu, 2.796,4 milions, al del nivell assistencial i 300 milions, al de la renda activa d’inserció.
Pel que fa al pressupost d’ingressos, es preveu que l’import de les cotitzacions socials serà de 18.054 milions d’euros, 16.462 per atur i 1.592 per
formació.
De la relació existent entre els ingressos previstos per cotització d’atur
(16.462 milions) i la previsió de despesa per prestacions d’atur (12.475 milions) es constata que hi ha un excedent de 3.987 milions d’euros, que es
destina al pagament d’altres polítiques incloses al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPOE).
En qualsevol cas, cal tenir en compte que l’increment real del pressupost s’ha de determinar segons els ingressos i despeses reals i que en el mo92. BOE núm. 299, de 15.12.2005.

427

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005
S’ha mantingut
la tendència
d’increment
del nombre
de beneficiaris de
prestacions d’atur.

ment de redactar aquesta Memòria encara no es disposa de dades definitives
sobre l’execució del pressupost.
El nombre de beneficiaris de prestacions d’atur a Catalunya ha tornat a
augmentar l’any 2005, si bé ha disminuït el ritme de creixement de l’any
anterior. Així, la mitjana de beneficiaris l’any 2005 era de 181.300 persones, el 3,3 % més que l’any anterior.
TAULA 211. NOMBRE DE BENEFICIARIS DE PRESTACIONS D’ATUR.
CATALUNYA I ESPANYA 1994-2005
Unitats: mitjana anual de beneficiaris i percentatges.

CATALUNYA

ESPANYA

Beneficiaris

Variació

Beneficiaris

Variació

1994

272.800

-

1.759.400

-

1995

217.000

-20,5

1.458.800

-17,1

1996

193.400

-10,9

1.342.300

-8,0

1997

171.300

-11,4

1.240.800

-7,6

1998

146.700

-14,4

1.130.100

-8,9

1999

133.000

-9,3

1.051.800

-6,9

2000

126.800

-4,7

1.042.700

-0,9

2001

136.300

7,5

1.099.600

5,5

2002

157.000

15,2

1.195.400

8,7

2003

165.517

5,4

1.206.700

0,9

2004

175.430

6,0

1.262.400

4,6

2005

181.300

3,3

1.295.200

2,6

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

En el conjunt de l’Estat, ha continuat la tendència ascendent iniciada l’any
2001 i la mitjana de beneficiaris de prestacions d’atur l’any 2005 ha estat
d’1.295.200 persones, mentre que l’any 2004 va ser d’1.262.400 persones.
Per edats, a Catalunya, el col·lectiu més gran de beneficiaris ha continuat sent el d’edats compreses entre els 55 i els 59 anys (16 %), seguit dels qui
tenen de 30 a 34 anys (15 %) i dels qui en tenen de 25 a 29 (13 %).
Per sexes, el 53,4 % del total de beneficiaris eren dones, la majoria (el
44,4 %) en la franja dels 25 als 39 anys. Dins d’aquesta franja, destaca el
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17 % corresponent a les dones que tenien de 30 a 34 anys. Un altre col·lectiu
a destacar és el de les dones de 55 a 59 anys, que signifiquen el 15,2 % del
total de beneficiàries. Entre els homes que han percebut prestacions d’atur,
la majoria estan en la franja d’edat compresa entre els 55 i els 59 anys
(16,9 %), seguits dels que en tenien 60 o més (14,2 %).
Les variables que essencialment defineixen un sistema de prestacions
d’atur són la taxa de cobertura (percentatge d’aturats que reben prestacions), la taxa de substitució (import de la prestació amb relació al salari) i la
durada de la prestació.
Pel que fa a la taxa de cobertura, amb caràcter previ s’ha d’assenyalar
la dificultat per determinar el grau real de cobertura del sistema espanyol
de protecció d’atur.93
TAULA 212. TAXA BRUTA DE COBERTURA DE PRESTACIONS
D’ATUR. CATALUNYA I ESPANYA 1994-2005
Unitats: percentatges.

CATALUNYA

ESPANYA

1994

78,5

57,9

1995

67,2

50,7

1996

68,8

50,5

1997

70,2

49,5

1998

74,2

49,1

1999

74,0

50,9

2000

76,4

52,5

2001

79,2

56,6

2002

80,9

59,9

2003

82,8

60,6

2004

85,8

63,7

2005

89,8

67,8

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

Segons les dades del SPOE, la taxa bruta de cobertura a Catalunya l’any
2005 ha estat del 89,8 %, quatre punts per sobre de la de l’any anterior, i
93. En aquest sentit, vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2003, p. 717
i 718.

S’ha mantingut la
tendència a
incrementar la taxa
de cobertura de les
prestacions d’atur.
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s’ha mantingut la tendència a l’augment dels tres anys anteriors. En el conjunt de l’Estat, la mitjana de la taxa bruta de cobertura corresponent a l’any
2005 ha estat del 67,7 %.
Atenent al tipus de prestació, s’han de distingir els beneficiaris de prestacions contributives i de prestacions assistencials, dins les quals s’inclouen
tant el subsidi d’atur com la renda activa d’inserció.
Pel que fa a les prestacions d’atur de nivell contributiu, l’any 2005, a
Catalunya, la mitjana de beneficiaris d’aquest tipus de prestació era de
133.043 (incloent-hi prestacions per atur total, parcial i suspensió del contracte de treball), 5.235 persones més que l’any anterior. Pel que fa a les dades del conjunt d’Espanya, la mitjana de beneficiaris de prestacions
contributives (incloent-hi els beneficiaris de prestacions d’atur parcial) era
de 687.000 persones, 23.900 persones més que la mitjana de l’any anterior.
S’ha mantingut la tendència iniciada l’any 2000 a l’augment de beneficiaris
de prestacions contributives, però aquest augment ha estat menys intens,
atès que ha passat del 5,2 % de l’any 2004 al 3,6 % del 2005.
La finalització
de contractes
temporals ha
continuat sent la
causa principal
d’accés a les
prestacions
contributives
d’atur.

Es constata que la finalització del contracte temporal continua sent la
principal causa d’accés a les prestacions contributives d’atur. A Espanya,
l’any 2005, 342.500 dels 687.000 beneficiaris de prestacions contributives
d’atur ho eren per aquesta causa, és a dir, el 49,8 %.
Pel que fa a la taxa de cobertura del nivell contributiu, a Catalunya era
del 65,8 %, i a Espanya, del 42,17 %.
L’any 2005, en el conjunt de l’Estat s’han acollit al sistema de capitalització 90.468 beneficiaris de prestacions d’atur, 17.226 dels quals a
Catalunya. Del total, 78.869 han optat per convertir-se en treballadors per
compte propi, 3.260 en socis de cooperatives i 8.339 en socis de societats
laborals. L’augment ha continuat sent especialment significatiu en els beneficiaris que decideixen constituir-se com a treballadors per compte propi.
Ha continuat la tendència creixent, si bé en disminueix el ritme, i ha passat
d’un augment del 140 % l’any 2004 al 57 % el 2005.
L’import mitjà per capitalització ha disminuït l’11,7 % respecte al 2004,
i s’ha situat en 3.075 euros el 2005.94 Si bé es constata la continuïtat de la
tendència descendent, el ritme ha estat menor.
Pel que fa al nivell assistencial, la mitjana de beneficiaris del subsidi
l’any 2005 ha estat de 46.427 persones (molt similar a l’any anterior) i la de
94. Dades d’àmbit estatal.
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la renda activa d’inserció, de 1.870 persones (300 persones més que l’any
anterior).
En el conjunt d’Espanya, la mitjana de beneficiaris de prestacions assistencials d’atur, incloent-hi la renda activa d’inserció i els treballadors eventuals agraris, ha estat de 608.200 persones, 367.200 de les quals eren
beneficiàries del subsidi d’atur, 191.300 del subsidi agrari i 49.700 de la
renda activa d’inserció. El nombre total de beneficiaris de prestacions assistencials ha augmentat l’1,5 % respecte de l’any anterior.
La taxa de cobertura bruta del nivell assistencial a Catalunya ha estat del
23,9 %, i a Espanya, del 25 %.
Pel que fa, en concret, al nombre de perceptors de la renda activa d’inserció, ha tornat a augmentar, si bé a un ritme inferior que l’any 2004. Els
39.300 beneficiaris registrats l’any 2004, any que va augmentar el 141 %
respecte de l’anterior, el 2005 han passat a ser 49.700, el 26,5 % més.
A Catalunya, els perceptors de la renda activa d’inserció han continuat
significant un percentatge baix del total de perceptors a Espanya (el 3,7 %)
a causa, possiblement, de l’existència de la renda mínima d’inserció (RMI).
Per edats, la majoria de beneficiaris del subsidi d’atur a Catalunya tenien entre 55 i 59 anys (38 %). Pel que fa a la renda activa d’inserció, la majoria de beneficiaris tenien entre 50 i 54 anys (24,5 %), seguits pels de 55 a
59 (21 %) i els de 45 a 49 (20 %).
Per sexes, i pel que fa al subsidi d’atur, el 63,6 % del total de beneficiaris eren dones, la majoria en edats compreses entre els 55 i els 59 anys (el
34,7 % de les beneficiàries i el 44,6 % dels beneficiaris). Pel que fa a la renda activa d’inserció, el 74 % dels beneficiaris eren dones, la majoria entre
50 i 54 anys ( 22 %). Entre els homes, el col·lectiu majoritari era el dels homes de 50 a 54 anys ( 31 %).
Pel que fa a la RMI, amb una despesa total de 62.018 milions d’euros,
a 31 de desembre el nombre de famílies acollides a la prestació era de
13.084, que representen un total de 25.864 persones beneficiaries de les
prestacions. La mitjana mensual de famílies beneficiàries ha estat de
12.848, i la mitjana mensual de beneficiaris ha estat de 25.995 persones.
D’altra banda, la mitjana de la despesa mensual ha estat de 5,168 milions
d’euros.
Pel que fa a la intensitat de la protecció econòmica que proporcionen les
prestacions d’atur, cal distingir entre el nivell contributiu i l’assistencial. La
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taxa bruta de substitució en el nivell contributiu es fixa en el 70 % de la base
reguladora dels sis darrers mesos i en el 60 % la resta de temps, però hi ha
mínims i màxims, tal com s’ha analitzat en l’apartat sobre les novetats normatives en matèria de protecció d’atur.
L’any 2005, a Espanya l’import mitjà diari líquid de les prestacions
contributives (excloent-ne per tant la quota a la Seguretat Social a càrrec del
treballador i les retencions a compte de l’IRPF) era de 21,5 euros, 0,5 euros
més que l’any anterior. A Catalunya, l’import mitjà diari líquid l’any 2005
ha estat de 22,9 euros, 0,7 euros més que l’any 2004.
Per sexes,95 l’import mitjà líquid per als homes (23,4 euros) ha continuat sent superior al percebut per les dones (19,3 euros).
Aquesta diferència s’ha mantingut també per edats. L’import superior
l’han percebut els aturats de més de 55 anys. En aquest tram d’edat, la diferència entre homes i dones és clara: mentre que els homes percebien
25,20 euros, les dones en percebien 19,08.
Pel que fa al subsidi d’atur, l’import ha estat de 375,84 euros mensuals.
El subsidi especial per a treballadors o treballadores més grans de 45 anys
i que hagin esgotat una prestació d’atur contributiva de 24 mesos va, segons
el nombre de familiars a càrrec, dels 375,84 euros mensuals als 624,83 euros mensuals.
L’import de la renda activa d’inserció ha estat de 375,84 euros mensuals.
Pel que fa a la durada de la prestació, que, juntament amb la taxa de cobertura i l’import de la prestació, és una de les variables que essencialment
defineixen un sistema de prestacions d’atur, en les prestacions de nivell
contributiu, els beneficiaris l’han percebut en un període entre dos i quatre
mesos (22,7 %), seguits dels de menys de dos mesos (17,7 %).96

95. Dades d’àmbit estatal.
96. Dades d’àmbit estatal.
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6. MEDI AMBIENT

6.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU
La Llei 1/2005, per la qual es regula el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle,97 transposa la Directiva 2003/
87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre del 2003,
que és la iniciativa més rellevant de la Unió Europea per aconseguir que
la Comunitat i els seus Estats membres puguin complir el compromís de
reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle que van assumir en ratificar l’anomenat Protocol de Kyoto98 el 30 de maig del 2002.
En desenvolupament d’aquesta llei s’ha aprovat el Reial decret
1264/2005, de 21 d’octubre, pel qual es regula l’organització i el funcionament del Registre nacional de drets d’emissió99 i el Reial decret
1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les bases dels sistemes de seguiment i verificació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005,
de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.100
S’ha aprovat la Directiva 2005/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març del 2005, que modifica la Directiva 94/62/CE relativa als
envasos i residus d’envasos.101
S’ha aprovat el Reglament (CE) núm. 1445/2005 de la Comissió, de 5
de setembre del 2005, pel qual es defineixen criteris d’avaluació de la qualitat apropiats i el contingut dels informes de qualitat de les estadístiques sobre residus a efectes del Reglament (CE) núm. 2150/2002 del Parlament
Europeu i del Consell.102
S’ha aprovat la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge,103 que té per objecte fer compatible el desenvolu97. BOE núm. 59, de 10.03.05.
98. El Protocol a la Convenció marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, fet a Kyoto
l’11 de desembre del 1997, va entrar en vigor el 16.02.2005. Al BOE núm. 33, de 08.02.05,
es publica l’Instrument de Ratificació del Protocol per part d’Espanya.
99. BOE núm. 253, de 22.10.05.
100. BOE núm. 268, de 09.11.05.
101. DOUE L 70, de 16.03.05.
102. DOUE L229, de 06.09.05.
103. DOGC núm. 4407, de 6.06.05.
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pament econòmic i urbanístic amb la qualitat de l’entorn, atenent els
valors patrimonials, culturals i econòmics. No pretén fer una legislació
omnicomprensiva, sinó servir de referència per a les legislacions sectorials i per a les actuacions específiques en l’àmbit de la legislació del
paisatge.
S’ha aprovat el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la
Llei 4/2004 reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a
la Llei 3/1998 i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.104 Cal fer esment del Dictamen 4/2005 aprovat pel Ple del
CTESC de 14 de març del 2005, que té per objecte el Projecte d’aquest
Decret.
El Govern ha aprovat el Pla de l’energia 2006-2015,105 els objectius
principals del qual són millorar la consciència energètica de la població
mitjançant el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, promocionar les
energies renovables, desenvolupar les infraestructures energètiques necessàries i donar suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica en l’àmbit energètic.
En matèria d’aigües destaca la Llei 11/2005, per la qual s’ha modificat la Llei 10/2001 del Pla hidrològic nacional:106 s’ha suprimit tot
l’articulat que feia referència al transvasament de l’Ebre i s’ha dissenyat
un pla alternatiu basat en la dessalinització, la modernització d’estructures i l’estalvi.
Pel que fa a la tributació sobre l’aigua, durant l’any 2005 s’ha aprovat el Decret 47/2005 de modificació del Decret 103/2000, pel qual s’ha
aprovat el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de
l’Aigua.107 El Projecte d’aquest decret va ser dictaminat pel CTESC.108
La Llei 21/2005 de mesures financeres109 també afecta a la tributació
sobre l’aigua, i modifica el text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya en el marc de les polítiques de foment de l’ús racional de l’aigua,
la sostenibilitat i la recuperació dels costos del servei. L’Avantprojecte
d’aquesta llei compta amb el dictamen del CTESC.110
104. DOGC núm. 4353, de 31.03.05.
105. 11 d’octubre del 2005.
106. BOE núm. 149, de 23.06.2005.
107. DOGC núm. 4350, de 24.03.05.
108. Dictamen 3/2005, aprovat pel Ple el 14 de març del 2005.
109. DOGC núm. 4531, 31.12.05.
110. Dictamen 18/2005 aprovat pel Ple del CTESC el 27 d’octubre. CCOO formula un vot
particular pel fet de no compartir les observacions del CTESC relatives a la tributació sobre
l’aigua.
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El 22 de desembre del 2005 l’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar
provisionalment el Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes
2005 (PSARU 2005) com a instrument de la planificació hidrològica que
desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya i que defineix les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic
de l’aigua. El PSARU 2005 s’emmarca en la Directiva 91/271/CEE sobre
el tractament d’aigües residuals urbanes i en la Directiva 2000/60/CE per la
qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política
d’aigües.
Ateses la manca de pluges i les temperatures elevades, s’han aprovat diverses mesures quant a incendis forestals, d’utilització dels recursos hídrics
i d’ajuts al sector agrícola.
Quant a incendis forestals, en l’àmbit estatal destaca el Reial decret llei
11/2005 pel qual s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis forestals,111 desenvolupat pel Reial decret 949/2005.112 El Reial decret llei
preveu expressament la seva compatibilitat amb les mesures adoptades per
les comunitats autònomes. S’hi estableix un catàleg de prohibicions vigent
fins al novembre del 2005 i s’instaura un model organicofuncional de
coordinació entre els departaments ministerials de l’Administració de
l’Estat i entre aquesta i les comunitats autònomes.
A Catalunya s’ha aprovat el Decret 14/2005 pel qual s’avança l’aplicació de mesures de prevenció d’incendis forestals,113 el Decret 123/2005 de
mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana114 i el Decret 206/2005 de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals.115
A través del Reial decret llei 10/2005, de 20 de juny, s’adopten mesures
urgents per pal·liar els danys generats en el sector agrari per la sequera i altres adversitats climàtiques.116 L’Ordre PRE/2500/2005, de 29 de juliol,
declara Catalunya, excepte la Vall d’Aran, àmbit territorial inclòs en les
mesures establertes pel Reial decret llei esmentat.
Cal fer esment del Decret 93/2005 d’adopció de mesures excepcionals
amb relació a la utilització dels recursos hídrics,117 modificat pel Decret
111. BOE núm. 175, de 23.07.05. Convalidat per la Resolució de 28 de juliol del 2005, del
Congrés dels Diputats. BOE núm. 184, de 03.08.05.
112. BOE núm. 183, de 02.08.05.
113. DOGC núm. 4315, de 03.02.2005.
114. DOGC núm. 4407, de 16.06.05.
115. DOGC núm. 4479 de 29/9/2005.
116. BOE núm. 147, de 21.06.2005.
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187/2005,118 que té per objectiu fer front a la situació de sequera mitjançant
la regulació dels recursos hídrics disponibles amb la finalitat de preservar
l’abastament per a ús domèstic. Així mateix, l’agreujament de la situació de
sequera comporta l’aprovació del Decret 207/2005 d’adopció de mesures
d’emergència, amb l’objectiu de regular els usos de l’aigua per perllongar
les reserves disponibles i preservar al màxim l’abastament domiciliari.
Aquest decret no ha arribat a entrar en vigor.
En l’àmbit estatal, i en el context de les mesures de lluita contra la sequera, s’ha aprovat el Reial decret llei 15/2005 de mesures urgents per a la
regulació de les transaccions de drets a l’aprofitament de l’aigua.119
Finalment, cal fer esment del Decret 43/2005, de 22 de març, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General
d’Aran en medi ambient.120

6.2. BIODIVERSITAT I BOSCOS
L’any 2005 hi ha hagut 892 incendis forestals a Catalunya121 que
han significat un total de 5.493,92 hectàrees (ha) cremades (3.601,75 de
les quals són arbrats), localitzades en la seva majoria al Bages (2.420,6
ha). Aquestes dades representen un fort augment amb relació al 2004,
any en què hi va haver 565 incendis, que van representar 1.067 ha cremades.
Pel que fa a les causes dels incendis, es disposa de les dades de la campanya d’estiu del 2005122 i del període 1986-2004. Segons les dades corresponents a la campanya d’estiu 2005, el 30 % dels incendis esdevinguts
entre el 15 de juny i el 15 de setembre han estat degudes a causes naturals
(llamps), percentatge que no es donava des del 1994 i que s’explica per la
greu sequera de la temporada 2005. D’altra banda, el 20,8 % dels incendis
han estat conseqüència de negligència i el 15,3 %, intencionats.
Segons les dades corresponents al període 1986-2004, hi ha hagut poques variacions respecte del període anterior (1986-2003). Destaca el fet
que la negligència continua sent la causa principal dels incendis (41,63 %),
seguida de les causes intencionades (22,17 %).
117. DOGC núm. 4389, de 23.05.2005.
118. DOGC núm. 4465, de 08.09.05.
119. BOE núm. 301, de 17.12.05.
120. DOGC núm. 4350, de 24.03.05.
121. Dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
122. Dades del 15 de juny al 15 de setembre del 2005.
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6.3. L’ESTAT DE LES AIGÜES
Les dades per elaborar aquest apartat referent a l’estat de les aigües pertanyen als anys 2004 i 2005 i han estat facilitades pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
TAULA 213. PARC D’ESTACIONS DEPURADORES PÚBLIQUES
D’AIGÜES RESIDUALS URBANES. CATALUNYA 2004-2005
Unitats: nombre de depuradores, percentatge i diferència percentual.

Nombre de depuradores

2004

2005

Variació
2004-2005

Biològica

277

286

3,25 %

Fisioquímica

2

1

-50,00 %

Llacunatge

35

34

-2,86 %

-

7

-

TOTAL

314

328

4,46 %

Capacitat de tractament

2004

2005

Diferència
2004-2005

Biològica

75,20

79,26

4,06

Fisioquímica

23,70

19,53

-4,17

Llacunatge

1,10

1,16

0,06

-

0,05

-

100,00

100,00

0,00

Població servida
(habitants equivalents)

2004

2005

Diferència
2004-2005

Biològica

79,30

79,47

0,17

Fisioquímica

19,60

19,43

-0,17

Llacunatge

1,10

1,09

-0,01

-

0,01

-

100,00

100,00

0,00

Altres tractaments adequats

Altres tractaments adequats
TOTAL

Altres tractaments adequats
TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Dins del context de les accions desenvolupades pel que fa als controls i
a les activitats per millorar l’estat de les aigües, cal fer referència al parc
d’estacions de depuradores públiques d’aigües residuals urbanes, que poden ser de tres tipus: biològiques, fisicoquímiques i de llacunatge. L’any
2005 s’ha agregat una nova classificació, que inclou altres tractaments ade-

L’any 2005 ha
augmentat el
nombre total de
depuradores, i ha
passat de 314 l’any
2004 a 328 el 2005.
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quats per a les aigües, i s’han revisat i actualitzat totes les dades segons les
modificacions del tipus de tractament.
L’any 2005, tal com es pot observar al quadre anterior, el nombre total
de depuradores ha augmentat, i ha passat de 314 l’any 2004 a 328 el 2005.
Aquest augment s’ha concentrat en les depuradores biològiques, que han
augmentat el 3,25 % respecte de l’any anterior, i la inclusió d’altres tractaments adequats, que disposa de set depuradores.
D’altra banda es produeix una petita disminució del nombre de depuradores fisicoquímiques i de llacunatge.
Pel que fa a la capacitat de tractament, en el cas de les depuradores biològiques ha augmentat el 4,06 % respecte del 2004. La capacitat de les depuradores fisicoquímiques ha descendit el 4,17 % i la de les de llacunatge,
només el 0,06 %.
Quant a la població servida per les depuradores, ha variat en un percentatge poc representatiu respecte de l’any anterior, però les dades han seguit
la mateixa evolució; així doncs, ha augmentat la població servida per les depuradores biològiques, en detriment de les fisicoquímiques i de llacunatge.
Pel que fa al control de qualitat i de quantitat de les aigües, cal atendre
a la triple tipologia d’aquestes: aigües superficials, aigües subterrànies i aigües litorals.
Amb relació a les aigües superficials, les dades facilitades són referents
a la qualitat. Durant l’any 2005 l’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme controls de qualitat sistemàtica tant de l’aigua com de sediments de peixos mitjançant les xarxes de control de què disposa. Hi ha hagut 226 punts
de control, 10 menys que l’any 2004, i 1.261 controls.
Pel que fa a les zones de bany interior, ubicades a la categoria d’aigües
superficials, s’ha establert una xarxa de vigilància sobre 14 zones que corresponen a rius, llacs i embassaments. En el període de l’1 de juliol al 9 de
setembre del 2005 s’ha efectuat un control quinzenal de la qualitat microbiològica de les aigües de bany en aquestes zones, i s’ha fet una anàlisi dels
indicadors de contaminació fecal de la Directriu 76/160/CE. Els resultats
globals de l’estiu del 2005 mostren un compliment del 100 %. El 57,1 % ha
obtingut la categoria de qualitat microbiològica “Molt bona”.
Quant a les aigües subterrànies, l’any 2005 hi ha hagut 1.641 punts de
control de qualitat i de quantitat, 87 més que el 2004. La majoria de punts
de control s’han destinat a les xarxes bàsiques i a les de nitrats. El seu per-
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centatge sobre el total ha estat del 37 %, en ambdós casos. El 10,35 % dels
punts de control s’ha destinat a les xarxes sotmeses a salinitat, l’11 % a xarxes sotmeses a episodis i el 4,7 % als plaguicides.
Dins de les aigües litorals, les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua
fan referència a:
– control fisicoquímic del medi litoral
– control basat en els indicadors biològics del medi litoral
– control de tòxics
– programa de vigilància i informació de l’estat de les platges
– programa de prevenció i neteja de les aigües litorals
Amb relació al control fisicoquímic, l’Agència disposa d’un programa
de vigilància de la qualitat fisicoquímica de les aigües litorals, que té com
a objectiu controlar i avaluar les aigües costaneres pel que fa a les característiques tròfiques i a la influència que reben del continent. Durant l’any
2005 s’ha controlat una mitjana de 113 estacions per adequar-les als controls que exigeix la Directriu marc de l’aigua a les aigües costaneres.
Pel que fa al control basat en els indicadors biològics, durant l’any 2005
s’han establert vuit punts de control a les zones de la costa considerades, per les
seves característiques, de risc més elevat. D’altra banda, s’ha continuat amb el
programa de prevenció de la implantació d’espècies invasores del medi litoral.
Quant al control de tòxics, s’ha dut a terme el control de contaminants
químics prioritaris (metalls pesants i microcontaminants orgànics), sobretot
a les desembocadures dels rius, ja que són els sectors litorals més susceptibles de rebre aquesta contaminació.
Pel que fa al programa de vigilància i informació de l’estat de les platges, seguint els criteris de la Directriu d’aigües de bany (76/160/CE) s’ha
establert una xarxa de vigilància de 211 platges del litoral català, el mateix
nombre que l’any 2004, amb 241 punts de control de la qualitat microbiològica a les aigües.
S’han fet 10.302 inspeccions a les platges, 5.694 menys que l’any 2004,
i s’han recollit 4.605 mostres d’aigua de bany.
Els resultats globals de l’estiu del 2005 han estat molt similars als del
2004 i al dels anys anteriors, de manera que s’ha mostrat una tendència clara a l’estabilitat. Així doncs, les dades mostren el 2005 un compliment del

El percentatge de
compliment de la
Directriu d’aigües
de bany ha estat del
100 % l’any 2005.
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100 % de la Directriu i el 91,9 % de les platges ha obtingut la categoria de
qualitat microbiològica “Molt bona”.
Durant la temporada de bany també s’ha dut a terme el Programa de prevenció i neteja de les aigües litorals, mitjançant el qual s’inspecciona cada
dia la costa amb mitjans aeris per recollir sòlids flotants i prevenir la contaminació. Durant l’any 2005 s’han recollit 1.135,2 m3 de sòlids, com plàstics, fustes naturals, matèria orgànica, olis i greixos, entre d’altres. Segons
la demarcació territorial, el 24 % de sòlids han estat localitzats a Girona, el
30 % a Barcelona i el 46 % a Tarragona.

6.4. LA QUALITAT DE L’AIRE
Per avaluar la qualitat de l’aire a Catalunya, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge, òrgan responsable d’aquesta, disposa de la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que integra els diferents punts de mesura distribuïts al territori.
D’acord amb l’actual marc normatiu sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient (Directriu 96/62/CE i Reial decret 1073/2002) el territori es divideix en zones de qualitat de l’aire, que es defineixen a partir de
característiques similars quant a la qualitat de l’aire. Es prenen en consideració elements com l’orografia, la climatologia, la densitat de població i el
volum d’emissions i de transport. Actualment hi ha 15 zones de qualitat de
l’aire. Dins de cada zona es poden identificar àrees, de manera que cada
punt del territori pertany a una zona de qualitat de l’aire i està caracteritzat
per un tipus d’àrea. Per tant, no és necessari mesurar tots els punts, sinó que
n’hi ha prou de disposar de dades per a cada tipus d’àrea dins d’una zona.
L’any 2005 ha
quedat configurada
definitivament la
xarxa corresponent
al Centre d’Anàlisi
de la Central
Tèrmica de Cercs.

A Catalunya, l’any 2005 ha quedat configurada definitivament la xarxa
corresponent al Centre d’Anàlisi de la Central Tèrmica de Cercs, que consta
de cinc punts de mesurament equipats amb analitzadors automàtics d’òxids
de sofre, òxids de nitrogen i partícules en suspensió per tal de vigilar la zona
de potencial incidència de la central.
D’altra banda, s’han inclòs a la xarxa els punts de mesurament incorporats als municipis següents: Santa Perpètua de Mogoda, Vilafranca del
Penedès, Mataró, Terrassa, Mollet del Vallès i Manlleu.
Al principi del 2005, s’ha donat d’alta un nou punt de mesura a Alcover,
amb la incorporació de nous contaminants: sulfur d’hidrogen, òxids de sofre i
òxids de nitrogen. També s’ha reposat l’equipament més antic i s’ha incorporat
un analitzador d’òxid de sofre a l’estació automàtica de Manresa.
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Durant l’any 2005 s’han donat d’alta quatre punts de mesura pel contaminant partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres.
Pel que fa als valors límit establerts per la legislació amb relació als contaminants, segons les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
cal destacar que en el cas del monòxid de carboni, el diòxid de sofre, el clor
i el plom no s’ha constatat cap superació del límit normatiu.
Tant pel que fa al diòxid de nitrogen com a les partícules en suspensió
PM10 (de diàmetre inferior a 10 micres) s’ha detectat un increment generalitzat. En el cas del diòxid de nitrogen, l’augment ha estat més significatiu a les
zones de qualitat de l’aire de l’àrea de Barcelona i Vallès - Baix Llobregat. No
obstant això, no s’ha superat el nivell d’alerta horari establert per la normativa.

Pel que fa als òxids
de nitrogen i a les
partícules en
suspensió PM10
s’ha constatat un
increment
generalitzat.

En el cas de les partícules en suspensió PM10, les causes principals de
l’increment del límit normatiu han estat el transport, la indústria i les condicions meteorològiques del període.
El benzè no ha superat el límit establert per a l’any 2005.
Pel que fa a l’ozó troposfèric s’han constatat 111 hores de superació del llindar d’informació a la població i 1 hora de superació de llindar d’alerta sobre els
mesuraments que proporcionen les 51 estacions de vigilància al territori.
El sulfur d’hidrogen s’ha detectat en cinc superacions semihoràries de
15.242 mesures que s’han registrat en una estació de la zona de qualitat de
l’aire del camp de Tarragona.
Pel que fa als nivells de clorur d’hidrogen, s’han detectat tres superacions
diàries d’entre 348 mesures efectuades a una estació de les Terres de l’Ebre.

6.5. GENERACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS
Residus industrials
Les mesures i els objectius que tendeixen a optimitzar i flexibilitzar la
gestió dels residus industrials i fomenten la col·laboració entre tots els
agents implicats en el cicle de gestió de residus estan emmarcades en el Programa de gestió dels residus industrials de Catalunya 2001-2006 (PROGRIC). Aquest Programa actualment està en revisió amb vistes al nou
Programa d’àmbit 2007-2012.
Pel que fa a les infraestructures de tractament de residus industrials,
l’any 2005 hi ha hagut 621 instal·lacions, un 5,4 % més que el 2004. Del

441

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

total d’infraestructures, el 79,7 % han estat de valoració (reciclatge i reutilització de residus), el 5,6 %, centres de recollida i transferència, el 2,9 %,
dipòsits controlats, el 3,4 %, d’aplicació agrícola, el 4 %, plantes de compostatge, l’1,3 %, incineradores i el 3,1 %, plantes de tractament.
L’any 2005 hi ha hagut 22.854 declaracions demandades de residus industrials de Catalunya. La generació de residus declarada pels productors de residus industrials a la declaració 2004 va ser de 6.231.302 tones i el 64,55 %
d’aquests residus es va gestionar mitjançant vies de valorització.
Les darreres dades disponibles referents al tipus de tractament de residus industrials declarats, de l’any 2004, permeten destacar que va millorar
respecte de l’any 2003, tant en el tipus de tractament especial com en el no
especial. Així doncs, en el cas de l’especial es va incrementar el 9 % i en el
no especial, el 5,9 %.
TAULA 214. RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS D’ACORD
AMB EL TRACTAMENT. CATALUNYA 2003-2004
Unitats: tones de residu.

Especial
2003

2004

No especial
2003

2004

Total
2003

2004

Valorització

335.808 360.273 2.605.677 3.029.894 2.941.485 3.390.126

Subproducte

25.087

26.193

956.767

606.088

981.854

632.281

Emmagatzematge

9.073

7.939

35.405

85.000

44.477

92.939

226.484

364.848

352.516

492.399

Físicoquímicbiològicdepuradora

126.032 127.551

Deposició
controlada

63.922

64.213

Incineració

80.747

112.068

43.033

50.251

123.780

162.319

478

209

8.207

10.701

8.685

10.910

4.582

5.423

24.962

20.780

29.544

26.204

Gestió insuficient
Gestió no
especificada
TOTAL

1.318.864 1.359.871 1.382.785 1.424.084

645.729 703.869 5.219.399 5.527.433 5.865.126 6.231.262

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Dins del tractament especial, la valorització, el tractament fisicoquímic
i la incineració, tal com es pot observar al quadre anterior, són els que van
presentar un percentatge més alt respecte del total i van augmentar amb relació a l’any 2003 el 7,29 %, l’1,21 % i el 38,79 %, respectivament. En canvi, els tractaments d’emmagatzematge i de gestió insuficient van disminuir
el 12,50 % i el 56,28 %.
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Pel que fa al tractament no especial, la valorització, la deposició
controlada, el subproducte i el fisicoquímic van ser els tractaments amb
el percentatge més elevat respecte el total. El de valorització, deposició
controlada i fisicoquímic van augmentar el 16,28 %, 3,11 % i 61,09 %
respecte de l’any 2003. En canvi, en el cas del subproducte va decréixer
el 36,65 %. D’altra banda, el tractament de gestió no especificada, que
va augmentar en el tractament especial, va disminuir el 16,75 % en el
cas del tractament no especial.
D’altra banda, cal destacar que l’any 2005 el certificat de lliurament
dels vehicles fora d’ús ha deixat de ser vàlid per a les tramitacions de les
baixes del registre de vehicles i s’ha establert una nova tramitació per a les
baixes de vehicles acollides al Pla Prever. Durant l’any 2005 s’han rebut i
s’han controlat més de 140.000 certificats de destrucció emesos pels centres autoritzats de tractament.
Pel que fa al tractament i la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics, s’ha aprovat el Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus,123 que transposa les
directrius 2002/95/CE i 2002/96/CE, del Parlament Europeu i del Consell.
Aquesta normativa obliga a planar sistemes de recollida selectiva de residus
d’aparells elèctrics i electrònics. Els productors d’aquests aparells són els
responsables d’organitzar i finançar la gestió.

Residus municipals
Dins del marc de referència del Programa de gestió de residus municipals
de Catalunya 2001-2006 (PROGEMIC), l’Agència de Residus de Catalunya ha
dut a terme una revisió i les diferents actuacions en l’àmbit de la gestió dels residus municipals han quedat recollides al Pla d’acció per a la gestió dels residus
municipals a Catalunya 2005-2012. L’aplicació d’aquest Programa estableix
l’objectiu d’estendre la recollida selectiva a tota la població de Catalunya per
augmentar el nivell de valorització dels residus.
En aquest context, cal destacar la millora i el foment de la qualitat i
de la quantitat de la fracció orgànica de residus municipals, com a conseqüència de l’entrada en vigor, l’1 de gener del 2004, de la Llei 16/
2003 de finançament de les infraestructures i del cànon sobre deposició
de residus.
123. BOE núm. 49, de 26.02.05.
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TAULA 215. INDICADORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PER TIPUS
DE RESIDU. CATALUNYA 2003-2004
Unitats: nombre de tones, de kilograms, de contenidor i d’habitants.

Coeficient de
Tones
generació (Kg. /
recollides
hab. / any)
2003
Vidre

Paper i cartró

Envasos
lleugers
Matèria
orgànica

Piles

Medicaments

Residus
voluminosos

Poda-jardineria

Tèxtil

Altres residus
deixalleries
Total recollida
selectiva

178.313

26,60

Contenidors

Habitants /
Contenidor

20.914

321

2004

143.990

21,10

21.872

312

Variació

-19,25 %

-20,68 %

4,58 %

-2,80 %

2003

271.048

40,40

20.812

322

2004

335.713

49,30

23.012

296

Variació

23,86 %

22,03 %

10,57 %

-8,07 %

2003

58.063

8,70

20.650

325

2004

60.597

8,90

21.197

321

Variació

4,36 %

2,30 %

2,65 %

-1,23 %

2003

150.335

23,70

14.436

440

2004

178.073

26,10

20.663

330

Variació

18,45 %

10,13 %

43,14 %

-25,00 %

2003

502

0,08

20.264

-

2004

490

0,10

20.942

-

Variació

-2,39 %

25,00 %

3,35 %

-

2003

334

0,05

3.400

-

2004

376

0,10

2.943

-

Variació

12,57 %

100,00 %

-13,44 %

-

2003

109.049

16,30

-

-

2004

130.397

19,10

-

-

Variació

19,58 %

17,18 %

-

-

2003

44.042

6,60

-

-

2004

48.994

7,20

-

-

Variació

11,24 %

9,09 %

-

-

2003

-

-

-

-

2004

4.398

0,60

-

-

Variació

-

-

-

-

2003

127.540

-

-

-

2004

147.050

-

-

-

Variació

15,30 %

-

-

-

2003

939.226

-

-

-

2004

1.050.078

-

-

-

Variació

11,80 %

-

-

-

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

444

CONDICIONS DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL L’ANY 2005

Segons les darreres dades disponibles sobre la recollida selectiva, de
l’any 2004, el total va ser de 1.050.078 tones, un 11, 8 % més que el 2003,
que es van recollir 939.226 tones. A diferència de la recollida selectiva
l’any 2003, el 2004 va constar el tèxtil com a residu objecte de recollida, tal
com va succeir el 2002.

El total de recollida
selectiva, l’any
2004, va ser de
1.050.078 tones, un
11,7 % més que
l’any 2003.

Els residus predominants l’any 2004, tal com es pot observar a la taula
següent, van ser el paper i cartró, la matèria orgànica i el vidre.
La tendència general de la recollida selectiva de residus és l’augment,
excepte el cas del vidre, en què es produeix un decrement del 19,25 % respecte de l’any anterior, i de les piles, en què es redueix el 2,39 %.
El nombre de contenidors va augmentar respecte de l’any 2003 en el cas
del vidre, el paper i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i piles. No
obstant això, en el cas dels medicaments, el nombre de contenidors va passar de 3.400 l’any 2003 a 2.943 el 2004. La recollida de medicaments de
procedència domèstica es va continuar duent a terme mitjançant el Sistema
Integrat de Gestió i Recollida d’Envasos del sector farmacèutic, que es va
iniciar el 2001. Segons dades actualitzades, al final del 2005 hi ha hagut
2.937 farmàcies adherides al sistema integrat, de les quals 2.166 corresponien a Barcelona, 293 a Girona, 187 a Lleida i 307 a Tarragona.

Residus de la construcció
Els residus de la construcció tenen com a marc el Programa de gestió de
residus de la construcció a Catalunya 2001-2006 (PROGROC). Els seus
objectius generals tendeixen a assolir un nivell alt de gestió mediambiental
dels residus de la construcció en compliment dels objectius de la Comissió
Europea en reciclatge i seguretat ambiental de les instal·lacions.
Durant l’any 2005 s’ha dut a terme la revisió d’aquest Programa i s’ha
fet especial incidència en la importància de la valorització com a manera de
gestió més sostenible. Segons dades del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, se n’han gestionat més de 8.500.000 tones.
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7. CULTURA, ESPORTS, LLEURE I CONSUM

7.1. CULTURA
7.1.1. Referències al marc normatiu
A l’àmbit internacional cal ressaltar l’adopció el 20 d’octubre del 2005
de la Convenció sobre la protecció i promoció de la diversitat de les expressions culturals en el marc de la UNESCO (Organització Educacional, Científica i Cultural de les Nacions Unides), del qual forma part la UE. Aquesta
Convenció reconeix la naturalesa distintiva dels béns i serveis culturals davant d’un altre tipus de mercaderies i el dret dels estats a elaborar polítiques
culturals, fet que representa deixar l’àmbit cultural al marge de la reglamentació establerta per acords internacionals de caire comercial, és a dir, fora
del terreny d’actuació de l’Organització Mundial de Comerç.
D’altra banda, i ja a escala estatal, amb l’objectiu d’assolir una millor
col·laboració entre els estaments públics i privats en la lluita contra la pirateria en matèria de propietat intel·lectual, s’ha creat una comissió intersectorial, mitjançant el Reial decret 1228/2005, de 13 d’octubre,124 amb la
finalitat d’afrontar el problema en tota la seva dimensió i coordinar accions
que siguin realment eficaces per eradicar aquestes conductes il·lícites.
L’any 2005 s’ha aprovat també la Llei estatal 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents incautats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a l’Arxiu General de la
Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica.125
A escala autonòmica el Decret 116/2005, de 14 de juny,126 crea el Consell Social de la Llengua Catalana, i el configura com l’òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística desenvolupada
pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Entre la seva heterogènia composició cal destacar la participació de quatre persones membres del CTESC
(dues en representació de les organitzacions empresarials i dues en representació de les sindicals), a proposta del mateix Consell.127
124.
125.
126.
127.
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7.1.2. Polítiques públiques
La diversitat sociocultural de la UE actual formada per 25 estats
membres planteja reptes importants que han d’afrontar les polítiques
comunitàries i estatals. Així, la promoció i protecció de la diversitat cultural a Europa es converteix en un objectiu estratègic fonamental. L’instrument principal de la política cultural comunitària és el programa
Cultura 2000, que té per objectiu desenvolupar un espai cultural comú
a través del suport a projectes artístics i culturals de dimensió europea.
En un principi es va preveure per un període de cinc anys (2000-2004),
però es va prorrogar els anys 2005 i el 2006. El programa fomenta la
creació i la mobilitat, l’accés de tots a la cultura, la difusió de l’art i la
cultura, el diàleg intercultural i el coneixement de la història dels pobles
europeus.
En l’àmbit estatal, cal destacar el Pla de foment de la lectura 2005-2006,
impulsat pel Ministeri de Cultura i que preveu mesures en sis línies d’actuació diferents que impliquen l’elaboració d’estudis per conèixer la realitat
de la lectura, les biblioteques i les llibreries; projectes adreçats a la població
escolar; potenciació de les biblioteques públiques; accions de comunicació;
accions d’animació a la lectura, i accions de conscienciació i col·laboració
amb altres institucions.128

Durant l’any 2005
s’han dut a terme
iniciatives per
fomentar la lectura
tant a l’àmbit
estatal com
autonòmic.

En la mateixa línia de foment de la lectura, l’any s’ha celebrat l’Any del
Llibre i la Lectura, una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona impulsada
arreu de Catalunya per la Generalitat.
A escala autonòmica cal destacar l’aprovació del Pla d’equipaments
culturals 2005-2007 per part del Govern de la Generalitat. Aquest Pla,
que comporta una inversió de 72 milions d’euros, té per objectius garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura en tot el territori;
construir sistemes culturals territorials; millorar la qualitat de vida dels
ciutadans, tenint en compte l’augment de riquesa que la formació i la
cultura impliquen, i contribuir al desenvolupament dels sectors productius locals.
D’altra banda, cal citar també el Pla de xoc d’infraestructures culturals,
que preveu dotar tot el territori català d’una xarxa de teatres, auditoris, centres polivalents, arxius, etc., així com el Pla de biblioteques, que preveu
construir-ne 79 de noves.
128. En línia: <http://www.mcu.es/libro/programas/fomento/planFomento/index.html> .
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7.1.3. Despesa pública
Segons les dades facilitades pel Departament de Cultura, l’any 2004
la despesa pública en cultura es va incrementar el 5,8 % respecte la de
l’any anterior, i es confirma un any més la tendència creixent d’aquest
indicador observada els darrers anys i constatada en edicions anteriors
d’aquesta Memòria.
La taula següent conté la despesa pública consolidada relativa a
l’any 2004 per diferents nivells de govern. S’hi aprecia que l’Administració que dedica una despesa més elevada a la cultura són els ajuntaments, atès que representa el 60 % del total. En concret, els ajuntaments
més petits, els de menys de 20.000 habitants, són els que destinen un import més gran (163.643 milers d’euros), seguits dels ajuntaments més
grans, els de més de 100.000 habitants, que hi destinen 160.989 milers
d’euros). Aquesta situació és deguda al fet que Catalunya tenia l’any
2004 891 municipis de menys de 20.000 habitants, del total de 946 municipis.
D’altra banda, tal com s’aprecia a la taula, la Generalitat n’ocupa el
segon lloc, amb el 27,6 % del total, seguida de les diputacions provincials, amb l’11,5 % i, finalment, els consells comarcals, amb el 0,8 %.
TAULA 216. DESPESA PÚBLICA CONSOLIDADA EN CULTURA
PER NIVELLS DE GOVERN. CATALUNYA 2003-2004
Unitats: imports en milers d’euros i distribució i variació en percentatge.

2003

2004
Import

%

Variació
2003-2004

Generalitat de Catalunya1

183.673,54

199.039,31

27,58

8,37

Diputacions provincials

81.160,14

82.862,08

11,48

2,10

Consells comarcals

4.649,51

5.877,21

0,81

26,40

Ajuntaments de més de
50.000 habitants

212.823,38

221.871,96

30,74

4,25

Ajuntaments de menys de
50.000 habitants

199.671,93

212.033,54

29,38

6,19

TOTAL

681.978,50

721.684,10

100,00

5,82

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Cultura.
Nota: Aquesta taula no inclou despesa en joventut i esport.
(1) No inclou la Secretaria de Política lingüística transferida al Departament de Presidència.
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7.1.4. Despesa privada en cultura
Tal com s’aprecia en el quadre següent, els anys 2003 i 2004 (darreres
dades disponibles), la despesa en béns i serveis culturals a les llars tenia
comportaments diferents segons la comunitat autònoma. Mentre algunes
comunitats, com ara Catalunya i Castella i Lleó, es mantenien estables en
aquest tipus de despesa amb variacions lleugeres (decrements de l’1,1 % en
ambdós casos), d’altres, com Ceuta i Melilla, van registrar l’any 2004 un
increment de prop del 75 % de la despesa mitjana de les llars, seguides de
més lluny per Extremadura, Canàries i la Comunitat Valenciana, que es van
situar entorn el 30 %. Els decrements principals els van registrar la Rioja i
Cantàbria (el 17,2 i el 15 %, respectivament).
Les mateixes tendències s’observen en analitzar la despesa en béns i
serveis culturals per persona, si bé amb alguna petita variació.
TAULA 217. DESPESA MITJANA EN BÉNS I SERVEIS CULTURALS
PER LLAR I PERSONA PER COMUNITATS AUTÒNOMES.
ESPANYA 2003-2004
Unitats: despesa mitjana en euros i variació en percentatge.

PER LLAR

PER PERSONA

2003

2004

V. 03/04

2003

2004

V. 03/04

Andalusia

479,2

523,7

9,3

150,0

165,2

10,1

Aragó

667,1

713,2

6,9

242,1

260,4

7,6

Astúries

633,2

664,9

5,0

219,7

238,9

8,7

Balears

643,6

589,2

-8,5

237,3

217,5

-8,3

Canàries

457,1

594,8

30,1

154,4

199,9

29,5

Cantàbria

761,6

644,5

-15,4

260,1

219,4

-15,6

Castella i Lleó

479,0

473,7

-1,1

178,8

183,3

2,5

Castella - la Manxa

342,4

408,8

19,4

113,2

139,8

23,5

Catalunya

695,8

688,2

-1,1

250,2

247,9

-0,9

València

602,8

783,7

30,0

212,4

277,1

30,5

Extremadura

268,5

349,8

30,3

95,8

124,5

30,0

Galícia

449,9

495,3

10,1

147,1

159,6

8,5

Madrid

733,1

907,0

23,7

246,7

306,4

24,2

Múrcia

612,4

527,8

-13,8

185,7

166,3

-10,4

Navarra

729,5

836,6

14,7

238,1

272,2

14,3

País Basc

770,2

848,3

10,1

258,4

293,4

13,5

La Rioja

658,1

544,7

-17,2

224,0

194,2

-13,3

Ceuta i Melilla

508,6

889,0

74,8

155,4

241,7

55,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuario Estadísticas Culturales 2005 del Ministeri de
Cultura.
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7.1.5. Equipaments i oferta cultural
Tot i les previsions del Pla d’equipaments culturals aprovat enguany i
ja comentat anteriorment, les dades relatives als equipaments culturals presenten poques variacions respecte de l’any anterior.
Segons les dades difoses pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya,129 l’any 2005 les biblioteques públiques de Catalunya (324)
disposaven d’un fons documental de 8.448.647 exemplars, la qual cosa representa una ràtio d’1,2 documents per habitant. D’altra banda, el nombre
de visites rebudes per les biblioteques públiques s’ha incrementat el 3,5 %
respecte al de l’any 2004. Relacionat amb aquesta dada, cal destacar el fet
que una mica més d’un terç de la població catalana (26 %) disposava de carnet d’usuari de biblioteca.
D’altra banda, l’any 2004 (darrera dada disponible) van incrementar de cinc
el nombre de museus i col·leccions respecte de l’any anterior, a la vegada que
va augmentar el 12,8 % el nombre de visitants a aquests equipaments.
Pel que fa a l’oferta cultural relativa al cinema i al teatre, les dades
disponibles són les publicades pel Departament de Cultura.130 Segons
aquestes, el nombre de llargmetratges produïts per productores catalanes l’any 2004 va ser de 34, xifra que representa un increment del 9,7 %
respecte de l’any anterior. Tot i aquesta tendència creixent que es registra any rere any, la majoria de les pel·lícules exhibides a Catalunya són
elaborades per productores estrangeres: el 42,8 %, per productores
nord-americanes i el 25,4 %, per productores de la resta de la UE (sense
incloure-hi Espanya). Finalment, les produïdes a la resta de l’Estat espanyol representen el 15,1 % del total de les pel·lícules exhibides a
Catalunya.

A diferència
de l’any anterior,
l’any 2004
va disminuir tant
el nombre
de pel·lícules
en català com
el nombre
d’espectadors de
cinema en català.
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L’any 2004 va continuar la tendència decreixent del nombre d’espectadors de cinema a Catalunya, ja apuntada en la Memòria anterior, tot i que
aquell any el decrement va ser més lleuger, del 0,9 %. De manera paral·lela,
van disminuir el nombre de sales de cinema en actiu i, per tant, l’aforament
total (2,3 %). Malgrat aquests decrements, la recaptació de les sales de cinema l’any 2004 va créixer el 2,2 %.
A diferència de l’any 2003, el 2004 el cinema en català va registrar dades decreixents. Així, les pel·lícules en català presenten una davallada im129. En data 5 d’abril del 2006.
130. Estadístiques culturals de Catalunya 2005.
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portant, del 14,4 %, en passar de 104 a 89 el 2004. Igualment el nombre
d’espectadors de cinema en català va disminuir, tot i que en una proporció
més gran (23,3 %).
En darrer lloc, i segons les dades del Ministeri de Cultura,131 és important destacar que Catalunya i Madrid encapçalaven la llista de comunitats
autònomes amb una despesa mitjana en cinema més elevada per habitant
(24 i 22 euros l’any 2004, respectivament).
Pel que fa al teatre, cal tenir en compte que les darreres dades disponibles daten de l’any 2003. Destaca en primer lloc la davallada que del
nombre de teatres a Catalunya, en passar de 116 a 112. D’altra banda i
a l’igual que es va constatar en la Memòria anterior, s’observa que la
major part de les representacions escèniques es va concentrar en els teatres de titularitat privada (68 %), davant els de titularitat pública (27 %) i
les representades en teatres que pertanyien a associacions i fundacions
(5 %).
Finalment, convé destacar que prop de la meitat (48 %) dels ingressos dels teatres prové d’aportacions públiques (que inclouen subvencions i aportacions directes), mentre que els ingressos procedents de les
taquilles representaven únicament el 36,7 %. Pel que fa a la llengua dels
espectacles, cal constatar que l’any 2003 més de la meitat (el 57,1 %)
de les representacions es van fer en català, i el 26,8 %, en castellà.

7.2. ESPORT
7.2.1. Polítiques públiques
En l’àmbit estatal destaca l’aprovació durant el 2005 del Pla de lluita
contra el dopatge en l’esport, elaborat pel Consell Superior d’Esports, que
estableix el marc d’actuació global per a la prevenció, el control i la repressió del dopatge esportiu.
Ja a l’escala autonòmica, els departaments d’Educació i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, aquest últim mitjançant la Secretaria General de l’Esport, han acordat d’impulsar el Pla experimental Esport a
l’Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i
joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el mateix cen131. Estadística de cinematografia: producció, exhibició, distribució i foment.
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tre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per difondre i educar en
valors i per adquirir hàbits saludables.
El Pla vol posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la
pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial
d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels infants i joves.
El 2005 s’ha
aprovat el Pla
director
d’instal·lacions
i equipaments
esportius.

D’altra banda, cal ressaltar que el 2005 s’ha aprovat el Pla director
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, mitjançant el Decret
95/2005, de 31 de maig.132 La seva finalitat és planificar i programar les
xarxes d’equipaments esportius d’àmbit català que fomentin l’activitat
fisicoesportiva en els vessants d’iniciació, competició, lleure i salut, per tal
d’optimitzar, prioritzar, equilibrar i completar aquestes xarxes amb la
potenciació de l’associacionisme esportiu i els esports més arrelats
tradicionalment a Catalunya.

7.2.2. Equipaments esportius a Catalunya
Al final de l’any 2005, a Catalunya hi havia 31.625 equipaments esportius censats, segons les dades del Consell Català de l’Esport. Aquesta xifra
representa un increment de l’1,3 % respecte de l’any anterior. A l’igual que
es va comentar en la Memòria anterior, el 63,6 % dels equipaments es concentraven a la demarcació de Barcelona, seguida per la demarcació de
Girona (16,6 %), Tarragona (11,5 %) i Lleida (8,4 %).
La majoria de comarques han registrat increments lleus del nombre
d’equipaments, i només en dues, la Terra Alta i l’Alta Ribagorça, ha disminuït.

7.2.3. Hàbits de la població
Les dades relatives a la pràctica esportiva de la població catalana provenen del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de
Catalunya, ja citat. Segons aquesta font, l’any 2004 el 77,1 % de la població
catalana era practicant regular d’alguna pràctica esportiva, mentre que el
12,2 % ho era de manera ocasional i el 10,7 % restant no en practicava cap.
Quant als primers, els practicants regulars, no s’aprecien diferències signi132. DOGC núm. 4397, de 02.06.2005.
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ficatives per sexes, però sí pel que fa a la seva interiorització,133 atès que el
44,7 % de les dones declaren espontàniament fer esport, davant el 50,6 %
dels homes. Es constata que la pràctica esportiva disminueix a mesura que
augmenta l’edat.
Quant a les activitats que practica més gent, caminar ocupa el primer
lloc (53,7 %), seguit de la natació recreativa (29,8 %), la gimnàstica de
manteniment (14,8 %) i anar en bicicleta (14,4 %). Segons el sexe dels
practicants s’aprecien diferències significatives. Així, mentre que les activitats majoritàriament més practicades per les dones són la natació recreativa (com els homes), l’aeròbic, l’aiguagim, la dansa, el ioga, la bicicleta
estàtica, els balls de saló i caminar; els homes practiquen més el futbol sala,
el futbol i córrer.
Finalment, cal fer una breu referència als motius principals de manca de
pràctica o abandonament, entre els quals destaca la manca de temps (el
38,1 % dels no practicants) i els problemes de salut (31,9 %). És important
constatar que la mitjana d’edat d’abandonament se situa sobre els 33 anys,
la qual cosa indica, si es compara amb enquestes anteriors, que s’ha allargat
moderadament la vida esportiva de la població. D’altra banda, aquesta edat
d’abandonament és inferior en els homes que en les dones (31 i 36 anys,
respectivament).

La mitjana d’edat
d’abandonament de
la pràctica
d’activitat física
varia en funció del
sexe: els homes
l’abandonen abans
que les dones.

7.3. PRODUCCIÓ EDITORIAL
L’any 2005 s’han publicat a Catalunya 17.899 títols, que representen
100.244 exemplars i un augment del 14,6 % i del 26,9 % (respectivament)
amb relació als mateixos valors de l’any 2004. Cal tenir en compte, però,
que l’any 2004 el nombre de títols i exemplars editats va disminuir notablement respecte a l’any 2003 (29,6 % i 19,2 %, respectivament). Per tant, l’increment registrat durant l’any 2005 ha permès compensar, en part, la
davallada del 2004.
D’altra banda, i en coherència amb l’anàlisi de la posició de Catalunya
sobre el total de l’edició a l’Estat que s’ha fet en les memòries anteriors, cal
afirmar de nou que, respecte de l’any 2002, Catalunya ha perdut pes en el
total de la producció editorial de l’Estat, si bé l’any 2005 mostra una certa
recuperació de la davallada del 2004, tal com ja s’ha comentat. El quadre
següent reflecteix aquesta situació tant pel que fa al nombre de títols editats
com al nombre d’exemplars.

Catalunya ha
perdut pes en el
total de la
producció editorial
de l’Estat, si bé
l’any 2005 mostra
una certa
recuperació de la
davallada del 2004.

133. Manifestació espontània de l’enquestat de considerar-se esportista.
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TAULA 218. PRODUCCIÓ EDITORIAL A ESPANYA,
CATALUNYA I LA COMUNITAT DE MADRID 2005
Unitats: número de títols i d’exemplars en milers.

Número de
títols

Percentatge
sobre el total

Número
d’exemplars

Percentatge
sobre el total

Espanya

72.048

100,0

238.747

100,0

Catalunya

22.169

30,8

97.843

41,0

Madrid

23.894

33,2

92.617

38,8

Número de
títols

Percentatge
sobre el total

Número
d’exemplars

Percentatge
sobre el total

Espanya

60.492

100,0

213.558

100,0

Catalunya

15.612

25,8

79.015

37,0

Madrid

20.742

34,3

89.573

41,9

Número de
títols

Percentatge
sobre el total

Número
d’exemplars

Percentatge
sobre el total

Espanya

63.551

100,0

281.005

100,0

Catalunya

17.899

28,2

100.244

35,7

Madrid

21.763

34,2

133.930

47,7

2003

2004

2005

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

L’idioma de publicació majoritària a l’Estat és el castellà (75,8 %) de la
producció editorial de l’any 2005, segons dades del Ministeri de Cultura. El
segon lloc l’ocupa el català (amb l’11,2 % del total), seguit del gallec
(2,4 %) i l’euskera (2,3 %). D’altra banda, és important destacar que l’any
2005 s’ha reduït per a la majoria d’idiomes el percentatge de llibres editats,
a excepció de les classificades sota l’epígraf “Altres llengües” i el català,
que ha augmentat el 10,2 %.
Pel que fa a l’edició en altres suports, amb dades procedents del Ministeri de Cultura, des d’un punt de vista evolutiu es constata una tendència creixent en la seva utilització des de l’any 2001 (a excepció del
2002). De nou, l’edició electrònica és la principal alternativa a l’edició
en paper; per tot a l’Estat representa el 96,9 % del total de l’edició en
altres suports. En segon lloc, i a una distància considerable, se situa
l’audiollibre (1,5 %), seguit del videollibre (1 %) i, finalment, les microformes (0,5 %).
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7.4. SITUACIÓ DEL CATALÀ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Les darreres dades disponibles relatives a la situació del català provenen
de l’estadística d’usos lingüístics a Catalunya de l’any 2003, ja comentada
en la Memòria anterior i a la qual es remet.
Tanmateix, i en l’àmbit de la política lingüística, cal destacar que l’any
2005 s’ha posat en funcionament el Pla d’acció de política lingüística 20052006, que entre els seus objectius preveu l’impuls de l’adopció de les mesures
administratives i legislatives per garantir l’ús habitual i sense entrebancs de la
llengua catalana, el foment de l’ús social de la llengua en l’àmbit de la joventut
(15-29 anys), el reforçament de les capacitats d’acolliment i capacitació lingüístiques per a la població adulta nouvinguda, així com la millora de la qualitat
del servei d’assessorament lingüístic, entre d’altres.
També mereix ser mencionada la campanya “Dóna corda al català”, que
s’ha dut a terme al llarg de l’any, amb l’objectiu de fomentar els usos interpersonals i informals de la llengua catalana i mobilitzar amplis sectors de
la societat.
D’altra banda, cal fer un breu comentari sobre la situació del català a la
UE, atès que s’han fet avanços importants. Així, tot i que no és una llengua
oficial, durant l’any 2005 el Govern central ha signat diferents acords administratius amb institucions comunitàries (el Consell de Ministres, el Comitè de les Regions i la Comissió Europea) que en permeten un ús oficial
limitat. Aquests acords s’adopten en el marc de les conclusions del Consell
de Ministres d’Afers Generals i Relacions Exteriors de la Unió Europea, de
13 de juny del 2005.134 Aquests usos oficials limitats impliquen, per
exemple, la possibilitat d’utilitzar el català en les comunicacions escrites
amb les institucions amb les quals s’ha signat un acord; utilitzar-lo en les
intervencions orals durant les reunions d’aquests òrgans, i, en tercer lloc,
emprar-lo en la publicitat dels actes adoptats.

Durant l’any 2005
s’han fet avenços
importants en l’ús
del català a la UE,
tot i que encara no
és una llengua
oficial.

7.5. CONSUM I DEFENSA DEL CONSUMIDOR
7.5.1. Marc normatiu
Aquest any, en l’àmbit estatal destaca la publicació del Reial decret
894/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el Consell de Consumidors

En l’àmbit estatal
s’ha regulat el
Consell de
Consumidors i
Usuaris.

134. DOUE C 148, de 18.06.2005.
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i Usuaris.135 Amb aquesta norma es pretén fer més operatiu el Consell;
des de la seva creació s’hi han fet modificacions parcials, però
l’evolució social, econòmica i del dret de consum obliguen a regular el
Consell per adaptar-se a aquesta nova realitat. Es dota el Consell d’una
estructura interna més reforçada i un funcionament més àgil, per tal que
les organitzacions de consumidors i usuaris, com a interlocutors socials,
tinguin aquest instrument per protegir els consumidors en les relacions
de mercat.
També destaca el Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis
de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels
usuaris.136 Pel que fa als usuaris, es regulen, entre d’altres qüestions, els
seus drets sobre els continguts dels contractes, la desconnexió i la
indemnització per la interrupció del servei.
En l’àmbit català
s’ha creat
el Consell
de les Persones
Consumidores
de Catalunya.

En l’àmbit català, el Govern ha aprovat el Decret 46/2005, de 22 de
març, pel qual es crea el Consell de les Persones Consumidores de
Catalunya.137 De la mateixa manera que a l’àmbit estatal, els canvis
econòmics i socials han fet que s’hagi de regular d’una manera més
eficient i eficaç els òrgans de representació de les organitzacions de
consumidors i usuaris. El Consell es constitueix com òrgan de
representació i consulta de les associacions de consumidors i usuaris,
hom el dota de representació institucional i s’adscriu a l’Agència
Catalana de Consum.

El Telèfon
d’Atenció al
Ciutadà ha rebut
33.574 trucades
relacionades amb
el consum.

7.5.2. Consultes i reclamacions dels consumidors. Agència Catalana
del Consum
Segons les dades facilitades per l’Agència Catalana del Consum
(ACC) al llarg de l’any el Telèfon d’Atenció al Ciutadà (012) ha rebut
33.574 trucades relacionades amb el consum. El sector de la telefonia
ha estat el que més dubtes ha plantejat al consumidor, el 20,3 % del total
de les consultes. L’11,1 % han estat consultes relacionades amb Internet; el 8,9 % han estat relacionades amb l’habitatge, consultes sobre
compra, lloguer, reforma i reparació; els subministraments de gas, llum
i aigua han representat el 8 % de les consultes, i el sector dels vehicles
n’ha obtingut el 6,4 %, amb consultes sobre reparació i compra.
135. BOE núm.204, de 26.08.2005.
136. BOE núm.102, de 29.04.2005.
137. DOGC núm.4350, de 24.03.2005.
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El Centre Europeu del Consumidor de Barcelona ha gestionat 444 consultes, el 29,4 % de les quals ha estat sobre viatges i el 9,9 %, sobre compra
i lloguer d’automòbils.
L’ACC aquest any ha rebut 5.876 reclamacions dels consumidors. El
28,6 % d’aquestes reclamacions (1.679) han estat per problemes amb el
servei telefònic; el 14,2 %, reclamacions per Internet; el 8,4, reclamacions sobre compra i reparació de vehicles, i el 5,5 %, reclamacions sobre
compra o lloguer d’habitatge.

La majoria de les
reclamacions s’han
fet pel servei
telefònic i Internet.

Amb relació a l’any 2004, les reclamacions sobre el sector de telefonia
han augmentat el 29,7 %; les reclamacions sobre Internet s’han incrementat
el 69,3 %; també s’han incrementat les reclamacions en l’àmbit del transport, els subministraments, les agències de viatge i la compra o reparació
d’electrodomèstics. D’altra banda, aquest any han disminuït les reclamacions sobre habitatge i compra o lloguer de vehicle.
La Junta Arbitral de Consum de Catalunya aquest any ha rebut 3.218
reclamacions, de les quals 1.823 es van resoldre mitjançant mediació i
1.395, mitjançant arbitratge. A la província de Barcelona han tingut lloc
el 43,7 % de les mediacions i el 60,6 % dels arbitratges; a Girona s’han
fet el 19 % de les mediacions i el 15 % dels arbitratges; a Lleida, el 8,1 %
de les mediacions i el 6,7 % dels arbitratges, i a Tarragona, el 24,3 % de
les mediacions i el 17,7 % dels arbitratges.
El Centre Europeu del Consumidor de Barcelona ha gestionat 357 litigis de consum transfronterer.
L’ACC aquest any ha dut a terme 16.837 inspeccions, de les quals
11.523, el 68,4 %, les ha fet a Barcelona; a Girona, 1.631; a Lleida,
1.675, i a Tarragona, 2.029. Aquestes actuacions han comportat que
33.835 productes es retiressin del mercat, el 71,2 % dels quals eren del
sector de la puericultura, que es destruïssin 119.882 productes, el 43,1 %
del sector del tèxtil i el 22,9 % del sector de les joguines, i que s’immobilitzessin cautelarment 835.874 productes, el 62,7 % del sector del tèxtil i el 20,5 % del sector de material elèctric i d’il·luminació.

L’Agència
Catalana de
Consum aquest any
ha dut a terme
16.837 inspeccions
i ha imposat 731
multes.

D’altra banda, l’ACC ha incoat 1.223 expedients, 731 dels quals
s’han resolt amb una sanció, i l’import d’aquestes sancions ha ascendit
a 2.255.760 euros. Per l’import de les multes, el 24 % ha recaigut en el
sector de la promoció i venda immobiliària; el 9,6 %, en el sector de la
telefonia; el 8,6 %, en el sector dels serveis fotogràfics; el 6 %, en el sector de l’ensenyament, i el 5 %, en el sector dels tallers mecànics.
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7.5.3. Despesa en consum
Les dades analitzades en aquest apartat són les que ofereix l’INE en l’enquesta contínua de pressupostos familiars (ECPF), els resultats principals del
quart trimestre del 2005 i les dades de qualitat de vida de l’IDESCAT.
L’any 2005, la despesa total en consum de les famílies espanyoles,
mesurada en termes constants, ha patit un creixement del 6,6 % respecte
a l’any anterior. Pel que fa als components d’aquesta despesa s’ha d’indicar que la despesa en “Aliments, begudes i tabac consumits a les llars”
ha augmentat l’1,5 % i la despesa del grup “Resta de despeses” ha augmentat el 7,8 %. Amb aquest increment es continua la línia progressiva
d’increment de la despesa que va començar l’any 2002.
D’altra banda, la despesa mitjana de les famílies també s’ha incrementat el 4,2 % durant l’any 2005; el grup “Aliments, begudes i tabacs
consumits a les llars” ha disminuït el 0,8 %, i el grup “Resta de despeses” ha crescut el 5,4 %.
La despesa mitjana de consum per persona el quart trimestre del 2005 a Espanya ha estat de 2.164,7 euros; en aliments, begudes i tabacs, de 422,8 euros,
i la resta, de 1.741,8 euros. Les comunitats autònomes amb una despesa més
elevada són Madrid, amb 2.699,5 euros, i les Illes Balears, amb 2.541,3 euros.
Les comunitats amb menys despesa són Extremadura, amb 1.488,6 euros, i
Múrcia, amb 1.818,5 euros. Catalunya ocupa el quart lloc entre les comunitats
que han tingut més despesa, amb 2.275,1 euros; en aliments begudes i tabacs la
despesa ha estat de 456,7 euros, i la resta, de 1.818,4 euros.
Segons les dades del quart trimestre del 2005, el 54,9 % de les llars estatals
tenien dificultats per arribar al final del mes, a Catalunya aquesta dificultat era
lleugerament inferior ja que afectava el 53,6 % de les llars. Pel que fa a la totalitat de l’Estat, el 10,1 % de les llars mostren molta dificultat per arribar al final
del mes; a Catalunya ha ocorregut al 5,3 % de les llars. A tot l’Estat el 28,7 %
de les famílies mostra, dintre de la dificultat, poca dificultat per arribar al final
del mes, que a Catalunya és el 33,6 % de les famílies.
Pel que fa a l’estalvi, el 39,5 % de les famílies espanyoles manifesten
que han estalviat durant el quart trimestre de l’any 2005, i les famílies catalanes que manifesten que han pogut estalviar han estat el 44,4 %. Les famílies que més han estalviat són les de les ciutats autònomes de Ceuta i
Melilla, seguides de les famílies del País Basc i de les de la Rioja; les que
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menys han pogut estalviar són les famílies de les Illes Canàries, de la Comunitat de Madrid i de Navarra.
GRÀFIC 50. DESPESA MITJANA PER PERSONA EN CONSUM
PER COMUNITAT AUTÒNOMA (EN EUROS).
ESPANYA 4T TRIMESTRE DEL 2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE (enquesta contínua de pressupostos
familiars, 4t trimestre del 2005).
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8. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I LA INFORMACIÓ

La importància estratègica actual de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és un fet inqüestionable. L’escurçament de les distàncies, tot i ser digitals, és un element que hauria de
generar un fort impuls econòmic i a la vegada una cohesió territorial del
desenvolupament més gran, de manera que s’atansessin les àrees urbanes i rurals.
És un fet que políticament les TIC haurien de ser objecte tant de difusió
com de seguiment. En aquesta línia, i atesa la importància estratègica de les
TIC, ja des de l’any 2000, al Consell Europeu de Lisboa, s’ha elaborat el
Pla e-Europe, peça clau de la política de difusió de les noves tecnologies,
que, a més de fomentar mesures legals i financeres, desenvolupa un pla estadístic per facilitar-ne l’anàlisi comparativa. Al pla estadístic inicial e-Europe 2002 el va seguir el pla vigent e-Europe 2005.
L’anàlisi que es presenta empra en part els resultats de les enquestes
dutes a terme en el Pla e-Europe 2005 i pretén mostrar una avaluació
comparativa de la situació actual del nivell d’utilització i de difusió de
les TIC en els diferents àmbits socials que engloben els indicadors disponibles.
Un cop s’ha elaborat aquesta primera anàlisi de la situació catalana en
comparació amb Europa, el capítol planteja també un atansament a la situació de les TIC en l’àmbit de l’economia productiva, i més concretament a
la situació de les pimes. L’anàlisi es du a terme a partir de la informació estadística disponible tant del DURSI com de l’INE.
Per acabar i com a colofó a l’anàlisi estadística de la situació, es presenta un recull dels plans d’actuació política previstos avui en l’àmbit de les
noves tecnologies de la informació a Catalunya.

8.1. ELS EQUIPAMENTS TIC I ELS USOS DIGITALS
A CATALUNYA
Atesa la importància cabdal de les TIC com a clau actual de competitivitat interessen principalment dues qüestions: per començar interessa veure
el ritme de creixement i de difusió dels hàbits d’ús de les noves tecnologies

460

CONDICIONS DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL L’ANY 2005

a Catalunya; a continuació cal analitzar en termes comparatius la situació
actual de l’ús de les noves tecnologies entre els catalans.
Primer es presenta una anàlisi del que ha estat l’evolució en termes comparatius d’alguns dels principals indicadors d’ús de les TIC. A continuació
es presenta una anàlisi més completa de la situació actual catalana comparada. Per fer-ho possible s’empren els indicadors generats en el marc comparatiu e-Europe 2005.
Pel que fa a aquesta segona part de l’anàlisi, les dades es presenten en
quatre grans grups: els dos primers, que es podria englobar sota el títol “Indicadors d’Internet”, analitzen la disponibilitat i l’ús de les noves tecnologies entre la ciutadania d’una banda i al món de l’empresa de l’altra. Un
tercer grup, els serveis públics en línia, pretén valorar l’ús de les TIC a
l’Administració pública, especialment pel que fa a la interrelació entre
l’Administració i la ciutadania. Per acabar hi ha un quart element comparatiu, el comerç electrònic, que pretén donar una idea del nivell de difusió de
les pràctiques comercials en línia.

Les llars catalanes
i espanyoles han
intensificat la
dotació de noves
tecnologies.

8.2. EL SECTOR DE LES TIC A CATALUNYA VERSUS
L’EVOLUCIÓ A ESPANYA I A LA UE
Des de l’any 2004 fins al 2005 les llars catalanes i espanyoles han intensificat la seva dotació de noves tecnologies. Els progressos que mostren les
dades de la taula 219 són més intensos per al conjunt d’Espanya que per al
conjunt de Catalunya, per bé que Catalunya mostra un nivell de disponibilitat més alt en tots els elements analitzats.
El percentatge de llars connectades a Internet ha augmentat només 1,4
punts percentuals a Catalunya, per sota dels 3,1 en què ho ha fet per al conjunt d’Espanya. Tanmateix, val a dir que el percentatge de disponibilitat
d’accés a Internet ha estat superior en el cas català, si bé a Catalunya està
encara per sota de la mitjana de la UE-15, on el percentatge de famílies connectades a Internet era del 53 %.
És encoratjadora la difusió enorme que mostra l’ús de la banda ampla a
Catalunya, per davant del conjunt d’Espanya, una evolució que per al cas
català fins i tot sobrepassa la mitjana de la UE-15, que l’any 2005 s’ha situat
prop del 25 %.

Tant pel que fa a
les llars
connectades a
Internet, com pel
que fa a les
persones que
empren Internet,
Catalunya està per
sobre de la mitjana
espanyola, però per
sota encara de la
mitjana europea.
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TAULA 219. EVOLUCIÓ DE L’ÚS DE NOVES TECNOLOGIES.
CATALUNYA I ESPANYA 2003-2005
Unitats: percentatge de llar que disposen dels elements especificats.

ESPANYA

2003

2004

2005¹

Variació 2004-2005

Ordinador

43,0

48,0

52,0

3,8

Accés a Internet

25,0

31,0

34,0

3,1

-

14,0

22,0

8,7

Telèfon mòbil

74,0

77,0

81,0

4,0

CATALUNYA

2003

2004

2005¹

Variació 2004-2005

Ordinador

52,0

55,0

57,0

2,1

Accés a Internet

33,0

40,0

42,0

1,4

-

18,0

28,0

10,3

77,0

80,0

84,0

4,1

Connexió banda ampla

Connexió banda ampla
Telèfon mòbil

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.
(1) Dades del 2n semestre de 2005.

8.2.1. Penetració i ús de les TIC
Si s’analitza l’estat de difusió social en què es troba la pràctica de
l’ús d’Internet s’observa que tant pel que fa a llars connectades a Internet, com pel que fa a persones que empren Internet, Catalunya està per
sobre de la mitjana espanyola, però per sota encara de la mitjana europea. El resultat és diferent quan s’analitza l’estat de difusió de la tecnologia de connexió de banda ampla; en aquest cas, s’està per sobre de l’ús
que se’n fa a la llar tant a Europa com a Espanya, i per sobre de l’ús que
se’n fa a l’empresa a Europa, i en aquest cas, a un nivell similar a l’espanyol. Vegeu gràfic 51.
En general, l’ús
d’Internet tant
a Catalunya com
a Espanya és més
recreatiu que no
pas a Europa.
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Al gràfic 52 es pot observar la dedicació a diverses activitats dels internautes catalans i espanyols sempre amb relació a la mitjana europea.
A simple vista queda de manifest que la pauta de comportament espanyola s’esbiaixa amb relació a l’europea. Mentre que es mostren nivells
similars d’ús pel que fa al correu electrònic i a la cerca d’informació,
l’ús és inferior en el cas de les activitats financeres i manifestament superior en les activitats vinculades a l’oci i als mitjans de comunicació.
En conjunt, sembla que l’ús que es fa d’Internet a Espanya és més recreatiu que el que se’n fa a Europa. Catalunya mostra clarament una hi-
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bridació entre les dues pautes, i se situa entre el perfil europeu i el perfil
espanyol.
GRÀFIC 51. ACCÉS A INTERNET I DIFUSIÓ
DE LES CONNEXIONS DE BANDA AMPLA. CATALUNYA
I ESPANYA RESPECTE DE LA UE-15 = 100 L’ANY 2005

Font: elaboració pròpia a partir de l’EUROSTAT per les dades europees i de l’INE per les
dades d’Espanya i Catalunya.
(*) Per les dades sobre empreses no és disponible la dada de la UE-15 per a l’any 2005. Atesa
aquesta manca s’ha optat per emprar la mitjana dels 11 països de la zona euro.

La pauta també divergeix pel que fa al lloc on els ciutadans catalans
accedeixen a la xarxa. La utilització d’Internet és lleugerament menys
domèstica i ostensiblement més pública. El comportament dels ciutadans europeus mostra una tendència més alta a connectar-se a casa,
mentre que el ciutadà espanyol i català opta més per la connexió fora de
casa, tant a l’escola com a la feina i sobretot als cibercafès. Vegeu gràfic
53.

La gent tendeix a
accedir a Internet
sobretot des de fora
de casa més que la
gent d’Europa.

Probablement, la dada aniria en consonància amb el fet a la societat
catalana i sobretot l’espanyola en el seu conjunt encara hi ha una dotació
inferior de llars connectades a la xarxa, a la qual s’al·ludia al principi.
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GRÀFIC 52. TIPUS D’UTILITZACIÓ DE LA XARXA PER PART
DELS CIUTADANS. CATALUNYA I ESPANYA RESPECTE
DE LA UE-15 = 100 L’ANY 2005

Font: elaboració pròpia a partir de l’EUROSTAT per a les dades europees i de l’INE per a les
dades d’Espanya i Catalunya.

La difusió de l’ús de les TIC a l’empresa privada
Si l’ús de les noves tecnologies entre els ciutadans abasta un valor
estratègic inqüestionable, la seva adopció en el món de l’empresa esdevé tant o més important des del moment en què defineix en bona mesura
la capacitat de competir, econòmicament parlant, del conjunt de l’economia.
El fet de romandre
connectats des
de casa a la feina
és encara una
activitat poc estesa
a Catalunya
respecte d’Europa.
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Si s’analitza el gràfic 54, a simple vista es pot apreciar en quin estat
és el procés d’adopció de les noves tecnologies per part de l’empresa catalana. Els patrons de conducta mostren uns nivells molt similars als europeus per al cas de Catalunya i en alguns casos fins i tot superiors, com
ara en el nombre d’empleats que treballen connectats a la xarxa, que
abasten el 39 %, un percentatge superior al 35 % de mitjana de la zona
euro i superior al 34 % del conjunt d’Espanya, o bé en el nombre d’empreses connectades, que abasta el 94 % a Catalunya, superior al 92 %
d’Europa i al 90 % d’Espanya.
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GRÀFIC 53. LLOC D’ACCÉS A INTERNET PER PART
DELS CIUTADANS A CATALUNYA I A ESPANYA
RESPECTE D’EUROPA, 2005

Font: elaboració pròpia a partir de l’EUROSTAT per a les dades europees i de l’INE per a les
dades d’Espanya i Catalunya.

Malgrat tot, l’ús de webs no és tan difós a Catalunya com a Europa;
de fet, i malgrat el percentatge més alt d’empreses connectades a la xarxa, a Catalunya només el 51 % de les empreses tenen web, davant del
60 % a la zona euro i el 43 % al conjunt d’Espanya. Aquesta darrera
dada possiblement es pot interpretar sota la clau d’un ús menys comercial per part de l’empresa catalana, un factor aquest darrer unit a la poca
difusió de l’activitat comercial via xarxa, que s’analitza més endavant.

L’Administració
manté nivells
acceptables d’ús de
les TIC, en línia
amb la mitjana
europea, per bé que
encara queda
terreny per
recórrer.

El gràfic 54 també mostra el diferencial que hi ha a l’hora de mantenir treballadors connectats a distància. Amb l’11 % de treballadors connectats de fora de l’empresa, Catalunya encara se situa lluny del 19 %
de mitjana que s’observa per la zona euro.
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GRÀFIC 54. ACCÉS I ÚS D’INTERNET A LES EMPRESES.
CATALUNYA I ESPANYA RESPECTE
DE LA UE-15 = 100 L’ANY 2005

Font: elaboració pròpia a partir de l’EUROSTAT per a les dades europees i de l’INE per a les
dades d’Espanya i Catalunya.
(*) Per a les dades sobre empreses no està disponible la dada de la UE-15 per a l’any 2005.
Atesa aquesta manca s’ha optat per emprar la mitjana dels 11 països de la zona euro.

L’ús de les TIC i l’Administració
Un dels objectius proposats des de Lisboa era la difusió de l’ús de les
TIC per part de l’Administració, especialment en la relació amb la ciutadania, com un element més de proximitat del sector públic.
El conjunt d’indicadors, englobats en el programa e-Europe 2005 amb
el nom de govern electrònic, apareixen al gràfic 55.
El patró de comportament és favorable al conjunt d’Espanya pel que fa
a aquest conjunt d’indicadors. Si s’observa el gràfic es veu també que en
l’àmbit de les relacions entre l’Administració i les empreses la situació catalana (el 59 % cerca informació) mostra un ús similar al del conjunt d’Espanya (el 58 % cerca informació), i superior a la mitjana europea (el 55 %
cerca informació a la zona euro).
Per al cas català, la difusió de l’ús d’Internet per interrelacionar les persones i l’Administració és lleugerament més baixa que per al cas espanyol,
però més alta que per al cas europeu (UE-15).
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D’aquesta manera, i al marge de les polítiques d’infraestructures que es
puguin bastir en el marc de l’impuls de les TIC, l’Administració pública catalana i espanyola, es pot afirmar que com a mínim predica amb l’exemple.
GRÀFIC 55. UTILITZACIÓ D’INTERNET EN LES RELACIONS
ENTRE EL GOVERN I ELS CIUTADANS
(GOVERN ELECTRÒNIC). CATALUNYA I ESPANYA
RESPECTE DE LA UE-15 = 100 L’ANY 2005

Font: elaboració pròpia a partir de l’EUROSTAT per a les dades europees i de l’INE per a les
dades d’Espanya i Catalunya.
(*) Per a les dades sobre empreses no està disponible la dada de la UE-15 per a l’any 2005.
Atesa aquesta manca s’ha optat per emprar la mitjana dels 11 països de la zona euro.

Pel que fa a l’ús de les noves xarxes de comunicació per desenvolupar
l’activitat educativa en línia (vegeu el gràfic 56), val a dir que Catalunya
mostra en general uns nivells més baixos d’ús que no pas Europa, tret del
cas dels cursos d’educació reglada, en què se situa pràcticament al mateix
nivell (el 17 % davant del 17,1 % de la UE-15).
S’hauria de ser menys optimista vers la difusió de l’ús d’Internet a l’hora d’impartir altres tipus de cursos, especialment aquells destinats al reciclatge dels treballadors i al foment de l’ocupació. En aquest cas, Catalunya
mostra un nivell equiparable al del conjunt d’Espanya (10 %) però distant
de la mitjana europea (14,9 %).
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GRÀFIC 56. CURSOS IMPARTITS EN LÍNIA (EDUCACIÓ
ELECTRÒNICA). CATALUNYA I ESPANYA RESPECTE
DE LA UE-15 = 100 L’ANY 2005

Font: elaboració pròpia a partir de l’EUROSTAT per a les dades europees i de l’INE i el
DURSI per a les dades d’Espanya i Catalunya.
L’educació no
reglada és la que
menys empra
Internet com a
instrument per
arribar als alumnes
amb relació a la
situació europea.
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Finalment, l’ús de les noves tecnologies a l’hora de connectar els
serveis mèdics amb els usuaris mostra una pauta relativament divergent
de l’europea tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya. De fet, la variable realment rellevant és la que indica el percentatge de persones que
cerquen informació, una variable que mostra un comportament lleugerament menys procliu a l’ús d’Internet a Catalunya (24 %) que no pas a
Espanya (28 %) o a Europa (31,7 %). Pel que fa a la resta d’indicadors,
el baix percentatge que mostren els atorga també una baixa fiabilitat,
atès que els percentatges oscil·len entre l’1 % i el 5 %. Malgrat tot, sí
que es pot entreveure una certa proclivitat a l’ús d’Internet per demanar
hora i visita tant en el cas català com en l’espanyol respecte de l’europeu.
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GRÀFIC 57. UTILITZACIÓ D’INTERNET PER ACCEDIR
ALS SERVEIS MÈDICS I DE SALUT (SALUT ELECTRÒNICA).
CATALUNYA I ESPANYA RESPECTE
DE LA UE-15 = 100 L’ANY 2005

Font: elaboració pròpia a partir de l’EUROSTAT per a les dades europees i de l’INE per a les
dades d’Espanya i Catalunya.

El comerç en línia
Són pocs els indicadors que s’han pogut aplegar sobre la difusió de les
pràctiques comercials en línia. Al gràfic 58 apareixen els tres que en permetien la comparació a escala europea.
Els resultats serveixen per verificar la poca presència que encara mostra
la pràctica comercial en línia al nostre país. Catalunya mostra un percentatge de persones que han comprat per Internet que no va més enllà del 60 %
del percentatge que es desenvolupa a Europa, i pel que fa a les empreses, el
nivell d’ús comercial tant a Catalunya com a Espanya és en nivells sorprenentment baixos en termes comparatius amb Europa. Tot i la manca d’indicadors val la pena subratllar la distància que separa la realitat catalana i
espanyola de la realitat europea en aquest camp.

El comerç en línia
és el gran deute
pendent que
arrossega la
societat i l’empresa
catalanes. La
distància que ens
separa d’Europa en
aquest terreny és
molt gran.
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GRÀFIC 58. INDICADORS DE COMERÇ ELECTRÒNIC.
CATALUNYA I ESPANYA RESPECTE D’EUROPA, 2005

Font: elaboració pròpia a partir de l’EUROSTAT per a les dades europees i de l’INE per a les
dades d’Espanya i Catalunya.

8.3. LA DIMENSIÓ ECONÒMICA I L’EVOLUCIÓ
DEL SECTOR DE LES TIC A CATALUNYA
La importància del sector de les TIC a Catalunya es podria situar actualment prop del 13 % del PIB.138
Pel que fa a l’adopció de les noves tecnologies per part de les empreses,
tal com avançàvem, la situació, en termes d’equipament, no mostrava cap
tipus d’endarreriment, si bé la situació d’alguns usos, com és el cas del treball a distància, o la disposició de web, mostrava un nivell d’instauració inferior a l’europeu. En aquest sentit, serveix l’anàlisi inclosa a l’apartat
anterior, i convé tornar a subratllar la poca difusió de la pràctica del comerç
en línia especialment en el cas de les empreses.
Un cop duta a terme aquesta anàlisi preliminar en ternes generals, i atesa
la importància cabdal que té la pime a Catalunya, s’entra a continuació a
analitzar la implicació que pot tenir la dimensió en la capacitat d’adopció
de les noves tecnologies.
138. DURSI.
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8.3.1. Equipament i ús de les TIC a la pime
En aquest apartat manca bona part de les dades que s’hi hauria volgut fer
constar. Tanmateix, i atesa la manca de dades per a Catalunya, s’opta per analitzar inicialment el comportament del conjunt de l’empresa espanyola segons
la dimensió davant del repte de l’adopció de les noves tecnologies.
Si s’observa el gràfic 59, s’identifiquen immediatament una sèrie
d’usos i equipaments que mostren nivells d’adopció similars independentment de la dimensió de l’empresa;139 entre aquests hi ha l’accés a Internet,
tant entre les empreses com pel que fa al personal, la banda ampla com a
sistema de connexió i la comercialització a través del web.140

Disposar de
personal connectat
a partir de xarxes
externes (treball a
distància) o de web
són atributs que
sembla que
depenen de la
dimensió

GRÀFIC 59. EQUIPAMENT I ÚS DE LES TIC A LES EMPRESES
ESPANYOLES SEGONS DIMENSIÓ (2004-2005)

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

D’altra banda, s’identifica de seguida una sèrie d’equipaments i aplicacions en què la dimensió sí que n’acaba determinant l’adopció. Entre
aquestes innovacions tecnològiques lligades a l’escala empresarial se

En comparació
amb la mitjana
espanyola es
constata un millor
comportament de
l’empresa catalana,
una característica
que cal atribuir al
millor
comportament que
ha mostrat la pime
a Catalunya amb
relació a la resta
d’Espanya.

139. Cal advertir que les empreses no es podrien considerar, en sentit propi, com a pimes en
l’anàlisi duta a terme atès que es classifiquen només per un dels criteris legals establerts, com
és la quantitat de treballadors. També cal advertir que en queden excloses les de menys de 10
treballadors.
140. Sobre la comercialització, cal especificar que les dades estan referides al percentatge
d’empreses que ja tenen connexió.
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n’identifiquen algunes de relativament interessants, com ara el fet de disposar de personal connectat a partir de xarxes externes (treball a distància) o de web, dues característiques que s’identificaven com a determinants
de la pauta empresarial espanyola i catalana quan es comparava amb els
nivells d’adopció abastats a Europa. En un estudi elaborat per l’OBSI i
publicat al web del DURSI, el conjunt de les empreses catalanes valoraven com a obstacles molt greus a la comercialització, en primer lloc, la
manca d’idoneïtat dels productes, que consideraven poc aptes per al seu
comerç via Internet (40,2 % de les empreses) i en segon lloc, la inseguretat en els pagaments que encara genera la xarxa, segons consideren el
38,5 % de les empreses.141
Altres equipaments que marquen un diferencial entre les possibilitats de la pime i de la resta d’empreses a l’hora d’adoptar-los són les
xarxes d’intranet o extranet, on el desemborsament relativament més
elevat que cal efectuar probablement atorgui avantatges a les empreses
més grans.
TAULA 220. INTRODUCCIÓ DE LES TIC A L’EMPRESA SEGONS
DIMENSIÓ. CATALUNYA 2003 I ESPANYA 2004-2005
Unitats: percentatge d’empreses amb l’equipament indicat.

CATALUNYA

Web

Intranet

Extranet

Empresa petita¹

54,70

37,70

19,70

Empresa mitjana

72,70

53,50

33,60

Empresa gran

78,30

76,80

57,80

Total empreses

57,50

40,50

22,30

ESPANYA

Web

Intranet

Extranet

Empresa petita¹

45,17

27,48

12,96

Empresa mitjana

61,80

50,12

27,44

Empresa gran

80,56

77,14

45,51

Total empreses

48,26

31,42

15,50

Font: elaboració pròpia a partir de l’informe “Adopció de les TIC a les empreses” de l’OBSI,
DURSI, de juliol del 2004 pel cas de Catalunya i de l’INE pel cas d’Espanya.
(1) De 10 a 50 treballadors.

141. OBSI (2004). Enquesta sobre la penetració de les tecnologies de la informació i la
comunicació a les empreses de 10 o més treballadors de Catalunya, desembre 2003. DURSI,
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, p. 18.
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Tanmateix, però, i un cop distingides les debilitats que poden mostrar
les pimes davant de la resta d’empreses, valdria la pena analitzar el cas concret de la pime catalana.
Pel cas estrictament català es disposa només de les dades exposades a la
taula 220. Tal com es pot observar, malgrat la diferent referència temporal,
la millor situació mitjana de l’empresa catalana en el seu conjunt pel que fa
a tots tres equipaments (web, intranet i extranet) rau principalment en el paper marcadament millor que han assolit les pimes a Catalunya, on mostraven ja l’any 2003 una situació més aparellada amb la del conjunt
d’empreses de grans dimensions que no pas la que mostren les dades per al
conjunt d’Espanya.

8.4. LA POLÍTICA DE FOMENT DE LES NOVES
TECNOLOGIES
El conjunt d’estratègies que ha modelat el Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació (DURSI) per potenciar la societat de la
informació i el coneixement a Catalunya es poden separar, d’una banda, entre les adreçades a potenciar la cohesió digital i de l’altra, les adreçades a
potenciar el sector de les TIC.
Vinculats al primer grup estratègic hi ha una colla d’objectius, entre els
quals cal destacar el desenvolupament d’una xarxa de telecomunicacions
que ofereixi els serveis més avançats, l’elaboració de programes i iniciatives de promoció de l’ús de les TIC entre tots els sectors de població i la intensificació de l’ús de les TIC en les interrelacions entre administracions i
especialment, entre l’Administració i els ciutadans.

El conjunt
d’estratègies que
ha modelat el
DURSI per
potenciar la
societat de la
informació es
poden separar,
d’una banda, entre
les adreçades a
potenciar la
cohesió digital i, de
l’altra, les
adreçades a
potenciar el sector
de les TIC.

Vinculats al segon grup estratègic, hi ha l’objectiu de potenciar un sector tecnològic en el qual participin tots els agents de mercat, objectiu que
exigeix fomentar l’ús de les noves tecnologies en tots els àmbits; també hi
ha l’objectiu de crear un entorn d’innovació tecnològica aprofitant els sectors capdavanters a Catalunya i, finalment, dins del marc assenyalat per la
Unió Europea, l’objectiu de disposar del conjunt d’eines jurídiques i institucionals per desenvolupar el sector a casa nostra.
Per assolir el conjunt de propostes i objectius, i en virtut de l’Acord estratègic pactat amb els agents socials que va signar el Govern, la Generalitat
es comprometia a invertir un total de 526 milions d’euros en dos plans directors: El Pla director d’infraestructures de telecomunicacions (PDIT) i el
Pla de serveis i continguts (PDSC).
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El primer dels dos plans es proposava per fomentar la cohesió digital, la
difusió de l’accessibilitat de la banda ampla arreu del territori, el foment
tant de l’oferta com de la demanda, i en general la potenciació del sector
TIC a Catalunya. El pla, dotat amb 488 milions d’euros fins al 2008, destina
el gruix principal del finançament al desplegament de la banda ampla arreu
del territori, així com també a la creació d’un centre de telecomunicacions
i de tecnologies de la informació (CTTI), i un ens gestor d’infraestructures
de telecomunicacions conjuntament amb el consorci de municipis Localret.
Com a objectius del PDIT es preveu desplegar arreu la telefonia de tercera generació (UMTS), impulsar la disponibilitat d’ordinadors a totes les
llars (65 % a curt termini), connectar la xarxa sense cables a totes les escoles, desenvolupar el punt neutre de Catalunya (CATNIX) i desplegar amb
celeritat la televisió digital terrestre (TDT) i la ràdio digital (DAB). Paral·lelament es pretén potenciar l’oferta a partir de la creació de clústers en
el sector TIC i audiovisual.
D’altra banda, i per acabar, el PDSC deixa de banda els aspectes d’accés
inclosos al PDIT, i se centra, tal com indica el nom, en els serveis i continguts. Per impulsar l’ús de les TIC, el PDSC es planteja garantir l’equilibri i
la coordinació de les iniciatives portades a terme en aquesta línia en els diferents departaments del Govern, assegurar les eines, el programari i els estàndards a les diferents administracions i organismes i recomanar-ne l’ús a
la resta d’agents del sector, identificar i definir, per vetllar-ne l’impuls, els
projectes considerats com a transversals i estratègics i finalment impulsar
comunitats pràctiques i dinàmiques que permetin garantir el màxim grau de
consens, la màxima complicitat entre el sector públic i el privat, per assolir
uns objectius comuns que ens beneficiïn a tots.
“i2010. Una
societat de la
informació europea
per al creixement i
l’ocupació” és el
pla marc que
acompanyarà el
progrés de les TIC
a Europa els
propers anys.

Deixant de banda el cas específicament català, tal com s’avançava al
principi, la difusió de l’ús de les TIC és un objectiu que preocupa en el
context polític europeu:. Fruit d’aquesta preocupació s’ha creat el nou
pla marc, anomenat “i2010. Una societat de la informació europea per
al creixement i l’ocupació”. En paraules de la comissària europea per a
la societat de la informació, Viviane Reding, les TIC havien esdevingut
un factor de competitivitat indiscutible, i preocupava la situació d’Europa en aquest terreny.
La preocupació no resulta vana, atès que altres pols econòmics importants ens porten la davantera. Per completar l’anàlisi comparativa a escala
europea que s’ha presentat, caldria advertir que, de fet, la situació europea
tampoc no és el referent més avançat que es pot trobar. En el terreny de la
difusió d’Internet, mentre el nombre de famílies connectades era per al con-
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junt de la UE-25 del 48 % l’any 2005 (53 % per a la UE-15), Corea abastava
el 86 % i Japó el 56 % un any abans, i els EUA, ja l’any 2003, darrer any
en què tenim dades, abastava el 55 %.142 I mentre que a la zona euro, el conjunt de les empreses que venia per Internet abastava el 10 % i el conjunt de
les que comprava, el 21 % l’any 2005, al Japó era, respectivament, el 18 %
i el 25,6 % ja un any abans, a Austràlia, el 19,2 % i el 56,2 %, i al Canadà,
l’11,8 % i el 56,2 %.143
Òbviament la situació ha millorat els darrers anys, però la manca de lideratge europeu en aquest terreny no passa desapercebuda. Tot i la important millora que han mostrat alguns indicadors, tant a Catalunya, com a
Espanya, o com a Europa en general, també és cert que encara queda camí
per recórrer. De fet, projectes marc com l’i2010 cerquen l’equidistància europea en aquest terreny respecte dels països més avançats.

142. OCDE.
143. Sobre la zona euro, la dada procedeix de l’EUROSTAT. Pel que fa al Japó, Austràlia i el
Canadà, de l’OCDE.
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9. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

9.1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA
La població de la UE ha crescut al voltant dels 2,3 milions de persones
l’any 2004. El 80 % d’aquest increment ha estat degut a la immigració. Espanya és el país de la UE amb el saldo migratori més elevat en termes absoluts.
La població resident a Espanya l’1 de gener del 2005 era de 44.108.530.
L’augment poblacional experimentat al llarg de l’any 2004 va ser sensiblement superior al de l’any 2003, principalment a causa de les inscripcions de
població immigrant.
La població resident a Catalunya l’1 de gener del 2005 era de 6.995.206
persones. Paral·lelament a Espanya, el creixement experimentat per la població catalana al llarg de l’any 2004 va ser superior al de l’any 2003.
Catalunya és la comunitat autònoma en la qual va augmentar més el nombre
d’estrangers en termes absoluts, amb 181.878 persones, durant l’any 2004.
Pel que fa a la natalitat a Catalunya, l’any 2004 es va consolidar l’augment de la natalitat, que s’explica principalment per l’increment de dones
immigrants en edat fèrtil. L’augment de la taxa de natalitat va ser conseqüència de la recuperació de l’indicador de fecunditat, que l’any 2004 a
Catalunya va ser de l’1,4, lleugerament per sobre de la mitjana estatal.
El 2005 el nombre de persones nascudes a l’estranger i residents a
Catalunya era de 878.811, que representa el 12,6 % de la població total
resident. Hi havia 798.904 persones amb nacionalitat no espanyola, amb
independència del lloc de naixement, el 39 % de les quals són nacionalitats americanes, el 28 %, africanes, el 24 %, europees, el 9 %, asiàtiques i el 0,1 %, oceàniques.
Respecte a les altres comunitats autònomes, Catalunya ocupava el primer lloc en nombre d’estrangers acumulats. Destaca que el 70 % dels estrangers residents a Espanya estaven concentrats a Catalunya, Madrid,
València i Andalusia.
El 31 de desembre del 2005 a Catalunya hi havia 603.636 estrangers
amb targeta o autorització de residència en vigor, el 80,32 %, al règim general i la resta, al règim comunitari. Respecte al 2004 s’ha incrementat el
36,19 %, però aquestes dades, tot i ser reals, s’han d’analitzar sota el prisma
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que enguany ha tingut lloc un procés de normalització d’estrangers, amb
139.480 sol·licituds a Catalunya, 111.062 de les quals han tingut una resolució positiva i s’han donat d’alta a la Seguretat Social posterior.

9.2. SISTEMA SANITARI I SALUT
En aquest apartat cal fer esment que no es disposa de dades suficients
que permetin, en primer lloc, conèixer de manera actualitzada l’estat de salut dels ciutadans i ciutadanes i, en segon terme, l’impacte que tenen en la
salut les polítiques implantades.
L’any 2005 destaca per l’aprovació de la Llei 28/2005, de mesures sanitàries davant el tabaquisme, tot i que aquesta Llei no ha entrat en vigor
fins al 2006.
D’entre les malalties d’importància creixent destaquen els trastorns
mentals. L’any 2005 tant la taxa de mortalitat per trastorns mentals com per
demència han augmentat el 40 % i el 10 %, respectivament, amb relació al
2002, si bé la taxa de mortalitat per suïcidi ha disminuït el 7,6 %.
Davant l’augment de l’obesitat registrat els darrers anys, durant el 2005
s’han aprovat moltes iniciatives per combatre-la. Les dades procedents de
l’ENS 2003 reflecteixen que el 13,3 % de la població enquestada més gran
de 18 anys era obesa. Aquest percentatge era inferior a Catalunya, on la població obesa representava l’11,4 %. Destaca un fenomen preocupant: l’elevada obesitat infantil, amb el 21,8 % de la població de 2 a 17 anys.
El nombre de malalts que van ser donats d’alta en hospitals va ser de
726.627 (877.874 l’any 2004). Del total de les altes, 604.247 corresponien
a hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP).
Les llistes d’espera quirúrgica, en data de desembre del 2005, tenien
58.700 pacients. Les operacions pendents amb una llista d’espera més gran
eren les cataractes, amb el 28,9 %, les pròtesis de genoll, amb el 11,5 %, i
galindons i hèrnies, amb el 10,5 % i el 10,1 %, respectivament. Pel que fa
al temps mitjà de resolució en mesos, ha passat dels 5,33 mesos de l’any
2004, als 4,52 mesos del 2005, amb una variació del -15,2 %. En conjunt,
la llista d’espera s’ha reduït el 9 % respecte a l’any 2004.
Catalunya, l’any 2005, ha estat la segona comunitat que ha enregistrat
un increment menor de la factura farmacèutica, i la segona amb l’increment
més baix de la despesa per recepta. Pel que fa al nombre de receptes per habitant, Catalunya ha estat la quarta comunitat autònoma amb un increment
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menor (4,6 %). D’altra banda, destacar la nova clàusula incorporada al concert entre el CatSalut i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
que estableix un descompte del 25 % en lloc del 17 % que s’aplicava des
del 1998, que implica una rebaixa addicional del 8 %.
Amb relació a la despesa, el pressupost consolidat de l’any 2005 ha estat
de 7.231,3 milions d’euros, que representa el 33,1 % del pressupost total de
la Generalitat per al mateix any. En termes relatius, el pressupost consolidat
ha tingut un increment del 9,3 % amb relació a l’exercici del 2004.

9.3. EDUCACIÓ
L’any 2004, la darrera dada disponible, el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya va destinar 3.368,9 milions d’euros en ensenyament no superior (segons dades liquidades dels pressupostos). Aquesta despesa implica un increment nominal del 10,6 % respecte de la despesa
liquidada l’any 2003144 i, seguint la tendència dels tres darrers anys, es va
situar per sobre del creixement nominal del PIB de Catalunya, que el 2004
va ser del 7,4 %.
En el curs 2004-2005, darrera dada disponible, el sistema educatiu català tenia matriculats en el conjunt de formacions no universitàries
1.150.166 alumnes, un 2,3 % més que el curs precedent, el 91,3 % dels
quals es distribuïa entre les etapes infantils, primària i secundària, i la resta,
en l’educació especial i ensenyaments de règim especial.
El curs 2004-2005 l’esforç del sector públic en la provisió de places ha
millorat respecte al curs precedent, s’han creat 3.852 places i s’han subvencionat 180 places més que el curs precedent. Per sota encara, però, de les
7.500 places anuals que s’haurien de promocionar des del sector públic per
cobrir el compromís de les 30.000 places d’escoles bressol de l’Acord per
un govern d’esquerres i progressista.
Del 1.049.723 alumnes en les etapes d’infantil, primària i secundària, el
60,4 % estudiaven en centres públics, el 33 %, en centres privats concertats,
i el 6,6 %, en centre privats no concertats.
L’any 2004, el Departament d’Educació va mantenir un creixement de
la despesa pública en ensenyament no superior per sobre del creixement del
PIB català, amb una despesa de 3.368,9 milions d’euros, i un increment en
144. Aquest creixement s’obté descomptant la despesa en formació d’adults de la liquidació del
2004, ja que les competències en formació d’adults van passar aquest any del Departament de
Benestar i Família al Departament d’Educació.
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termes comparatius del 7,4 % respecte del 2003. D’aquesta despesa, els
centres públics n’obtenen el 75 %, mentre que els centres concertats n’obtenen el 25 % restant. Pel que fa al 2005, la despesa no financera pressupostada pel Departament ha estat de 3.759 milions d’euros, amb un increment
de l’11,35 % amb relació a l’any 2004.
El curs 2004-2005 en el sistema d’universitats catalanes hi havia matriculats 225.969 alumnes, amb una reducció 3.550 alumnes respecte del
2003-2004, que va ser més intensa en les universitats públiques que en les
privades. Les universitats públiques tenien matriculats 170.750 alumnes,
5.127 menys que el 2003-2004.
El cost mitjà per alumne l’any 2004 va ser de 6.089 euros, un 9,7 % superior
al curs precedent, i va oscil·lar entre els 8.426 euros de la Universitat Pompeu
Fabra i els 4.721 euros de la Universitat de Girona. Aquesta dispersió s’explica
principalment per les diferències en les inversions per alumne i la despesa en
béns i serveis per alumne de les diferents universitats.
El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(DURSI) va destinar de 656,9 milions d’euros del pressupost liquidat del
2004 a finançar el sistema universitari públic, amb un increment respecte
de l’any 2003 del 13 %. El 2005 es preveia que aquesta aportació creixeria
el 5,1 %. La despesa per alumne, en termes del model de distribució i del
Pla d’inversions a càrrec del DURSI, l’any 2005, ha estat de 4.043,18 euros.
Per arribar als 5.000 euros/alumne de mitjana europea caldria un increment
de 163 milions d’euros en els pressupostos.

9.4. HABITATGE
El sector de l’habitatge, lluny de les expectatives generades, l’any 2005
ha seguit mantenint un dinamisme important. La construcció de nous habitatges ha accelerat el creixement, que, mesurat pels habitatges iniciats, s’ha
incrementat el 14,5 % respecte de l’any 2004, gairebé el doble del creixement de l’any anterior.
El preu de venda mitjà dels habitatges nous a Catalunya l’any 2005 ha
estat de 3.254 euros/m2 construït, amb un augment del 24,5 % respecte del
2004, mentre que ha continuat la lenta disminució de la diferència de preus
entre Barcelona i la seva conurbació i la resta de Catalunya.
Així, l’esforç de compra de l’habitatge respecte dels salaris mitjans
bruts de Catalunya s’ha accelerat amb relació als tres anys precedents i s’ha
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situat en el 106,6 % a Barcelona ciutat; el 79,2 % a la conurbació de
Barcelona, i el 56,6 % a la resta de Catalunya.
L’any 2005 s’han iniciat 6.610 habitatges protegits, amb un increment
del 9,5 %. Tot i així, el pes dels habitatges nous protegits sobre els habitatges lliures s’ha continuat mantenint en el 6,4 %. D’altra banda, l’any 2005
s’han acabat 5.039 habitatges protegits.
La millora de les actuacions d’habitatge protegit el 2005 ha mantingut
el canvi de tendència de les promocions privades, que han augmentat el seu
pes relatiu fins al 33 % de la construcció d’habitatges, mentre que els promotors sense finalitat de lucre n’han absorbit el 67 % restant.
L’habitatge social en sentit estricte ha guanyat pes, i ha passat del 28 %
l’any 2004 al 47 % el 2005, i la resta de tipologies es distribueix entre
el 53 % restant.

9.5. PROTECCIÓ SOCIAL
Atenent a les dades proporcionades per EUROSTAT, la pobresa i l’exclusió social han augmentat a la UE-25. El 16 % dels ciutadans de la UE es
trobava en situació de risc de pobresa l’any 2003 (prop de 72 milions de
persones), davant al 15 % de l’any 2001 (68 milions de persones).
La situació diferia considerablement entre els estats membres: els països amb les taxes de risc de pobresa més elevades eren Grècia, Irlanda i
Eslovàquia (21 %); Espanya tenia una taxa de risc de pobresa del 19 %, juntament amb Itàlia i Portugal.
La incidència de les transferències socials en la reducció del risc de pobresa també variava substancialment d’un estat a l’altre en el marc de la
UE. Així, a Finlàndia, Dinamarca i la República Txeca les transferències
socials reduïen més del 50 % la taxa de risc de pobresa; a França, Àustria,
els Països Baixos i Bèlgica la reduïen prop del 50 %. En canvi, a Espanya,
juntament amb Grècia, només la reduïen el 13 %.
L’anàlisi per grups d’edat de la pobresa a Espanya l’any 2004 mostra
que els percentatges més alts de població per sota del llindar de risc de pobresa es donaven entre els més grans de 65 anys i els de menys de 16.
Pel que fa a la protecció social, en l’àmbit estatal destaca l’Avantprojecte de llei de promoció d’autonomia personal i atenció a les persones dependents, que té com a aspectes positius el reconeixement del dret a les
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prestacions; la naturalesa no contributiva d’aquestes; l’increment de recursos per implantar les prestacions amb 12.638 milions d’euros fins al 2015,
i el reconeixement dels cuidadors familiars i la seva incorporació a la Seguretat Social, entre d’altres. D’altra banda, planteja diferències significatives
amb el concepte d’autonomia previst a la Llei 51/2003, de 2 de desembre,
coneguda com a LIONDAU, un concepte de discapacitat de tipus assistencial, i limita la capacitat legislativa de les comunitats autònomes.
L’Avantprojecte de llei dels serveis socials de Catalunya planteja que
l’accés als serveis socials sigui un dret subjectiu i universal. L’Avantprojecte no incorpora el catàleg i la cartera de serveis, elements bàsics i determinants a l’hora de dotar de contingut una llei de serveis socials.
El pressupost de la Seguretat Social ha augmentat l’exercici 2005 els ingressos i les despeses el 9,53 % respecte a l’any anterior. La partida principal de les despeses ha estat absorbida per les pensions, en la modalitat
contributiva o no contributiva, i ha assolit el 91,12 % del pressupost.
Del total de prestacions contributives, els beneficiaris de la pensió de jubilació absorbien el 61 % del total. La majoria dels beneficiaris de les pensions contributives pertanyien al règim general, el 66,5 % del total. El
seguia el règim especial de treballadors autònoms, amb un nombre de beneficiaris del 13,5 % del total, i el dels SOVI, amb el 7,06 %.
Respecte a les prestacions no contributives, les dades mostren que les
més nombroses són les pensions de jubilació i invalidesa, amb una pensió
mensual, de mitjana anual, de 262,77 i 301,65 euros, respectivament.
El nombre de perceptors de pensions assistencials el 2005 ha estat de
1.509 persones, i de perceptors dels subsidis de la LISMI, 4.141. Els beneficiaris de la LISMI són majoritàriament dones (el 81 % de les prestacions
eren per a dones) amb discapacitats físiques (el 65,85 % de les prestacions
eren per aquesta causa).
El nombre de beneficiaris de prestacions d’atur a Catalunya ha tornat a
augmentar l’any 2005, si bé a un ritme menor que l’any anterior. La mitjana
de beneficiaris ha estat de 181.300 persones.
Pel que fa a les prestacions d’atur de nivell contributiu, l’any 2005, a
Catalunya, la mitjana de beneficiaris d’aquest tipus de prestació ha estat de
133.043 persones, 5.235 més que l’any anterior.
Pel que fa al nivell assistencial, la mitjana de beneficiaris del subsidi
l’any 2005 ha estats de 46.427 persones (molt similar a l’any anterior) i la
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de la renda activa d’inserció, de 1.870 persones (300 persones més que
l’any anterior).
La taxa bruta de cobertura de les prestacions d’atur a Catalunya l’any
2005 ha estat del 89,8 %, quatre punts per sobre de la de l’any anterior, i
s’ha mantingut la tendència a l’augment registrada els tres anys anteriors.
L’any 2005, en el conjunt de l’Estat, s’han acollit al sistema de capitalització 90.468 beneficiaris de prestacions d’atur, 17.226 dels quals a
Catalunya.

9.6. MEDI AMBIENT
L’any 2005, hi ha hagut 892 incendis a Catalunya, que representa un
fort augment respecte de l’any 2004, en què n’hi va haver 565. La majoria
d’hectàrees cremades estan localitzades al Bages i, segons les dades de la
campanya d’estiu del 2005, el 30 % dels incendis (entre el 15 de juny i el
15 de setembre) han estat per causes naturals, justificats per la greu sequera
de la temporada 2005.
A l’any 2005, en matèria d’aigües, destaca la modificació de la Llei del
Pla hidrològic nacional. S’ha suprimit tot l’articulat que feia referència al
transvasament de l’Ebre.
Pel que fa al control de la qualitat i quantitat de les aigües, cal destacar
que el percentatge de compliment de la Directiva d’aigües de bany ha estat
del 100 % l’any 2005, com en anys anteriors.
Amb relació a la qualitat de l’aire, s’ha aprovat la Llei que regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la qual
transposa una Directiva del Parlament Europeu i del Consell, que és la iniciativa més recent de la Unió Europea.
Pel que fa als valors límit establerts per la legislació amb relació als contaminants, l’any 2005 es constata un increment dels òxids de nitrogen i de
les partícules en suspensió PM10.
D’altra banda, cal destacar la millora i el foment de la qualitat i quantitat
de la fracció orgànica de residus municipals, com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei de finançament de les infraestructures i del cànon
sobre deposició de residus.
La tendència general de la recollida selectiva de residus ha estat l’augment de residus recollits, excepte de vidre i piles.
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9.7. CULTURA, ESPORTS, LLEURE I CONSUM
Les dades facilitades pel Departament de Cultura indiquen que l’any
2004 la despesa pública en cultura es va incrementar el 5,8 % respecte de
l’any anterior, i es confirma un any més la tendència creixent d’aquest indicador observada els darrers anys.
Pel que fa al cinema en català, a diferència de l’any anterior, l’any 2004
va disminuir tant el nombre de pel·lícules en català com el nombre d’espectadors de cinema en català.
Catalunya ha perdut pes en el total de la producció editorial de l’Estat,
si bé l’any 2005 mostra una certa recuperació de la davallada experimentada el 2004.
L’edició en suports alternatius al paper, com ara l’edició electrònica, ha
augmentat any rere any.
Tot i que el català no és una llengua oficial a la UE, durant l’any 2005
el Govern central ha signat diferents acords administratius amb institucions
comunitàries (el Consell de Ministres, el Comitè de les Regions i la Comissió Europea), que en permeten un ús oficial limitat.
Aquest any s’ha creat el Consell de les Persones Consumidores de
Catalunya, un òrgan de representació i consulta de les associacions de consumidors i usuaris, al qual s’ha dotat de representació institucional.
La majoria de reclamacions que ha rebut l’Agència Catalana de Consum són motivades per problemes amb el servei telefònic i amb Internet, i
s’ha incrementat de manera considerable respecte a les reclamacions de
l’any anterior. El 10 % de l’import de les multes que ha imposat l’ACC ha
recaigut sobre aquest sector, el de la telefonia.
Aquest any, amb el creixement a preus constants del 6,6 % de la despesa
total de consum de les famílies espanyoles, s’ha continuat la línia progressiva d’increment de la despesa que va començar l’any 2002. D’altra banda,
el 53,6 % de les llars catalanes manifesten que tenen dificultats per arribar
al final del mes.

9.8. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
Pel que fa a noves tecnologies de la comunicació i la informació, el
DURSI ha orientat la seva política, d’una banda, a potenciar la cohesió di-
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gital i, de l’altra, a potenciar el sector de les TIC. El gruix d’aquestes polítiques són en essència un seguiment dels propòsits europeus manifestats en
l’Agenda de Lisboa, i estan adreçats a difondre l’ús de tecnologies multimèdia que permetin un procés de convergència tecnològica. De les dades
analitzades, preocupa especialment per al cas català la distància en l’ús de
les TIC en les activitats comercials (comerç electrònic) i la manca d’adopció dels nous instruments per part del teixit empresarial català.
D’altra banda, i malgrat la millora que han mostrat alguns indicadors,
tant a Catalunya, com a Espanya o com a Europa en general els darrers
anys, la manca de lideratge europeu en aquest terreny no passa desapercebuda. De fet, la voluntat europea, que veu en el sector una peça clau de competitivitat internacional, s’orienta cap a projectes marc com el projecte
i2010 que marcarà el camí a seguir i que pretén l’equidistància europea en
aquest terreny respecte a altres països de l’Amèrica del Nord o de l’Àsia.
Actualment, i malgrat que s’ha progressat en la difusió de l’ús de les
TIC a Catalunya, encara ens trobem per sota de la mitjana europea en l’ús
de noves tecnologies; atès que Europa tampoc no és capdavantera en aquest
terreny, resulta obvi que encara ens manca camí per recórrer.
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L’any 2005, les taxes de creixement mitjà anual del PIB de les economies espanyola
i catalana han estat del 3,4 % i del 3,3 %, respectivament, 2,1 i 2 punts percentuals superiors a la corresponent al conjunt de la zona euro. Amb aquests registres, el PIB per
càpita a Catalunya s’ha situat l’any 2005 en 24.858 euros, és a dir, el 119,3 % del corresponent al conjunt d’Espanya (base 100), que ha estat de 20.838 euros, davant els
23.542 i 19.637 euros, respectivament, de l’exercici 2004. Per al conjunt de la UE-25,
l’any 2005 el PIB per càpita s’ha situat en 23.400 euros, mentre que a la UE-15 i a la
zona euro ha estat de 26.500 i 25.500 euros, respectivament. Des del punt de vista de
la demanda, tal com ha estat succeint els darrers anys, destaca la fortalesa de la demanda interna, que ha continuat sent el principal motor de creixement.
L’elevat ritme de creació d’ocupació, les folgades condicions monetàries, que han
plantejat un escenari de tipus d’interès reals negatius, així com la bona evolució dels
valors i fons borsaris i l’increment de la riquesa aparent de les llars, associada a l’augment continu dels preus en el sector immobiliari, malgrat el fort creixement de l’endeutament de les famílies que ha significat, han estat alguns dels factors que han contribuït
al manteniment del dinamisme de la despesa en consum de les llars. L’acceleració notable del creixement de la formació bruta de capital, que confirma la tendència iniciada
l’any anterior, també ha contribuït notablement al comportament expansiu de la demanda interna.
Aquest procés està provocant, d’altra banda, una reducció de la taxa d’estalvi de
les famílies i un increment de la seva necessitat de finançament.
En canvi, l’aportació del sector exterior a l’expansió de l’economia ha continuat
sent negativa, i s’han mantingut, per tant, els desequilibris estructurals que caracteritzen els patrons de creixement de les economies espanyola i catalana. Aquesta situació
s’ha accentuat al llarg dels exercicis 2004 i 2005, amb contribucions mitjanes anuals
negatives del sector exterior al creixement global, que en el cas de Catalunya han assolit els 1,7 i 1,9 punts percentuals, respectivament, i l’1,8 % i el 2 % a Espanya. Aquesta situació contrasta amb la dels països de la zona euro, on el drenatge del sector
exterior al creixement ha estat força inferior. Els creixements febles de la productivitat,
l’apreciació de l’euro, la debilitat de la demanda interna dels principals clients europeus, la incidència de l’alça del preu del petroli sobre el valor de les importacions i
l’absència de competència en alguns sectors de l’economia, han pressionat a l’alça els
preus, i han deteriorat progressivament la competitivitat exterior de les economies es-
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panyola i catalana. Des del punt de vista de l’oferta, l’exercici 2005 destaca pel fort
creixement del valor afegit de la construcció (el 5,4 % a Catalunya i el 5,5 % a Espanya) i per la debilitat del creixement interanual del sector industrial (el 0,1 % i l’1,1 %
a Catalunya i a Espanya, respectivament). L’activitat del sector serveis ha experimentat un repunt notable, amb un creixement que a Catalunya ha estat del 4,3 %, i a Espanya, del 3,9 %. En canvi, el sector agrari ha registrat un creixement negatiu (-2,6 % i
-0,7 % a Catalunya i a Espanya, respectivament).
En matèria de preus destacà que el creixement de l’IPC l’any 2005 ha estat del 3,9
%, més alt a Catalunya que al conjunt d’Espanya i Europa. Els preus industrials també
s’han accelerat amb un creixement del 3,6 %, encara que han tingut un millor comportament a Catalunya que no pas a Espanya o a la UE, atès el comportament dels preus
del sector energètic català, que han crescut molt per sota dels de la resta. El diferencial
d’inflació a Catalunya, segons l’informe “La inflació a Catalunya. Anàlisi de les causes i recomanacions per a l’acció de govern”, respondria per la banda de la demanda
sobretot a l’evolució del consum de les llars, i per la de l’oferta, a la divergència de
preus en sectors com ara els serveis a les empreses, l’ensenyament i la sanitat de mercat, i també el sector comerç i reparacions.
Els salaris pactats en conveni col·lectiu, un cop revisats, han augmentat el 3,8 % de
mitjana. Aquesta variació ha continuat sent menys intensa que la de l’IPC, i tot i que el
sector de la construcció ha estat encara el que ha assolit un augment més destacat en
aquest aspecte, també han crescut els salaris a l’agricultura i a la indústria, i amb
menys intensitat i per sota de l’IPC al sector serveis.
En aquest context, una anàlisi aproximativa a l’evolució de la productivitat revela
que els darrers dos anys les primeres estimacions apunten cap a un creixement cada
cop més reduït i fins i tot a un petit decrement per a l’any 2005. Aquesta evolució de la
productivitat evoluciona paral·lelament a un creixement dels costos laborals mensuals,
que en qualsevol cas és inferior a l’evolució que han mostrat els preus.
En aquest escenari macroeconòmic, cal emfasitzar la rellevància, palesa a l’Acord
estratègic per a la internacionalització i la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana, de l’evolució de facetes clau com és la situació de l’R+D+I. L’increment de les despeses internes en R+D de l’any 2004 va ser del 12,3 %, l’1,3 % del
PIB. Si es mantingués aquesta taxa de creixement els pròxims sis anys s’arribaria al
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2010 a unes despeses en R+D respecte del PIB de l’1,93 %, i no es podria assolir l’objectiu del Programa de recerca i innovació 2005-2008 de la Generalitat de Catalunya,
xifrat en el 2 %. Malgrat això, el percentatge de despesa interna en R+D respecte del
PIB va créixer 0,30 punts percentuals entre l’any 2001 (1,04 %) i el 2004 (1,34 %). En
aquest context, la despesa interna en R+D dividida pel personal total (dedicat a R+D)
va ser de 57.510,7 euros (44.469,9 euros en el sector públic i 67.534,5 euros en el sector
privat). Per la seva banda, les despeses en innovació executades a Catalunya l’any
2004 per les empreses van ser de 3.073,7 milions d’euros i van augmentar el 5,4 % respecte de l’exercici 2003. El comportament entre les empreses segons dimensió ha estat
molt desigual perquè les pimes han reduït les despeses en innovació el 13,8 %, mentre
que les grans empreses l’han augmentat el 26,6 %.
En el capítol pressupostari destaca que la inversió pressupostada de l’Administració central a Catalunya ha estat l’any 2005 un 3,9 % més alta que la de l’exercici passat, si bé el creixement ha estat menor en termes relatius, fet que ha reduït 6,7 punts
percentuals la inversió per càpita a Catalunya respecte de la mitjana espanyola. La recaptació tributària a Catalunya de la mateixa Administració central ha estat l’any 2005
un 11,1 % més alta que la de l’any 2004, un creixement per sobre del corresponent al
PIB.
La majoria de les noves cooperatives constituïdes al llarg de l’any 2005 són de treball associat, i dins d’aquestes, la majoria es dediquen al sector serveis, seguit de la
construcció i la indústria. Addicionalment, segons el Registre de Societats Laborals del
Departament de Treball i Indústria, al final de l’any 2005 hi havia a Catalunya 5.241
societats laborals, situades principalment a les comarques de Barcelona (el 76,4 % del
total).
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Un dels trets més remarcables que caracteritzen la dinàmica a Catalunya de les relacions entre els agents socials i el Govern és la voluntat de concertació social, basada
en el diàleg i l’entesa de les parts. Un dels exponents més recents i importants d’aquesta
concertació social és, sense dubte, la signatura al principi del 2005 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Aquest Acord s’adopta partint de la diagnosi comuna de la situació de
l’economia i del mercat de treball català i preveu una sèrie de mesures per reforçar les
bases de la competitivitat i la sostenibilitat de l’economia catalana.
Els objectius finals de l’Acord són la transformació de l’aparell productiu, l’aprofundiment en el grau d’internacionalització de l’economia catalana, la millora i redefinició de les relacions laborals i el progrés en la cohesió social. En conseqüència
s’adopten 86 mesures estructurades en tres eixos fonamentals: la millora de les condicions bàsiques de competitivitat, la internacionalització i la millora de la qualitat de
l’ocupació i cohesió social.
Al llarg de l’any 2005 s’han començat a adoptar i implantar les mesures previstes,
la qual cosa ha merescut una valoració positiva de les parts signants del pacte en el balanç del primer any d’aplicació.
Com a punt de partida previ a l’anàlisi de les dades sobre el mercat de treball a
Catalunya val a dir que el canvi metodològic introduït a l’EPA l’any 2005 afecta les
comparacions interanuals.
Pel que fa a les dades sobre inactivitat, ha continuat la tendència a reduir-se, sobretot la femenina, si bé encara el 48,9 % de dones catalanes de més de 16 anys ni treballa
ni busca feina.1 No obstant això, cal tenir present que de les persones que al·leguen com
a causa d’inactivitat “feines de la llar” el 96,17 % són dones.
La població activa a Catalunya s’ha incrementat el 2,8 %, menys que al conjunt
d’Espanya, que ha augmentat el 3,5 %. La taxa d’activitat per als més grans de 16 anys
se situa en el 61,3 %2, 1,5 punts més que l’any anterior i 3,9 punts superior a l’estatal.
1. Cal tenir en compte que l’EPA considera la població de 16 anys i més i que en canvi l’EEO fixa els objectius
d’ocupació a assolir el 2010 sobre la base de la població de 16 a 64 anys, a més les comparacions amb Europa es fan
per al tram d’edat de 15 a 64 anys. Així, la taxa d’inactivitat a Catalunya és molt inferior si es considera només la
població de 16 a 64 anys, el 24,44 %, i el 34,77 % la inactivitat femenina.
2. La taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys a Catalunya el 2005 era del 75,55 %.
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Destaca l’increment interanual de la població ocupada, més gran a Catalunya (6 %)
que a Espanya (5,6 %). El 48,8 % de la nova ocupació a Catalunya és femenina, inferior
al 54,6 % a Espanya. La taxa d’ocupació a Catalunya és del 57 %3 i la diferència entre
les taxes femenines i masculines és superior als 20 punts.
Les persones assalariades a Catalunya l’any 2005 han augmentat el 5,8 % respecte
del 2004 i, a diferència de l’any anterior, ho han fet relativament més els assalariats
temporals que els indefinits. La taxa de salarització total se situava en el 82,67 % i la
de les dones era 6,2 punts superior a la dels homes.
La taxa de temporalitat a Catalunya ha augmentat, i ha arribat al 24,8 %, i s’ha
mantingut inferior a l’espanyola, que era del 33,3 %. Destaca la temporalitat elevada
del sector públic, del 21,5 %, 3,6 punts més que l’any anterior.
La mitjana anual d’afiliats a la Seguretat Social l’any 2005 a Catalunya ha experimentat un increment interanual del 4,6 %, increment que és 2,1 punts superior al de
l’any anterior i al del conjunt d’Espanya, que ha estat del 4,8 %. L’afiliació estrangera
era el 10,3 % del total, 2,7 punts més que l’any anterior, i es constata que els darrers
set anys s’ha quadruplicat.
El nombre de persones en atur s’ha reduït el 26,27 %. Si es té en compte l’EPA testimoni, que permet minimitzar els efectes estadístics provocats pel canvi de metodologia de l’enquesta, la variació interanual de l’atur a Catalunya s’ha reduït al 12,1 %.
La taxa d’atur ha estat del 7 %, 2,2 punts menys que l’any anterior. A Espanya la taxa
d’atur s’ha situat en el 9,2 % davant el 10,8 % de l’any anterior. Malgrat això, la taxa
d’atur juvenil està molt per sobre de la mitjana.
D’altra banda, els indicadors d’atur de llarga durada continuen sent positius, atès
que el 67,4 % dels desocupats han trigat menys d’un any a trobar una feina.
Pel que fa a la convergència amb la UE i el grau d’assoliment de l’EEO, de
les taxes d’ocupació de 15 a 64 anys es desprèn que Catalunya gaudeix d’una
bona situació relativa malgrat que encara hi ha divergències importants en les
taxes d’atur juvenil i femení.
3. La taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys a Catalunya el 2005 era del 70,26 %.
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Les polítiques actives d’ocupació es troben en un moment de redefinició i adaptació
a les noves realitats del mercat de treball.
Pel que fa a les accions formatives a les empreses, que es financen mitjançant el sistema de bonificacions a les cotitzacions, aquest any a Catalunya s’han notificat
196.907 participants, el 58,7 % més que l’any anterior. I en el marc dels contractes programa, s’han subscrit 219 plans i s’han programat 665.876 participants.
Quant als pactes territorials per a l’ocupació destaca que s’han convertit en instruments plenament consolidats en el territori i que contribueixen de manera molt significativa a la descentralització de les polítiques actives.
L’any 2005 el nombre de contractes laborals amb lloc de treball a Catalunya ha
augmentat el 5,9 %, i s’ha mantingut la tendència iniciada l’any anterior, si bé a un ritme inferior. D’aquests nous contractes, el 23 % s’han fet a treballadors estrangers.
S’ha mantingut la proporció d’anys anteriors entre contractes temporals (87,2 %)
i indefinits (12,8 %). Dels contractes temporals, el 44 % tenien una durada que no
sobrepassava els tres mesos, percentatge que ha disminuït un punt respecte de l’any
anterior.
Continua sent remarcable, tot i la disminució respecte l’any anterior, l’alt percentatge de contractes amb treballadors amb estudis primaris, el 58 %.
Per tercer any consecutiu s’ha registrat un descens tant del nombre d’expedients de
conciliacions individuals tramitats per acomiadament com del d’acomiadaments efectius. Igual que l’any anterior, els acomiadaments han afectat majoritàriament els treballadors del sector de la indústria i els serveis.
Les extincions de contractes de treball per expedients de regulació d’ocupació han
afectat un 6 % més de treballadors que l’any anterior.
Pel que fa a la negociació col·lectiva, hi ha hagut 867 acords col·lectius, que han
afectat 223.799 empreses i 1.808.190 treballadors; 712 acords són d’empresa i 155, de
sector. Aquests darrers han afectat el 99,7 % de les empreses i el 90,7 % dels treballadors. D’altra banda, aquest any s’ha mantingut la disminució dels acords de vigència
anual, tendència que s’ha anat esdevenint des de l’any 2000.
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A Catalunya, la jornada anual mitjana pactada en els acords col·lectius ha estat de
1.757,4 hores, 1,1 hora més que l’any anterior en termes absoluts. Els acords de sector
han pactat una jornada 41 hores superior als acords d’empresa. S’ha de tenir en compte que aquesta diferència pot ser motivada perquè les bases de dades del Departament
de Treball i Indústria no permeten fer el seguiment de convenis concrets, atès que només se centren en els convenis amb vigència econòmica de l’any que s’analitza.
Pel que fa a l’increment salarial mitjà pactat en la totalitat d’acords de Catalunya,
aquest any ha estat, un cop feta la revisió salarial, del 3,8 %.
La conflictivitat laboral ha augmentat. Hi ha hagut 124 vagues, que representen un
33 % més que l’any anterior. Hi ha hagut un augment del 215 % dels treballadors participants i les jornades perdudes han passat de 95.801 a 390.534.
L’anàlisi de l’evolució de l’accidentalitat a Catalunya mostra la continuïtat de la
tendència al descens. Els accidents laborals s’han reduït el 9,8 % amb relació a l’exercici anterior.
Del total d’accidents, el 50,7 % han tingut com a conseqüència la baixa del treballador. Del total d’accidents amb baixa, el 77,1 % corresponen als homes i el 22,9 %
els han patit dones.
Pel que fa als accidents en jornada de treball, s’ha mantingut la tendència descendent iniciada l’any 2002. Els accidents amb baixa representen un 3,1 % menys que
l’any anterior i els accidents sense baixa en representen el 15,7 % menys.
Malgrat les dades anteriors, els accidents in itinere han tornat a augmentar, amb
una variació del 3,3 % respecte a l’any anterior.
Les malalties professionals amb baixa han augmentat l’any 2005 el 0,1 %. A
l’agricultura han augmentat el 15,7 %, als serveis, el 4,1 %, i al sector de la construcció, l’1 %. Destaca el sector de la indústria, que ha registrat una reducció del 2,7 %.
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Quant a la dinàmica demogràfica es constata que la població resident a Catalunya
l’1 de gener del 2005, darrera dada disponible, era de 6.995.206 persones. El creixement experimentat per la població catalana al llarg de l’any 2004 va ser superior que
el del 2003. Catalunya és la comunitat autònoma en la qual va tenir lloc un augment
més gran d’estrangers en termes absoluts durant l’any 2004, a l’igual que a Espanya
si es compara amb Europa.
Cal destacar l’augment de la taxa de natalitat, conseqüència de la recuperació de
l’indicador de fecunditat impulsat en bona part per la immigració, que es va situar
l’any 2004 a Catalunya en l’1,4, lleugerament per sobre de la mitjana estatal.
El 2005, el nombre de persones nascudes a l’estranger i residents a Catalunya era
de 878.811, que representa el 12,6 de la població total resident. Hi havia 798.904 persones amb nacionalitat no espanyola, de les quals el 39 % eren nacionalitats americanes, el 28 %, africanes, el 24 %, europees, el 9 %, asiàtiques i el 0,1 %, oceàniques.
D’altra banda, el 31 de desembre del 2005 a Catalunya hi havia 603.636 estrangers
amb targeta o autorització de residència en vigor, amb un increment del 36,19 % respecte de l’any 2004. Ara bé, l’anàlisi d’aquestes dades ha de considerar el procés de
normalització d’estrangers, amb 139.480 sol·licituds a Catalunya.
Pel que fa a les dades relacionades amb la salut destaca l’aprovació de la Llei 28/
2005, de mesures sanitàries davant el tabaquisme, tot i que aquesta Llei no entra en vigor fins al 2006.
D’entre les malalties d’importància creixent destaquen els trastorns mentals i l’augment de l’obesitat; a Catalunya, la població obesa representava l’11,4 %, i destaca un
fenomen preocupant, l’elevada obesitat infantil.
Les llistes d’espera quirúrgica s’han reduït el 9 % amb relació a l’any 2004, però
malgrat els esforços ha continuat sent un dels problemes més importants del model sanitari català.
D’altra banda, el sistema educatiu català tenia matriculats en el conjunt del sistema
no universitari 1.150.166 alumnes, el 2,3 % més que el curs precedent, el 91,3 % dels
quals es distribuïa entre les etapes infantils, primària i secundària, i la resta, en l’educació especial i ensenyaments de règim especial.
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L’any 2004 es va mantenir un creixement de la despesa pública en ensenyament no
superior per sobre del creixement del PIB català, amb un increment en termes comparatius del 7,4 % respecte del 2003. D’aquesta despesa, els centres públics en van obtenir el 75 %, mentre que els centres concertats, el 25 % restant. Pel que fa al 2005, la
despesa no financera pressupostada pel Departament és de 3.759 milions d’euros, amb
un increment de l’11,35 % amb relació a l’any 2004.
En el sistema d’universitats catalanes, el curs 2004-2005 hi havia matriculats
225.969 alumnes, amb una reducció 3.550 alumnes respecte al 2003-2004. Les universitats públiques tenien matriculats 170.750 alumnes, 5.127 menys que el 2003-2004.
El cost mitjà per alumne l’any 2004 va ser de 6.089 euros, el 9,7 % superior al curs
precedent, i va oscil·lar entre els 8.426 euros de la Universitat Pompeu Fabra i els
4.721 euros de la Universitat de Girona. La despesa per alumne, en termes del model
de distribució i del Pla d’inversions, a càrrec del DURSI l’any 2005 era de 4.043,18
euros/alumne. Per arribar als 5.000 euros per alumne de mitjana europea caldria un
increment de 163 milions d’euros en els pressupostos.
El sector de l’habitatge, lluny de les expectatives generades, ha continuat mantenint
l’any 2005 un dinamisme important. La construcció de nous habitatges s’ha incrementat el 14,5 % respecte de l’any 2004, gairebé el doble del creixement de l’any anterior.
El preu de venda mitjà dels habitatges nous a Catalunya per metre quadrat construït ha augmentat el 24,5 % respecte de l’any 2004. L’esforç de compra de l’habitatge
respecte dels salaris mitjans bruts de Catalunya, s’ha accelerat amb relació als tres
anys precedents i en tots els àmbits territorials.
Els habitatges de nova construcció protegits han experimentat un increment
del 9,5 %. Tot i així, el pes dels habitatges nous protegits sobre els habitatges
lliures s’ha continuat mantenint-se en el 6,4 %.
L’habitatge social en sentit estricte ha guanyat pes, i ha passat del 28 % de l’any
2004 al 47 % el 2005, mentre que la resta de tipologies s’ha distribuït entre el 53 %
restant.
Pel que fa a la protecció social, en l’àmbit estatal destaca l’Avantprojecte de llei de
promoció d’autonomia personal i atenció a les persones dependents, que té com aspec-
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tes positius el reconeixement del dret a les prestacions, la naturalesa no contributiva
d’aquestes, l’increment de recursos per implantar les prestacions el reconeixement
dels cuidadors familiars i la seva incorporació a la Seguretat Social, entre d’altres.
El pressupost de la Seguretat Social ha augmentat l’exercici 2005 els ingressos i les
despeses el 9,53 % respecte a l’any anterior. La partida principal de les despeses ha
estat absorbida per les pensions, en la modalitat contributiva o no contributiva, que ha
assolit el 91,12 % del pressupost.
Del total de prestacions contributives, els beneficiaris de la pensió de jubilació han
absorbit el 61 % del total. El nombre de perceptors de pensions assistencials al 2005
era de 1.509 persones i el de perceptors dels subsidis de la LISMI, 4.141. Els beneficiaris de la LISMI són majoritàriament dones (el 81 % de les prestacions són per a dones)
amb discapacitats físiques (65,85 % de les prestacions són per aquesta causa).
El nombre de beneficiaris de prestacions d’atur a Catalunya ha tornat a augmentar
l’any 2005, si bé a un ritme menor que l’any anterior. La mitjana de beneficiaris ha estat de 181.300 persones.
La taxa bruta de cobertura de les prestacions d’atur a Catalunya l’any 2005 ha estat
del 89,8 %, quatre punts per sobre de la de l’any anterior, i s’ha mantingut la tendència
a l’augment registrada els tres anys anteriors.
Pel que fa als incendis, a l’any 2005 n’hi ha hagut 892 a Catalunya, que representa
un fort augment respecte de l’any 2004, en què n’hi va haver 565. En matèria d’aigües,
destaca la modificació de la Llei del Pla hidrològic nacional. Pel que fa al control de
la qualitat i la quantitat de les aigües, cal destacar que el percentatge de compliment
de la Directiva d’aigües de bany ha estat del 100 % l’any 2005.
Amb relació a la qualitat de l’aire, s’aprova la Llei que regula el règim del comerç
de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la qual transposa una Directiva del
Parlament Europeu i del Consell, que és la iniciativa més recent de la Unió Europea.
Pel que fa als valors límit establerts per la legislació amb relació als contaminants,
a l’any 2005 es constata un increment dels òxids de nitrogen i de les partícules en suspensió PM10.
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L’any 2004 la despesa pública en cultura es va incrementar el 5,8 % respecte la de
l’any anterior, i s’ha confirmat un any més la tendència creixent d’aquest indicador observada en els darrers anys.
Aquest any s’ha creat el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya, un
òrgan de representació i consulta de les associacions de consumidors i usuaris, que
s’ha dotat de representació institucional.
La majoria de reclamacions que ha rebut l’Agència Catalana de Consum han estat
motivades per problemes amb el servei telefònic i amb Internet. El 10 % de l’import de
les multes que ha imposat l’ACC ha recaigut sobre aquest sector, el de la telefonia.
D’altra banda, amb el creixement a preus constants del 6,6 % de la despesa total en
consum de les famílies espanyoles, s’ha continuat la línia progressiva d’increment de
la despesa que va començar l’any 2002. El 53,6 % de les llars catalanes manifesten que
tenen dificultats per arribar al final del mes.
Pel que fa a noves tecnologies de les dades analitzades, preocupa especialment per
al cas català la distància en l’ús de les TIC en les activitats comercials (comerç electrònic) i la manca d’adopció dels nous instruments per part del teixit empresarial català. Malgrat que s’ha progressat en la difusió de l’ús de les TIC a Catalunya, encara
ens trobem per sota de la mitjana europea en l’ús de noves tecnologies; atès que Europa tampoc no és capdavantera en aquest terreny, resulta obvi que encara ens manca
camí per recórrer.
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Malgrat les tensions inflacionistes i el canvi de biaix consegüent de la política
monetària iniciat al final de l’exercici 2005, la possibilitat de limitar la recuperació d’algunes de les economies principals de la zona euro fa pensar que la velocitat
d’enduriment de la política monetària no serà excessiva, i que la taxa d’interès es
podrà situar a l’entorn del 3 % al final de l’any 2006. Sota aquesta premissa, el
manteniment del creixement significatiu de la demanda mundial i un context continuista de l’evolució del tipus de canvi euro-dòlar, que podria pivotar entre els 1,221,25 dòlar/euro durant el pròxim exercici, podrien accelerar el creixement econòmic de la zona euro prop del 2 %.
En aquest context, els factors principals que resten capacitat competitiva a les economies catalana i espanyola i que amenacen de frenar el seu ritme de creixement durant el pròxim any són el creixement reduït de la productivitat, el manteniment del
diferencial d’inflació amb la zona euro, la tendència a la intensificació dels desequilibris al sector exterior i l’elevat endeutament de les llars. La conjunció d’aquests factors
podria condicionar en el futur el creixement de les economies catalana i espanyola.
Amb tota seguretat, la demanda interna continuarà sent el motor del creixement (si
bé amb una desacceleració lleugera), ja que l’enduriment de la política monetària probablement serà gradual i, en conseqüència, és possible que les taxes d’interès reals se
situïn encara durant l’exercici 2006 en terreny negatiu, circumstància que estimularia
les importacions. Aquesta situació, junt amb el creixement escàs de la productivitat i
amb la previsible continuïtat del deteriorament de la ràtio competitivitat-preu d’ambdues economies (mentre no es redueixin els diferencials d’inflació, especialment amb
relació a la zona euro), provocaran amb una probabilitat elevada la continuïtat del deteriorament del sector exterior, i la seva contribució negativa al creixement total es podria situar a l’entorn de l’1,5 %.
Entre els components de la demanda interna, durant l’any 2006 és previsible la continuïtat del creixement del consum privat a un ritme similar al del present exercici.
L’expansió notable de l’ocupació i de la immigració, junt amb l’augment de la riquesa
financera i no financera de les famílies (malgrat el fort increment registrat en l’endeutament), estimularia aquest comportament, de tal manera que és probable que el creixement del consum privat torni a ser superior, tal com ha succeït en aquest exercici, al
corresponent a la renda disponible. Aquesta circumstància incidiria en un creixement
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del deute de les llars i el situaria en valors superiors ja al 100 % de la renda disponible,
la qual cosa pot fer preveure que la taxa d’estalvi de les famílies continuarà caient.
Per la seva banda, les condicions monetàries folgades que deriven encara en uns costos de finançament relativament baixos, junt amb una rendibilitat empresarial acceptable
i una possible recuperació de les exportacions en un context internacional de creixement,
auguren el manteniment del dinamisme de la inversió en béns d’equipament. Addicionalment, el ja esmentat probable enduriment gradual de les condicions monetàries, que continuarà mantenint baixes les taxes d’interès reals, junt amb la continuïtat del creixement
de la rendibilitat dels actius immobiliaris i a la pràctica de l’extensió dels terminis dels
crèdits hipotecaris iniciada recentment pel sistema financer, fan pensar en una desacceleració gradual de la inversió en el component de construcció.
Davant d’aquest context macroeconòmic, la Generalitat de Catalunya ha pressupostat per a l’any 2006 un volum de despeses no financeres en termes no comparables
respecte de l’any anterior de l’11,7 %. Els pressupostos preveuen també un augment
dels ingressos no financers en termes comparables del 12,9 %. Com a conseqüència,
en conjunt, el dèficit es preveu menor, en línia amb els compromisos adquirits amb el
pla de sanejament.
En l’àmbit laboral cal preveure que, com a conseqüència de l’Acord per a la millora del creixement i l’ocupació, subscrit entre els agents socials i el Govern central, fruït
del procés de negociació a la Mesa de diàleg social sobre el mercat de treball i que té
per objecte reduir la temporalitat i promoure un ús més intensiu de la contractació inicial amb caràcter indefinit, s’aconsegueixi que l’ocupació sigui de més qualitat. Cal esperar que el nou programa de foment de l’ocupació recollit a l’Acord per a la millora
del creixement i l’ocupació comporti l’augment dels contractes indefinits des de l’inici
de la relació laboral.
La reforma pretén també regular les subcontractacions i promoure una utilització
més adequada de la contractació laboral a través de l’establiment de límits temporals per
als contractes temporals successius que pugui realitzar una empresa amb un treballador.
D’altra banda, la reforma preveu l’impuls de la modernització dels serveis públics
d’ocupació, iniciada al maig del 2005 amb la implantació del nou sistema d’informació
SISPE, i recull el compromís de revisar i adaptar les polítiques actives d’ocupació a
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les noves realitats del mercat de treball, que, conjuntament amb la millora prevista
d’intervenció dels serveis públics, incidiran probablement en l’augment de la transparència del mercat de treball en permetre una concordança més elevada entre l’oferta i
la demanda de mà d’obra.
El creixement de l’ocupació, la reducció de l’atur i els processos de deslocalització
industrial han canviat els perfils de les persones susceptibles de rebre programes de suport per a l’ocupació. La reforma de les polítiques actives requerirà, per tant, adaptar
els programes ocupacionals als nous col·lectius amb més dificultats d’inserció, com ara
els joves de 16 anys que no acaben satisfactòriament la formació obligatòria, la població immigrada i les persones amb discapacitat. Alhora, apareixen com a eix central de
les polítiques actives totes les mesures adreçades a mantenir el lloc de treball i a la permanència en el mercat de treball més enllà dels 55 anys.
Pel que fa a l’ocupació femenina, s’hauran de continuar impulsant i concretant les
polítiques de conciliació de la vida personal i laboral en el marc de l’increment constant de les taxes d’activitat i ocupació de les dones. D’altra banda, el probable desplegament al 2007 de l’actual Projecte de llei de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència, actualment en tràmit parlamentari,
tindrà efectes considerables sobre la creació d’ocupació i especialment l’ocupació femenina. La transcendència ocupacional que tindrà el futur Sistema Nacional de Dependència requerirà una planificació especial que abastarà des de les fonts de reclutament
fins a la professionalització dels futurs treballadors i treballadores d’aquest sector.
Amb relació a la negociació col·lectiva, en l’àmbit estatal, la pròrroga pel 2006
de l’Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva fa preveure que no hi haurà
gaire variació en aquesta matèria. A Catalunya s’ha subscrit l’Acord interprofessional de Catalunya per als anys 2005-2007, que preveu dur a terme, en el futur més immediat, la racionalització de la negociació col·lectiva i la modernització de les
relacions de treball.
Malgrat tot, l’Acord per a la millora del creixement i l’ocupació preveu l’impuls d’un
observatori sobre l’evolució dels convenis col·lectius i reformar i millorar la Comissió
Nacional de Convenis, que poden ser un primer pas cap a la reforma del procediment de
negociació dels convenis col·lectius i del seu contingut, per tal d’adaptar-los a les necessitats de les empreses i dels sectors i estendre i racionalitzar la negociació col·lectiva.
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Abordar la problemàtica complexa de la sinistralitat i seguretat laboral requereix
respostes globals, més enllà del reduccionisme habitual a l’hora d’afrontar les causes
de la sinistralitat. Els factors que incideixen en els nivells de sinistralitat són d’origen
divers i necessiten alternatives globals. Cal esperar que les mesures previstes en el Pla
de govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 possibilitin avançar en
l’elaboració d’un mapa de riscos permanent, actualitzat i detallat de tota la població
ocupada a escala general, com també a escala d’empresa, que faci possible implantar
mesures per reduir la sinistralitat al nivell mitjà de la UE.
Pel que fa a les perspectives demogràfiques, hi ha dos factors que configuren els
trets bàsics de l’estructura poblacional. D’una banda, la recuperació de l’índex de natalitat a curt termini gràcies a l’arribada a les edats fèrtils de les generacions nascudes
en la dècada dels anys setanta i a la fertilitat de les mares estrangeres. D’altra banda,
destaca la importància creixent de les franges de persones d’edat avançada, és a dir,
l’evolució de l’índex de sobreenvelliment.
Ambdós factors plantegen nous reptes a la societat derivats de l’atenció a la família,
la infància i la mobilitat i autonomia de les persones amb dependències. En aquest sentit, cal dissenyar noves polítiques des de la perspectiva de les necessitats de les persones, i superar les inèrcies de les estructures administratives existents.
Catalunya és la comunitat autònoma amb més targetes de residència permanents,
fet que marca una dinàmica migratòria ja consolidada, estable i contínua. Així, les previsions de futur indiquen que l’arribada d’estrangers a Catalunya es mantindrà, encara que no en la mateixa proporció que el 2005, atès el procés de normalització que ha
tingut lloc, però afavorida per noves peticions d’autoritzacions de residència i/o treball
de forma individual o bé per la via del reagrupament familiar dels ja residents.
En l’àmbit de la salut cal avançar en el coneixement de les causes que provoquen l’increment dels trastorns mentals i les demències, com també incrementar les mesures per
fomentar hàbits alimentaris saludables i combatre l’augment de l’obesitat, de manera especial la creixent obesitat infantil. D’altra banda, tot i la reducció de les llistes d’espera
quirúrgica en el 9 %, caldrà esmerçar recursos per millorar substancialment la situació.
Pel que fa al sistema educatiu cal esperar el desplegament de la Llei orgànica
d’educació, com també l’increment de la despesa pública en ensenyament no superior,
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que faciliti la incorporació plena dels nous alumnes al sistema escolar i millori les infraestructures escolars. Quant a l’ensenyament universitari es preveu que l’aportació
del DURSI creixi el 5,1 %, i possibiliti apropar-nos a la mitjana europea dels 5.000 euros/alumne.
El sector de l’habitatge mantindrà previsiblement a curt termini el dinamisme del
2005, tot i la desacceleració que s’observa en la construcció d’habitatges protegits. Pel
que fa a tipologies s’espera que es mantingui la tendència, iniciada l’any 2002, de
l’augment del pes de l’habitatge protegit de lloguer, en detriment de l’habitatge protegit de venda.
D’altra banda, en l’àmbit de la protecció social, es pot preveure que en el decurs de
l’any 2006 les dues iniciatives legislatives en tràmit -a l’àmbit d’Estat l’Avantprojecte de
llei de promoció d’autonomia personal i atenció a les persones dependents, i a Catalunya
l’Avantprojecte de llei dels serveis socials- concretin un nou marc per desenvolupar les
polítiques socials. Especialment les relacionades amb l’autonomia de les persones, de
manera que s’estructuri un model de serveis socials de titularitat pública amb un catàleg
i una cartera de serveis definits per afrontar els reptes que l’augment de la natalitat i l’envelliment plantegen, i poder superar l’assistencialisme que avui genera el model actual
basat en la responsabilitat pública.
Pel que fa a la Seguretat Social, cal esperar que l’increment del 8,7 % de les cotitzacions es mantingui durant el 2006.
En relació amb la cobertura d’atur, la previsió és que els nivells de cobertura de les
prestacions d’atur mantinguin, si bé a un ritme inferior, la tendència a l’augment registrada els darrers tres anys.
En l’àmbit de la cultura, és previsible que la producció editorial catalana segueixi
recuperant pes amb relació al total de l’Estat, com també és previsible que segueixi
augmentant l’edició en suports alternatius al paper, com ara l’edició electrònica.
Tot i que s’ha progressat en la difusió de l’ús de les TIC a Catalunya, encara ens
trobem per sota de la mitjana europea en l’ús de noves tecnologies. Ha de preocupar
especialment en el cas català la distància en l’ús de les TIC en activitats comercials (comerç electrònic) i la manca d’adopció dels nous instruments per part del teixit empresarial català.
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Marc normatiu comunitari
Dictamen “La capacitat d’adaptació de les pimes i de les empreses de l’economia
social als canvis imposats pel dinamisme econòmic” (DOUE C 120, de 20.05.2005)

Marc normatiu autonòmic
Llei 6/2005 de modificació de la Llei 7/1993 de carreteres (DOGC núm. 4400, de
07.06.2005)
Llei 8/2005 de 8 de juny de projecció, gestió i ordenació del paisatge (DOGC núm.
4407, de 16.06.2005)
Llei 12/2005, de 17 de novembre, de nova regulació del Centre d'Innovació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM) (DOGC núm. 4519, de 28.11.2005)
Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat (DOGC núm.
4151, de 31.12.2005)
Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4566, de
6.02.2006)

513

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

514

MERCAT DE TREBALL,
RELACIONS LABORALS,
SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL

Referències normatives a la mèmoria socioeconòmica i laboral de Catalunya l’any 2005

Marc normatiu comunitari
Reglament (CE) núm. 1111/2005, de 24 de juny, que modifica el Reglament
(CEE) núm. 1365/75, de 26.5.1975, relatiu a la creació de la Fundació Europea per a
la Millora de les Condicions de Vida i Treball. (DOUE L 184, de 4.07.2005)
Reglament (CE) núm. 1112/2005, que modifica el Reglament (CE) núm. 2062/94,
de 18-7-1994, que crea l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball.
(DOUE L 184, de 4.07.2005)
Comunicació de la Comissió en el marc de l’aplicació de la Directiva 89/686/CEE del
Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre aproximació de les legislacions dels estats
membres relatives als equips de protecció individual. (DOUE C 247, de 6.10.2005)
Decisió de la Comissió, de 13 de desembre de 2005, que modifica la Decisió 2005/
263/CE, per la qual s’autoritza els estats membres a establir determinades excepcions,
de conformitat amb la Directiva 94/55/CE del Consell, respecte al transport de mercaderies perilloses per carretera. (DOUE L 328, de 15.12.2005)

Marc normatiu estatal
Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya
i la seva integració social. (BOE núm. 6, de 7.01.2005)
Ordre PRE/140/2005, de 2 de febrer, per la qual es desenvolupa el procediment
aplicable al procés de normalització previst a la disposició transitòria tercera del Reial
decret 2393/2004, de 30 de desembre. (BOE núm. 29, de 3.02.2005)
Reial decret 119/2005, de 4 de febrer, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16
de juliol, pel qual s’aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus
en els quals intervinguin substàncies perilloses. (BOE núm. 36, de 11.02.2005)
Resolució de 8 de febrer del 2005, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la
qual s’estableix el procediment per a l’elaboració del Catàleg d’ocupacions de difícil
cobertura regulat a l’article 50.a del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de
gener. (BOE núm. 47, de 24.02.2005)
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Resolució de 7 de març del 2005 per la qual es disposa la inscripció en el registre
i la publicació de l’Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005. (BOE
núm. 64, de 16.03.2005)
Ordre TAS/892/2005, de 16 de març, per la qual es distribueix territorialment per
a l’exercici econòmic 2005 els fons per a la gestió de la formació contínua.(BOE
núm. 84, de 08.04.2005)
Reial decret llei 7/2005, de 22 d’abril, que modifica la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2005 en matèria de finançament de la formació contínua.
(BOE núm. 99, de 26.04.2005)
Resolució del 22 d’abril del 2005 per la qual es disposa el dipòsit i publicació de
l’Acord tripartit en matèria de solució extrajudicial de conflictes laborals (ASEC III).
(BOE núm. 114, de 13.05.2005)
Resolució de 28 d’abril de 2005 de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del director general de Cooperació local, per la qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat
de les inscripcions al padró dels estrangers no comunitaris sense autorització de
residència permanent que no siguin renovats cada dos anys. (BOE núm. 128,
30.05.2005)
Reial decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament
de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social
com a servei de prevenció aliè. (BOE núm. 139, de 11.06.2005)
Reial decret 718/2005, de 20 de juny, pel qual s’aprova el procediment d’extensió
de convenis col·lectius. (BOE núm. 157, de 02.07.2005)
Llei 14/2005, d’1 de juliol, sobre les clàusules dels convenis col·lectius referides
al compliment de l’edat ordinària de jubilació. (BOE núm. 157, de 02.07.2005)
Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/
1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents
als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. (BOE núm.
181, de 30.07.2005)
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Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició
a vibracions mecàniques. (BOE núm. 265, de 5.11.2005)
Ordre TAS/3901/2005, de 12 de desembre, que efectua una segona distribució de
fons complementaris per a la formació contínua gestionats per les comunitats autònomes per a l’any 2005. (BOE núm. 300, de 16.12.2005)
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del
tabac. (BOE núm. 309, de 27.12.2005)

Marc normatiu autonòmic
Resolució TRI/141/2005, de 18 de gener de 2005, per la qual s’obre la convocatòria 2005 de sol·licituds de subvenció per col·laborar amb el Servei Autoempresa del
Departament de Treball i Indústria oferint assessorament i formació a persones emprenedores. (DOGC núm. 4314, de 02.02.2005)
Resolució TRI/328/2005, de 15 de febrer, que obre la convocatòria 2005 de sol·licituds per a l’obtenció de subvencions públiques per al foment del desenvolupament
local, els agents d’ocupació i desenvolupament local, i l’impuls dels projectes i les
empreses qualificades d’I+O. (DOGC núm. 4325, de 17.02.2005)
ORDRE TRI/210/2005, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les accions integrants dels diferents programes per al desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de
Catalunya. (DOGC núm. 4384, de 13.05.05)
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. (DOGC núm. 4384, de 13.05.05)
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. (DOGC núm. 4406, de
15.06.2005)
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Resolució TRI/1783/2005, de 13 de juny, que regula les condicions concretes per
al desenvolupament i finançament de les actuacions previstes pels PTO. (DOGC
núm. 4406, de 15.06.2005)
Ordre TRI/294/2005, de 20 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores
que han de regir les ajudes destinades a la promoció de l’ocupació autònoma i s’obre
la convocatòria corresponent a l’any 2005. (DOGC núm. 4416, de 30.06.2005)
Resolució TRI/2520/2005, de 7 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació de l’Acord interprofessional de Catalunya per als anys 2005-2007.
(DOGC núm. 4466, de 9.09.2005)
Resolució TRI/2921/2005, de 21 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya per als
anys 2005-2007. (DOGC núm. 4490, de 17.10.2005)
Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics
en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 4480, de 30.09.2005)
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Marc normatiu comunitari
Conclusions del Consell, de 21 de febrer del 2005, sobre l’educació i la formació en
el marc de l’examen intermedi de l’Estratègia de Lisboa. (DOUE C 85, de 07.04.05)
Directiva 2005/23/CE de la Comissió, de 8 de març del 2005, per la qual es modifica la Directiva 2001/25/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa al nivell
mínim de formació en les professions marítimes. (DOUE L 62, de 09.03.05)
Directiva 2005/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març del 2005,
que modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos. (DOUE
L 70, de 16.03.05)
Reglament (CE) núm. 1445/2005 de la Comissió, de 5 de setembre del 2005, pel
qual es defineixen criteris d’avaluació de la qualitat apropiats i el contingut dels informes de qualitat de les estadístiques sobre residus a efectes del Reglament (CE)
núm. 2150/2002 del Parlament Europeu i del Consell. (DOUE L 229, de 06.09.05)
Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre del 2005,
relativa al reconeixement de qualificacions professionals. (DOUE L 255, de 30.09.05)
Reglament (CE) núm. 1552/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre del 2005, sobre estadístiques relatives a la formació professional a les empreses. (DOUE L 255, de 30.09.05)

Marc normatiu estatal
Reial decret 55/2005, de 21 de gener, pel qual s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de grau. (BOE
núm. 21, de 25.01.05)
Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris
oficials de postgrau. (BOE núm. 21, de 25.01.05)
Reial decret 205/2005, de 25 de febrer, que regula per a l’any 2005 el programa de
renda activa d’inserció per a aturats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per trobar ocupació. (BOE núm. 49, de 26.02.2005)
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Ordre TAS/630/2005, de 7 de març, per la qual es modifica l’Ordre de 13 d’abril
del 1994, per la qual es dicten normes per al desenvolupament del Reial decret 631/
1993, de 3 de maig, pel qual es regula el Pla nacional de formació i inserció professional. (BOE núm. 64, de 16.03.05)
Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. (BOE núm. 59, de 10.03.05)
Llei 3/2005, de 18 de març, per la qual es reconeix una prestació econòmica als
ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, al llarg de la seva minoria
d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil, i que van desenvolupar la major part
de la seva vida fora del territori nacional. (BOE núm. 68, de 21.03.2005)
Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris. (BOE núm.102, de 29.04.2005)
Ordre TAS/1040/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitzen les quantitats a capmàs de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu
i no invalidants. (BOE núm. 96, de 22.04.2005)
Llei 4/2005, de 22 d’abril, per la qual es regulen els efectes en les pensions no contributives dels complements atorgats per les comunitats autònomes. (BOE núm. 97,
de 23.04.2005)
Reial decret llei 7/2005, de 22 d’abril, pel qual es modifica la Llei 2/2004, de 27
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2005, en matèria de finançament de la formació contínua. (BOE núm. 99, de 26.04.05)
Ordre ECI/1712/2005, de 2 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ECI/3686/
2004, de 3 de novembre, per la qual es dicten normes per a l’aplicació del Reial decret
285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d’homologació i convalidació de títols estrangers d’educació superior. (BOE núm. 138, de 10.06.05)
Llei 8/2005, de 6 de juny, per la qual s’estableix la compatibilitat de les pensions
d’invalidesa en la seva modalitat no contributiva amb el treball remunerat. (BOE
núm. 135, de 07.06.2005)
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Llei 9/2005, de 6 de juny, per la qual es fan compatibles les pensions de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) amb les pensions de viduïtat del sistema de la Seguretat Social. (BOE núm. 135, de 07.06.2005)
Reial decret llei 10/2005, de 20 de juny, pel qual s’adopten mesures urgents per
pal·liar els danys generats en el sector agrari per la sequera i altres adversitats climàtiques. (BOE núm. 147, de 21.06.2005)
Llei 11/2005, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei 10/2001 del Pla hidrològic nacional. (BOE núm. 149, de 23.06.2005)
Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal 2005-2008, per
afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge. (BOE núm. 166, de 13.7.2005)
Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents en
matèria d’incendis forestals. (BOE núm. 175, de 23.07.05. Convalidat per la Resolució de 28 de juliol del 2005, del Congrés dels Diputats. BOE núm. 184, de 03.08.05)
Reial decret 894/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el Consell de Consumidors i Usuaris. (BOE núm. 204, de 26.08.2005)
Reial decret 949/2005, de 29 de juliol, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei
11/2005. (BOE núm. 183, de 02.08.05)
Reial decret 1041/2005, de 5 de setembre, pel qual es modifiquen els reglaments generals sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes i baixes i variacions
de dades de treballadors a la Seguretat Social; sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social; de recaptació de la Seguretat Social i sobre
col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la
Seguretat Social, així com el Reial decret sobre el patrimoni de la Seguretat Social. (BOE núm. 222, de 16.09.2005)
Reial decret llei 12/2005, de 16 de setembre, pel qual s’aproven determinades mesures urgents en matèria de finançament sanitari. (BOE núm. 223, de 17.09.2005)
Reial decret 1264/2005, de 21 d’octubre, pel qual es regula l’organització i el funcionament del Registre nacional de drets d’emissió. (BOE núm. 253, de 22.10.05)
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Reial decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les bases dels
sistemes de seguiment i verificació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual
es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. (BOE
núm. 268, de 09.11.05)
Ordre TAS/3552/2005, de 10 de novembre, per la qual es fixen per a l’exercici
2005 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. (BOE
núm. 275, de 17.11.2005)
Reial decret 1413/2005, de 25 de novembre, pel qual es modifica la disposició
transitòria quarta de la Llei 45/2002. (BOE núm. 299, de 15.12.2005)
Llei 27/2005, de 30 de novembre, de foment de l’educació i la cultura de la pau.
(BOE núm. 287, de 01.12.05
Reial decret 1509/2005, de 16 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret
55/2005, de 21 de gener, pel qual s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de grau. (BOE núm. 303, de
20.12.05)
Ordre TAS/3901/2005, de 12 de desembre, per la qual es distribueixen territorialment nous fons complementaris per a la formació contínua gestionats per les comunitats autònomes per a l’any 2005. (BOE núm. 300, de 16.12.05)
Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics
dels centres integrats de formació professional. (BOE núm. 312, de 30.12.05)
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del
tabac. (BOE núm. 309, de 27.12.2006)
Resolució 1241, de 30 de desembre de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es
dóna publicitat al Conveni de col·laboració subscrit entre el Ministeri d’Habitatge i
la comunitat autònoma de Catalunya, per a l’aplicació del Pla estatal 2005-2008, per
afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge. (BOE núm. 22, de 26.01.06)
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Marc normatiu autonòmic
Decret 14/2005, d’1 de febrer, pel qual s’avança l’aplicació de mesures de prevenció d’incendis forestals. (DOGC núm. 4315, de 03.02.2005)
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, de
20.02.2003)
Decret 43/2005, de 22 de març, de transferència de competències de la Generalitat
de Catalunya al Consell General d’Aran en medi ambient. (DOGC núm. 4350, de
24.03.05)
Decret 46/2005, de 22 de març, pel qual es crea el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya. (DOGC núm. 4350, de 24.03.2005)
Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret 103/2000, pel qual s’ha
aprovat el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.
(DOGC núm. 4350, de 24.03.2005)
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004 reguladora del
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998 i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. (DOGC núm. 4353, de 31.03.05)
Decret 93/2005, de 17 de maig, d’adopció de mesures excepcionals amb relació a
la utilització dels recursos hídrics. (DOGC núm. 4389, de 23.05.2005)
Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i
equipaments esportius de Catalunya. (DOGC núm. 4397, de 02.06.2005)
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. (DOGC
núm. 4407, de 6.06.05)
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm.
4407, de 16.06.05)
Decret 116/2005, de 14 de juny, pel qual es crea el Consell Social de la Llengua
Catalana, i el configura com l’òrgan d’assessorament, consulta i participació social en
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la política lingüística desenvolupada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
(DOGC núm. 4407, de 16.06.2005)
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’urbanisme. (DOGC núm. 4436, de 28.07.2005)
Decret 166/2005, de 26 de juliol, pel qual es regula el Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya. (DOGC núm. 4436, de 28.07.2005)
Decret 180/2005, de 30 d’agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de
juny, pel qual es regulen els serveis educatius. (DOGC núm. 4460, de 01.09.05)
Decret 187/2005, de 6 de setembre, de modificació del Decret 93/2005 de 17 de
maig, d’adopció de mesures excepcionals amb relació a la utilització dels recursos hídrics. (DOGC núm. 4465, de 08.09.05)
Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de
març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. (DOGC núm.
4479 de 29.9.2005)
Decret 207/2005, de 27 de setembre, d’adopció de mesures d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics (DOGC núm. 4479, de 29.09.2005)
Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.
(DOGC núm. 4507, de 10.11.05)
Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007. (DOGC núm. 4507, de 10.11.2005, correcció d’errada DOGC núm.
4512, de 17.11.2005)
Decret 455/2005, de 14 de desembre, de regulació del pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya. (DOGC núm. 4281, de 16.12.2004)
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Taula 1.

PIB i components de despesa. Zona euro 2004-2005 (pàg. 18)

Taula 2.

Enquesta d’opinió de la Comissió Europea 2005 (pàg. 19)

Taula 3.

Valor afegit brut a preus bàsics per branques d’activitat. Zona
euro 2004-2005 (pàg. 20)

Taula 4.

Producció industrial. Zona euro 2004-2005 (pàg. 21)

Taula 5.

Creixement de l’ocupació. Zona euro 2004-2005 (pàg. 21)

Taula 6.

Taxes d’atur per grups d’edat i sexe. Zona euro 2004-2005
(pàg. 22)

Taula 7.

Evolució econòmica als EUA 2004-2005 (pàg. 23)

Taula 8.

Evolució econòmica al Japó 2004-2005 (pàg. 24)

Taula 9.

Producte interior brut. Catalunya i Espanya 2004-2005 (pàg. 28)

Taula 10.

Importacions per destinació econòmica dels béns. Catalunya i
Espanya 2005 (pàg. 30)

Taula 11.

PIB per branques d’activitat. Catalunya 2004-2005 (pàg. 32)

Taula 12.

Índex de producció industrial (IPI) per grans sectors industrials.
Base 2000=100. Catalunya i Espanya 2005 (pàg. 34)

Taula 13.

Viatgers i pernoctacions en establiments hotelers. Catalunya i
Espanya 2004-2005 (pàg. 35)
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Taula 14.

Resultats economicofinancers de les empreses catalanes
2004-2005 (pàg. 36)

Taula 15.

Resultats de les caixes d’estalvis. Catalunya 2005 (pàg. 39)

Taula 16.

Volum efectiu negociat a Borsa de Barcelona, 2005 (pàg. 40)

Taula 17.

Inflació comparada. Catalunya, Espanya i zona euro, 2004-2005
(pàg. 41)

Taula 18.

Inflació mitjana anual catalana i diferencial Catalunya-Espanya
per grups específics de productes 2004-2005 (pàg. 43)

Taula 19.

Inflació de les rúbriques més inflacionistes l’any 2005.
Catalunya 2004-2005 (pàg. 45)

Taula 20.

Inflació de les rúbriques menys inflacionistes l’any 2005.
Catalunya 2004-2005 (pàg. 46)

Taula 21.

Taxes de creixement de l’índex de preus industrials.
Catalunya, Espanya i zona euro 2004-2005 (pàg. 48)

Taula 22.

Increments salarials pactats fins després de desembre segons
clàusula. Catalunya 2004 (pàg. 49)

Taula 23.

Increments salarials pactats fins després de desembre segons
clàusula. Catalunya 2005 (pàg. 50)

Taula 24.

Increments salarials pactats fins després de desembre per sectors.
Catalunya 2004 (pàg. 50)

Taula 25.

Increments salarials pactats fins després de desembre per sectors.
Catalunya 2005 (pàg. 51)

Taula 26.

Cost laboral per treballador i mes. Catalunya 2005 (pàg. 52)

Taula 27.

Evolució del cost total mensual per treballador i del cost total
per hora. Catalunya 2003-2005 (pàg. 52)

Taula 28.

Taxa de creixement del cost laboral mitjà total i dels seus
components per sectors. Catalunya 2004-2005 (pàg. 53)

Taula 29.

Cost laboral total per treballador i mes. Catalunya, Espanya i
UE 2005 (pàg. 54)

Taula 30.

Taxes de creixement anual acumulatiu dels components del
deflactor del PIB. Catalunya i Espanya 2000-2003 (pàg. 55)

RELACIÓ DE TAULES

Taula 31.

Factors interns del deflactor del PIB. Catalunya 2001-2004
(pàg. 58)

Taula 32.

Factors interns del deflactor del PIB. Espanya 2001-2004
(pàg. 59)

Taula 33.

Evolució dels preus, costos laborals i productivitat a
Catalunya (2002-2005) (pàg. 60)

Taula 34.

Xarxa viària per tipus de via. Catalunya 2004 (pàg. 67)

Taula 35.

Despeses internes i personal en R+D i despeses d’innovació.
Catalunya 2000-2004 (pàg. 72)

Taula 36.

Alta tecnologia i valor afegit. Catalunya i Espanya 2002-2004
(pàg. 75)

Taula 37.

Despesa interna en R+D per comunitats autònomes i sectors.
Espanya 2004 (pàg. 77)

Taula 38.

Distribució per sectors de la despesa interna i del personal
ocupat en EJC en R+D. Catalunya 2004 (pàg. 78)

Taula 39.

Diferències relatives en el percentatge d’investigadors sobre
el personal total en R+D per sectors. Diverses zones respecte
de Catalunya 2004 (pàg. 79)

Taula 40.

Diferències relatives en la despesa interna mitjana per personal total en R+D per sectors. Diverses zones respecte de
Catalunya 2004 (pàg. 80)

Taula 41.

Despeses en innovació de les empreses. Catalunya 2000-2004
(pàg. 81)

Taula 42.

Fonts d’informació per activitats d’innovació segons dimensió de
l’empresa. Catalunya 2004 (pàg. 82)

Taula 43.

Patents i altres mètodes de protecció de la innovació segons
dimensió de l’empresa. Catalunya 2004 (pàg. 83)

Taula 44.

Pressupost del pla de recerca i innovació 2005-2008 (pàg. 85)

Taula 45.

Exportacions i importacions de productes industrials per contingut tecnològic. Catalunya 2002-2005 (pàg. 87)

Taula 46.

Saldo comercial exterior de productes industrials per contingut tecnològic. Catalunya 2002-2005 (pàg. 88)
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Taula 47.

Recaptació tributària de l’Administració central a Catalunya.
Gener-novembre del 2005 (pàg. 92)

Taula 48.

Pressupost d’ingressos per capítols i liquidació. Generalitat de
Catalunya, 2004-2005 (pàg. 93)

Taula 49.

Pressupost de despeses per capítols i execució. Generalitat de
Catalunya, 2004-2005 (pàg. 94)

Taula 50.

Evolució del pressupost d’ingressos del sector Administració
pública. Generalitat de Catalunya, 2004-2006 (pàg. 97)

Taula 51.

Resultat no financer del sector Administració pública. Generalitat de Catalunya, 2004-2006 (pàg. 98)

Taula 52.

Evolució del pressupost de despeses del sector Administració
pública. Generalitat de Catalunya, 2004-2006 (pàg. 99)

Taula 53.

Despesa del sector públic de la Generalitat. Pressupostos
2006. Codis 1 a 5. Catalunya, 2006 (pàg. 101)

Taula 54.

Despesa del sector públic de la Generalitat. Pressupostos
2006. Codis 6 a 9. Catalunya, 2006 (pàg. 102)

Taula 55.

Endeutament viu del sector Administració pública. Generalitat
de Catalunya, 2004-2005 (segons SEC) (pàg. 103)

Taula 56.

Societats mercantils per ordre de dotació pressupostària l’any
2006 i variació respecte del 2005. Generalitat de Catalunya
(pàg. 104)

Taula 57.

Evolució dels pressupostos dels ajuntaments a Catalunya,
2003-2004 (pàg. 105)

Taula 58.

Evolució dels pressupostos de les diputacions provincials a
Catalunya, 2003-2004 (pàg. 106)

Taula 59.

Evolució dels pressupostos dels consells comarcals a
Catalunya, 2003-2004 (pàg. 107)

Taula 60.

Política regional europea (Pla marc 2007-2013). Acord del
Consell de 19-12-2005 (pàg. 108)

Taula 61.

Cobraments dels fons estructurals i de cohesió de la UE.
Generalitat de Catalunya, 1986-2004 (pàg. 109)

RELACIÓ DE TAULES

Taula 62.

Recaptació tributària en percentatge sobre el PIB per tipus
d’impost (segon SEC). Europa, 2003-2004 (pàg. 110)

Taula 63.

Recaptació tributària per tipus d’impost i entitats gestores.
Catalunya, 2003-2004 (pàg. 111)

Taula 64.

Evolució de l’import concedit per tipus de subvenció a càrrec
de fons propis. Catalunya, 2004-2005 (pàg. 115)

Taula 65.

Evolució de l’import concedit per tipus de subvenció amb càrrec
a fons transferits. Catalunya, 2004-2005 (pàg. 116)

Taula 66.

Taxa d’inactivitat per sexes (16 anys i més). Catalunya
2003-2005 (pàg. 138)

Taula 67.

Taxa d’inactivitat per grups d’edat i sexe. Catalunya 2005
(pàg. 139)

Taula 68.

Població inactiva (16 anys i més) per situació d’inactivitat i
sexe. Catalunya 2005 (pàg. 139)

Taula 69.

Població activa (16 anys i més) per províncies i sexe.
Catalunya 2005 (pàg. 141)

Taula 70.

Població activa per grups d’edat i sexe. Catalunya i Espanya
2005 (pàg. 142)

Taula 71.

Taxa d’activitat per grups d’edat i sexe. Catalunya i Espanya
2005 (pàg. 143)

Taula 72.

Taxa d’activitat (16 anys i més) per províncies i sexe.
Catalunya 2005 (pàg. 144)

Taula 73.

Població ocupada (16 anys i més) per sectors econòmics i
províncies. Catalunya 2005 (pàg. 148)

Taula 74.

Població ocupada per grups d’edat i sexe. Catalunya i Espanya 2005 (pàg. 149)

Taula 75.

Taxa d’ocupació per grups d’edat i sexe. Catalunya i Espanya
2005 (pàg. 152)

Taula 76.

Taxa d’ocupació per comunitat autònoma. Espanya 2005
(pàg. 153)

Taula 77.

Taxa de parcialitat per sexe. Catalunya i Espanya 2005 (pàg. 154)
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Taula 78.

Població ocupada assalariada per tipus de contracte i sexe.
Catalunya 2005 (pàg. 155)

Taula 79.

Població ocupada assalariada segons sector privat o públic.
Catalunya 2005 (pàg. 155)

Taula 80.

Població desocupada per grups d’edat i sexe. Catalunya i
Espanya 2005 (pàg. 161)

Taula 81.

Població desocupada per temps de recerca d’ocupació.
Catalunya i Espanya 2005 (pàg. 163)

Taula 82.

Taxa d’atur per grups d’edat i sexe. Catalunya i Espanya 2005
(pàg. 164)

Taula 83.

Taxa d’atur per comunitat autònoma. Espanya 2005 (pàg. 166)

Taula 84.

Atur registrat per sexe. Catalunya i Espanya 2005 (pàg. 167)

Taula 85.

Aturats registrats per sexe i edats. Catalunya i Espanya 2005
(pàg. 168)

Taula 86.

Taxa d’ocupació (15-64 anys) per sexe. Catalunya, Espanya i
UE 2003-2004 (pàg. 169)

Taula 87.

Taxa d’ocupació (15-64 anys). Regions europees dels quatre
motors 2003-2004 (pàg. 169)

Taula 88.

Taxa d’atur (15 anys i més) per sexe. Catalunya, Espanya i UE
2003-2004 (pàg. 170)

Taula 89.

Taxa d’atur (15 anys i més). Regions europees dels quatre
motors 2003-2004 (pàg. 170)

Taula 90.

Taxa d’atur juvenil (menors de 25 anys). Catalunya, Espanya
i UE. 2004-2003 (pàg. 171)

Taula 91.

Taxa d’atur juvenil (menors de 25 anys) per sexe. Regions
europees dels quatre motors 2003-2004 (pàg. 171)

Taula 92.

Sol·licituds presentades a Catalunya en el procés de normalització segons gènere i activitat econòmica (pàg. 176)

Taula 93.

Sol·licituds presentades a Catalunya en el procés de normalització segons les nacionalitats més nombroses (pàg. 178)

Taula 94.

Població activa, ocupada i desocupada segons la seva nacionalitat. Catalunya 2005 (pàg. 180)

RELACIÓ DE TAULES

Taula 95.

Treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social i en alta
laboral. Catalunya 1999-2005 (pàg. 183)

Taula 96.

Contractes formalitzats per estrangers segons durada, sexe i
sectors. Catalunya 2000-2005 (pàg. 186)

Taula 97.

Accions de formació contínua a les empreses. Evolució del
sistema de bonificacions 2004-2005. Participants en procés
formatiu segons sector d’activitat i any de bonificació.
Catalunya (pàg. 194)

Taula 98.

Participants en accions de formació contínua a les empreses
segons tamany de l’empresa (en nombre de treballadors).
Espanya 2005 (pàg. 195)

Taula 99.

Participants en accions de formació contínua a les empreses
per edat i sexe. Espanya 2005 (pàg. 195)

Taula 100. Contractes programa. Convocatòria 2004-2005 (pàg. 197)
Taula 101. Contractes programa sectorials 2005 (pàg. 198)
Taula 102. Nombre de participants en contractes programa per tipus de
pla i àmbit. Convocatòria 2004-2005 (pàg. 199)
Taula 103. Nombre de participants en contractes programa sectorials,
2005 (pàg. 200)
Taula 104. Subvenció i total d’accions subvencionades dels PTO a la demarcació de Barcelona 2004 i 2005 (pàg. 204)
Taula 105. AODL. Catalunya 2005 (pàg. 205)
Taula 106. FDL. Estudis i campanyes. Catalunya 2005 (pàg. 206)
Taula 107. Consultes sobre autoempresa per demarcacions territorials.
Catalunya 2004-2005 (pàg. 207)
Taula 108. Subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma segons tipus. Catalunya 2004-2005 (pàg. 209)
Taula 109. Contractes registrats segons modalitat. Catalunya i Espanya
2005 (pàg. 215)
Taula 110. Contractes temporals formalitzats per ETT segons durada del
contracte. Catalunya 2005 (pàg. 221)
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Taula 111. Evolució dels acomiadaments efectius i dels expedients per
acomiadaments en procediments de conciliació individual.
Catalunya 2000-2005 (pàg. 222)
Taula 112. Acomiadaments efectius segons procediment i sector econòmic. Catalunya 2004-2005 (pàg. 225)
Taula 113. Nombre d’acords col·lectius segons la naturalesa de l’acord.
Catalunya 2004-2005 (pàg. 229)
Taula 114. Nombre d’acords, d’empreses i de treballadors afectats segons el nivell de negociació. Catalunya 2004-2005 (pàg. 230)
Taula 115. Nombre d’acords, empreses i treballadors afectats per sector
d’activitat. Catalunya 2004-2005 (pàg. 231)
Taula 116. Acords col·lectius segons la vigència. Catalunya 2000-2005
(pàg. 235)
Taula 117. Jornada anual mitjana pactada per àmbit funcional. Catalunya
i Espanya 2005 (pàg. 236)
Taula 118. Jornada anual mitjana pactada per sector d’activitat i àmbit
funcional. Catalunya i Espanya 2005 (pàg. 238)
Taula 119. Jornada anual pactada segons la vigència de l’acord.
Catalunya 2005 (pàg. 239)
Taula 120. Increments salarials pactats i treballadors afectats en acords
d’empresa. Catalunya 2005 (pàg. 240)
Taula 121. Increments salarials pactats i treballadors afectats en acords
de sector. Catalunya 2005 (pàg. 241)
Taula 122. Treballadors afectats segons efectes dels ero per sexe i àmbit
territorial. Catalunya 2005 (pàg. 249)
Taula 123. Mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana segons tipus de conflicte i òrgan mediador. Catalunya 2005
(pàg. 250)
Taula 124. Conciliacions col·lectives i treballadors afectats segons resultat de la conciliació. Catalunya 2005 (pàg. 251)
Taula 125. Índex d’incidència. UE 1998-2003 (pàg. 266)
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Taula 126. Índex d’incidència de la població masculina. UE 1998-2003
(pàg. 266)
Taula 127. Índex d’incidència de la població femenina. UE 1998-2003
(pàg. 266)
Taula 128. Nombre total d’accidents in itinere. Catalunya 2003-2005
(pàg. 267)
Taula 129. Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat i gènere 2004-2005 (pàg. 269)
Taula 130. Variació de l’índex d’incidència i accidents de treball amb
baixa per sector econòmic. Catalunya 2004-2005 (pàg. 270)
Taula 131. Evolució de l’índex d’incidència dels accidents en jornada de
treball amb baixa. Catalunya 2001-2005 (pàg. 271)
Taula 132. Evolució de la població de la UE 2004 (pàg. 284)
Taula 133. Evolució població per comunitats autònomes 2004-2005
(pàg. 286)
Taula 134. Població resident segons lloc de naixement. Catalunya 2005
(pàg. 293)
Taula 135. Població resident segons el país de naixement i la nacionalitat.
Catalunya 2005 (pàg. 295)
Taula 136. Evolució del nombre de targetes i autoritzacions de residència
en vigor. Catalunya 1991-2005 (pàg. 300)
Taula 137. Nombre d’estrangers amb targeta o autorització de residència
en vigor segons comunitat autònoma. Espanya 2004-2005
(pàg. 302)
Taula 138. Taxes de mortalitat específiques. Catalunya 2002 i 2005
(pàg. 309)
Taula 139. Fumadors per sexe. UE-25 2003 (pàg. 316)
Taula 140. Índex de massa corporal per sexe. UE-25 2003 (pàg. 320)
Taula 141. Nombre de visites fetes per tots els professionals de l’EAP.
Catalunya 2004 (pàg. 324)
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Taula 142. Nombre de pacients en llistes d’espera i temps mitjà de resolució. Catalunya 2004-2005 (pàg. 325)
Taula 143. Evolució dels increments de la despesa farmacèutica
Catalunya i Espanya 2002-2005 (pàg. 326)
Taula 144. Evolució dels principals indicadors de la prestació farmacèutica. Catalunya 2004-2005 (pàg. 327)
Taula 145. Resum d’activitat de donació i trasplantament. Catalunya
2004-2005 (pàg. 328)
Taula 146. Pressupost consolidat del Departament de salut per capítols.
Exercici 2005 (pàg. 330)
Taula 147. Despesa en educació del Departament d’educació. Catalunya
2002-2004 (pàg. 333)
Taula 148.

Distribució de la despesa del Departament d’educació per tipus
de centres. Catalunya 2003-2004 (pàg. 334)

Taula 149. Despesa pública per alumne per tipus de centre del Departament d’educació. Catalunya 2004 (pàg. 336)
Taula 150. Despesa liquidada (cap I-IX) de les universitats públiques
catalanes. Catalunya 2002-2004 (pàg. 338)
Taula 151. Components de la despesa no financera per alumne de les universitats públiques catalanes. Catalunya 2004 (pàg. 339)
Taula 152. Despesa no financera per alumne de les universitats públiques
catalanes. Catalunya 2001-2004 (pàg. 340)
Taula 153. Finançament de les universitats públiques catalanes.
Catalunya 2001-2004 (pàg. 341)
Taula 154. Transferències corrents i inversions executades del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Catalunya 2003-2005 (pàg. 342)
Taula 155. Transferències corrents i inversions executades per alumne
del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació a les universitats públiques. Catalunya 2003-2005
(pàg. 344)
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Taula 156. Dispersió de les transferències corrents i inversions executades per alumne del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació a les Universitats Públiques. Catalunya
2003-2005 (pàg. 345)
Taula 157. Alumnes d’educació infantil per tipus de centres. Catalunya
2003-2004 (pàg. 346)
Taula 158. Alumnes d’educació infantil per tipus de centres. Catalunya
2004-2005 (pàg. 347)
Taula 159.

Taxa de cobertura de l’educació infantil. Catalunya 2004-2005
(pàg. 347)

Taula 160. Alumnes d’educació primària per tipus de centres. Catalunya
2003-2004 (pàg. 348)
Taula 161. Alumnes d’educació primària per tipus de centres. Catalunya
2004-2005 (pàg. 348)
Taula 162.

Taxa de cobertura de l’educació primària. Catalunya 2004-2005
(pàg. 348)

Taula 163. Alumnes d’ESO i de Batxillerat per tipus de centres.
Catalunya 2003-2004 (pàg. 349)
Taula 164.

Alumnes d’ESO i Batxillerat per centres. Catalunya 2004-2005
(pàg. 350)

Taula 165.

Taxa de cobertura de l’ESO i Batxillerat. Catalunya 2004-2005
(pàg. 350)

Taula 166. Percentatge de fracàs escolar dels alumnes avaluats d’ESO.
Catalunya 2000-2004 (pàg. 351)
Taula 167. Alumnes de cicles formatius per tipus de centres. Catalunya
2003-2004 (pàg. 352)
Taula 168. Alumnes de cicles formatius per tipus de centres. Catalunya
2004-2005 (pàg. 352)
Taula 169. Alumnes d’altres ensenyaments per tipus de centres.
Catalunya 2004-2005 (pàg. 353)
Taula 170. Alumnes estrangers per tipus d’estudis. Catalunya 2003-2004
(pàg. 354)

541

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005

Taula 171. Alumnes estrangers per tipus d’estudis. Catalunya 2004-2005
(pàg. 355)
Taula 172. Alumnes de les universitats catalanes. Catalunya 2002-2005
(pàg. 356)
Taula 173. Habitatges protegits en el Pla estatal 2005-2008 per tipus
d’actuacions. Catalunya (pàg. 363)
Taula 174. Actuacions i cost de les actuacions del Pla per al dret a l’habitatge 2005-2007. Catalunya (pàg. 364)
Taula 175. Dades d’habitatge. Catalunya 2003-2005 (pàg. 365)
Taula 176. Habitatges iniciats, acabats i visats. Catalunya 2001-2005
(pàg. 366)
Taula 177. Habitatges iniciats (obra nova) per zones significatives i demarcacions territorials. Catalunya 2004-2005 (pàg. 368)
Taula 178.

Oferta i preus de venda de l’habitatge nou. Catalunya 2004-2005
(pàg. 370)

Taula 179.

Oferta i preus de venda de l’habitatge nou. Catalunya 2004-2005
(continuació) (pàg. 371)

Taula 180. Esforç de compra d’un habitatge nou. Catalunya 2003-2005
(pàg. 372)
Taula 181. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà.
Catalunya 2004-2005 (pàg. 374)
Taula 182. Evolució anual del lloguer mitjà contractual per zones.
Catalunya 2003-2005 (pàg. 375)
Taula 183. Habitatges iniciats lliures i protegits per províncies. Catalunya
2002-2005 (pàg. 378)
Taula 184. Habitatges iniciats protegits per zones i tipus de promotor.
Catalunya 2003-2005 (pàg. 379)
Taula 185. Habitatges inicials protegits per tipus de promoció. Catalunya
2003-2005 (pàg. 380)
Taula 186. Habitatges iniciats protegits per zones i tipus de promoció.
Catalunya 2005 (pàg. 381)
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Taula 187. Ajuts concedits per adquirir sòl amb destinació a habitatge
protegit segons operadors. Catalunya 2005 (pàg. 383)
Taula 188. Rehabilitació protegida d’habitatges. Actuacions amb qualificació definitiva. Catalunya 2002-2005 (pàg. 384)
Taula 189. Rehabilitació protegida d’habitatges. Actuacions pagades.
Catalunya 2002-2005 (pàg. 385)
Taula 190. Rehabilitació protegida d’habitatges. Import de les actuacions
pagades. Catalunya 2002-2005 (pàg. 385)
Taula 191. Ajuts a la rehabilitació protegida d’habitatges per províncies
del programa de l’any 2005. Catalunya 2005 (pàg. 386)
Taula 192.

Sol·licituds de tests de l’edifici i informes d’idoneïtat per províncies del programa de l’any 2005. Catalunya 2005 (pàg. 386)

Taula 193. Import de les subvencions concedides segons tipus de beneficiaris. Catalunya 2005 (pàg. 387)
Taula 194. Compliment del Pacte del Tinell en matèria d’habitatge
(pàg. 389)
Taula 195. Ajuts resolts, pagats i amb compromís pressupostari ferm per
al 2004 i el 2005 del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007
(pàg. 390)
Taula 196. Taxa de risc de pobresa per sexes i grups d’edat. Espanya
2004 (pàg. 396)
Taula 197. Taxa de risc de pobresa segons tipus de llar. Espanya 2004
(pàg. 397)
Taula 198. Taxa de pobresa de la població adulta per sexe i situació professional més freqüent. Espanya 2004 (pàg. 398)
Taula 199. Percentatge d’adults per nivell de formació per sota el llindar
de pobresa. Espanya 2004 (pàg. 399)
Taula 200. Percentatge d’adults per estat general de salut per sota el llindar de pobresa. Espanya 2004 (pàg. 399)
Taula 201. Persones amb dependències segons grau d’afectació i edat.
Catalunya 2005 (pàg. 404)
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Taula 202. Concreció pressupostària de l’execució de mesures programades en l’acord estratègic (pàg. 405)
Taula 203. Pressupost d’ingressos de la Seguretat Social. Espanya 2005
(pàg. 409)
Taula 204. Comparació entre els ingressos pressupostats de la Seguretat
Social i els executats. Espanya i Catalunya 2005 (pàg. 411)
Taula 205. Pressupost de despeses de la Seguretat Social. Espanya
2004-2005 (pàg. 412)
Taula 206. Comparació entre les despeses pressupostades de la Seguretat
Social i les executades. Espanya i Catalunya 2005 (pàg. 414)
Taula 207. Despeses en protecció social com a percentatge del PIB.
Europa 2000-2003 (pàg. 415)
Taula 208. Nombre de pensions en vigor segons règim. Catalunya 2005
(pàg. 417)
Taula 209. Beneficiaris de prestacions no contributives de la Seguretat
Social. Catalunya i Espanya 2003-2005 (pàg. 422)
Taula 210. Perfil d’edat dels beneficiaris de les prestacions de la Lismi en
vigor a desembre del 2005. Catalunya i Espanya (pàg. 426)
Taula 211. Nombre de beneficiaris de prestacions d’atur. Catalunya i
Espanya 1994-2005 (pàg. 428)
Taula 212.

Taxa bruta de cobertura de prestacions d’atur. Catalunya i Espanya 1994-2005 (pàg. 429)

Taula 213. Parc d’estacions depuradores públiques d’aigües residuals urbanes. Catalunya 2004-2005 (pàg. 437)
Taula 214. Residus industrials declarats d’acord amb el tractament.
Catalunya 2003-2004 (pàg. 442)
Taula 215. Indicadors de recollida selectiva per tipus de residu.
Catalunya 2003-2004 (pàg. 444)
Taula 216. Despesa pública consolidada en cultura per nivells de govern.
Catalunya 2003-2004 (pàg. 448)
Taula 217. Despesa mitjana en béns i serveis culturals per llar i persona
per comunitats autònomes. Espanya 2003-2004 (pàg. 449)
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Taula 218. Producció editorial a Espanya, Catalunya i la Comunitat de
Madrid 2005 (pàg. 454)
Taula 219. Evolució de l’ús de noves tecnologies. Catalunya i Espanya
2003-2005 (pàg. 462)
Taula 220.

Introducció de les TIC a l’empresa segons dimensió. Catalunya
2003 i Espanya 2004-2005 (pàg. 472)
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RELACIÓ DE GRÀFICS

Gràfic 1.

Evolució mensual interanual de la inflació. Catalunya i Espanya 2004-2005 (pàg. 42)

Gràfic 2.

Aportació dels factors interns al creixement del deflactor.
Catalunya 2000-2003 (pàg. 56)

Gràfic 3.

Aportació dels factors interns al creixement del deflactor. Espanya 2000-2004 (pàg. 57)

Gràfic 4.

Evolució del nombre de viatges metropolitans 2001-2005 (en
milions) (pàg. 66)

Gràfic 5.

Evolució del trànsit de mercaderies pel port de Barcelona (en
milers de tones) 2000-2005 (pàg. 68)

Gràfic 6.

Evolució del trànsit de passatgers del port de Barcelona
2000-2005 (pàg. 69)

Gràfic 7.

Evolució del nombre de passatgers dels aeroports. Catalunya
2000-2005 (en milers) (pàg. 70)

Gràfic 8.

Percentatge de despesa interna en R+D respecte del PIB.
Comparació internacional 2001-2004 (pàg. 73)

Gràfic 9.

Personal total en R+D per 1.000 ocupats. Comparació internacional 2001-2004 (pàg. 74)

Gràfic 10.

Inversió per càpita pressupostada de l’Estat a Catalunya amb
relació a la mitjana espanyola, 2000-2006 (pàg. 89)
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Gràfic 11.

Inversió pressupostada i liquidada a Catalunya, 1998-2003
(pàg. 90)

Gràfic 12.

Nombre de cooperatives existents segons tipus (excepte les de
treball associat). Catalunya, desembre del 2005 (pàg. 117)

Gràfic 13.

Distribució de les societats cooperatives per demarcació.
Catalunya, desembre del 2005 (pàg. 118)

Gràfic 14.

Evolució de les societats laborals per sector d’activitat econòmica i any de constitució. Catalunya, 1995-2005 (pàg. 119)

Gràfic 15.

Distribució de les societats laborals per comarques. Catalunya,
2005 (pàg. 120)

Gràfic 16.

Distribució de les societats laborals per sector d’activitat econòmica. Catalunya, 1995-2005 (pàg. 120)

Gràfic 17.

Distribució de la població activa (16 anys i més) per sectors
econòmics. Catalunya 2005 (pàg. 140)

Gràfic 18.

Taxes d’activitat (%) de la població en edat de treballar per nivell d’estudis acabats. Catalunya 2001-2005 (pàg. 145)

Gràfic 19.

Distribució de la població ocupada (16 anys i més) per sectors
econòmics. Catalunya 2005 (pàg. 146)

Gràfic 20.

Població ocupada de 16 anys i més (en milers) per nivell de
formació assolit i sexe. Catalunya 2001-2005 (pàg. 150)

Gràfic 21.

Variació relativa interanual (%) dels homes assalariats segons
sector privat o públic. Catalunya 2002-2005 (pàg. 156)

Gràfic 22.

Variació relativa (%) interanual de les dones assalariades segons sector privat o públic. Catalunya 2002-2005 (pàg. 156)

Gràfic 23.

Variació relativa interanual (%) de la població assalariada segons sector privat o públic. Catalunya 2002-2005 (pàg. 157)

Gràfic 24.

Taxa de temporalitat (%) per sector privat o públic i per sexe.
Catalunya 2005 (pàg. 158)

Gràfic 25.

Variacions interanuals (%) de la població desocupada.
Catalunya 2002-2005 (pàg. 160)

Gràfic 26.

Distribució de la població desocupada (16 anys i més) per sectors
econòmics. Catalunya 2005 (pàg. 160)

RELACIÓ DE GRÀFICS

Gràfic 27.

Evolució de l’atur per sexe (en milers). Catalunya 2001-2005
(pàg. 162)

Gràfic 28.

Temps de cerca de feina. Catalunya 2005 (pàg. 162)

Gràfic 29.

Participació (%) de la població adulta (25-64 anys) en la formació contínua. UE-25 2005 (pàg. 190)

Gràfic 30.

Percentatge de contractes indefinits i temporals. Catalunya i
Espanya 2004-2005 (pàg. 212)

Gràfic 31.

Distribució dels contractes indefinits per sector. Catalunya
2005 (pàg. 214)

Gràfic 32.

Evolució dels contractes d’homes i dones. Catalunya 2005
(pàg. 217)

Gràfic 33.
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Catalunya 2005 (pàg. 219)

Gràfic 34.
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(pàg. 233)

Gràfic 35.

Acords de sector segons la vigència. Catalunya 2000-2005
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(pàg. 268)
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Gràfic 44.

Piràmide de la població segons nacionalitat. Catalunya a 1 de
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Gràfic 45.
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Gràfic 49.
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Gràfic 51.
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Gràfic 52.
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(pàg. 464)

Gràfic 53.

Lloc d’accés a Internet per part dels ciutadans a Catalunya i a
Espanya respecte d’Europa, 2005 (pàg. 465)

Gràfic 54.

Accés i ús d’Internet a les empreses. Catalunya i Espanya respecte de la UE-15 = 100 l’any 2005 (pàg. 466)

Gràfic 55.

Utilització d’Internet en les relacions entre el Govern i els ciutadans (govern electrònic). Catalunya i Espanya respecte de la
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Gràfic 56.

Cursos impartits en línia (educació electrònica). Catalunya i
Espanya respecte de la UE-15 = 100 l’any 2005 (pàg. 468)

Gràfic 57.

Utilització d’Internet per accedir als serveis mèdics i de salut (salut electrònica). Catalunya i Espanya respecte de la UE-15 = 100
l’any 2005 (pàg. 469)
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Gràfic 58.
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Gràfic 59.
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SIGLES

AAMR
ACC
ACI
ADIF
ADIGSA
AEAT
AENA
AIC
AINC
AMB
AODL
ASEC
ASPCAT
ATDOM
AVE
BCN
BOE
BUP
CA
CAP
CatSalut
CATNIX
CCAA
CCOC
CCOO
CD

Associació Americana del Retard Mental
Agència Catalana de Consum
Agència Catalana d’Inversions
Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
Administració, Promoció i Gestió, SA
Agència Estatal d’Administració Tributària
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria
Acord interprofessional de Catalunya
Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva
Àrea Metropolitana de Barcelona
agent d’ocupació i desenvolupament local
Acord sobre solució extrajudicial de conflictes laborals
Agència de la Salut Pública de Catalunya
atenció domiciliària
alta velocitat espanyola
Barcelona
Butlletí Oficial de l’Estat
batxillerat unificat i polivalent
comunitat autònoma
centre d’atenció primària
Servei Català de la Salut
punt neutre d’Internet a Catalunya
comunitats autònomes
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
Comissions Obreres
compact disc (disc compacte)
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CE
CEE
CEOE
CEPAL
CEPIME
CES
CESE
CFGM
CFGS
CFPS
CIDEM
CIF
CLU
COU
CRE
CTESC
CTTI
DAB
DADO
DAFO
DGH
DOGC
DOUE
DURSI
DVD
EBE
ECPF
ECO
ECV
EEO
EAAD
EFG
EGB
EIN
EJC
ENS 2003
EPA
ESAL
ESO
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Comunitat Europea
Comunitat Econòmica Europea
Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials
Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina
Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
Consell Econòmic i Social
Comitè Econòmic i Social Europeu
cicles formatius de grau mitjà
cicles formatius de grau superior
Comissions de Formació Professional Sectorials
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial
clasificació internacional del funcionament de la discapacitat i de la salut
cost laboral unitari
curs d’orientació universitària
comptabilitat regional d’Espanya
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
digital audio broadcasting (radiodifusió digital d’àudio)
informe de detecció d’accidents domèstics i d’oci
debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats
Direcció General d’Habitatge
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Unió Europea
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
digital versatile disc (disc digital versàtil)
excedent brut d’explotació
Enquesta contínua de pressupostos familiars
Estratègia catalana per a l’ocupació
Enquesta de condicions de vida
Estratègia Europea per a l’Ocupació
Aliança Europea contra la Depressió
especialitat farmacèutica genèrica
ensenyament general bàsic
empreses innovadores o amb innovacions en curs o sense èxit
equivalència a jornada completa
Enquesta nacional de salut (2003)
Enquesta de població activa
entitats sense finalitat de lucre
ensenyament secundari obligatori

SIGLES

ETCL
ETT
EUA
EUROSTAT
EV
FAS
FDL
FEDER
FEOGA-O
FGC
FP
FPII
FSE
GIF
GISA
GTS
HA
ICASS
ICD
ICF
IDESCAT
IFOP
III
ILT
IMC
IMSERSO
INCASÒL
INE
INEBRIA

INGESA
INSS
I+O
IPC
IPI
IPREM
IPRI
IPSAL
IRPF

Enquesta trimestral de costos laborals
Empresa de treball temporal
Estats Units d’Amèrica
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
esperança de vida
Fons Nacional d’Assistència Social
foment de desenvolupament local
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (secció Orientació)
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
formació professional
formació professional de 2n grau
Fons Social Europeu
Gestor d’Infraestructures Ferroviàries
Gestió d’Infraestructures, SA
governs territorials de salut
hectàrees
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Institut Català de la Dona
Institut Català de Finances
Institut d’Estadística de Catalunya
Instrument Financer d’Orientació de la Pesca
informe intern d’idoneïtat
incapacitat laboral transitòria
índex de massa corporal
Institut de Migracions i Serveis Socials
Institut Català del Sòl
Institut Nacional d’Estadística
International Network on Brief Interventions for Alcohol
Problems (xarxa internacional d’intervencions breus per
problemes d’alcohol)
Institut Nacional de Gestió Sanitària
Institut Nacional de la Seguretat Social
iniciatives d’ocupació
índex de preus al consum
índex de producció industrial
indicador públic de renda d’efectes múltiples
índex de preus industrials
institucions privades sense ànim de lucre
impost sobre la renda de les persones físiques
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IVA
IS
LISMI
MDO
MICIT
MSTI
MTAS
NNAA
OBSI
OCATT
OCDE
OIT
OMS
ONG
ONT
PDIT
PDSC
PIB
PIME
PIMEC
PITC
PRI
PROGEMIC
PROGRIC
PROGROC
PTO
PXAP
RA
RO
R+D
R+D+I
RENFE
RM
RMI
RO
SA
SAL
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impost sobre el valor afegit
impost de societats
Llei d’integració social dels minusvàlids
Malaltia de declaració obligatòria
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Main Science and Technology Indicators (principals indicadors de ciència i tecnologia)
Ministeri de Treball i Afers Socials
National Accounts (comptabilitat nacional)
Observatori de la Societat de la Informació
Organització Catalana de Trasplantaments
Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic
Organització Internacional del Treball
Organització Mundial de la Salut
Organització No Governamental
Organització Nacional de Transplantaments
Pla director d’infraestructures de telecomunicacions
Pla director de serveis i continguts
producte interior brut
petita i mitjana empresa
Confederació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya
Pla d’infraestructures de transport de Catalunya
Pla de recerca i innovació
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya
Programa de gestió dels residus industrials de Catalunya
2001-2006
Programa de gestió dels residus de la construcció 20012006
pactes territorials per l’ocupació
Pla de xoc de l’atenció primària
remuneració dels assalariats
remuneració dels ocupats
recerca i desenvolupament
recerca, desenvolupament i innovació
Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols
rendes mixtes
renda mínima d’inserció
remuneració per ocupat
societat anònima
societats anònimes laborals

SIGLES

SATP
SEC-95
SEEPROS
SEMSA
SGIM
SIMDP
SISPE
SLL
SMDP
SOC
SOVI
SPOE
SRAS
SS
TDT
TEDI
TEU
TIC
TLC
UE
UAB
UB
UdG
UdL
UGT
UMTS
UNESCO

UOC
UPC
UPF
URV
VAB
VIH
XHUP
XVPCA

subsidi per ajuda de tercera persona
sistema europeu de comptes nacionals i regionals 1995
sistema europeu d’estadístiques de protecció social
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
subsidi de garantia d’ingressos mínims
subsidi mobilitat i compensació despeses de transport
Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació
societats limitades laborals
subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport
Servei d’Ocupació de Catalunya
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa
Servei Públic d’Ocupació Estatal
síndrome respiratòria aguda severa
Seguretat Social
televisió digital terrestre
test d’edificis
Twenty Foot Equivalent Units (unitats equivalents a vint
peus)
tecnologies de la informació i la comunicació
Tribunal Laboral de Catalunya
Unió Europea
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Unió General de Treballadors
Universal Mobile Telecommunications System (sistema de
telecomunicacions mòbils universal)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organització Educacional, Científica i Cultural de
les Nacions Unides)
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
valor afegit brut
virus de la immunodeficiència humana
Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica
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1.ÍNDEX ANALÍTIC

Accidents de treball
Accidents de treball amb baixa
267,
269-270, 496
Accidents de treball sense baixa
496
Afiliació a la Seguretat Social
270
Agricultura
264, 268, 270-271
Construcció
268-271
Dones
266, 268-269, 306
Evolució
265-268, 496, 507
Índex d’incidència
265-266, 268-271
Malalties professionals
259-260, 262,
271, 496
Marc normatiu autonòmic
262-263
Marc normatiu comunitari
258
Marc normatiu estatal
136, 259-262
Pensions i prestacions
407, 413,
416-418, 421-423
Acomiadament
Conciliacions individuals
221-223, 243,
250, 252-256, 496
Expedients de regulació d’ocupació 224-225,
243, 246-248
Indústria
222-225, 247-248, 495
Serveis
495
Administració autonòmica
Empreses públiques
63, 65
Endeutament
27, 37, 93, 102-103, 106,
129, 337-341
Pressupost
85, 92, 95-96, 98, 100,
103-107, 128-129, 203, 329-330, 333-337,
341-343, 389-390, 478-479, 502
Afiliació a la Seguretat Social
Accidents de treball
270
Emigració i immigració
174-177,
182-183, 494
Mercat de treball
33, 159, 175,
182-184, 270, 407-408, 494
Pressupost de la Seguretat Social
410
Aigua
Inflació
44
Medi ambient
434-440, 456, 482, 501
Aire
440-441, 482, 501
Assistència psiquiàtrica
vegeu Salut i assistència mèdica
Atenció domiciliària
Serveis socials
404
Atenció especialitzada
Serveis socials
413

Atenció farmacèutica
Pensions i prestacions
423, 426
Salut i assistència mèdica
326, 477
Atenció primària
Pressupost de la Seguretat Social
413
Salut i assistència mèdica
323-324
Atur
Conjuntura econòmica
22, 25, 122, 133,
135-136, 159-162, 494, 507
Emigració i immigració
180-181
Exclusió social
212-214, 216, 397-398
Mercat de treball
22, 133, 135-136,
159-171, 181, 188, 208, 494, 507
Nivell de benestar i pobresa
25, 122,
397-398
Pensions i prestacions
135, 167, 416,
426-432, 481-482, 501, 509
Renda activa d’inserció
426-427,
430-432, 481-482
Atur registrat
Mercat de treball
167-168
Béns de consum
Conjuntura econòmica
30, 32-33,
47-48, 123, 125
Demanda interna
30, 32-33, 47, 123, 125
Preus
20, 22-25, 27, 29-30, 41, 43-45,
47-51, 53, 55-56, 58, 60-61, 91, 121, 123,
125-126
Béns d’equipament
Conjuntura econòmica
20, 22, 29, 32-33,
47-48, 121, 506
Demanda interna
20, 22, 29, 32-33, 47,
121-122, 506
Inversions
29, 506
Preus 22-25, 29, 58, 60, 121, 123, 125-126
Borsa de valors
39-40
Clàusula de revisió salarial
49, 240-242, 496
Cohesió social
Política d’ocupació 113, 133-134, 137, 173,
202, 403, 493
Comerç electrònic
Tecnologies de la informació
i la comunicació
461, 469-470, 484,
502, 509
Competències de les CCAA
Formació contínua
193, 331-332
Medi ambient
436
Serveis socials
402-403, 481, 509
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Competitivitat
Conjuntura econòmica
30, 62, 86, 123,
133, 226, 487-488, 505
Cooperatives
38, 114-115, 130
Formació professional
135
Infraestructures
62-64, 90-91, 100
Marc normatiu autonòmic
133, 136-137
Política regional europea
108
Tecnologies de la informació
i la comunicació
460-461, 474, 484
Conciliació de la vida familiar
i laboral
135, 227, 507
Conflictes laborals
Conciliacions individuals
221-223, 243,
250, 252-256, 495
Expedients de regulació d’ocupació 224-225,
243, 246-248
Solució extrajudicial de conflictes 243, 250-257
Tancaments patronals
242-243, 245
Vagues
242-245, 256, 496
Conjuntura econòmica
Agricultura
20, 32, 49-50, 119-120, 141,
146-147, 486, 488
Atur
22, 25, 122, 133, 135-136,
159-162, 494, 507
Béns de consum
30, 32-33,
47-48, 123, 125
Béns d’equipament
20, 22, 29, 32-33,
47-48, 121, 506
Competitivitat
30, 62, 86, 108, 123, 133,
137, 226, 487-488, 505
Construcció
19-20, 22, 29, 31, 40, 51, 53,
62, 68, 70, 117, 119-120, 124-126, 140,
146-147, 365-369, 479-480, 487-488, 500,
506, 509
Consum privat
18-19, 22-23, 25-27, 31,
42, 47-51, 61, 71, 100, 121-122, 124-125,
458-459, 483, 487-488, 502, 505-506
Costos laborals
23, 51-61, 126, 135, 488
Demanda interna
18, 23, 25-28, 31, 42,
121-122, 487-488, 505
Empreses catalanes
29, 36, 71, 81-84,
124, 127-128, 471-472
Exportacions i importacions
19, 24-26,
29, 31, 42, 86-87, 109, 121-123, 487-488,
505-506
Formació bruta de capital
18-19, 487
Índex de preus al consum
23, 26, 42, 49,
51, 53, 55, 121, 488
Índex de preus industrials
24, 47
Indústria
24, 32, 49-51, 53, 71, 76, 117,
119-120, 126, 141, 146-147, 160, 185,
187, 192, 194, 488-489
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Inflació
25-26, 41-45, 47-51, 53, 56-58,
125, 488, 505
Inversions
18-19, 22, 37, 121, 123-124
Mercat de treball
17, 22, 24-26, 133,
135-138, 142, 168, 179, 493-494, 506-507
Ocupació
18, 22-25, 27, 60, 62, 108, 113,
115, 122-123, 133-137, 140, 145-155,
159-160, 487-488, 493-494, 506-507
Pesca
44
Salaris pactats
239-242, 488
Saldo exterior
30, 123
Serveis
24, 26, 31-33, 36, 40, 124-125,
488-489, 496
Taxa d’atur
26, 494
Construcció
Accidents de treball
268-271
Conjuntura econòmica
19-22, 29, 31, 40,
124-126, 365-369, 479-480, 487-489, 500,
506, 509
Contractació
185, 187, 213-214, 216
Costos laborals
51, 53
Demanda interna
19-20, 22, 29, 31, 40,
51, 53, 62, 68, 70, 117, 119-120, 124-126,
140, 146-147, 487-488, 505
Habitatge
117, 360, 364-371, 377-383,
479-480, 500, 509
Infraestructures
62-63, 68-70
Medi ambient
445
Mercat de treball
140, 146-147, 165, 174,
177, 179, 184-185, 187, 197, 213, 216,
222-225, 232, 237, 242, 244-248, 254,
268-269, 271
Negociacions col·lectives de treball
232, 237
Societats laborals
114, 119-120
Consum
Arbitratge
228, 457
Despesa privada
458-459, 483
Hàbits de consum
321-323
Marc normatiu autonòmic
456, 483
Marc normatiu estatal
455-456
Reclamacions
456-457, 483, 502
Consum de les llars
vegeu Consum privat
Consum privat
18-19, 22-23, 25-27, 121,
458-459, 483, 487-488, 502, 505-506
Consum públic
Demanda interna
18, 23, 25-28, 31, 42,
121-122
Contractació
Agricultura
185, 187, 213-214, 216
Discapacitats
212-214, 216
Dones
135, 138-139, 142-144, 147-152,
154-158, 161-162, 185, 187, 217-218, 220,
494, 507

Índex analític
Educació
347-348
Emigració i immigració
174-177,
184-187, 495
Empreses
39-40
Empreses de treball temporal
220-221
Evolució
211-219
Evolució dels acomiadaments
221-225
Indústria
185, 213-214, 216
Mercat de treball
155, 174, 184-187,
211-220
Modalitats de contracte 174, 185, 212-216,
495, 506
Serveis
185, 213-214, 216, 219
Subcontractació
226
Convenis col·lectius de treball
Clàusula de revisió salarial 49, 240-242, 496
Jornada mitja pactada
236-239, 496
Negociacions col·lectives
de treball
191-192, 226-235, 257,
262, 495-496, 506-507
Seguretat i salut laboral
258, 262
Cooperatives
Economia social
113-118, 489
Habitatge
117, 378, 380, 388-389
Marc normatiu comunitari
113
Marc normatiu estatal
113
Mercat de treball
430
Sistema financer
38
Costos laborals
Costos laborals
23, 51-61, 126, 135, 488
Costos laborals unitaris
23, 55-56, 58
Productivitat
30, 59-61, 75-76, 123,
126-127, 134, 239
Salaris 41, 48-51, 125, 135, 226, 239, 410,
488
Cultura i oci
Cinema
450-451
Despesa privada
449
Despesa pública
448, 502
Edició
453-454, 509
Esport
321, 352, 451-453
Marc normatiu autonòmic
446-447
Marc normatiu comunitari
446-447
Marc normatiu estatal
331, 446-447
Política lingüística
455
Teatre
450-451
Demanda interna
Béns de consum
30, 32-33, 47, 123, 125
Béns d’equipament
20, 22, 29, 32-33,
47, 121-122, 506
Conjuntura econòmica
18, 23, 25-28, 31,
42, 121-122, 487-488, 505
Construcció
19-20, 22, 29, 31, 40, 51, 53,
62, 68, 70, 117, 119-120, 124-126, 140,
146-147, 487-488, 505

Consum privat
18-19, 22-23, 25-27, 121,
505-506
Consum públic
27, 122
Estalvi i inversió
18-19, 22-24, 26-27, 29,
37-39, 62, 64, 69, 84, 89, 90-91, 121,
123-124, 128, 135, 373-374, 458-459,
487-488, 505-506
Formació bruta de capital
18, 28-29, 121,
123, 487
Mercat de capitals
39-40, 487-488
Renda disponible de les famílies 27, 505-506
Demografia
Creixement de la població
141, 182, 283,
286, 345-347, 476, 499
Emigració i immigració 285-303, 353-355,
476-477, 499, 508
Envelliment de la població
290, 508
Esperança de vida
288, 305-306
Estructura demogràfica
288-291
Fecunditat
287-288, 290, 476, 499, 508
Joventut
289-290
Mercat de treball
133-138
Migracions internes
291
Mortalitat
287, 306-307, 309, 311, 313,
477
Dependència
Atenció domiciliària
404
Competències de les CCAA
402-403
Discapacitats
291, 400-404, 413, 421,
424-425, 481
Família
400, 404-405, 481, 500-501
Gent gran
368-369
Marc normatiu autonòmic
400, 402-403,
509
Marc normatiu estatal
400-402, 500-501,
509
Pensions i prestacions
400, 480-481
Despesa privada
Consum
18-19, 22-23, 25-27, 31, 42,
47-51, 61, 71, 458-459, 483
Cultura i oci
449
Habitatge
18, 45, 47, 117, 357-358, 372,
376, 479-480, 500, 509
Inflació
25-26, 41-45, 47-51, 53, 56-58,
125, 505
Despesa pública
Consum
27, 47, 100, 121-122, 124-125
Cultura i oci
448, 502
Educació
332-345, 478-479, 500, 508
Habitatge
357-364, 384, 387, 390
Innovació
488-489
Pressupost
81, 85, 92, 95-96, 98, 100,
103-107, 128, 203
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Salut i assistència mèdica 83, 100, 326-327,
329-330, 477-478
Seguretat Social
408-416, 481, 501
Discapacitats
Contractació
212-214, 216
Dependència
291, 400-404, 413, 421,
424-425, 481
Pensions i prestacions
406, 413-414,
421-422, 424-426, 481, 501
Polítiques actives d’ocupació
188
Salut i assistència mèdica
401
Dones
Accidents de treball 266, 268-269, 306, 496
Contractació
135, 138-139, 142-144,
147-152, 154-158, 161-162, 185, 187,
217-218, 220, 494, 507
Emigració i immigració
175-177, 181,
185-187, 301
Formació contínua
191
Mercat de treball
135, 138-139,
142-144, 148-159, 161-171, 224, 248-250
Pensions i prestacions
423, 425, 428-429,
431-432, 481, 501
Pobresa
395-396, 398, 407
Prestacions d’atur
167
Salut i assistència mèdica
305-309,
311-312, 315-317
Taxa d’activitat
143-144, 181, 494, 507
Taxa d’atur
22, 163-165, 167, 169,
170-171, 181, 494
Taxa d’inactivitat
138-139
Taxa d’ocupació
135-136, 148,
150-152, 168-169, 494, 507
Violència
307, 387
Drogues
Salut i assistència mèdica
322-323
Economia catalana
Consum
18-19, 22-23, 25-27, 31, 42,
47-51, 61, 71, 100, 121-122, 124-125
Empreses catalanes
29, 36, 71, 81-84,
124, 127-128, 265, 472
Equilibri territorial
117
Exportacions i importacions
19, 24-26,
29, 31, 42, 86-87, 109, 121-123, 487, 505
Formació bruta de capital
18, 28-29,
121, 123, 487
Inflació
41-45, 47-51, 53, 56-58, 125,
505, 406, 488, 505
Producte interior brut
17, 487
Sector financer
36, 38-39, 124
Economia espanyola
31, 41, 43, 51, 55-56,
58, 109, 112
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Economia internacional
Economia nord-americana
23
Economia espanyola
31, 41, 43, 51,
55-56, 58, 109, 112
Estalvi i inversió
23-24, 26, 121-122
Exportacions i importacions
506
Inflació
25-26
Inversions
23-24, 26
Producte interior brut
487
Taxa d’atur
22, 24, 169-171
Economia social
Cooperatives
38, 114-118, 130, 154, 430,
489
Marc normatiu comunitari
113
Marc normatiu estatal
113
Mercat de treball
193, 196-197
Societats laborals
114-115, 118-120,
130, 430, 489
Subvencions
113-115
Educació
Alimentació
319
Educació infantil
335-336, 354, 499
Emigració i immigració
145, 173, 299,
353-355
Ensenyament primari
334-337, 347-348,
354, 398-399, 452, 478, 499
Ensenyament secundari
145, 151,
334-337, 348-350, 354, 398-399, 452, 478,
499
Ensenyament universitari
331-332,
337-345, 355-356, 479, 500, 509
Finançament
332-345, 478-479, 500, 508
Formació professional
135, 151, 192,
331-332, 351-352, 354
Fracàs escolar
350-351
Inversions
115, 341-345, 479
Marc normatiu autonòmic
331
Marc normatiu comunitari
331-332
Marc normatiu estatal
331-332
Vagues
244
Emigració i immigració
Afiliació a la Seguretat Social
33, 159,
174-177, 182-183, 494
Atur
180-181
Contractació
495
Demografia
181, 285-303, 353-355,
476-477, 499, 508
Educació
353-355
Habitatge
360-361, 387
Mercat de treball
145, 172-174, 177,
179-187, 494-495, 507
Procés de normalització
140, 172-179,
183, 299, 477, 499, 508

Índex analític
Serveis socials
413
Empreses de treball temporal
220
Envelliment de la població
290, 508
Equilibri territorial
117, 134, 140,
146-147, 159, 167, 193, 203, 263
Esperança de vida
Demografia
181, 288
Salut i assistència mèdica
305-306, 311,
314, 317, 508
Esport
100, 321, 352, 451-453
Estalvi i inversió
Demanda interna
18-19, 22-24, 26-27, 29,
37-39, 62, 64, 69, 84, 89, 90-91, 121,
123-124, 128, 135, 373-374, 458-459,
487-488, 505-506
Infraestructures
62-67, 84, 86, 90-91, 100,
126, 339, 341, 434, 441-443, 447, 467,
473-474, 482
Inversió pública
29, 337, 342-343, 489
Tecnologies de la informació
i la comunicació
460, 472
Euro
19-20, 30, 41, 47-48, 121-123,
487, 505
Exclusió social
Atur
135-136, 212-214, 216, 397-398
Dependència
397
Habitatge
361, 377
Pobresa
391-399, 480
Política d’ocupació
134-137, 172,
188-189, 202, 213, 403-404, 426-427, 493
Protecció social
416
Tecnologies de la informació
i la comunicació
474-475
Expedients de regulació d’ocupació
224-225,
243, 246-248, 496
Exportacions i importacions
Conjuntura econòmica
19, 24-26, 29, 31,
42, 86-87, 109, 121-123, 487-488, 505-506
Economia catalana
487, 505
Economia internacional
506
Sector exterior
18-19, 26, 30-31, 121-123,
487-488, 505
Tecnologia
86-88
Família
Dependència
400, 404-405, 481, 500-501
Pensions i prestacions
400, 404-405,
407-408, 421, 481
Pobresa
396-397
Fecunditat
287-288, 290, 476, 499, 508
Finançament autonòmic
489
Hisenda pública 91-92, 109, 112, 128, 130
Pressupost
92, 95-96, 98, 100, 103-107,
128-129

Recaptació d’impostos
91-92, 105, 109,
112, 128, 130
Foment de l’ocupació
Negociacions col·lectives de treball
226
Política d’ocupació
100, 115, 134, 137,
167, 188, 201-202, 206-210, 394, 403,
426, 467, 488-489, 493, 506-507
Fons de cohesió
Política estructural i de cohesió
de la UE
108
Formació bruta de capital 18, 28-29, 121, 123
Formació professional
Educació
192, 331-332, 351-352, 354
Formació contínua
188-201, 331-332
Formació ocupacional
188
Formació permanent
226
Formació professional reglada
351-352
Mercat de treball
135-138, 142, 151, 188
Política d’ocupació
188-201, 226
Gent gran
Atenció domiciliària
404
Dependència
368-369
Envelliment de la població
290, 507
Habitatge
360-361
Pensions contributives
407, 416-421, 481
Pensions no contributives
421-426, 481
Pobresa
396, 407, 480
Serveis socials
413
Gestió de residus
433, 441-445, 482
Habitatge
Construcció 364-371, 377-383, 479-480, 500,
509
Cooperatives
117-118, 378-380, 388-389
Demanda
367-369, 373-374, 376
Despesa privada
372-376, 479-480, 509
Despesa pública
357-364, 384, 387, 390
Exclusió social
361, 377
Gent gran
360-361
Habitatges protegits
358-360, 362-364,
377-383, 388-390, 480, 509
Joventut
360-361, 387
Lloguer
358, 360-362, 375-377,
380-382, 387-388, 397, 457, 509
Marc normatiu autonòmic
357-362
Marc normatiu estatal
362
Préstecs hipotecaris
358-361, 366, 373
Preus
18, 45, 27, 123, 357-358, 364-366,
369-376, 479-480, 500
Rehabilitació
383-386
Hisenda pública
Finançament autonòmic 91-92, 109, 112, 128,
130

569

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2005
Immigració
vegeu Emigració i immigració
Importacions
vegeu Exportacions i importacions
Impost sobre el Valor Afegit
Sector públic
128
Sistema tributari
91, 112
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Sector públic
128, 432
Sistema tributari
91, 112
Incendis
Medi Ambient
435-436, 482, 501
Índex de Preus al Consum
23, 26, 42, 49, 51,
53, 55, 121, 488
Índex de Preus Industrials
24, 47
Inflació
Conjuntura econòmica 25-26, 41-45, 47-51,
53, 56-58, 125, 488, 505
Economia catalana 41-45, 47-51, 53, 56-59,
125, 226, 406, 488, 505
Preus
483, 487, 502
Infraestructures
Competitivitat
62-64, 90-91, 100
Cultura
447
Educació
339-341, 508-509
Inversions
90-91, 100, 128, 339-341, 434,
441-443, 467, 473-474, 482, 508-509
Marc normatiu autonòmic
62-64
Medi ambient
441-443, 482
Mobilitat laboral
62, 64, 68, 84
Tecnologies de la informació
i la comunicació
86, 467, 473-474
Transport aeri
69-70, 126-127
Transport de mercaderies
63-67, 70, 126
Transport ferroviari
63-66, 126
Transport marítim
67-69, 126
Transport per carretera
67, 126, 258
Innovació
Despesa pública 84-86, 100, 128, 488-489
Despesa privada
80-83, 127
Economia social
113
Marc normatiu autonòmic
71
Tecnologia
74-76, 127, 434, 473
Integració social
vegeu Exclusió social
Internet
Tecnologies de la informació
i la comunicació
461-469, 471-473
Inversions
Béns d’equipament
29, 506
Conjuntura econòmica 18-19, 22, 37, 121,
123-124
Cultura
447
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Dependència
404-405
Economia internacional
23-24, 26
Economia social
115
Educació
341-345, 479
Infraestructures
62, 64, 68-69
Innovació
84, 488-489
Investigació
226, 197, 200, 261, 488
Patents
83-84,128
Sector públic
89-91, 94, 128, 341-345,
404-405, 447, 479, 488-489, 506
Tecnologia
74-76, 84-88, 127
Investigació
Inversions
226, 197, 200, 261, 488
Tecnologia
189
IPC
vegeu Índex de Preus al Consum
IPRI
vegeu Índex de Preus Industrials
IRPF
vegeu Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques
IVA
vegeu Impost sobre el Valor Afegit
Jornada laboral
vegeu Temps de treball
Jornada mitja pactada
Temps de treball
236-239, 496
Joventut
Accidents
312
Demografia
289-290
Esport
451-452
Habitatge
360-361, 387
Mercat de treball
136, 138-139,
141-144, 149-152, 161, 164, 168, 170-171,
208, 507
Pobresa
396, 480
Salut i assistència mèdica 311, 314-315, 319,
323, 508
Maltractament
Dones
387
Marc normatiu autonòmic
Consum
456, 483, 502
Cultura i oci
446-447
Dependència
400, 402-403, 509
Educació
331
Habitatge
357-362
Infraestructures
62-64
Innovació
71
Medi ambient
433-436

Índex analític
Mercat de treball
133, 136-137, 173, 226
Salut i assistència mèdica
305
Seguretat i salut laborals
262-263
Marc normatiu comunitari
Cooperatives
113
Cultura
446-447
Economia social
113
Educació
331-332
Emigració i immigració
173
Medi ambient
433
Mercat de treball
133-136
Salut i assistència mèdica
304, 310, 318
Seguretat i salut laborals
258
Marc normatiu estatal
Atur
426-427
Consum
455-456
Cultura i oci
331, 446-447
Dependència
400-402, 500-501, 508
Economia social
113
Educació
331-332
Emigració i immigració
172-173
Habitatge
362
Medi ambient
433-436
Mercat de treball
133, 136
Salut i assistència sanitària
304, 477
Seguretat i salut laborals
259-262
Seguretat social
405-408
Marginació social
vegeu Exclusió social
Medi ambient
Aigua
434-440, 456, 482, 501
Aire
440-441, 482, 501
Competències de les CCAA
436
Gestió de residus
433, 441-445, 482
Incendis
435-436, 482, 501
Mercat de treball
Afiliació a la Seguretat Social 33, 159, 175,
182-184, 270, 407-408, 494
Agricultura
50, 140-141, 146-148, 160, 165,
177, 179, 185, 187, 192, 194, 242, 244-245,
247-248, 254, 268, 270-271
Atur 22, 25, 122, 136, 159-171, 181, 188, 208,
494, 507
Atur de llarga durada
163, 494
Atur registrat
167-168
Conjuntura econòmica 22, 25-26, 493-494,
506-507
Construcció 140, 146-147, 165, 174, 177, 179,
184-185, 187, 197, 213, 216, 222-225, 232,
237, 242, 244-248, 254, 268-269, 271
Contractació
155, 174, 184-187, 211-220
Cooperatives
154, 430
Emigració i immigració 145, 172-174, 177,
179-187, 494-495, 507

Formació
188
Indústria
50, 140-141, 146-148, 160, 165,
185, 187, 192, 194, 213, 216, 223-225,
231, 237, 242-245, 247-248, 254, 268-271
Joventut
136, 138-139, 141-144, 149-152,
161, 164, 168, 170-171, 208, 507
Marc normatiu autonòmic
133, 136-137
Marc normatiu comunitari
133-136
Marc normatiu estatal
133, 136
Mobilitat laboral
62, 64, 68, 84, 134-136
Població activa
140-143, 179-182, 493
Població desocupada
160-163, 181,
397-398, 494
Població inactiva
181, 193, 196
Població ocupada
145-151, 154-158, 181,
193, 196, 397-398, 494, 507
Sector públic
156-158, 193, 494
Serveis
49-51, 53, 125-126, 140-141,
146-148, 160, 165, 185-187, 213, 216,
219, 222-225, 237-238, 242-245, 247-248,
254, 268-271
Societats laborals
430
Taxa d’activitat 143-145, 181, 188, 493-494
Taxa d’atur
163-166, 169-171, 181, 494
Taxa d’atur femení
169, 494
Taxa d’atur juvenil
170-171, 494
Taxa d’inactivitat
138-139, 493
Taxa d’ocupació
151-153, 168-169,
188-189, 201, 494
Taxa de temporalitat
158-159, 494, 506
Treball a temps parcial
22, 136, 158-159,
214, 216-217, 219, 494, 506
Mobilitat laboral
Infraestructures
62, 64, 68, 84
Mercat de treball
134-136
Negociacions col·lectives
de treball
191-192, 226
Morbiditat
Salut i assistència mèdica
307
Mortalitat
Demografia
271, 287
Salut i assistència mèdica
306-307, 309,
311, 313, 477
Natalitat
vegeu Fecunditat
Negociacions col·lectives de treball
Acords col·lectius de treball
227-235
Conciliació de la vida familiar
i laboral
135, 507
Condicions de treball
229
Convenis col·lectius
de treball 48-50, 191, 226-228, 231-242,
245, 256, 262, 495-496, 507-508
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Mobilitat laboral
191-192, 226
Sectors productius
237
Nivell de benestar i pobresa
Atur
25, 122, 397-398
Dones
395-396, 398, 407
Exclusió social
25, 122
Protecció social
393-394, 400-408,
411-432, 480-482, 500-501, 509
Obesitat
317-321, 477, 499, 508
Pactes territorials per a l’ocupació
188,
201-203, 495
Pensions i prestacions
Accidents de treball
407, 413, 416-418,
421-423
Atur 167, 416, 426-432, 481-482, 501, 509
Dependència
400, 480-481
Dones
423, 425, 428-429, 431-432,
481, 501
Família
400, 404-405, 407-408, 421, 481
Incapacitat
407, 413, 416-418, 421
Invalidesa
406-407, 416, 422-424, 481
Jubilació contributiva
139, 416-419,
421, 423, 481
Jubilació no contributiva
422-423
LISMI
413-414, 421-422, 424-426, 481
Maternitat
413, 421
Orfandat
416, 418
Vellesa
407, 416, 422, 424
Viduïtat
407, 416-418, 420-421
Persones grans
vegeu Gent gran
PIB
vegeu Producte Interior Brut
Població activa
140-143, 179-182, 493
Població desocupada
160-163,181, 397-398,
494
Població inactiva
181, 193, 196
Població ocupada
145-151, 154-158, 181,
193, 196, 397-398, 494, 507
Pobresa
Dones
395-396, 398, 407
Exclusió social
391-399, 480
Família
396-397
Gent gran
396, 407, 480
Joventut
396, 480
Política de l’habitatge
376-380
Política d’ocupació
Cohesió social
113, 133-134, 137, 173,
202, 403, 493
Conjuntura econòmica
487-488,
493-495, 506-507
Exclusió social
134-137, 172, 188-189,
202, 212-213, 403-404, 426-427, 493
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Foment de l’ocupació
100, 115, 134, 137,
167, 188, 201-202, 206-210, 394, 403,
426, 467, 488-489, 493, 506-507
Formació professional
188-201, 226
Pactes territorials per a l’ocupació
188,
201-203, 495
Polítiques actives
134, 137, 167,
188-210, 495, 506-507
Societat del coneixement
474
Política lingüística
455
Política monetària
25-27, 505-506
Polítiques actives d’ocupació
134, 137, 167,
188-210, 495, 506-507
Pressupost
Administració autonòmica
329-330,
333-337, 341-343, 389-390, 478-479, 502
Discapacitats
188
Finançament autonòmic 18, 85, 92, 95-96, 98,
100, 103-107, 128-129, 203
Seguretat Social
408-416, 481, 501
Pressupost consolidat 95-96, 98, 329-331, 478
Préstecs hipotecaris
358-361, 366, 373
Preus
Béns de consum
20, 22-25, 27, 29-30, 41,
43-45, 47-51, 53, 55-56, 58, 60-61, 91,
121, 123, 125-126
Béns d’equipament 22-25, 29, 58, 60, 121,
123, 125-126
Euro
487, 505
Habitatge 18, 45, 27, 123, 357-358, 364-366,
369-376, 479-480, 500
Índex de Preus al Consum 23, 26, 42, 49, 51,
53, 55, 121, 488
Índex de Preus Industrials
24, 47
Inflació
483, 487
Política monetària
25-27, 505-506
Tipus d’interès
18, 26-27, 121, 123,
359-360, 372
Producte Interior Brut 17-19, 22-27, 32, 41-42,
54-61, 64, 72-73, 76, 84, 88, 91, 105-106,
109-110, 112, 121-122, 127-128, 130,
333-334, 337-338, 341, 413-416, 427, 470,
478, 487-489, 500
Productivitat laboral
30, 59-61, 75-76, 123,
126-127, 134, 239, 487-488, 505
Protecció social
100, 134, 393-394, 400-408,
411-432, 480-482, 500-501, 509
R+D
vegeu Investigació
Renda activa d’inserció
426-427, 430-432,
481-482
Renda disponible de les famílies
27, 505-506

Índex analític
Salaris
Clàusula de revisió salarial 49, 239-242, 496
Costos laborals
41, 48-51, 125, 135, 226,
239, 410, 488
Negociacions col·lectives de treball 226-227
Prestacions contributives
429
Salari mínim interprofessional 410, 418-421
Salaris pactats
239-242, 488
Saldo exterior
Conjuntura econòmica
30, 123
Salut i assistència mèdica
Accidents
306, 311-313
Alcohol
321-322
Atenció farmacèutica
326-327, 426, 477
Atenció primària
323-324, 413
Dependència
404
Despesa pública
100, 326, 329-330
Diabetis
310-311
Discapacitats
401
Drogues
308, 322-323
Esperança de vida
305-306, 508
Esport
452-453
Hàbits
317
Hepatitis
308-309
Joventut
311, 314-315, 319, 323, 508
Legionel·losi
304, 309
Marc normatiu autonòmic
305
Marc normatiu comunitari
304
Marc normatiu estatal
304
Morbiditat
307
Mortalitat
305-307, 309, 311, 313, 477
Obesitat
317-321, 477, 499, 508
Pobresa
398-399
Pressupost
326-330, 477-478
Salut mental
309-310, 477, 499, 508
SIDA
307-308
Sistema sanitari
323-324, 477
Tabaquisme
260-261, 304, 314-317,
458, 477, 499
Tecnologies de la informació
i la comunicació
468-469
Tuberculosi
308
Violència de gènere
307
Sector de l’agricultura
Accidents de treball
264, 268, 270-271
Acomiadament
222-225, 247-248
Conciliacions
254
Conflictivitat laboral
244-245
Conjuntura econòmica
20, 32, 49-50,
119-120, 141, 146-147, 487-488
Contractació
185, 187, 213-214, 216
Economia social
117, 119-120
Formació contínua
192, 194

Mercat de treball
49-51, 53, 126, 140-141,
146-148, 160, 165, 177, 179, 184-185,
187, 192, 194, 242, 244-245, 247-248,
254, 268, 270-271
Malalties professionals
271, 496
Negociacions col·lectives de treball 231, 237,
242
Sector de la indústria
Accidents de treball
268-271
Acomiadaments
222-225, 247-248, 495
Conciliacions
254
Conflictivitat laboral
243-245
Conjuntura econòmica 24, 32, 49-51, 53, 71,
76, 117, 119-120, 126, 141, 146-147, 160,
185, 187, 192, 194, 488-489
Contractació
185, 213-214, 216
Economia internacional
24
Economia social
117, 119-120
Formació contínua
192, 194
Gestió de residus
441-443
Malalties professionals
271, 496
Mercat de treball 50, 140-141, 146-148, 160,
165, 184-185, 187, 192, 194, 213, 216,
223-225, 231, 237, 242-245, 247-248, 254,
268-271
Negociacions col·lectives de treball 231, 237,
242
Sector dels serveis
Accidents de treball
268-271
Acomiadament
222-225, 247-248, 495
Conciliacions
254
Conflictivitat laboral
243-245
Conjuntura econòmica 24, 26, 31-33, 36, 40,
124-125, 488-489
Contractació
185, 213-214, 216, 219
Cultura
446, 449
Economia social
114, 117-120, 130
Formació contínua
192, 194
Malalties professionals
271, 496
Mercat de treball
49-51, 53, 125-126,
140-141, 146-148, 160, 165, 185-187, 213,
216, 219, 222-225, 237-238, 242-245,
247-248, 254, 268-271
Negociacions col·lectives de treball
232,
237-238
Sector de la construcció
vegeu Construcció
Sector exterior
18-19, 26, 30-31, 121, 123,
487-488, 505
Sector públic
Endeutament
337-338, 340-341
Impostos directes
109, 112
Impostos indirectes
55-58, 91, 128, 130
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Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques
128, 432
Impost sobre el Valor Afegit
128
Inversions
76-79, 89-91, 94, 127-128,
341-345, 404-405, 447, 479, 488-489, 506
Mercat de treball
155-158, 193, 494
Pressupost consolidat 95-96, 98, 329-331,
478
Sector públic autonòmic
92-104
Sector públic central
89
Sector públic local
104-107
Tecnologies de la informació
i la comunicació
474
Seguretat i salut laboral
Accidents de treball
265-271, 496, 508
Actuacions de promoció
263-265
Marc normatiu autonòmic
262-263
Marc normatiu comunitari
258
Marc normatiu estatal
259-262
Negociacions col·lectives de treball 262-263
Pensions i prestacions
407, 413, 416-418,
421-423
Seguretat Social
Marc normatiu estatal
405-408
Pressupost
95, 408-416, 481, 501
Prestacions contributives 167, 299, 406-407,
413, 416-421, 424, 427-432, 481-482, 501
Prestacions no contributives 421-423, 481,
501, 509
Servei d’Ocupació de Catalunya
Contractació 174, 185, 211-214, 216-220,
224, 246
Política d’ocupació
137, 201
Pactes territorials per a l’ocupació 201-203,
495
Serveis socials
Atenció domiciliària
404
Atenció especialitzada
413
Atenció primària
413
Competències de les CCAA 402-403, 481,
509
Dependència
400-405
Emigració i immigració
413
Gent gran
413
Prestacions a les famílies 310, 400, 404-405,
407-408, 421, 423-424, 481
Renda mínima d’inserció
431
Sinistralitat
vegeu Accidents de treball
Sistema financer
Bancs i caixes
38-39, 124
Borsa de valors
33, 40, 487-488

574

Cooperatives
38
Política monetària
25-27, 505-506
Sistema Sanitari
vegeu Salut i assistència mèdica
Sistema tributari
Impost sobre el Valor Afegit 91, 112, 128
Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques
91, 112
Medi ambient
434
Societat de la informació
Despesa pública
100
Tecnologies de la informació
i la comunicació
473-474
Societat del coneixement
Despesa pública
84, 86, 100
Tecnologies de la Informació
i la comunicació 127, 460-462, 472, 474,
483-484
Societats laborals
Economia social 114-115, 118-120, 130, 489
Mercat de treball
430
Solució extrajudicial de conflictes
Conciliació laboral 221-223, 243, 250-254,
256
Mediació
228, 243, 250, 457
Negociacions col·lectives de treball
226
Tribunal Laboral de Catalunya
255-257
Tabaquisme 260-261, 304, 314-317, 458, 477,
499
Tancaments patronals
242-243, 245
Taxa d’activitat
Femenina
143-144, 181, 494, 507
Mercat de treball 143-145, 181, 188, 493-494
Taxa d’atur
Femenina 22, 163-165, 167, 169, 170-171,
494
Juvenil
168, 170-171, 494
Mercat de treball 163-166, 169-171, 181, 494
Taxa d’inactivitat
138-139, 493
Taxa d’ocupació
Femenina 135-136, 148, 150-152, 168-169,
494, 507
Mercat de treball
151-153, 168-169,
188-189, 201, 494
Taxa de temporalitat
22, 136, 158-159, 214,
216-217, 219, 494, 506
Tecnologia
Exportacions i importacions
86-88
Innovació
74-76, 127, 434, 473
Inversions
74-76, 84-88, 127
Investigació
189
Tecnologies de la informació i la comunicació
Comerç electrònic 461, 469-470, 484, 502,
509

Índex analític
Competitivitat
460-461, 474, 484
Estalvi i inversió
460, 472
Exclusió social
474-475
Infraestructures
86, 467, 473-474
Internet
461-469, 471-473
Salut i assistència mèdica
468-469
Sector públic
474
Societat de la informació
473-474
Societat del coneixement
127, 460-462,
472, 474, 483-484

Temps de treball
Jornada mitja pactada
236-239, 496
Treball a temps parcial
174, 212-214, 216,
218-219
Tipus d’interès
Preus
18, 26-27, 121, 123, 359-360, 372
Vagues
242-245, 251, 496
Vellesa
vegeu Gent gran
Violència
Dones
307, 387
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